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Ameaça de morte 

Um dos filhos do apresentador José Luis Datena soube, nessa terça-feira (13), que iHK' J 
tem um policial de São Paulo querendo matá-lo. Quem recebeu o alerta foi a Polícia h^HI 
Civil de Goiás, que avisou o filho do apresentador assim que soube que ele estaria jfapV (■ 
em perigo. Em conversa, Datena não quis revelar o nome do filho, mas disse que ' 
a ameaça foi feita após a exibição de seu programa na Band, o "Brasil Urgente". WÊKÊÊÊr ^ j/m 
Quando soube da história, o secretário de segurança de São Paulo, Fernando Grella HJHSr ^ i 
Vieira, entrou em contato com o secretário de segurança de Goiás. "Os dois secre- ■BBÜ" - 
tários combinaram uma ação conjunta, e foi definida uma estratégia para monitorar |BiF.. ^ f ^0 
essas ameaças", contou Mareio Aith, subsecretário de comunicação do Estado de pf-c n 
São Paulo. O programa dessa terça teve como convidado o deputado major Olímpio 
Gomes (PDT-SP), que comentou a chacina da família de PMs em São Paulo, dizen- -y^MÊÊÊÍÊBk^Ê^k ,1 
do que eles podem ter sido executados por "policiais corruptos", e não acredita que o menino Marcelo, de 13 anos, seria responsável pelo 
crime. Durante o programa, o convidado relembrou que a mãe do menino denunciou um esquema de policiais corruptos. Disse também que 
conversou com outros policiais sobre o caso e eles disseram que parecia "treta de polícia". 
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Descobriu traição 

Sexta eliminada da Fazenda 6, 
Scheila Carvalho viveu uma manhã 
de fortes emoções nessa quarta-feira 
(14). Após sua participação no pro- 
grama Hoje em Dia, a ex-dançarina 
do É o Tchan recebeu a notícia da 
traição de seu marido Tony Salles 
com a empresária mineira Kamyla 
Simioni, chorou, mas preferiu não 
se pronunciar sobre o assunto. Nos 

minutos finais do Hoje em Dia, a apresentadora Chris Flores avisou 
Scheila que uma notícia grave envolvendo sua família seria dada por 
uma psicóloga. A ex-peoa, então, foi para o camarim, onde recebeu 
a novidade com muita surpresa e se emocionou. Nos corredores, era 
possível ouvi-la chorando ao conversar com Tony Salles por telefone. 
Quase uma hora depois, no entanto, Scheila deixou o local reserva- 
do com um semblante tranqüilo e com seu habitual sorriso no rosto. 
Pacientemente, Scheila atendeu a todos os profissionais da Record e 
topou participar de seus compromissos na emissora. Apesar de optar 
por não se pronunciar sobre a traição, Scheila revelou seu maior dese- 
jo, assim que terminar as gravações desta quarta-feira (14). "Quero ver 
a minha família, óbvio. É o que eu mais quero agora, ver minha filha e 
meu marido, todo mundo. Matar as saudades dos amigos, né?". Scheila 
reafirmou a importância de seu marido Tony Salles e da filha Giulia em 
sua vida e elegeu o momento mais marcante de sua permanência no 
reality. "A parte que mais me emocionou foi quando eles pediram pra 
gente deixar uma mensagem pra família". 

Protesto até no avião 

O deputado federal Marco Fe- 
liciano publicou no perfil do 
Facebook o texto de um ofício 
que enviou para a Polícia Fe- 
deral, pedindo que investigue 
os rapazes que se aproxima- 
ram dele em um avião, dan- 
çando e cantando a música 
"Robocop gay", do grupo Ma- 
monas Assassinas. Ele soli- 

citou que a polícia instaurasse um inquérito para investigar o caso. O 
pastor Marco Feliciano classificou a atitude do grupo de "abuso" e frisou 
ainda que todos os passageiros do voo corriam risco caso houvesse um 
tumulto. Segundo o ofício, o comandante da aeronave ameaçou retor- 
nar para Brasília. O grupo filmou o protesto no avião e depois publicou 
na internet. O vídeo deu o que falar. No Twitter, mais tarde, Marco Fe- 
liciano desabafou: "O que todos viram no vídeo do avião, gravado por 
eles, é o que passo quase toda semana nas igrejas aonde vou pregar. 
É mais ou me os assim: eles se mobilizam pela mídia social onde fazem 
"terrorismo" com as igrejas onde vou ministrar, anunciam que irão com 
milhares de pessoas, munidos de instrumentos para atazanar o culto e 
com trios elétricos. O resultado é sempre igual, dos milhares anuncia- 
dos, aparecem alguns. Esses alguns entram nos cultos aos gritos e co- 
locam meninas para beijar meninas dentro dos templos, afrontando as 
famílias cristãs", lamentou ele. "Difícil também é sair com minhas filhas 
pequenas. Eles não respeitam e nos constrangem quer seja na rua, no 
shopping com gritos e palavrões". 

Apenas 17 anos 

Uma adolescente de 17 anos foi detida nessa terça-feira (13), em Sorocaba (SP), 
depois de confessar participação em 20 delitos; dez de roubos de veículos, três sai- 
dinhas de banco, três roubos a residência e quatro roubos a estabelecimentos co- 
merciais. Segundo a polícia, a garota seduzia e atacava as vitimas. Onze pessoas 
reconheceram a jovem. Além da sedução, o que surpreendeu a polícia foi a maneira 
como a garota agia, com violência. Conforme relatos de testemunhas à polícia, ela 
ameaçava as vítimas com uma espingarda. Em um dos crimes, a garota teria dado 
uma facada no pescoço de um motorista, informou a polícia. Na delegacia, a jovem 
contou como agiu em um dos casos. "Ele estava parando o carro. Bem na hora, eu já 
enfiei a faca no pescoço dele. De uma menina ninguém 'desacredita'. Tem que botar 
o terror. Tem que acelerar mesmo. Eu aprontei muito, sabe? Desde criança eu sou 

assim", relata. Os policiais também se surpreenderam com a frieza dela ao confessar os crimes e ao comentar como fazia para "seduzir" algumas ví- 
timas, andando com roupas curtas e usando a aparência para atraí-las. O delegado Silvio Vicentim conta que ficou surpreso quando soube que uma 
adolescente comandava os crimes de forma violenta. Nos roubos a residências e comércios, ela contava com a ajuda de outros três adolescentes. 
Na casa deles, a policia apreendeu oito quilos de maconha, pedras de crack e cocaína. Os garotos continuam foragidos. 

COLUNA DO SANGRES 
Edmilson Sanches 

UFMA: CURSO DE MEDICINA EM MARÇO 

Em contato comigo em São Luis, sábado, 
10/08/2013, o reitor da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), Natalino Salgado (foto), informou 
que a primeira turma do curso.de Medicina tem início 
em março de 2013. Muitos investimentos foram fei- 
tos e outros ainda virão, mas tudo estará pronto para 
receber aqueles que lograrem êxito no vestibular. 

ITAM: O INSTITUTO ESQUECIDO 
Durante a conversa, disse ao reitor sobre a perma- 
nente preocupação e cobrança que fiz em diversos 
momentos por diversos anos acerca do Instituto 
Tecnológico da Amazônia (ITAM), que a cidade de 
Imperatriz ganhou em concorrência com Manaus 
(AM) e Belém (PA), No final de 1999 ou 2000 o terre- 
no ainda teria sido doado pela Prefeitura, localizado 
ali na região da avenida Pedro Neiva de Santana 
(Estrada de João Lisboa), próximo á TV Nativa. A 
época, dialoguei uma duas vezes com o reitor Othon 
Bastos, telefonei para a reitoria da UFMA em São 
Luis e as respostas dadas levaram à conclusão de 
que o que faltou mesmo foi vontade política para 

que Imperatriz tivesse mais um centro tecnológico 
federal. 

ITAM: O INSTITUTO ESQUECIDO (2) 
Natalino Salgado surpreendeu-se com a informação 
de que chegou a haver doação de terreno, e que iria 
se informar mais sobre o assunto do ITAM. Lembrei 
ao reitor que, em uma viagem aérea, coincidiu de 
ele e eu estarmos sentados lado a lado no avião e 
que havíamos trocados palavras sobre esse caso 
do ITAM. Lembrei a ele até do fato de que ele me 
dissera que sua formação era médica, especializado 
em Nefrologia (rins), que imaginei ter ouvido "Neuro- 
logia". O reitor, gentil, cedeu-me dois endereços ele- 
trônicos deles (pessoal e da UFMA) para saber dele 
se há alguma esperança de ressuscitar o Instituto 
Tecnológico da Amazônia para Imperatriz. 

LÁ NÂO SERIA COMO CÁ 
Se fosse qualquer das duas outras cidades-capitais, 
Manaus ou Belém, com certeza o ITAM já estaria 
hoje, quase 15 anos depois, com uma enorme lista 
de pessoas (professores e técnicos) formadas em 
diversos cursos. Na época (segunda metade da 
década de 1990), seriam investidos pelo menos R$ 
34 milhões, com R$ 10 milhões em salários por ano. 
O ITAM teria 60 laboratórios e mais de 400 doutores, 
mestres e técnicos. Verdadeiramente, um capital 
de conhecimento que este município, por seus tais 
políticos, governantes e autoridades não deveriam 
ter desprezado, 
A instalação do ITAM em Imperatriz foi anunciada 
pelo reitor Othon Bastos em solenidade na Asso- 

ciação Comerciai e Industrial de Imperatriz. Escrevi 
diversas matérias, na época, para o "Jornal do Co- 
mércio e Indústria", que naqueles idos a Associação 
Comercial publicava. Eis a primeira dessas matérias; 

ITAM TERÁ MAIS DE R$ 33 MILHÕES 
Instituto vai ser instalado em Imperatriz 
Um estabelecimento a serviço de toda a Região 
Amazônica, para formar professores para a área 
tecnológica, nas áreas de Física, Matemática, 
Química e Biologia, e técnicos de nível superior em 
Ciências da Computação, Engenharia de Alimentos 
e Engenharia Florestal. 
Esse é o objetivo do Instituto Tecnológico da Ama- 
zônia, escola vinculada à Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), anunciada formalmente pelo 
reitor Othon Bastos em reunião com a comunidade 
imperatrizense no auditório do Palácio do Comércio 
e Indústria, em fevereiro (foto). 
Para a implantação do Instituto, serão investidos R$ 
33 milhões e 400 mil. A área do ITAM, já desapro- 
priada pela Prefeitura Municipal, está localizada 
à margem da rodovia que liga Imperatriz a João 
Lisboa e tem 29,55 hectares, 20 deles de área útil 
reservada para laboratórios, biblioteca, auditório, 
alojamentos, minishopping, horto medicinal e oficina 
farmacêutica. 
Pelo volume de recursos que será investido em sua 
construção, pelas centenas de empregos diretos 
que vai gerar, além de. e principalmente, pela sólida 
base de conhecimento técnico-científico que será 
desenvolvida, o ITAM estava sendo pleiteado por 
outros Estados, mas prevaleceu a força política ma- 
ranhense aliada ao peso dos argumentos de ordem 
estratégica. (EDMILSON SANCHES) 

- CARGA E DESCARGA 
Durante a sessão dessa quarta-feira 
(14), alguns vereadores já adiantaram 
seu posicionamento sobre a audi- 
ência pública de carga e descarga, 
proposta pelo vereador Hamilton Mi- 
randa e que acontecerá hoje. Alguns 
vereadores já apresentaram que a 
solução mais lógica seria a constru- 
ção de uma Ceasa para diminuir o 
fluxo de caminhões nas ruas da ci- 
dade, sobretudo no Mercadinho. A 
vereadora Caetana concordou com a 
sugestão e citou o próprio exemplo. 
A vereadora disse que seu marido é 
feirante e é sempre um sufoco con- 
seguir agilidade no Mercadinho. Na 
edição de amanhã, sexta-feira (16), 
você confere tudo que rolou durante 
a audiência. 

