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Ganhador não apareceu 

O ganhador da Mega-Sena. que apostou em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, 
no Paraná, não apareceu para resgatar o prêmio de R$ 22.933.056,04 dentro do prazo 
estabelecido de 90 dias, segundo informações da Caixa Econômica Federal. O sorteio foi 
realizado em 10 de julho, e o apostador tinha até as 16h desta terça-feira (8) para retirar o 
dinheiro. Agora, o valor total segue para o Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de 
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). Os números sorteados em julho 
no concurso 1.510 foram 01 - 08 -17 - 44 - 46 - 53. O dinheiro ficou disponível em qualquer 
agência da Caixa do país durante três meses, mas o prazo venceu. De acordo com o geren- 
te regional do banco, Edilson Oliveira, não há como saber quem foi a pessoa que deixou de 
apanhar o prêmio. "Única forma de saber é pelo bilhete, que é uma via única. Conseguimos 
saber em qual lotérica foi o jogo, mas, infelizmente, não tem como ver quem foi o dono da 
aposta", afirma. A gerente da lotérica do jogo premiado, Valquíria Kubisch, informou que é 
possível se identificar no ato da aposta. "Você pode colocar o seu nome, seu CPF e assi- 
nar o bilhete. Isso não garante que você vai receber o dinheiro, caso seus números sejam 
sorteados. A apresentação do bilhete é obrigatória, mas pelo menos é possível evitar com 
que outra pessoa receba o prêmio no seu lugar", esclarece. Valquíria conta que os clientes 
perguntaram por diversas vezes se os funcionários da lotérica sabiam quem era o sortudo. 
"As pessoas têm curiosidade em saber. Muitos perguntam se não tem como ver pelas câ- 
meras de segurança, mas infelizmente, não tem como saber", revela. Com base nas buscas 
realizadas na lotérica, Valquiria acredita que o vencedor fez apenas uma aposta no local. 
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Encontrada morta 

V • 

Uma estudante que pro- 
curava um namorado no 
Facebook foi encontrada 
morta em Campo Gran- 
de, Zona Oeste do Rio. 
Cláudia Marinho de Lima, 
de 18 anos, estava com 
marcas de estrangula- 
mento em um terreno bal- 
dio na Estrada do Itumi- 
rim, no Jardim Maravilha. 
A Divisão de Homicídios 
esteve no local e assu- 
miu as investigações. Na 

sexta-feira passada (4), Cláudia publicou na rede social mensagem 
em busca de um namorado. "Quem aceita namorar comigo agora?", 
perguntou. Em outra publicação, sugeriu; "Com essa chuvinha está 
bom pra dormir de conchinha, debaixo daquele cobertor". No sábado 
(5), a família da vítima registrou o desaparecimento na delegacia de 
Campo Grande (35a DP). Em seu perfil no Facebook, Cláudia aparece 
em várias fotos com a família e de biquíni na praia. A polícia apura se 
a morte tem relação com a mensagem no Facebook. "Vamos quebrar 
o sigilo do perfil para saber quem entrou em contato com ela. Essa é 
uma das linhas de investigação. A jovem se colocou em uma situação 
de vulnerabilidade", explicou o delegado Rivaldo Barbosa. O corpo foi 
localizado na tarde de segunda-feira (7). 

Escapou 
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O fotógrafo David Jenkins, de 41 anos, flagrou o momento em que uma foca 
se equilibrava sobre o focinho de um tubarão-branco perto da costa da Cida- 
de do Cabo, na África do Sul, a centímetros dos dentes afiados do predador. 
De acordo com a agência Caters, após fazer o "equilibrismo", o mamífero 
conseguiu escapar do tubarão. "As focas estavam voltando para uma ilha 
depois de se alimentarem no oceano, e os tubarões viajam abaixo delas", 
explica o fotógrafo irlandês. 