- DE VOLTA 

CONTATOS: esanches@jupiter.com,br • Facebook • Caixa Postal 61 - 65900-970 - Imperatriz - MA 

A vereadora Caetana só retornou do 
período de recesso para as sessões 
ontem (quarta-feira, 14), pois estava 
de repouso após um procedimento 
cirúrgico. 

-LATA D'ÁGUA NA CABEÇA 
O vereador Rildo Amaral usou a tri- 
buna para relatar a triste realidade de 
alguns bairros da região que ainda 
sofrem com a falta de água. Rildo 
ainda citou como exemplo os bairros 
dos colegas Carlos Hermes e Eudes. 
"O Parque do Buriti e a região da Vila 
Fiquene estão constantemente so- 
frendo com a falta de abastecimento 
de água". O vereador Zé Carlos fez o 
uso da palavra durante o pronuncia- 
mento de Rildo Amaral e disse que 
as coisas aqui só têm funcionado na 
base da pressão e ainda citou o caso 
da VBL que, segundo o vereador, só 
começou a melhorar depois que se 
sentiu a pressão que a população e a 
administração pública fizeram. 

- LAGOA VERDE 
O vereador Richard disse que está 
contente com a relação da Caema 
junto ao povoado Lagoa Verde. Ri- 
chard disse que conseguiu em reu- 
nião com o presidente da CAEMA o 
valor de R$ 250 mil para a construção 
de um reservatório de água com ca- 
pacidade para 150 mil litros. Richard 
disse que essa solução vai facilitar 
muito a vida da população daquela 
região. 

- SEMANA DO ECONOMISTA 
Volnei Remor Hilbert, gerente indus- 
trial da unidade Imperatriz da Su- 
zano Papel e Celulose, participou, 
nessa terça-feira (13), da Semana 
do Economista, evento promovido 
pelas FEST e FACIMP. O executivo 
detalhou a instalação da fábrica, os 
investimentos realizados, a geração 
de emprego e renda, bem como o 
projeto de qualificação profissio- 
nal. "Essa é uma oportunidade para 
compartilhar com jovens universitá- 
rios nossas ações em Imperatriz e 
região e apresentar a dinâmica de 
nossa empresa no estado do Mara- 
nhão", afirmou Volnei. 
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►CONHECIDO JOGADOR DE BARALHO 

Motociclistas matam homem na BR-010 

A vitima usava muletas em decorrência de um acidente de trânsito 

Antônio Pinheiro 

O primeiro assassinato do mês de agos- 
to aconteceu por volta das 22h30 de 
terça-feira (13), na margem direita da 

BR-010, sentido Belém. A vitima foi Weliton 
Silva de Freitas, de 33 anos, mais conhecido 
na cidade por jogar baralho apostando por 
vários bairros da cidade. Ele era morador da 
rua Raimundo de Morais, no Bequim, próxi- 
mo à Feira do Bonsucesso. 

Segundo uma testemunha, amigo da 
vítima e que reside próximo a casa desta, 
Weliton estava andando a pé quando dois 
homens em uma moto Titan preta se aproxi- 

maram e conversaram com ele. Em seguida, 
eles efetuaram dois disparos contra Weliton. 
Os tiros acertaram a cabeça e o tórax da ví- 
tima. 

Em seguida, os dois elementos teriam en- 
trado em uma rua de piçarra no bairro Alto 
Bonito e fugido sentido Vila Lobão. Weliton 
era freqüentador de uma banca de jogo de 
baralho no bairro da Vila Lobão. Segundo 
testemunhas, ele já tinha sido proibido de 
freqüentar o local porque o mesmo ganhava 
partidas de baralho usando artimanhas ina- 
dequadas. Para a policia, o crime poderia es- 
tar ligado a acertos de contas relacionados 
às partidas. 

Buzuca é ouvido pela Justiça 

sobre acidente de trânsito 

Janaina Amorim 

No início de março, um casal morreu em 
um acidente de trânsito onde o vereador 
José Carneiro dos Santos, o Buzuca, estava 
envolvido. Na manhã de quarta-feira (14), o 
legislador foi ouvido sobre o caso pelo juiz 
da 3a Vara Civil, José de Ribamar Serra. A 
audiência aconteceu no Fórum Henrique de 
La Roque. 

De acordo com Buzuca, ele estava em 
uma via preferencial - a Avenida Bernardo 
Sayão - quando foi surpreendido com a co- 
lisão em sua caminhonete. O casal (Francil- 
vânio dos Santos Silva e Diana Martins de 
Sousa) estava em uma motocicleta de 50 ci- 
lindradas. "Estou com a consciência tranqüi- 
la", declarou. "Eu conhecia uma das vítimas 
há muitos anos, a Diana, então eu lamento 
muito. Fiquei muito abalado, tive até acom- 
panhamento psicológico", acrescentou o par- 
lamentar. 

Segundo o vereador, após a colisão, ele 
ficou desacordado e a caminhonete que ele 
conduzia foi parar alguns metros na frente. 
"Quando aconteceu o acidente, eu apaguei 
e quando acordei estava quase em frente às 
paneladas das Quatro Bocas", contou. Só de- 
pois de nove dias do acidente, José Carneiro 
compareceu à DAT (Delegacia de Acidentes 
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"O que o juiz determinar, estou aqui para cumprir", disse Buzuca 

de Trânsito) para prestar depoimento. 
Durante esse período, ele não falou com 

a imprensa sobre o assunto e especulações 
surgiram dizendo que o silêncio era orienta- 
ção dos advogados. No entanto, o legislador 
negou. "Não tinha condições psicológicas de 
falar sobre o assunto", disse. Buzuca negou 
que estava alcoolizado no momento do aci- 
dente. "Nunca fugi do problema. Sei da gra- 
vidade. Espero que a justiça seja feita. O que 
o juiz determinar, estou aqui para cumprir", 
finalizou. 

Acidente deixa trânsito congestionado 

no Entroncamento 

Um acidente entre dois carros deixou o 
trânsito congestionado no setor do Entron- 
camento, nos dois sentidos que dâo acesso 
à BR-010. A ocorrência foi registrada apro- 
ximadamente às 18h30, dessa quarta-feira 
(14). 

Segundo informações do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 
a condutora de um dos carros teria ficado 
presa nas ferragens do veículo, o que difi- 
cultou o trabalho do Samu. Até o momento, 
as vítimas não foram identificadas e ainda 
não há informações oficiais sobre o estado 
de saúde da mulher. 

Outro acidente - Na Avenida Pedro Nei- 

va de Santana, foi registrado outro acidente 
com danos materiais, envolvendo dois mo- 
tociclistas. 

De acordo com o Samu, o local foi nas 
proximidades da rotatória da via. As vitimas 
tiveram escoriações pelo corpo. 

Dados do Samu - O Serviço de Atendi- 
mento Móvel de Urgência (Samu) registrou 
274 acidentes de trânsito no mês de julho, 
em Imperatriz, resultando em 322 vítimas 
e uma morte. O aumento em relação ao 
mês anterior foi de 6%, em média. Já em 
relação ao mês de maio, foram registradas 
260 ocorrências, envolvendo 304 vítimas e 
nenhum óbito. 

Imperatrízense morre em 

acidente de trânsito 
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Luis Aurélio estava retornando de sua chácara 

Antônio Pinheiro 

Na noite de terça-feira (13), um gravíssimo 
acidente com vítima fatal aconteceu na TO- 
210, que é interligada pela Ponte Dom Afonso 
Felipe Gregory. Este foi o segundo acidente 
com morte no período de 24 horas na mesma 
rodovia. Luis Aurélio Lopes Lima, de 52 anos, 
morreu quando retornava de sua chácara, lo- 
calizada no estado do Tocantins, e se dirigia 
para a sua residência na Vila Vitória, em Im- 
peratriz. 

Luis Aurélio estava pilotando uma moto Ti- 
tan azul (de placa HPZ- 4204-lmperatriz-Ma). 
Ele vinha sentido Imperatriz quando o veículo 
Gol cinza (de placa NWU-2935- Imperatriz- 
-Ma), que vinha no mesmo sentido, bateu na 
traseira da moto, jogando o corpo da vítima 
para traz do veículo. A moto ficou presa na 

frente do Gol e o motorista que conduzia o 
carro parou a mais de 200 metros do local. 

A ambulância do Samu foi ao local. O mé- 
dico do Samu, Dr. Rodrigo, constatou que a 
vítima já tinha morrido. Após a perícia, o corpo 
de Luis Aurélio foi levado ao IML de Augusti- 
nópolis, sendo liberado para a família por vol- 
ta das 10h e trazido para Imperatriz. O velório 
está acontecendo na casa de familiares, na 
Vila Vitória, próximo ao IML. 

Luis Aurélio era pai de Ciro Rodrigues, fun- 
cionário da Prefeitura de Imperatriz. No início 
do ano, um filho dele tinha sido morto a pau- 
ladas e à arma branca na Vila Vitória. O mo- 
torista do Gol. que reside no bairro Bacuri, foi 
apresentado ainda na noite de terça-feira na 
Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sítio 
Novo (TO), onde prestou depoimento sobre o 
acidente e depois foi liberado. 

Gessé Filho será julgado 

por júri popular 

Janaina Amorim 

Gessé Sabino Filho, acusado de tentativa 
de homicídio qualificado e fraude processu- 
al, irá a júri popular. Em casos assim, o réu é 
julgado por uma comissão composta por sete 
pessoas selecionadas em sorteio. A decisão 
foi divulgada na quarta-feira (14). 

Segundo o promotor de justiça Joaquim Ri- 
beiro, a data ainda não foi definida. "Vai depen- 
der se a defesa vai recorrer. Caso não recor- 
ra, o julgamento deve acontecer em um mês. 
Caso recorra, esses recursos demoram cerca 
de três a quatro meses para serem julgados, 
logo o julgamento fica para o final do ano ou 
início do próximo", explicou. Até lá, o acusado 
vai aguardar em regime fechado. 

Gessé foi preso no inicio de fevereiro sob 
suspeita de ter atropelado, propositalmente, 
os estudantes Davison Lima, Caio Rehbein 
Santos e Rebeca Cordão. O crime aconteceu 
em janeiro, na saída de uma boate no centro 
de Imperatriz. De acordo com testemunhas, o 
atropelamento foi motivado por ciúmes. 

Caso seja condenado, Leite pode pe- 
gar pena de até 20 anos de prisão por cada 
tentativa de homicídio, mais a tentativa de 
fraude processual - cuja pena pode chegar 
a 5 anos de reclusão. "Ele enviou o veículo 
para oficina para apagar os vestígios e esse 
crime é punido com um a cinco anos", acres- 
centou Ribeiro. 

Segundo o promotor, três versões para o 
acontecimento foram contadas. Na primeira, 
Gessé negou que estava no local do crime, de- 
pois alegou problemas psiquiátricos e, por últi- 
mo, declarou que o acidente não foi proposital. 
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Caso seja condenado, Gessé poderá cumprir pena de 20 anos 

No entanto, imagens gravadas por uma 
lanchonete em frente à boate contradiz a pri- 
meira versão, e um laudo médico descartou 
a possibilidade de doença psiquiátrica. Para 
Joaquim Ribeiro, está claro que a última ale- 
gação de Gessé não tem fundamento. "Ele 
converge o veículo à esquerda para atingir um 
desafeto, depois converge o veículo à direita 
para atingir outro desafeto. Acreditar que isso 
seja um mero acidente é mais difícil que acre- 
ditar no Saci", defendeu. 

Desde 2011, Gessé cumpria uma pena em 
liberdade, por homicídio culposo - quando não 
há intenção de matar - e estava com o direito 
de dirigir suspenso. Gessé Filho foi condena- 
do por atropelar o motociclista Rogério Alves 
Júnior. 



IfllJ.-ldM lmperatriz-MA 
BihíhHéhmhéI Quinta-feira, 15 de agosto de 2013 

.04 

►AUDIÊNCIA PÚBLICA 
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Carga e descarga serão discutidas hoje 

'• ■ 

\ 

y|,, Banda Amaral Raposo comemora AO anos 

com apresentação na Câmara Municipal 

A audiência Irá elaborar um projeto de lei para carga e descarga 

Hyana Reis 

Com o objetivo de debater sobre a carga 
e descarga de mercadorias nas ruas 
de Imperatriz e elaborar um projeto de 

normas para esta prática, será realizada hoje 
(15) uma audiência pública na Câmara Muni- 
cipal. 

Representantes da Secretaria Municipal 
de Transportes (Setran), do Sindicato dos Mo- 
toristas, Policia Militar, empresários e demais 
autoridades foram convocados a participar 
da audiência, de acordo com o idealizador e 
presidente da Câmara Municipal, Hamilton Mi- 
randa. "Convidamos a todos os interessados 
para debater esse que é um problema da ci- 
dade. mas nós também queremos a presença 
do povo", ressaltou. 

Os principais tópicos abordados serão os 
horários e locais adequados para a carga e 
descarga, para tentar amenizar os problemas 
no trânsito causados por esta prática. Segun- 
do o vereador, os locais com mais fluxo de 
caminhões sâo o Mercadinho, Santa Rita e o 
centro da cidade. "Para essas áreas daremos 
mais atenção, pois é onde há maior fluxo, e 
mais complicações no trânsito". 

Apesar de ser um dos grandes problemas 
do trânsito da cidade, Hamilton Miranda ga- 

rante que até hoje nunca houve uma audiên- 
cia para debater a questão. "Não podemos 
tomar uma decisão sobre o assunto e nós não 
podemos discutir sem a presença do povo e 
das partes interessadas". 

Por isso, para se preparar para a audiên- 
cia pública, foi necessário pesquisar sobre as 
normas da carga e descarga no pais, de acor- 
do com o presidente. "Nós passamos esses 
dias estudando como funciona a prática de 
carga e descarga em outras cidades do Brasil 
para nos basearmos". 

Por meio dessas normas, as autoridades 
responsáveis devem elaborar um projeto para 
o funcionamento da carga e descarga em Im- 
peratriz. "é preciso um consenso, juntando to- 
das as informações para elaborar um projeto 
para ser aprovado ou não pelo Poder Execu- 
tivo. Embora tenhamos que ter muito cuidado 
para não prejudicar os que estão trabalhan- 
do", explica Hamilton Miranda. 

Lei dos Bares - A próxima audiência pú- 
blica marcada na Câmara Municipal deve dis- 
cutir o funcionamento dos bares na cidade. A 
reunião deve debater os horários de abertura 
e fechamento de bares, restaurantes e boa- 
tes, e está marcada para acontecer no dia 22 
de agosto (quinta-feira). 

Prefeitura inicia força-tarefa t 

na Bernardo Sayão 
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Defesa Civil, Sepluma e Seaap se unem para organizar a cidade 

As Secretarias Municipais de Agricultura, 
Abastecimento e Produção (Seaap), de Plane- 
jamento Urbano e Meio Ambiente (Sepluma) e 
a Superintendência Municipal de Defesa Civil, 
em parceria, iniciaram uma espécie de força-ta- 
refa com o objetivo de combater todas as pes- 
soas e empresas que não respeitam o Código 
de Postura do Município. 

Desde julho, a Defesa Civil do Município co- 
meçou um trabalho de retirar todo e qualquer 
outdoor e placas de publicidade que foram ins- 
talados sem a permissão da Prefeitura Munici- 
pal em locais impróprios ou considerados de 
risco. O trabalho iniciou pela Avenida Getúlio 
Vargas e se estendeu para outras importantes 
ruas e avenidas do centro comercial da cidade. 

Dezenas de placas e outdoors já foram 
retiradas melhorando visivelmente a feição 
urbanística da cidade e proporcionando uma 
melhor visão para os motoristas. O objetivo 
de diminuir o índice de acidentes em função 
dessas placas instaladas em locais impróprios 
foi alcançado, como bem coloca o superinten- 
dente municipal de Defesa Civil. Francisco das 
Chagas, o Chico do Planalto. 

Por sua vez, a Sepluma iniciou o trabalho 

de retirada dos camelôs que se amontoavam 
nas ruas e calçadas do centro comercial. Num 
trabalho lento, porém, de conversação e en- 
tendimento, pouco a pouco os vendedores 
ambulantes vão abandonando as calçadas, 
permitindo que os pedestres possam circular 
normalmente pelas ruas. 

Outra turma de fiscalização coordenada 
por Anwar Faiz percorre as ruas da cidade 
orientando os proprietários de imóveis comer- 
ciais e residenciais a padronizarem as calça- 
das. Esse trabalho de conscientização já foi 
feito pela Avenida Getúlio Vargas. Avenida 
Dorgival Pinheiro de Sousa, Avenida Ceará e 
agora chega também junto à força-tarefa pela 
Avenida Bernardo Sayão. 

Diante dessa parceria, tem inicio às 08h 
desta quinta-feira (15) o trabalho em equipe, 
feito com a participação da Secretaria Municipal 
de Agricultura, que vai orientar os feirantes que 
estão retomando para a Avenida a continuarem 
na feira da Nova Imperatriz. "Nosso objeti- 
vo é desocupar as ruas e calçadas dando uma 
nova feição urbanística à cidade", garante Cle- 
to Vasconcelos, titular da Sepluma. (Domingos 
Cezar/ASCOM) 
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A Banda Marcial Estadual Amaral Raposo se apresentou na Câmara Municipal na manhã desta quarta-feira (14) 

Hyana Reis 

Para celebrar os 40 anos de existência, a 
Banda Marcial Estadual Amaral Raposo come- 
morou a data com o que saber fazer de me- 
lhor: música. Eles fizeram uma apresentação 
especial na Câmara Municipal na manhã des- 
sa quarta-feira (14). 

A banda é uma das mais tradicionais da 
cidade, participando de momentos históricos, 
principalmente comandando os desfiles de 7 
de setembro. Surgiu na antiga escola Amaral 
Raposo com cerca de 120 membros. Hoje, 
com 45. o grupo mantém o nome da escola 
que a fundou, mas alunos de várias escolas 
estaduais é que formam a banda. 

O maestro Aridones Marques afirma que a 
apresentação foi uma forma de celebrar a his- 
tória do grupo e relembra momentos importan- 
tes; "Não poderíamos deixar passar essa data 
em branco, já que a banda vem prestando um 
serviço a Região Tocantina, pois já participa- 
mos de competições, campeonatos, e inclusi- 
ve já ganhamos o campeonato maranhense 
de bandas de fanfarras", cita. 

Mas lamenta que com os anos a banda 
tenha reduzido, tanto de membros quanto de 
estrutura. "Infelizmente, depois de problemas 
estruturais, paramos de participar de compe- 
tições e apresentações de forma freqüente, 
pois estamos alguns passos atrás das demais 
bandas no que diz respeito a uniforme e ins- 
trumento". 

Recentemente, eles comemoraram a aqui- 
sição de novos instrumentos. "O governo do 
estado nos agraciou com instrumentos para o 

fortalecimento dessa banda novamente", res- 
salta o maestro. E já se preparam para uma 
grande apresentação, o tradicional desfile do 
Dia da Independência: "Estamos nos prepa- 
rando para nos apresentar no 7 de setembro", 
informa Arisdone Marques. 

Indicações - Após a apresentação, a ses- 
são seguiu com as indicações dos parlamen- 
tares. A primeira indicação encaminhou um 
projeto de decreto legislativo concedendo uma 
medalha de honra ao mérito a José Raimundo 
Silva de Almeida. A vereadora Maria de Fáti- 
ma Lima Avelino solicitou a construção de uma 
escola de ensino médio na região da Vilinha. 

Richard Wagner Silva de Mercedes indicou 
ao supervisor do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Im- 
peratriz, a sinalização vertical e horizontal na 
entrada do povoado Lagoa Verde. Antônio Fer- 
nandes de Oliveira solicitou a construção de 
uma praça no bairro Parque do Buriti. A vere- 
adora Terezinha indicou a construção de base 
descentralizada do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) de Imperatriz na 
região da Estrada do Arroz. 

Fidelis Uchoa solicitou a construção de 
pontes de concreto sobre o Riacho Bacuri. O 
vereador Carlos Hermes indicou a pavimenta- 
ção asfáltica da rua 19. E, por fim, o vereador 
Francisco Rodrigues da Costa indicou ao pre- 
feito de Imperatriz, Sebastião Torres Madeira, 
a realização de parceria com o Ministério de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a 
implantação de uma Central de Abastecimento 
- CEASA. 

Uema realiza palestra sobre EPls para 

alunos do curso técnico em Edificações 

Na manhã do dia 10 de agosto, o Núcleo 
de Tecnologias para Educação da UEMA 
(UemaNet) realizou a palestra "A importância 
e utilização de EPrs (Equipamentos de Pro- 
teção Individual)" para alunos do curso técni- 
co em Edificações, modalidade a distância. 

A palestra, que foi ministrada pelo Prof. 
Msc. Waldimar Ferreira Azevedo, diretor do 
curso de Engenharia Civil da UEMA, teve 
como objetivo fazer com que os alunos pre- 
sentes percebessem a importância da sua 
segurança e saúde quando estiverem no am- 
biente de trabalho. 

"Quando pensamos em promover esse 
momento levamos em consideração o fato 
de estarmos preparando qualitativamente 
nossos alunos de Edificações para ingressa- 
rem no mercado de trabalho. Então, existe a 
necessidade de apresentarmos a eles temas 
relevantes e que serão de extrema importân- 
cia no seu dia a dia de trabalho. Portanto, 
abordar sobre EPfs e seu eficiente uso na 
construção civil nos remete a esta preocu- 
pação de oferecermos boas condições de 
aprendizagem ao nosso público discente", 
disse o coordenador do polo São Luís. Dario 
Soares. 

Além dos alunos, estiveram presentes 
também tutores presenciais, assistente do 
curso, coordenadores do curso e do polo 
São Luís. 