Infecção rara 

A menina de 12 anos que contraiu uma rara infecção no cérebro em um 
parque aquático no estado do Arkansas, nos Estados Unidos, voltou ao 
local nesta segunda-feira (7). A visita ocorreu para ajudar os proprie- 
tários a anunciarem um torneio de pesca beneficente que ocorrerá no 
fim do mês. A arrecadação irá para a família da garota. Kali Hardig foi 
diagnosticada com uma forma rara de meningite, chamada meningo- 
encefalite amebiana primária, em julho. Apesar de a doença ser quase 
sempre fatal, a garota se recuperou depois de ser tratada no Hospital 
Infantil do Arkansas. "Não há ressentimentos", disse a mãe de Kali, Traci 
Hardig, que esteve com a filha para o anúncio no Willow Springs Water 
Park, onde ocorrerá o evento beneficente. "Eles (os donos do parque) 
são apenas uma família, como a nossa. Esse é o sustento deles. Tudo 
bem vir aqui e apoiá-los." Depois de descobrirem que a doença de Kali 
foi provocada por uma ameba "comedora" de cérebro chamada Naegle- 
ria fowleri, os donos do paque, David e Lou Ann Ratliff, proibiram o nado 
no lago com fundo de areia e disseram que só voltariam a abri-lo para 
os banhistas quando pudessem pagar um fundo de cimento para o local. 
Autoridades de saúde pública do estado disseram que outro caso de 

... A . . , meningite, ocorrido em 2010, está possivelmente conectado ao parque 
aquatico. Aameba e freqüentemente encontrada em água doce, como lagos, rios e nascentes de água quente. Esse parasita nada livremente e 
em geral, entra no corpo pelo nariz, enquanto as pessoas nadam ou mergulham. Ele pode. então, chegar até o cérebro e causar uma infeccão 
devastadora. y 

COLUNA DO SANCHES 

ORAÇÃO PARA A MULHER QUE SOFRE 
(VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER; POR QUE 

A MULHER CALA? FALTA CORAGEM. SOBRA 

■s,' 

MEDO E SENSAÇÃO DE DESAMPARO OU SÃO 
"RAZÕES (!) DE CONVENIÊNCIA"?) 

Muitas mulheres vem, veem e leem esta colu- 
na. Os assuntos de amor que aqui descrevo e os 
textos acerca de violência contra a mulher que aqui 
escrevo atraem a atenção de quem tem sensibilida- 
de para esses temas -- e as mulheres, sabe-se, são 
muito mais humanas e porosas quando escrevo 
sobre isso. 

Às 6h13 minutos da manhã de 05/10/2013 uma 
mulher enviou-me, por mensagem particular, um 
depoimento onde, com tristeza, relata a violência 
que uma amiga sua suporta cotidianamente do 
marido profissional de saúde. 

Eu imagino, quer dizer, eu mais ou menos 
imagino, intuo, como deve ser o dia a dia dessa 
mulher que sofre brutalidades do marido; acordar, 
amanhecer o dia ao lado de um homem mandão, 
raivoso, cara fechada: 

Edmilson Sanches 

...obedecer, sem diálogo, aos pedidos e ordens 
dele... 

...rir (sem gosto, mas aparentando) de todas as 
piadas sem graça que ele conte... 

...ser receptiva a todo falso gesto de carinho... 

...conter, privar(-se), aprisionar, por medo de 
mais violência, toda sua vontade fêmea de prazer, 
pois não caberia espaço para uma conversa com 
ele acerca disso... 

...chorar pelos cantos, distante de quem sabe 
filhos, empregados domésticos, chorar angústias 
que lhe entalam o peito, soluçar soluços que lhe 
ululam e pululam na garganta... 

...quem sabe socar paredes e travesseiros ante 
essa mistura de raiva e impotência, meu Deus!... 

...E, em público, às vistas dos outros, compor- 
tar-se como a dama feliz, a lady" talvez invejada... 
Comportamentos falsos pois disso se forma e se 
alimenta grande parte da sociedade falsa. (CONTI- 
NUA AMANHÃ) 

- ASSUNTO POLÊMICO 

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

Foi apresentado na Câmara Municipal 
de Imperatriz, na manhã dessa terça- 
-feira (08), um Projeto de Lei que auto- 
riza o Executivo Municipal a vender o 
imóvel onde funcionou o antigo terminal 
rodoviário de Imperatriz por mais de 
quatro décadas. Pelo projeto, a empre- 
sa Rodoviária Imperatriz Ltda. pagará 
ao município o valor de R$ 525.229.60 
referente á indenização pela área de 
596,54m2. Segundo o município, o valor 
teria sido calculado mediante avaliação 
técnica do imóvel. O projeto deu o que 
falar, pois boa parte dos vereadores não 
concorda com a venda ou com o valor 
que para alguns está abaixo do valor de 
mercado. 