A palestra foi ministrada pelo Prof. Msc. Waldimar Ferreira 

EPrs - São alguns exemplos de equi- 
pamentos de proteção: capacetes para a 
proteção da cabeça, luvas para a proteção 
das mãos, mangas longas e aventais para 
a proteção dos membros superiores, botas, 
sapatos e botinas para a proteção dos pés, 
óculos para a proteção dos olhos, másca- 
ras para a proteção do sistema respiratório 
e cintos de segurança como proteção con- 
tra quedas. 

"Usar corretamente os EPfs é um tema 
em constante evolução, exigindo reciclagem 
contínua dos profissionais responsáveis 
para assim encontrarem medidas cada vez 
mais econômicas e eficazes para proteção 
dos trabalhadores, além de evitar problemas 
trabalhistas", destacou o professor Waldi- 
mar Azevedo. 
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►SEMANA DA PÁTRIA 2013 

Corrida do Fogo Simbólico abrirá as comemorações 

Tradição no município, a Semana da Pátria 
realizada pela Prefeitura de Imperatriz, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Edu- 

cação (SEMED), já está em seus preparativos fi- 
nais. A programação de resgate e valorização do 
patriotismo será aberta no dia 30 de agosto com 
a também tradicional Corrida do fogo Simbólico. 
O polo Lagoa Verde iniciará a semana de desfi- 
les em diferentes regiões da cidade. 

Edvan Nobre, coordenador de eventos da 
SEMED, detalha o evento. "Já realizamos reu- 
nião com gestores, coordenadores escolares e 
integrantes da SEMED e decidimos que o tema 
da Semana da Pátria deste ano aborda As re- 
giões brasileiras e o Brasil de todos. As come- 
morações alusivas ao Dia da Independência 
do Brasil (07 de setembro) serão realizadas em 
diversos bairros/polos em Imperatriz, realizando 
desfiles com a participação de escolas da rede 
municipal de ensino", explica. 

O secretário Municipal de Educação, Zesiel 

Ribeiro, ressalta que todos os\anos o ápice das 
comemorações da Semana da Pátria acontece 
com o Desfile Oficial no dia 07 de setembro, que 
ocorre a partir das 8h, na Avenida Getúlio Var- 
gas, com a presença de diversas autoridades e 
instituições, entre escolas, entidades civis e reli- 
giosas, demais órgãos representativos e diver- 
sos pelotões. 

"É um momento de reconhecimento da so- 
berania do nosso povo, da nossa terra. O mais 
gratificante é que a cada ano a participação da 
comunidade é mais intensa". 

Roteiro de desfiles 
- 30 de agosto; Corrida do Fogo Simbólico/Aber- 
tura da Semana da Pátria 
- 01 de setembro: Manhã/ Polo Lagoa Verde 
Tarde/ Polo Petrolina 
- 02 de setembro: Manhã/ Polo Santa Rita 
Tarde/ Polo Cafeteira 
- 03 de setembro: Manhã/ Polo Bacuri 

« 

Lagoa Verde abrirá os desfiles descentralizados nos polos 

Tarde/ Polo Vila Nova 
- 04 de setembro; Manhã/ Polo Vila Lobão 
Tarde/ Polo Conjunto Vitória; 
- 05 de setembro: Manhã/ Polo Olho D'Água 

Tarde/ Polo Coquelândia; 
- 06 de setembro: Manhã/ Polo Vilinha; 
- 07 de setembro; Desfile; Polo Centro- Avenida 
Getúlio Vargas. Luana Barros-ASCOM 

CEMAR esclarece sobre o fornecimento de 

energia elétrica no Centro de Imperatriz 

Prefeito Yagtonio faz vistoria em 

escola na sede do município 

Sobre o incêndio ocorrido durante a madru- 
gada dessa terça-feira, dia 13 de agosto, a CE- 
MAR esclarece que, antes do incêndio, não houve 
nenhum registro de falta de energia elétrica na 
área que atende a loja de autopeças, situada na 
Avenida Getúlio Vargas, esquina com a rua Rio 
de Janeiro. 

Cabe destacar que o incêndio na loja tomou 
proporções tamanhas que atingiu a rede elétrica e 
provocou o rompimento de cabos. As equipes de 
plantão da CEMAR estiveram no local para ava- 
liar e iniciar os procedimentos de investigação da 
ocorrência e restabelecer o fornecimento de ener- 
gia elétrica para a área afetada. 

A Companhia reforça a importância das insta- 
lações elétricas internas, sobretudo de estabeleci- 
mentos comerciais e industriais, seguirem preven- 
tivamente as recomendações, conforme segue: 

•Obedecerem aos padrões técnicos definidos 
pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Téc- 
nicas) e terem projetos elétricos. 

•Serem executadas por profissionais habilita- 
dos e capacitados. 

•Utilizarem materiais elétricos adequados a 
cada tipo de carga a ser atendida e atividade a ser 
desenvolvida e que tenham a certificação do IN- 
METRO - Instituto Nacional de Metrologia, Quali- 
dade e Tecnologia. 

•Passarem por manutenções periódicas obje- 
tivando identificar situações de fragilidade. 

•Não permitir sobrecarga dos circuitos elétri- 
cos internos no sentido de evitar o aquecimento 
das tomadas dos equipamentos e aparelhos elé- 
tricos conectados a esses circuitos, uma vez que 
alta temperatura poderá provocar chamas e con- 
sequentemente princípio de incêndio. 

Segundo orientações do Corpo de Bombei- 
ros, as empresas devem possuir alvará de vis- 
toria das instalações para funcionamento, ex- 
pedida por autoridade do Corpo de Bombeiros, 
manter equipamentos de segurança (extintores, 
hidrantes, etc) e, em alguns casos, a depender 
da atividade exercida, brigada de incêndio, bem 
como técnicos em segurança do trabalho e em- 
pregados capacitados. Empresas que trabalham 
com materiais inflamáveis devem buscar orien- 
tações junto ao Corpo de Bombeiros no sentido 
de evitar acidentes. 

Vale informar que a responsabilidade da 
CEMAR está limitada ao ponto de entrega, ou 
seja, até o medidor de energia e, sendo assim, 
somente um laudo técnico fundamentado pela 
autoridade competente poderá apontar as pos- 
síveis causas deste acidente. Antes disso, qual- 
quer comentário pode ser precipitado. 

Por fim, a Companhia está á disposição 
para colaborar, objetivando fornecer informa- 
ções técnicas que possam ajudar a identificar a 
verdadeira causa do sinistro de incêndio no re- 
ferido estabelecimento na cidade de Imperatriz. 
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A vistoria foi feita na companhia do deputado Léo Cunha 

Com o objetivo de verificar o andamento das 
obras, o prefeito Vagtonio Brandão vistoriou no 
começo da semana a escola Presidente Costa 
e Silva. Acompanhado do deputado estadual 
Léo Cunha, secretários e assessores, Vagtonio 
fez uma visita na unidade em reforma. 

A escola Presidente Costa e Silva está pas- 
sando por uma ampla reforma em suas insta- 
lações. O objetivo da Prefeitura de Buritirana 
é melhorar a infraestrutura da rede municipal 
marcada há anos pela falta de manutenção e 
pelo sucateamento das unidades. 

"Estamos trabalhando incansavelmente 
para melhorar a infraestrutura da rede muni- 
cipal, que é um dos principais gargalos que 
temos na educação", ressaltou Vagtonio du- 
rante a visita. 

Para a secretária de Educação, Ednecy 
Santos, a reforma da escola vai proporcio- 
nar aos alunos um ambiente mais agradável. 
"Nosso principal objetivo é oferecer para po- 
pulação de Buritirana uma educação de qua- 
lidade, em instalações adequadas e humani- 
zadas", afirmou. 
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Antônio Pinheiro 

"Notícia não tem hora para acontecer" 

Welbert Queiroz 

24 horas pronto para manter a população bem informada. 
Essa é a atividade do repórter investigativo Antônio Pinheiro, 
que em sua rotina traz a conhecimento público os fatos poli- 
ciais do cotidiano de Imperatriz, a segunda maior cidade do 
Maranhão. 

"Tenho minhas fontes, as pessoas me ligam a qualquer 
hora e tenho que ir pra rua fazer a matéria. Noticia não tem 
hora para acontecer. Eu trabalho em uma área policial, por 
exemplo: se fosse numa área de 'cidade', as matérias seriam 
feitas somente durante o dia, mas com 'polícia' é diferente, a 
notícia acontece a qualquer horário, em qualquer momento. 
Gosto muito de trabalhar nessa área de 'polícia'", afirma Pi- 
nheiro. 

Antônio Pinheiro é pai de três filhos e nasceu em Pedreiras 
(MA). Começou a trabalhar fazendo fotos para jornal. Com o 
tempo, ele passou a produzir notícia para o seu blog, o "Noti- 
cia da Foto". O repórter conta que desde cedo teve vocação 
para ser fotógrafo: "A primeira cãmera que eu possuí, minha 
mesmo, foi uma cãmera Love. Ela era máquina e filme: você 
batia todas as fotos e depois mandava para São Paulo para 
revelar lá, pois as fotos eram reveladas coloridas". 

O primeiro jornal em que o repórter trabalhou foi o "Folha 
da Cidade", onde fazia "Freelas" (Trabalho Autônomo). "Na- 
quela época, você fazia as fotos dos fatos que aconteciam 
e vendia a foto para o jornal. O primeiro seguimento que eu 
trabalhei foi com política, na Assessoria de Comunicação da 
prefeitura, no tempo em que lldon Marques foi interventor do 

município. Logo após, trabalhei também nos dois mandatos 
do lldon, também na assessoria". 

Pinheiro considera como um dos fatos marcantes em sua 
carreia a cobertura da "Revolução de Janeiro" em Imperatriz, 
também conhecida por "Revolta Cidadã", nomes dados por al- 
guns ao movimento que foi liderado pelo Fórum da Sociedade 
Civil e provocou uma intervenção estadual no município de 
Imperatriz em janeiro de 1995, em que expulsou o interven- 
tor Salvador Rodrigues. "Ainda tenho o arquivo fotográfico da 
revolta. Tenho ainda todos os negativos", confirma Pinheiro. 

Segundo Antônio Pinheiro, seu primeiro caso de polícia foi 
quando alguns trabalhadores invadiram as terras do assenta- 
mento Califórnia (próximo a Açailãndia). Esse foi o período em 
que o repórter começou a trabalhar com fotografias de polícia. 
"A primeira morte que fotografei foi de um acidente de trânsito. 
No começo é um choque grande ver uma pessoa morta, mas, 
com o tempo, você vai se acostumando. Mas, ainda assim, 
tem casos que marcam muito". 

O blog "Notícia da Foto" é hoje um dos principais canais de 
comunicação que pauta os jornais da cidade. Antônio Pinheiro 
revela os principais desafios quanto à valorização do seu tra- 
balho e as criticas que recebe de alguns leitores. "Às vezes, 
as pessoas criticam muito pelas fotos. Mas olha só: eles criti- 
cam e, inclusive, defendem. Por exemplo: fiz uma postagem, 
e uma pessoa criticou, e já outra pessoa veio e fez o comen- 
tário: 'Se eu não gosto de uma coisa, eu não sou obrigado 
a olhar'. Eu gosto quando a pessoa valoriza o trabalho, pois 
fazemos um trabalho difícil em determinados horários, e as 
pessoas pegam as informações e publicam. É bom quando as 

pessoas colocam pelo menos os créditos, afinal você sai dç 
casa, às vezes de madrugada, pega uma moto e vai fazer o 
trabalho e, no outro dia, a pessoa pega o seu trabalho, divulga 
e nem coloca o crédito". 

Antônio Pinheiro trabalha no Jornal Correio Popular des- 
de sua fundação e hoje, com seu blog, consegue em torno 
de 7 mil visualizações diárias. Segundo ele, quando a notí- 
cia é muito forte, as visualizações ultrapassam a marca de 18 
mil. "Trabalho como repórter porque gosto mesmo. No início, 
você começa trabalhando porque gosta mesmo, depois você 
vai sendo reconhecido por seu trabalho e vão aparecendo as 
oportunidades e patrocínios para custear os gastos. O reco- 
nhecimento que eu tenho é pelo povo, eu não gosto muito de 
ficar aparecendo não", finaliza. 
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AV. GETÚLIO VARGAS, 

560, PRAÇA DE FÁTIMA 

FONE: (99) 3523-3645 

TOCANTINS SHOPPING 

FONE: (99) 3525-7238 
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ADVOGADO COM PARTIDA DE FUTEBOL 

Torneio de Futebol Justiça e Paz 

No último sábado (10), no campo de futebol do 50° BIS, Alvim I, aconteceu o tradicional Torneio de Futebol Justiça e Paz, organizado pela Comissão de Esportes e Lazer 
da OAB - Subseção Imperatriz. A atividade fez parte da programação destinada para comemorar o mês do advogado. 
0 torneio teve como objetivo interagir os membros da classe. "Foi uma manhã de descontração com os colegas da profissão. Esta comemoração é o momento para o 
bate-papo informal e sair da rotina", comenta o ádvogado associado Thiago Rodrigues. 
Estiveram em campo 6 equipes: 2 times da OAB; 2 times do Fórum; 1 time do Ministério Público e 1 time da Justiça Federal. Em primeiro lugar ficou a equipe do Forúm 
1 e em segundo a equipe da Justiça Federal. Além da premiação ao vencedor, os advogados presentes receberam um churrasco para comemorar a data. 
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Farmacias 

DROGARIA PAGUE MENOS (AV. GETÚLIO VARGAS, 1830B-CENTRO) 

DROGARIA CEROFARMA (AV. BERNARDO SAVAO, 1459-N.IMP) 
DROGARIA IRAFARMA (RUA DOM MARCELINO, 834-VILA NOVA) 

www.coqueiel.com.tjr/jogos 
CRUZADIHHA 

O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
Designa- ção popu- lar daparv »jfrilna 

L 

jóquei: faz moca- 

Dois fcnes de Santa Catanns (fut.) 
Sei?): quando muito 

que visa equibror o organismo com vitaminas e minerais 

O metal como o urânio 
Deslizar, escor- regar 

Automóvel (reO.) 
Entoa (a música) 

Nascida no lc signo 

Grito lípico de lutas marciais 

(7) Cavalcanti, pintor modemis- ta 

Em pre- sença de 

Bola de (?), brinquedo mfartil 

Braço, em inglês 

Setor de alimentos do super- mercado 

O toque do exame de próstata 

Caneta (7); substitui o 

Rio (7) Festival, evento anual 

Nome da letra "N" 
Fator apreciado na loção 

Marido de EuritSce (Mil. grega) 

Rloque Isanhao Egito 

Urânio (símbolo) 

Dscs litro (símbolo) 

Matar cruel mente 

Tumor oi- n ecológico 
(Meí) 

Resposta* desta cruzadlnha na próxima edlçSo 

piadas 

Sabendo o Tempo de Uída 

Uma mulher foi levada às pressas para a UTI de um Hospital. Lá chegando, teve uma experi- 
ência de quase-morte. E, neste estado, encontrou-se com Deus; - 

—- O que é isso? — perguntou ao Criador. — Eu morri? 
— Não, pelos meus cálculos, você morrerá daqui a 43 anos, 8 meses, 9 dias e 16 horas — 

respondeu o Eterno. 

Ao voltar a si, sabendo quanto tempo ainda tinha de vida, resolveu fazer uma lipoaspiraçâo, 
uma plástica de restauração dos seios, plástica no rosto, no nariz, na barriga, tirou todos os exces- 
sos, ficando linda, jovial, e teve alta uma semana depois. 

No dia seguinte, ao atravessar uma rua, veio um veículo em alta velocidade e a atropelou, 
matando-a na hora. Ao encontrar-se de novo com Deus, ela perguntou: 

— Puxa, Senhor Deus, eu achei que tinha mais 43 anos de vida. Por que morri logo depois de 
toda aquela despesa com cirurgias plásticas? 

E Deus, aproximando-se dela e olhando-a diretamente nos olhos, respondeu: 
— Juro que não te reconheci. 

• • 

VAVwcoquetei.com.br/iogos 

QAQA-PALWMS 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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Respostas deste ca:a-paiavras na próxima edição 
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Tirinhas 

awto quí eu 
CARceeo NUM 

BRAÇO 10... ISÜALJíNWA 6M 
CASA... 

VAMOS CANTAR 
PRAPARUMA 

ANlMAPA... 
' CU.NTA AQUI, 
SAL6RA. PRA TIRAR 
_ U/TA COTO... 

'í- 

APOIA 
MAIS NO 

LOMBAR... TAFA2tNP0 ISSO 
PRA APARECER... PÇXOVC, VAI*/ CMf 

□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Todos lamentam a falta de lucro com o 
garage sale, depois do incidente com as taças de Maura. 
Flaviana comemora seu namoro e não nota o desintecesse 
de Martin. Caetano faz uma declaração de amor para Ber- 
nardete sem perceber, dá um beijo nela e a moça decide 
desfazer suas malas de vez. Maura faz uma encomenda de 
bolo para Vera e todos se surpreendem. Flaviana diz a Mar- 
tin que o ama e o menino se desespera. Anita ouve Bem 
conversar com Hernandez sobre dinheiro e sugere que os 
irmãos doem sua parte nos lucros do garage sale para o ra- 
paz ajudar sua família nos Estados Unidos. Flaviana pede 
socorro a Vera e Sofia por causa de sua relação com Mar- 
tin. Sem ninguém saber, Sofia se adianta e dá o dinheiro 
arrecadado para Ben. Fábio desconfia de que alguém es- 
teve na quadra do colégio no fim de semana. Diva e João 
Luiz implicam um com o outro. Anita estranha o sumiço do 
dinheiro que separou para Ben e Sofia finge não saber do 
que se trata. Caetano recebe uma ligação avisando sobre 
a festa de Dino Gouveia no Grajaú e desconfia. Sofia revela 

que entregou, sozinha, o dinheiro para Ben. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Veridiana percebe o interesse de Tais por 
Candinho. Natália afirma a Juliano que Doralice quer com- 
petir com ela. Guiomar pede a Muniz que abra um processo 
para Dionísio reconhecer Candinho como seu filho. Guio- 
mar interrompe a festa que Dionísio promove em sua casa 
para apresentar Candinho como filho e herdeiro legítimo do 
empresário. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Natan se assusta com a reação de Fabinho. 
Nelson e Lucindo expulsam Zezão do Cantai e Rosemere 
chora com a desconfiança de Perácio. Giane aceita namo- 
rar Caio. Camilinha fala para Karmita que se apaixonou por 
Érico. Lucindo e Tina ficam interessados um no outro. Tina 
conta para Bárbara que Natan está interessado em Palmi- 
ra Valente. Amora aparece na Toca de Saci e deixa Malu, 
Emília e Madá surpresas. Natan tenta filmar seu pedido de 

desculpas e Verônica se diverte. Plínio, Irene e Bento vão 
à casa de Gilson. Sueli chega à Toca do Saci e Amora fala 
sobre Bento. Glória implora que Rosemere e Filipinho não 
saiam de sua casa. Fabinho tenta agredir Bento na casa 
de Gilson. 

Amor à Vida 
Giobo, 21h00 - Vega e Márcia se encontram e discutem 
com Atílio. César e Márcia se reconhecem, mas disfarçam. 
César comenta que Atílio pode ser preso. Félix explica 
seu plano de seqüestrar Paulinha para Ninho e Alejandra. 
Ordália não acredita nas suspeitas de Bruno contra Félix. 
Eron e Niko preenchem o cadastro para entrarem na fila 
de adoção. Vega explica seu caso para Silvia. César cha- 
ma Eron e Rafael para conversar com Atílio. César orienta 
Félix a pagar o que Edith exige para voltar para casa. Atílio 
recebe a notícia de que foi interditado por Vega e vai para 
a casa de Márcia. Bruno pede para Paloma ajudá-lo a con- 
tar para Paulinha a história de seu nascimento. Paulinha e 
Ciça são seqüestradas. 

CD FR CD 

T Áries 21-03/19-04 
Reveja seus valores e anseios de vida, neste mo- 
mento em que Lua e Mercúrio se harmonizam, 
entre suas áreas espiritual e de prazeres. Dê 
vazão à sua criança interior e permita-se sair da 
mesmice. Conheça novos ambientes! 

b Touro 20-04/20-05 
Questões emocionalmente complexas, sobre- 
tudo pessoais e familiares, são mais facilmente 
encaradas, pois Lua e Mercúrio se harmonizam 
entre suas oitava e quarta casas. Organize as 
emoções e sua vida, assim como as finanças! 

ÜGemeos 21-05/21-06 
Ao trígono Lua-Mercúrio estimula a comunica- 
ção em suas relações pessoais, favorecendo os 
acordos. Seja imparcial ao lidar com os conflitos, 
pois a atitude diplomática lhe permitirá promover 
confiança e bom entendimento! 

52 Câncer 22-06 / 22-07 
O segredo do sucesso de projetos no trabalho é 
unir-se às pessoas em quem confia. A harmonia 
Lua-Mercúrio indica um bom momento para ma- 
turar projetos conjuntos. Ainda que mais futura- 
mente. eles renderão lucros! 

Leão 23-07/22-08 
Divulgue seus empreendimentos, pois a harmo- 
nia Lua-Mercúrio entre sua área social e seu sig- 
no favorece a maior visibilidade. Mas cuidado, 
pois a maior exposição deixa a mostra seus pon- 
tos fortes, mas também os mais fracos! 

TT? Virgem 23-08/22-09 
Ávida íntima e familiar deve lhe proporcionar mo- 
mentos agradáveis, pois Lua e Mercúrio se har- 
monizam hoje, tornando o momento ideal para 
conversar e curtir com os mais próximos. Apro- 
veite para organizar a vida prática! 

^ Libra 23-09/22-10 
Você está mais disposta a se abrir e dividir os 
aspectos mais íntimos de sua vida, com o trígono 
Lua-Mercúrio, entre suas áreas de comunicação 
e de amizades. Una-se com pessoas com quem 
compartilha interesses prazerosos! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Ao formarem trígono, Lua e Mercúrio lhe estimu- 
lam a colocar as rotinas e as finanças em ordem. 
Seja responsável e objetiva ao lidar com a vida 
prática e planeje-se. Busque maneiras eficientes 
de trabalhar seu cotidiano! 

y Sagitário 22-11/21-12 
Os aspectos sutis de sua vida ficam mais claros, 
neste momento em que Lua e Mercúrio formam 
trfgono, entre seu signo e sua área espiritual. As 
pessoas devem buscar seus conselhos para lidar 
com assuntos complicados! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Você percebe o que geralmente passa desper- 
cebido às pessoas, pois Lua e Mercúrio formam 
trígono, aguçando sua intuição. Dedique-se ao 
autoconhecimento e busque atividades que exi- 
jam que você esteja mais concentrada! 