- ATÉ OS SEUS 
Dos 21 vereadores de Imperatriz, pelo 
menos oito já se posicionaram contra a 
venda da área. Quatro vereadores são 
da situação, ou seja, está difícil para o 
prefeito convencer até os seus aliados 
na Casa de Leis. O projeto deu entrada 
na Comissão de Constituição e Justiça 
para o parecer e só então poderá ou 
não ser colocado em pauta para vota- 
ção no plenário. 

- CONTRA 
O vereador Marco Aurélio disse que é 
totalmente contra esse projeto. "Sabe- 
mos da dificuldade que temos de espa- 
ços para a construção de logradouros 
públicos. A prefeitura alugou muitos 
imóveis para sediar secretarias e es- 
colas e esse espaço já serviria para re- 
duzir os custos com o pagamento dos 
aluguéis", disse o vereador. 

- CONTRA 2 
O vereador Rildo Amaral disse que se 
assustou quando foi informado a res- 
peito do projeto, e quando viu o valor 
se assustou mais ainda. Para ele, é 
um completo absurdo. "Os avaliado- 
res, com certeza, não são os mesmos 
que avaliam nossas casas na hora de 
cobrarem o IPTU ou outros impostos". 
O vereador deu ainda algumas dicas de 
aproveitamento do local: área de espor- 
tes, shopping popular, rodoviária para 
vans, área para museu... "São várias, 
mas preferiram a mais devasta para o 
povo: entregar o patrimônio público", 
pontuou o vereador de oposição. 

- CONTRA 3 
O disparate foi tão grande por parte da 
prefeitura que até alguns vereadores da 
sua base aliada se posicionaram con- 
tra, como foi o caso do vereador Antô- 
nio José que, por sinal, é especialista 
em avaliação de imóveis. O vereador 
afirmou que se fosse a prefeitura com- 
prando a mesma área, valeria alguns 
milhões. 

- CONTRA 4 
Outro que ficou bastante irritado com o 
projeto foi o vereador Aurélio. "Enquan- 
to lutamos pela redução do número de 
aluguéis, Sebastião Madeira propõe a 
venda dos poucos terrenos públicos na 
cidade". Para o vereador, a área pode- 
ria ser usada para a construção de uma 
escola, posto de saúde, uma creche, 
um centro de assistência social, entre 
tantas outras necessidades. "O espa- 
ço é grande e serviria para inúmeras 
benfeitorias para a sociedade, mas o 
prefeito Sebastião Madeira prefere 'en- 
tregar' o patrimônio público nas mãos 
dos grandes empresários". Para Auré- 
lio, aquela área não poderia ser vendida 
por menos de R$ 1.600.000,00. Quase 
o triplo do que o projeto estipula. 
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Preso de Balsas é transferido para Imperatriz 

Antônio Pinheiro 

Eduardo Santos da Silva, de 32 anos, 
encontra-se preso em uma cela da Re- 
gional de Segurança de Imperatriz. Ele 

é ex-detento da cidade de Balsas e foi notí- 
cia em rede nacional por ter mordomias no 
Presidio de Balsas, onde 30 presos ficavam 
em uma cela que possuía capacidade para 
10 pessoas. Eduardo Santos, há três meses, 
vivia com regalias em uma cela da cadeia. 

O preso respondia por dois crimes de 
receptaçâo, um pela Justiça do Tocantins e 
outro pela Justiça do Maranhão. Segundo in- 
formações, a cela que ele estava ocupando 
era o antigo gabinete do Io Distrito Policial 
de Balsas, com ventilador, umidificador de 
ar, aparelho de TV, som e DVD. Durante os 
finais de semana, ele saía no carro da polícia 
para visitar a avó. 

Por determinação do secretário estadual 
da Sejap, Uchoa, o detento Eduardo Santos 
da Silva foi transferido para Imperatriz. Ele 
chegou por volta das 11h da manhã de on- 
tem (08) e foi colocado direto em uma cela 
da Regional de Segurança junto com outros 
presos. 

O agente penitenciário Júlio César Pe- 
reira, que já trabalhou em Imperatriz e que 
levou o preso à casa de um parente, foi in- 
diciado por ter facilitado a fuga de Eduardo 
Santos. Em sua justificava, ele teria dito que 
é possível o que aconteceu porque o preso 
não representava nenhum risco. Disse ainda 
que está nas Leis de Execuções Penais que 
o preso pode visitar algum familiar quando 
este estiver passando mal. 