Aquário 20-01/18-02 
Seu poder de liderança é intensificado pelo trígo- 
no Lua-Mercúrio em sua área de relacionamen- 
tos. As pessoas tendem a buscar sua ajuda, es- 
pecialmente através de conselhos e você as guia 
as rumo à superação de desafios! 

K Peixes 19-02/20-03 
A harmonia entre Lua e Mercúrio estimula você a 
colocar o trabalho em ordem e a planejar as mu- 
danças mais complexas. Aproveite este momento 
em que seu poder empreendedor e seu senso de 
organização estão mais aguçados! 
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"Tem os caminhões que, quando vão estacionar ou descarregar, tomam conta da rua toda, batem nos 
carros", disse o auxiliar de estacionamento Ayrton Cleson Braga Silva. 
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A voz da comunidade 

Vans estacionadas em fila dupla deixam 

trânsito confuso no Setor Rodoviário 

Janaina Amorim 

Para transitar pelas ruas Tamandaré e 
Sergipe, no Setor Rodoviário, é preciso 
paciência. No local há um ponto de van 

e é comum encontrar os veículos fazendo de- 
sembarque de passageiros em fila dupla, co- 
locando em risco a segurança dos mesmos. 
"Quase todos os dias tem acidente nessa re- 
gião", conta o auxiliar de estacionamento Ayr- 
ton Cleson Braga Silva. Em conseqüência, o 
trânsito fica engarrafado. 

Na Sergipe, a sinalização que proíbe es- 
tacionar em um dos lados da rua é ignorada e 
os carros estacionam nas duas margens. "Tem 
placa lá, tem placa aqui. O pessoal não respei- 
ta porque não tem fiscalização", acrescentou o 
embalador Aliei Alencar. De acordo com eles, 
a própria Polícia Militar e a Secretaria Munici- 
pal de Trânsito (Setran) descumprem as Leis 
de Trânsito. "Essa rua [Sergipe] agora é mão 
única e eles estavam subindo na contramão", 
relatou Alencar. 

Para deixar a situação ainda mais compli- 
cada, há um hipermercado nas proximidades e 

não existe horário definido para a descarga de 
mercadorias. "Tem os caminhões que, quando 
vão estacionar ou descarregar, tomam conta 
da rua toda, batem nos carros", disse Braga. O 
mesmo estabelecimento delimitou metade da 
calçada, um espaço exclusivo para estacionar 
motocicletas dos funcionários. "Isso não pode, 
isso é via pública. Eles tomaram, dizendo que 
é deles", protestou Silva. 

A respeito do estacionamento na calçada, 
o secretário Municipal de Trânsito, J. Ribamar, 
informou que é permitido, desde que fique dis- 
ponível um metro destinado à passagem de 
pedestre. Sobre a exclusividade do espaço, 
ele esclareceu que "se for no limite da área pú- 
blica, não pode". 

Sobre os carros estacionados em locais 
proibidos, J.Ribamar alegou que sempre há 
fiscalização no Setor Rodoviário, mas não des- 
cartou a possibilidade da infração ser cometi- 
da "uma hora ou outra". Quando mencionamos 
as denúncias das pessoas que trafegam nas 
proximidades de que a prática é comum em 
horários de pico, o secretário se comprometeu 
em verificar o caso. 
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População reclama de estacionamento na calçada 
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Vans fazem desembarque de passageiros no meio da rua Veículos de transporte coletivo estacionam em local proibido 
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DIREITOS DO CONSUMIDOR 

Consumidor ganha indenização por comprar produtos com defeito 

Sentença homologada pela 3a Vara do Juizado Especial 
Central de Campo Grande julgou parcialmente procedente a 
ação movida por C.M.R. contra uma loja de eletroeletrônicos 
e uma empresa fabricante de equipamentos eletrônicos, con- 
denadas ao pagamento de R$ 4 mil de indenização por danos 
morais. 

Narra o autor da ação que no dia 5 de agosto de 2010 
comprou dois gravadores de DVD na loja ré, de fabricação 
da outra requerida. C.M.R. afirma, porém, que ambos os pro- 

dutos apresentaram o mesmo defeito, o que impossibilitava 
o seu uso. Ele disse que, ao receber a informação da assis- 
tência técnica, foi informado de que os produtos não tinham 
conserto e, assim, entrou em contato com o fabricante para 
solicitar o reembolso do valor pago, uma vez que o produto 
não existia mais para a troca, mas não teve sucesso. 

Devidamente citada, a loja requerente não apresentou 
contestação, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia. Já 
a fabricante dos produtos com defeito alegou pela incompe- 

tência do juizado para julgar a ação. 
O pedido de indenização por danos morais foi julgado pro- 

cedente, uma vez que a situação em questão "vai além de 
simples aborrecimento, invadindo a esfera dos direitos da per- 
sonalidade do ofendido, pois a compra de um produto novo 
incute no adquirente a idéia de segurança, durabilidade e con- 
forto, logo a apresentação de defeito no produto, pouco mais 
de um mês após a compra, frustrou as expectativas cultivadas 
pelo consumidor". 

Unimed deverá pagar indenização de R$ 15 mil por negar cirurgia para cliente 

A Unimed Fortaleza deverá pagar R$ 15 mil de indeniza- 
ção por negar procedimento cirúrgico à cliente M.L.N. A de- 
cisão, da 8a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará 
(TJCE), teve como relator o desembargador Francisco Darival 
Beserra Primo. 

Segundo os autos, M.L.N. foi diagnosticada com artrose 
e o médico indicou cirurgia no joelho direito para implantação 
de prótese. O plano de saúde, no entanto, negou o pedido, 
sob a justificativa de que o contrato não cobria o procedimen- 
to. 

Em março de 2009, a paciente ajuizou ação, com pedido 
de liminar, requerendo que a Justiça determinasse a imediata 
autorização. Além disso, solicitou indenização pelo abalo mo- 
ral sofrido diante da recusa. 

Em abril de 2009, o Juízo da Comarca de Alto Santo, dis- 
tante 241 km de Fortaleza, concedeu a liminar. Posteriormen- 
te, a decisão foi confirmada por meio de sentença, em que a 
Unimed foi condenada ao pagamento de R$ 15 mil a titulo de 
reparação moral. 

Objetivando modificar a decisão, a empresa entrou com 

apelação (n0 0000270-74.2009.8.06.0031) no TJCE. Susten- 
tou a inexistência dos danos alegados pela paciente e reque- 
reu a improcedência da ação. 

Ao julgar o recurso na terça-feira (06/08), a 8a Câmara 
Cível manteve a sentença, acompanhando o voto do relator. 
"A recusa injustificada da respectiva Prestadora do Plano 
[Unimed] e a sua correspondente falta de plausibilidade da 
negativa acabam por tornear a abusividade tão preconizada 
pelo Código de Defesa do Consumidor e. por assim, enseja a 
configuração da nota de ilicitude de sua postura". 
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►MONTAGEM DE REDES DE SAÚDE 

SES promove ofidnas de orientação aos municípios 

Gestores de nove regiões participam de oficinas de trabalho promovidas pela SES 

Representantes de nove regiões de saú- 
de do Maranhão estão em São Luís para 
participar de uma programação definida 

pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) que 
compreende oficinas de trabalho com os temas: 
"Programação Pactuada Integrada (PPI)", "Pac- 
to de Indicadores" e "Redes Temáticas de Aten- 
ção a Saúde". O evento prossegue até sexta- 
-feira (16), nos Hotéis Holiday In e Praia Mar. 

Na próxima semana participam dos treina- 
mentos representantes de mais 10 regiões de 
saúde. De acordo com a gestora de Regula- 
ção, Controle e Avaliação do Sistema de Saú- 
de, Silvia Leite, as oficinas têm como objetivo 
auxiliar os gestores municipais a organizarem 
seus serviços de saúde, de modo a possibilitar 
um atendimento de qualidade à população. 

"O que percebemos é que as gestões mu- 
nicipais estão mais eficientes, têm interesse 
em conhecer os caminhos que permitem dar 
às suas comunidades um serviço de saúde e a 
Secretaria, por sua vez, pode ajudar nisto, pois 
conhece os caminhos", disse a gestora. 

Durante as oficinas, os representantes das 
19 regiões de saúde terão a oportunidade de 
trocar experiências e montar planos de traba- 
lho e ações no que diz respeito, por exemplo, 

às Redes Temáticas de Atenção à Saúde, a 
exemplo das redes de Urgência e Emergên- 
cia, rede Cegonha e de Atenção Psicossocial. 

"A gente vem discutindo a construção des- 
tas redes com as regiões de saúde e já habi- 
litamos junto ao Ministério da Saúde as redes 
de Urgência e Emergência, Rede Cegonha e 
de Atenção Psicossocial de São Luís, Codó e 
Imperatriz, e estamos dando entrada na Co- 
missão Intergestores Bipartite (CIB) para a 
provação das de Presidente Dutra, Caxias, 
Pinheiro, Santa Inês e Açailândia", adiantou 
Silvia Leite. 

Esta experiência está sendo repassada 
para os demais representantes das regiões a 
fim de estimulá-los a montarem suas redes. 
"Aqui estamos mostrando este desenho para 
que eles possam formatar seus planos de tra- 
balho", frisou a gestora. 

Nas demais oficinas estão sendo discuti- 
dos assuntos como pactuação para as ações 
de saúde de média e alta complexidade, como 
repactuar as referências, como, por exemplo, 
o que cada município vai receber e/ou enca- 
minhar, além de indicadores de saúde como 
índices de mortalidade, internações, formas de 
vinculação dos profissionais de saúde e etc. 
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Sedihc realiza monitoramento no 

Centro de Referência de Timon 

Encontro técnico de monitoramento com participação de técnicos da Sedihc e do Centro de Referência 

Equipe da Secretaria de Estado de Direi- 
tos Humanos, Assistência Social e Cidadania 
(Sedihc) concluiu, nessa quarta-feira (14), visi- 
ta técnica ao município de Timon. A ação teve 
como objetivo o acompanhamento e monitora- 
mento das atividades desenvolvidas pelo Cen- 
tro de Referência em Direitos Humanos "Mãos 
Dadas" (CRDH MD). 

O Centro de Referência foi inaugurado em 
agosto de 2012, por meio de convênios e ter- 
mos de parceria assinados entre o governo do 
estado, por meio da Sedihc, e a Associação 
Daniel Comboni. O Centro em Timon, assim 
como o que existe em Açailândia, oferece ser- 
viços de orientação jurídica, mediação de con- 
flitos e conscientização da população. 

Durante a visita, esteve em pauta o fortaleci- 
mento das medidas voltadas à sociedade, para 
disseminação das políticas no âmbito da assis- 
tência social e cidadania. Também foi abordada 
a atuação do Centro e as parcerias desenvolvi- 
das junto ao Ministério Público, Defensoria Pú- 
blica e demais secretarias de Estado. 