Ontem, quando estava fazendo o cadas- 
tro na Sejap, Eduardo Santos não sabia da 
repercussão nacional sobre suas regalias. O preso respondia por dois crimes de receptaçâo 

Motos Fan estão apreendidas 

na Regional de Segurança 

Promotor permanece em estado 

gravíssimo em coma induzido 

— :V 

Promotor Gustavo de Oliveira Bueno 
Uma das motas foi apreendida pela Força Tática 

Antônio Pinheiro 

Encontram-se apreendidas na Regional 
de Segurança duas motos Fan pretas re- 
cuperadas pela Polícia Militar e Civil. A pri- 
meira apreensão foi feita pela Força Tática 
na noite de segunda- feira (07). A moto Fan 
(de placa NXO- 4161-São Pedro da Água 
Branca-MA) foi encontrada em um matagal 
no bairro Maderminas. O veículo tinha sido 
usado em assalto, na tarde de segunda-fei- 
ra, a um banco de financiamento localizado 
na Avenida Bernardo Sayão. 

A moto foi levada para a Regional de 
Segurança. Até o final da tarde de ontem, a 

Fan não tinha sido procurada pelo proprie- 
tário. Já a segunda moto, também uma Fan 
preta, foi apreendida pelo policial civil Arou- 
cha. O veículo se encontrava guardado no 
pátio da Caema há cinco dias, depois de 
ter se envolvido em um acidente em frente 
à CCPJ. 

Segundo o policial Aroucha, várias pes- 
soas já tinham tentado pegar a moto, mas 
nenhuma tinha apresentado os documentos 
do veículo. A moto, de placa NNB-2676-Ca- 
rolima-MA, é de propriedade de uma pes- 
soa da cidade de Estreito. A Fan foi encon- 
tra com a frente bastante danificada devido 
ao acidente que sofreu. 

De acordo com o último boletim médico 
do Hospital Santa Mônica, divulgado por 
volta de 12h dessa terça-feira (08), o estado 

de saúde do promotor de Justiça Gustavo 
de Oliveira Bueno, 38 anos, é gravíssimo. 
Ele sofreu politraumatismo com TOE, que 
inclui traumatismo no crânio encefálico, 
além de contusão pulmonar. O promotor 
permanece em coma induzido, com dreno 
no tórax. 

Gustavo Bueno foi vítima de um aciden- 
te na tarde dessa segunda-feira (7), na BR- 
222. O acidente aconteceu próximo à cida- 
de de Buriticupu, onde ele trabalha, a 219 
km de Imperatriz. No carro, também estava 
o assessor de Gustavo. 

Chovia bastante no momento do aciden- 
te e o promotor perdeu o controle da cami- 
nhonete. O veículo saiu da pista, desceu a 
ribanceira e capotou. Ele recebeu o primeiro 
atendimento em Buriticupu e foi transferido 
para Imperatriz. O assessor teve ferimentos 
leves e está em observação no mesmo hos- 
pital. (Imirante) 

Bares e lanchonetes serão 

vistoriados pela Defesa Civil 

Contran altera regra sobre 

utilização da viseíra de capacete 

Agentes da Defesa Civil fiscalizarão bares e lanchonetes em Imperatriz. Fotos: Divulgação/Ascom 

Quem não obedecer a regra poderá pegar sete pontos na carteira 

O Conselho Nacional de Trânsito (Con- 
tran) alterou as regras sobre a utilização da 
viseira de capacete de motociclistas. A par- 
tir de agora, a viseira poderá ser levantada 
quando a moto estiver parada na via. En- 
tretanto, o motociclista deve baixar a viseira 
quando o veículo estiver em movimento. 

De acordo com a estudante Marcilene 
Costa, a viseira é importante para seguran- 
ça do condutor, portanto, não deveria ha- 
ver mudança na regra. "Para mim, a viseira 

só poderia ser levantada quando a pessoa 
chegasse em seu destino e não quando es- 
tivesse parada, pois o uso correto da mesma 
protege a visão". 

Antes da nova regra, não era permitido 
levantar a viseira em hipótese alguma en- 
quanto se conduzia o veículo. O Contran 
também permite, com a nova regra, uma pe- 
quena abertura para garantir a circulação de 
ar, nos capacetes com "queixeira", enquanto 
a moto está em movimento. (Dominuto) 

Depois de realizar o trabalho de vistoria 
em boates e casas de shows, a Superinten- 
dência Municipal da Defesa Civil informou à 
reportagem que irá deflagrar operação para 
fiscalizar o funcionamento de bares e lan- 
chonetes em Imperatriz. 

De acordo com o coordenador Francis- 
co das Chagas Silva (Defesa Civil), o Chi- 
co do Planalto, o trabalho será realizado 
em parceria com os agentes da Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Meio 
Ambiente (Sepluma), Vigilância Sanitária e 
do 3o Grupamento do Corpo de Bombeiros 
(3o GBM), sediado em Imperatriz. 

"Esse trabalho é para garantir a seguran- 
ça dos consumidores, pois entendemos que 
é preciso oferecer o mínimo de segurança 
durante o período em que a pessoa estiver 
nestes estabelecimentos comerciais", disse 
ele, ao esclarecer que o objetivo do traba- 
lho não é de perseguir nenhum segmento 
comercial, tampouco fechar boate, casa de 
evento ou bar. 

O chefe da Defesa Civil reitera que o 
objetivo do trabalho de vistoria é exigir o 
cumprimento da legislação, atualização da 
documentação e os itens de segurança, em 
conformidade com a lei. 

Ribeirinhos - Chico do Planalto anunciou 
que a partir de 15 de novembro, o órgão co- 
meçará a realizar um levantamento da área 
ribeirinha, principalmente os bairros que 
anualmente são ameaçados pela enchente 
do rio Tocantins. "Nós realizaremos um re- 
cadastramento das famílias ribeirinhas para 
atualização do banco de dados da Defesa 
Civil. A meta é fazermos um verdadeiro 
raio-x", disse. 

Ele argumenta que esse levantamento é 
considerado de suma importância e servirá 
para montar uma estratégia para elaborar 
o plano de ação, caso seja necessário du- 
rante o período invernoso deste ano. "Nós 
queremos agir de maneira preventiva, moni- 
torando o nível do rio Tocantins e os pontos 
de alagamento", conclui. 
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►BOM SUCESSO, NOVA IMPERATRIZ E VILA LOBÃO 

fierai 

Projeto solicita cobertura para feiras 

Feirantes da Nova Imperatriz sofrem principalmente no período chuvoso 

Hyana Reis 

As tradicionais feiras dos bairros Bom 
Sucesso, Nova Imperatriz e Vila Lo- 
bão devem receber cobertura, pois 

foi aprovado nessa terça-feira (08), pela Câ- 
mara de Vereadores, o projeto de autoria de 
João Francisco Silva e Francisco Rodrigues 
da Costa que solicita o revestimento para 
estes locais. A indicação também requisita 
cobertura para o Calçadão. 

Os autores do projeto justificaram a indi- 
cação afirmando que esses centros comer- 
ciais são de fluxo intenso de venda, portan- 
to precisam oferecer uma estrutura mínima 
para os comerciantes e consumidores. A 
indicação foi aprovada e segue para avalia- 
ção do Poder Executivo. 

Outras indicações 
Foi apresentada a Lei Ordinária N0 010, 

de autoria do Poder Executivo, que "autori- 
za o Poder Executivo Municipal a celebrar 
acordo judicial nos autos do processo n0 

0000643-50.2012.8.10.0044, e dá outras 
providências". Também foi apresentado o 

Decreto Legislativo que outorga o título de 
cidadã imperatrizense para a Sra. Denízia 
Faria Ramos e ao Sr. Clemente Barros Vie- 
gas. 

Foi votada e aprovada a indicação do 
vereador Enoc Lima Serafim, que solicitou 
ao secretário municipal de Trânsito e Trans- 
porte, José Ribamar Alves Soares, a colo- 
cação de redutores de velocidade (tachões) 
nas proximidades dos principais cruzamen- 
tos, escolas e igrejas na região do Grande 
Vitória. 

Também foram dados pareceres favo- 
ráveis ao decreto legislativo que "autoriza 
o prefeito municipal ausentar-se do ter- 
ritório nacional"; à Lei Ordinária n0 26, de 
20.09.2013, de autoria do vereador José 
Carneiro, que "denomina de Rua Bayma Jú- 
nior a atual Rua do Campo, localizada no 
bairro Bom Jesus"; ao decreto legislativo 
de autoria do vereador Fidelis Uchoa, que 
"concede a medalha do mérito legislativo 
ao Sr. Carlos Antônio Dantas"; e, por fim, 
ao decreto do vereador Marco Aurélio, que 
"concede a medalha do mérito legislativo à 
Sra. Aurineide Nogueira de Oliveira". 