"Na ocasião, aplicamos questionários junto 
aos servidores locais para o melhor entendi- 
mento e acompanhamento das demandas. 
Discutimos também a programação para o 

segundo semestre de 2013, com atividades 
acertadas para realização em conjunto com a 
Sedihc", destacou a superintendente de Prote- 
ção de Direitos Humanos da Sedihc, Gardênia 
Santos. 

Durante a visita técnica, foi discutida a 
criação de programas de capacitação em 
Educação em Diretos Humanos pensados em 
parceria com o Senai. No Centro, os atendi- 
mentos, em sua maioria, são espontâneos e 
estão relacionados a questões como drogas, 
conflito familiar e orientações em geral. Quan- 
do necessário, ocorrem os encaminhamentos 
externos para o Centro de Referência de As- 
sistência Social (CRAS), Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS) ou Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS). 

Em um segundo momento, os técnicos da 
Sedihc realizaram a apresentação do Plano 
Estadual de Promoção da Cidadania e Direitos 
Humanos de LGBT do Maranhão (Maranhão 
sem Homofobia). "A ênfase foi direcionada ao 
Eixo de Direitos Humanos. Assim, procuramos 
criar e garantir ações de combate à homofo- 
bia e violação dos direitos do segmento LGBT, 
além da realização e apoio a eventos nesta 
área", finalizou Gardênia Santos. 

Semu e Sedihc capacitam rede de 

atendimento do Disque 100 

A capacitação das equipes técnicas da Rede 
de Canal de Denúncia (ouvidorias) das Secreta- 
rias de Estado da Mulher (Semu) e de Direitos 
Humanos e Cidadania (Sedihc), que irão opera- 
cionalizar a prestação de serviço disque denúncia 
çacional (Disque 100), foi iniciada nessa terça-fei- 
ra (13) e prosseguiu na quarta-feira (14), A ação 
tem como objetivo a sistematizaçâo e dissemina- 
ção da experiência de constituição do Grupo Mó- 
vel Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente do Maranhão (PAIR Móvel) e o 
fortalecimento dos mecanismos de denúncia de 
violência sexual contra criança e adolescente. 

Cerca de 20 técnicos estão discutindo vá- 
rias formas de violência sexual: fatores de risco, 
mitos e tabus que permeiam a violência sexual 
e as conseqüências físicas, sociais e psicoló- 
gicas: a importância da atuação em rede, his- 
tórico, objetivo e funcionamento do serviço de 
denúncia; além de perfil e função da equipe. 

A facilitadora Nádia Ligia Guterres dos San- 
tos Rezende aborda a importância da atuação 
em rede de atendimento nos casos de de- 

núncias para casos de violência sexual contra 
crianças e adolescentes. "A ouvidoria é um es- 
paço resolutivo para dar respostas ao cidadão 
de suas denúncias, e estamos aproveitando a 
experiência para qualificar as pessoas que fa- 
zem esse atendimento", explicou. 

A ação atende à meta do Projeto "Unidade 
Móvel Fluvial de Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Maranhão", que tem como 
finalidade a constituição de um canal de denún- 
cia vinculado à Ouvidoria da Mulher. Para a as- 
sessora técnica da Semu, Graça Oliveira, a ar- 
ticulação e o fortalecimento da rede de políticas 
públicas certamente são alguns dos maiores 
desafios que estão hoje colocados à sociedade 
no âmbito do enfrentamento da violência contra 
crianças e adolescentes. 

O Projeto Unidade Móvel Fluvial de Defesa 
dos Direitos da Criança e Adolescente do Mara- 
nhão foi executado pela Semu, em Conceição 
do Lago-Açu, município este com o maior nú- 
mero de violência contra criança e adolescente 
no estado. 
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ECONOMIA 

Aneel muda regras para concessão da Tarifa Social de Energia Elétrica 

A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) aprovou nessa quarta-feira (13) mu- 
danças nos procedimentos de concessão da 
Tarifa Social de Energia Elétrica, concedida a 
consumidores de baixa renda. As distribuido- 
ras terão 120 dias para se adequar às regras. 

Atualmente, o benefício é dado com base 
nas informações prestadas pelos consumi- 
dores de energia. Com a nova regulamenta- 
ção, as distribuidoras precisarão validar as 
informações nos bancos de dados disponi- 
bilizados pelo Ministério de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome antes da conces- 
são do benefício. 

As distribuidoras também deverão verifi- 

car anualmente se as famílias que recebem 
o beneficio continuam satisfazendo os crité- 
rios estabelecidos pela legislação. Caso não 
estejam aptas, as famílias receberão uma 
notificação da distribuidora para regularizar a 
situação, sob o risco de perda do benefício. 

Para ter direito à tarifa social, a família 
deve estar inscrita no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal, com 
renda familiar mensal per capita menor ou 
igual a meio salário mínimo nacional. Famí- 
lias com renda mensal de até três salários 
mínimos, que tenham portador de doença 
ou deficiência cujo tratamento necessite o 
uso continuado de aparelhos que demandem 

consumo de energia elétrica ou que recebem 
o Benefício de Prestação Continuada da As- 
sistência Social também têm direito ao bene- 
ficio. 

O consumidor que atenda a algum dos 
critérios deve procurar a distribuidora e apre- 
sentar a documentação necessária: Número 
de Identificação Social - NIS ou Número do 
Benefício, além de documentos de identifica- 
ção pessoal. 

Atualmente, cerca de 12 milhões de famí- 
lias em todo o Brasil são beneficiadas pela 
Tarifa Social, que dá descontos entre 10% e 
65% na conta de luz, dependendo da faixa 
de consumo. 

mviaa 

Procon do Rio multa 20 agências bancárias por desrespeito ao consumidor 

A Operação Tio Patinhas do Procon do 
Rio continuou na manhã de terça-feira (13) 
com fiscalização em agências bancárias do 
Rio. a fim de verificar o atendimento aos cor- 
rentistas e usuários. Agências no centro da 
cidade, da Tijuca. de São Cristóvão e Madu- 
reira. além de Copacabana, receberam a vi- 
sita de equipes do Procon. Na segunda-feira 
(12), primeiro dia da operação, agências nos 
municípios de Caxias. Nova Iguaçu e Gua- 
pimirim, na Baixada Fluminense, passaram 
pela inspeção. 

Segundo o Procon, o problema mais en- 
contrado pelos fiscais foi o precário atendi- 
mento a pessoas com necessidades espe- 
ciais. Uma agência bancária na Avenida Rio 
Branco, uma das principais vias do Centro, 
por exemplo, não tem caixa eletrônico adap- 
tado. Um banco na Avenida Nossa Senhora 
de Copacabana e outro na Rua São Cristóvão 
não apresentam o mínimo de 15 assentos 
preferenciais, número estipulado por lei. 

De acordo com o diretor de Fiscalização 

do Procon. Fábio Domingos, o objetivo da 
operação é garantir os direitos do consumi- 
dor. 'São muitas as reclamações sobre agên- 
cias bancárias e nós temos que verificar quais 
são as irregularidades", afirma. 

Domingos destaca que muitas agências 
não cumprem o tempo de espera nas filas, 
estipulado por lei de no máximo 15 minutos. 
"Não estamos passando por um período an- 
terior ou posterior a feriado prolongado. Es- 
tamos em um dia típico de semana, e o que 
vimos foram clientes esperando mais de 30 
minutos na fila. Ontem, na Baixada Flumi- 
nense, encontramos pessoas que esperaram 
uma hora e quarenta minutos. O que vimos 
foi uma falta de qualidade no atendimento", 
ressalta. 

Das 21 agências fiscalizadas pelo Pro- 
con, apenas uma não foi multada. Ontem, 
11 agências da Baixada Fluminense foram 
inspecionadas, das quais oito apresentaram 
demora na fila de espera. Muitos bancos tam- 
bém não distribuíram senha para os caixas e 

não tinham cartaz informando sobre o tempo 
de espera. Muitas agências não ofereciam as 
15 cadeiras preferenciais, não tinham cadei- 
ra de rodas e caixa eletrônico adaptado para 
pessoas especiais, além de não terem detec- 
tor de metais na entrada. 

A última edição da Operação Tio Patinhas 
ocorreu em abril deste ano. Para Fábio Do- 
mingos. as irregularidades verificadas nesta 
edição foram as mesmas apresentadas no 
começo do ano. apesar de serem em regiões 
e agências diferentes. 

"O que eu percebo é que as situações 
são rotineiras. Apesar de não ser estipulado 
prazo para que as soluções sejam apresenta- 
das. o que nós do Procon fazemos é retornar 
à agência para verificar se os reparos foram 
feitos. Caso continuem, a multa pode ser du- 
plicada e assim por diante", revela. Segundo 
o Procon, uma multa por demora na fila é de 
R$ 10 mil. mas para a ausência do número 
devido de cadeiras preferenciais, a multa 
pode chegar a R$ 7 milhões. 

EDUCAÇÃO 

Banco de questões do Enem teve "crescimento excepcionar, diz Mercadante 

O ministro da Educação, Aloizio Merca- 
dante. disse nessa terça-feira (13) que o 
banco de itens que abastece as provas do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi 
reforçado e teve "um crescimento excepcio- 
nal". O ministro não revela quantas questões 
formam o banco, mas diz que todas foram 
testadas e que o pré-teste "foi um sucesso". 

O banco de itens é responsabilidade do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e é usa- 
do para elaborar as provas do Enem. Antes 
de entrar no banco, cada questão passa por 
um pré-teste, que avalia se o item é válido e 
qual é o grau de dificuldade. Os alunos que 
participam do pré-teste são escolhidos alea- 
toriamente e. após responderem ao caderno 
de questões, devolvem o material, que deve 
ser incinerado. 

Além do banco de itens, o ministro tam- 
bém comentou sobre os preparativos para o 

Enem 2013, que ocorrerá nos dias 26 e 27 
de outubro. Mercadante disse que tudo "está 
dentro do planejado*. Agora, estão sendo 
feitas as capacitações de pessoal. Até o dia 
25 de agosto, os coordenadores e assisten- 
tes que trabalharão na aplicação da prova 
receberão formação à distância. 

O Enem de 2013 teve número recorde 
de inscrições, 7.173.574. Para atender à 
demanda, o MEC aumentou também o pes- 
soal envolvido e o número de cidades que 
vão aplicar o exame. O ministro disse que 
nas próximas edições devem superar os 9 
milhões de candidatos que participaram de 
exame semelhante feito na China. 

Um dos motivos para o aumento, segun- 
do Mercadante. será o Sistema de Seleção 
Unificada da Educação Profissional e Tec- 
nológica (Sisutec), que seleciona estudan- 
tes para cursos gratuitos de ensino técnico 
com base na nota do Enem. O programa 

foi lançado no começo do mês. Na primei- 
ra edição, foi considerada a nota do Enem 
2012. Os interessados que não participaram 
do exame só terão chance de fazer a prova 
em 2014. No próximo ano, a adesão dos in- 
teressados em cursos técnicos deve ampliar 
as inscrições. 

Mercadante informou que as provas do 
Enem já estão em produção e, na segunda 
quinzena deste mês, será lançado o Guia do 
Participante 2013, que detalha os critérios 
de correção das redações, orienta os estu- 
dantes e apresenta exemplos de redações 
que obtiveram nota máxima no exame. 

Para ajudar o estudante a se preparar 
para a prova, o Portal EBC desenvolveu um 
aplicativo que reúne todas as questões do 
Enem de 2009 a 2012. No sistema, é pos- 
sível escolher quais áreas do conhecimento 
se quer estudar. O aplicativo seleciona as 
questões de maneira aleatória. 