Mercado da Nova Imperatriz será revitalizado 

O secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Produção (Seaap), José Fernan- 
des Dantas, anunciou ontem à reportagem que o Município abriu licitação para execução de | 
obras de reforma do Mercado Municipal da Nova Imperatriz, antiga solicitação dos feirantes | 
e da comunidade. 

"A primeira parcela do recurso está liberada para o início das obras de revitalização in- 
tegral do Mercado Municipal da Nova Imperatriz, devendo melhorar substancialmente o as- 
pecto urbanístico dessa área", assegura ele. que demonstrou otimismo ao prevê que neste 
próximo mês empresas deverão começar o processo de avaliação do projeto de engenharia 
e implantar o canteiro de obras. 

Ele contou que existem 203 feirantes que trabalham no Mercado Municipal, porém estuda 
um meio de colocá-los em uma via pública, sem interrupção da feira, até a conclusão das 
obras de revitalização do espaço destinado ao mercado. "Nós não dispomos de outro local 
para realocá-los, sendo que estudamos junto aos feirantes essa possibilidade de continuar 
a atividade", disse. 

José Fernandes assinala ainda que no Mercado Bom Jesus, o antigo "Renato Moreira", o 1 
município começou a realizar os serviços de melhoria das instalações físicas, inclusive com 
nova calçada e pintura em apoio aos 18 pequenos produtores da zona rural de Imperatriz. 

"Essas pessoas comercializam diretamente seus produtos, sem atravessadores, vindos 
dos povoados Coquelândia, São Félix, Petrolina e do Km 1.700", disse ele, que enfatiza que 
serão instaladas barracas padronizadas para oferecer uma melhor opção aos moradores que 
residem nas imediações da rua XV de Novembro, na Beira-Rio. 

COM SEGURANÇA NÃO SE BRINCA! 

O 

tQ £3 

xllüUJ 

exclusivamente 

segurança 

Alarmes Monitorado 24h Portões Automáticos - Cerca Elétiica 
Fechado de TV ■ Câmeras • Intorfone e Fechadura Eletrônica 

4 

, 

(99) 3525-72*5 / 8154-3237 / 9157-0544 

www. centra/alarme, com. br / centralalarme@hotmail. com 

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatriz-Maranhão 

Deputado Léo Cunha recebe apoio de 

vereadores de Imperatriz para a sua reeleição 

Quando se elegeu em 2010, Léo Cunha contava apenas com o apoio de dois desses vereadores 

Os vereadores Fátima Avelino (PMDB), 
Chiquim da Diferro (PMN), Pimentel (DEM), 
João Silva (PRB) e José Carlos (PTB) declara- 
ram apoio à reeleição do deputado Léo Cunha 
(PSC). Os parlamentares destacam que a atu- 
ação do deputado, voltada ao atendimento das 
necessidades da cidade de Imperatriz, foi deci- 
siva para que firmassem a parceria. 

"É uma grande honra estar ao lado do de- 
putado mais presente aqui na nossa cidade, e 
em toda a Região Tocantina. Com Léo Cunha 
na Assembléia Legislativa. Imperatriz só tem a 
ganhar, pois ele é comprometido com o muni- 
cípio", afirma Chiquim da Diferro. 

Para Léo Cunha, o apoio ofertado é uma 
grata satisfação, pois se trata de vereadores 
atuantes, e que, assim como ele, estão empe- 
nhados em conseguir melhorias para o muni- 
cípio. "Estou muito contente em poder contar 
com a parceria de políticos com tamanha re- 
presentatividade e que vivem a história de Im- 
peratriz e, portanto, conhecem as necessida- 
des da nossa população", ressalta. 

Ao falar das parcerias, o deputado faz 
questão de enaltecer o trabalho prestado por 
cada um dos políticos: "O Chiquim da Diferro 
é um grande lutador, autor de vários projetos 
importantes, sendo um político que realmente 
faz a diferença em Imperatriz. Temos o traba- 
lho do Zé Carlos, que é uma pessoa que muito 
contribui com a cidade, assim como o Pimentel 

e o João Silva. Ressalto também o trabalho da 
vereadora Fátima Avelino, essa mulher forte e 
que muito admiro, ela que é uma grande líder 
lá do Parque Alvorada I e II. E ainda o nosso 
secretário Joel Costa, que também é um gran- 
de companheiro", destaca. 

Quando se elegeu em 2010, Léo Cunha 
contava apenas com o apoio de dois desses 
vereadores, que eram o Chiquinho da Diferro e 
Fátima Avelino, e graças ao trabalho que vem 
realizando, sempre empenhado em conseguir 
investimentos, em especial para Imperatriz, 
que é sua cidade natal, esse apoio se ampliou 
bastante, o que coloca sua reeleição em evi- 
dência. 

"O Léo Cunha foi muito feliz quanto às par- 
cerias que conseguiu reunir em torno dele, pois 
são vereadores com uma atuação marcante, 
e acredito que esse apoio aliado ao trabalho 
que ele vem desenvolvendo na Assembléia ao 
longo do seu mandato será decisivo para sua 
vitória", enfatiza o vereador João Silva. 

Além do apoio dos vereadores, o deputado 
também conta com o apoio do prefeito de Im- 
peratriz, Sebastião Madeira (PSDB). "Tenho or- 
gulho em ter a oportunidade de contribuir com 
o trabalho do prefeito Madeira e também em 
fazer parte da base do Governo do Estado, aju- 
dando no desenvolvimento e crescimento da 
cidade de Imperatriz e assim cumprindo com o 
meu compromisso com a população", diz. 

Imperatriz sedia 1a etapa do 

Seminário Carajás 

Hyana Reis 

Com o objetivo de avaliar os 30 anos do 
Programa Grande Carajás e discutir as con- 
seqüências sociais, ambientais, econômicas e 
culturais desse programa, será realizado entre 
os dias 16 e 18 de outubro o Seminário Ca- 
rajás 30 Anos, cujo tema é "Um olhar para os 
grandes projetos na região Tocantina". 

O seminário correrá em diversas etapas. 
Ao todo, cidades sediarão as etapas regionais, 
duas no Maranhão (Imperatriz e Santa Inês) 
e duas no Pará (Marabá e Belém). Imperatriz 
sediará a primeira etapa regional, onde serão 
escolhidos delegados para representar a cida- 
de na etapa internacional, que ocorre em maio 
de 2014. 

A proposta do evento é reunir pessoas de 
comunidades impactadas pelos grandes proje- 
tos da Região Tocantina, pesquisadores, pro- 
fessores, estudantes e demais interessados 
para debater o assunto. O seminário é promo- 
vido pela Universidade Federal do Maranhão, 
Universidade Estadual do Maranhão e Rede 
Justiça nos Trilhos, contando com o apoio de 
diversos movimentos e entidades da socieda- 
de civil. 

"Vamos refletir sobre esses 30 anos do pro- 
grama Carajás nos principais estados atingi- 
dos, que é o Maranhão e o Pará, por isso a es- 

colha das cidades-polos. Vai discutir também 
todos os grandes projetos de desenvolvimento 
da região", explica Larissa Santos, assessora 
de comunicação da Rede Justiça nos Trilhos. 

O seminário contará com mesas-redondas 
com pesquisadores reconhecidos nacional- 
mente como Alfredo Wagner, Edna Castro e 
Bartolomeu Rodrigues, além da participação 
de integrantes de movimentos e entidades 
sociais que acompanham a temática. Na pro- 
gramação também haverá oficinas, exposição 
de documentários e fotografias. Os estudantes 
também terão a oportunidade de apresentar 
trabalhos e pesquisas referentes à temática do 
seminário. 

O evento será encerrado com uma noite 
cultural na Universidade Estadual do Mara- 
nhão (UEMA), onde haverá apresentações de 
cantores regionais, como Zé Cláudio, além de 
apresentações teatrais e rituais indígenas. 

Inscrição- As inscrições para o seminário 
serão realizadas durante o primeiro dia de 
evento. Pela manhã acontece no auditório 
da Secretaria de Saúde (Semus), onde have- 
rá a abertura do evento, e à tarde, na Uni- 
versidade Federal do Maranhão. A inscrição 
custa R$10 e os participantes receberão um 
certificado de 36h, mediante cumprimento de. 
no mínimo, 50% da carga horária, de acordo 
com a organização. 
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►BACANAS FUTEBOL CLUBE 

"Bacanas" é destaque no futebol amador 

Welbert Queiroz 

O time de futebol amador "Bacanas Fu- 
tebol Clube" vem ganhando destaque 
em Imperatriz. A associação B.F.C., 

recém-fundada em 13 de julho de 2013, de ini- 
ciativa de um grupo de amigos do bairro Con- 
junto Vitória, vem ganhando cada vez mais 
visibilidade pela invencibilidade em 20 partidas. 