Sisutec teve mais de 737 mil inscrições 

O Sistema de Seleção Unificada da Edu- 
cação Profissional e Tecnológica (Sisutec) 
teve 383.080 inscritos, segundo balanço divul- 
gado nessa terça-feira (13) pelo Ministério da 
Educação (MEC). Como cada candidato podia 
fazer até duas opções, foram 737.229 inscri- 
ções. Os cursos mais procurados foram téc- 
nico em segurança do trabalho, com 89.656 
inscrições para 13 mil vagas, seguido de téc- 
nico em informática, com 71.850 candidatos 
para 23 mil vagas. 

Segundo o ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante. o resultado foi positivo, por ser 
um programa novo e mostra "o interesse dos 
alunos do Enem [Exame Nacional do Ensino 
Médio] em estudar mais, mostra a motivação 
e a mobilização deles", diz. 

A média das idades dos candidatos está 
entre 23 e 24 anos. Na avaliação de Merca- 
dante. são estudantes que concluíram o en- 
sino médio, pararam de estudar um tempo e 
estão voltando a estudar. "Isso é muito bom 

para o Brasil, eles vão se aperfeiçoar", diz 
Mercadante. 

O ministro ressaltou os cursos técnicos 
como uma alternativa para aqueles que não 
terão vaga no ensino superior. "Dos 7 milhões 
de inscritos no Enem 2013, 6 milhões não 
conseguirão vaga no ensino superior, apesar 
de todo o esforço feito pelo governo". O ensi- 
no técnico, diz, é a solução em vários países 
desenvolvidos. "No Brasil, perdemos a forma- 
ção técnica e tecnológica e estamos recupe- 
rando". 

O sistema vai oferecer 239.792 vagas em 
cursos técnicos. O resultado da primeira cha- 
mada foi divulgado ontem (14). com matrículas 
nesta quinta e sexta-feira (15 e 16). A segunda 
chamada ocorre no dia 19, com matrícula no 
dia 20. Os candidatos que perderem a data 
da matrícula serão excluídos do processo. A 
partir do dia 22 de agosto, as vagas que não 
forem ocupadas no processo seletivo serão 
oferecidas pelo Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 
No Sisutec. a seleção dos alunos será fei- 

ta de acordo com a nota no Enem 2012. Do 
total de vagas, 85% são destinadas aos can- 
didatos que cursaram o ensino médio na rede 
pública ou na rede privada na condição de 
bolsista integral. As vagas são ofertadas em 
instituições da rede pública, privada e do Sis- 
tema S. Os cursos têm de um a dois anos de 
duração, com carga horária entre 800 e 1.200 
horas-aula. 

Os cursos com maior oferta de vagas são 
os ligados à tecnologia da informação, saúde 
e área industrial. Lideram a lista os de técnico 
em informática (23 mil), técnico em enferma- 
gem (14 mil), técnico em logística (13 mil), téc- 
nico em segurança do trabalho (13 mil) e téc- 
nico em redes de computadores (11 mil). Os 
estados onde há maior oferta são São Paulo 
(76 mil), Pernambuco (40 mil), Minas Gerais 
(27 mil), Paraná (17 mil) e o Distrito Federal 
(8 mil). 
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CURA DA TUBERCULOSE EXIGE 
SEIS MESES DE TRATAMENTO 

SEM INTERRUPÇÃO 

■■ 

O Rio de Janeiro lidera o ranking 
de estados brasileiros com o maior 
número de casos de tuberculose no 
país. Segundo a Secretaria de Esta- 
do de Saúde, em 2012 foram registra- 
dos 14.039 casos da doença, o que 
representa 15% do total no Brasil. 

Segundo o pneumologista Luiz 
Francisco Ribeiro Médici, do Comple- 
xo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, 
um dos grandes desafios de comba- 
ter a doença é manter o tratamento 
até o fim. Devido aos efeitos colate- 
rais da medicação, como enjoo, vô- 
mito, indisposição e mal-estar, mui- 
tos pacientes costumam abandonar o 
tratamento no meio do caminho. 

A interrupção do tratamento favo- 
rece o surgimento do germe multirre- 
sistente do Bacilo de Koch [bactéria 
que causa a tuberculose]. 

A tuberculose. — doença conta- 
giosa que afeta inicialmente os pul- 
mões. avançando para outros órgãos 
como rins, ossos e cérebro —, atinge 
principalmente as populações que 
vivem em condições precárias de 
moradia e alimentação, como as de 
rua e a carcerária. Outras vítimas da 
doença são pacientes com o sistema 
imunológico deficiente, como os por- 
tadores de HIV. 

O pneumologista explica que a 
transmissão ocorre de pessoa para 
pessoa via gotfculas de saliva con- 
tendo o agente infeccioso. O risco de 
transmissão se torna maior durante 
contatos prolongados em ambientes 
fechados e com pouca ventilação. 

O médico avisa que tossir por 
mais de três semanas, com ou sem 
catarro, é o principal sintoma da tu- 
berculose. Neste caso. ele orienta 
que é importante procurar um es- 
pecialista e, caso o diagnóstico seja 
confirmado, o tratamento deve ser 
iniciado imediatamente. 

"É fundamental seguir a orienta- 
ção médica e não interromper o tra- 
tamento. que dura cerca de seis me- 
ses. Só assim, o paciente é curado", 
explica. 

Para prevenir o quadro, a primeira 
atitude é aplicar a vacina BCG logo 
após o nascimento do bebê. Para evi- 
tar maior escala de contaminação, a 
população deve contar com a orien- 
tação dos profissionais da saúde, 
além de buscar melhores condições 
de vida. 

Dados da tuberculose no Brasil 
A tuberculose no Brasil represen- 

ta a terceira causa de morte por do- 
enças infecciosas. O país está entre 
os 22 que concentram o maior núme- 
ro de casos no mundo. São cerca de 
70 mil novos doentes e cinco mil mor- 
tes ao ano. 

Em 2011, dados do Ministério da 
Saúde revelaram que o número de 
casos de tuberculose reduziu em 
3,54%, no entanto, a doença ainda 
preocupa as autoridades e os espe- 
cialistas. 
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RONALDINHO GAÚCHO 

J 

Passa por cirurgia estética nos dentes 

Ronaldinho Gaúcho apresentou nessa 
quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no 
Independência, contra o Bahia, uma 

pequena mudança no visual. O craque do 
Atlético-MG, nesta terça, foi submetido a um 
pequeno procedimento estético que altera o 
aspecto, formato e cor dos dentes. O jogador 
inseriu facetas de porcelana, um tipo de resina 
sobre o dente, e fez uma pequena cirurgia na 
gengiva. 

Roberto Assis, irmão e empresário de Ro- 
naldinho, confirmou os procedimentos e tran- 
qüilizou a torcida. "O Ronaldinho treinou nor- 
malmente. Tudo está normal, foi uma revisão 
normal, faz parte do tratamento, não compro- 
mete em nada". 

Com o novo visual novo, Ronaldinho en- 
trará em campo contra o Bahia, em jogo válido 

m N 

Kímí Rãikkònen opta pela 

Ferrari e substituirá Massa 

Craque do Galo põe película clareadora 

pela 14a rodada do Campeonato Brasileiro. 
A partida terá transmissão do Sportv, menos 
para Minas Gerais, e no Premiere FC 2, pelo 
sistema pay-per-view. 

Santos Dumont (Imperatriz) se 

classifica no beach soccer masculino 

m 

35^ 

T áfl "v- 

; ■ j 

ü * 

3 

_ -J 

Classificação garantida para os meninos de Imperatriz 

Em confronto direto pela vice-liderança da 
chave C e por uma das vagas na semifinal do 
beach soccer infantil masculino dos Jogos Esco- 
lares Maranhenses (JEMs), competição promovi- 
da pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 
(Sedei), o Santos Dumont (Imperatriz) goleou 

o Liceu Ribamarense por 9 a 0 e garantiu sua 
permanência na disputa pela medalha de ouro. A 
disputa ocorreu na Arena de São José de Riba- 
mar, nessa terça-feira (13). 

O Liceu Ribamarense contou até com o apoio 
de alguns torcedores presentes na Arena, mas 
não conseguiu balançar da escola de imperatriz 
as redes no primeiro tempo. O Santos Dumont 
(Imperatriz), mais fechado, conseguiu acertar 
uma bola na trave, mas também não obteve su- 
cesso ao tentar passar pela defesa adversária. 

No segundo tempo, entretanto, o cenário mu- 
dou; com um pênalti logo no início, o Santos Du- 
mont (Imperatriz) abriu o placar em São José de 
Ribamar. A pressão continuou e a equipe abriu 
uma larga vantagem no fim: 4 a 0. 

Ainda buscando se recuperar na partida e 
brigar pela vitória, que lhe daria a classificação, 
o Liceu Ribamarense esboçou uma pressão no 
início da terceira etapa, mas não foi o suficiente. 
Bem postado em quadra e explorando os con- 
tragolpes, o Santos Dumont logo definiu o jogo 
e tratou apenas de ampliar, enquanto o tempo 
passava. 

Kiml Rãikkònen, da Lotus, pode assumir o posto da Ferrari ocupado por Felipe Massa 

De acordo com o jornal finlandês Ita-Sa- 
nomat, Kimi Rãikkõnen já decidiu seu futuro 
na temporada 2014 de F1. O piloto deixará a 
equipe Lotus, onde está desde o ano passa- 
do, e voltará para a Ferrari - equipe que lhe 
deu seu primeiro título mundial em 2007. 

O contrato de Rãikkõnen com a Lotus ter- 
mina no final desta temporada e os proble- 
mas orçamentários que o time vem enfren- 
tando neste ano se mostram decisivos para a 
não renovação do acordo. Kimi, atualmente, 
é o vice-líder do Mundial 2013 de pilotos. 

RBR 
O finlandês também é um dos favoritos 

à vaga aberta na Red Buli com a saída do 
australiano Mark Webber. Todavia, a publi- 
cação Ita-Sanomat afirmou que a escuderia 
austríaca contratará o piloto Daniel Ricciar- 
do [da Toro Rosso] como substituto.O jornal 
também garantiu que a Ferrari tem todo o in- 
teresse em recontratar Kimi. O italiano demi- 
tiu o piloto em 2009 [ainda com contrato em 

vigor] para antecipar a chegada de Fernando 
Alonso - que então defendia as cores da Re- 
nault, hoje equipe Lotus. 

Kimi Rãikkõnen será o substituto de Fe- 
lipe Massa. O brasileiro tem acordo com a 
escuderia até o final de 2013. Mas, ao que 
parece, não existe interesse na renovação 
de seu contrato, mesmo com uma melhoria 
acentuada do desempenho de Felipe nas 
próximas provas. 

Anúncio 
A equipe Red Buli afirmou que decidirá 

sua nova dupla de pilotos para o ano que vem 
logo após o recesso de verão da F1 - que 
acaba no dia 25 de agosto. O anúncio oficial 
deverá acontecer no GP da Bélgica ou, então, 
no GP da Itália. Evidentemente que a decisão 
da Red Buli terá uma influência significativa 
no mercado de pilotos. A partir da opção da 
escuderia, a situação de Felipe Massa ficará 
mais clara para próxima temporada - embora 
ainda não resolvida. 
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