"Esse time começou em um torneio da co- 
munidade: a gente tinha entrado num torneio da 
comunidade, e eu, por estar um tempo afastado, 
e por o nosso bairro ser muito próximo em ami- 
zades, quando retomei me colocaram um apeli- 
do de 'Bacana', pois tinha passado 2 anos fora. 
Nesse mesmo torneio, os meninos quiseram 
fazer uma homenagem e colocaram o nome 
do time de Bacanas e, a partir disso, divulgou o 
nome do clube e todos tinham a curiosidade de 
saber quem eram os 'bacanas'", lembra Cleyton 
Costa e Silva, diretor do Clube F. C. Bacanas. 

De acordo com o estatuto do clube, a as- 
sociação de direito privado visa difundir e aper- 
feiçoar a prática do futebol de campo e outras 

modalidades esportivas, além de programar fes- 
tividades, como festivais e torneios esportivos, 
podendo ainda realizar reuniões de recreações 
de caráter social e cultural. 

Cleyton Costa, associado-fundador. diz ain- 
da que a pretensão é para que o clube cresça 
cada vez mais, possibilitando que este receba 
apoio e amplie os horizontes da iniciativa. "O 
clube foi formado no meio de uma brincadeira 
e está ficando cada vez mais sério. Esse time 
é muito novo e já participamos de alguns cam- 
peonatos e torneios de bairros e, infelizmente, 
ainda não disputamos o amador de Imperatriz, 
por estar parado e ainda não sabemos os mo- 
tivos. Todos os torneios de bairros que temos 
participado, a gente tem sido vitorioso", lembra. 

"Hoje, o artilheiro do nosso time é o Digo e. 
desde quando o time foi fundado, ele é quem 
vem marcando mais gols", ressalta o volante 
Jackson de Souza Pinto. O clube formado por 
imperatrizenses, em sua maior parte por mo- 
radores do próprio bairro, está há mais de 20 
jogos sem perder. "Nós queremos chegar na 
'Imperatrizense', que na verdade é formada em 
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O time nâo perde há 20 Jogos 

duas divisões, e pretendemos primeiramente 
subir esse degrau e chegar no Maranhense, se 
possível", espera o diretor do clube. 

Ação Social 
Além de muita diversão com seriedade, o 

clube vem realizando ações em benefício da 
comunidade. "Uma das nossas visões é pen- 

sando na comunidade também. A gente propor- 
ciona eventos para a melhoria de pessoas onde 
verificamos uma situação precária, montamos 
um festival, uma associação que venha tam- 
bém a acrescentar nessa parte social. Temos 
esse objetivo também da parte social para re- 
conhecermos a comunidade no todo", garante 
Cleyton Costa. 

Prefeito inspeciona frentes de 

drenagem no Parque Airton Senna 
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Prefeito Madeira, acompanhado dos secretários Roberto Alencar e cabo J. Ribamar, vistoriou ontem obras de drenagem no Parque Airton Senna, em Imperatriz 

A Prefeitura de Imperatriz, por intermédio 
do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC-2), executa o maior conjunto de obras 
de urbanização na Grande Vila Nova que 
prevê construção de drenagem profunda, pa- 
vimentação asfáltica, padronização de calça- 
das, meios-fios e sarjetas. 

Ontem, o prefeito Sebastião Madeira, 
acompanhado dos secretários Roberto Alen- 
car (Infraestrutura) e José de Ribamar Alves 
Soares, o cabo J. Ribamar (Trânsito), inspe- 
cionou o andamento das obras de drenagem 
na Avenida Itaipu, no Parque Airton Senna. 

"Temos verificado in loco a qualidade e o 
andamento dos serviços, pois esse é um so- 
nho antigo dos moradores dessa região", ob- 
serva o prefeito Sebastião Madeira ao enfati- 
zar a importância das obras de infraestrutura 
na melhoria da qualidade de vida da comuni- 
dade ao eliminar esgoto a céu aberto e colo- 
car fim na poeira e lama na Grande Vila Nova. 

Ele assinala que, após a conclusão das 

obras de drenagem, o município iniciará os 
serviços de pavimentação asfáltica. constru- 
ção de meios-fios e sarjetas. "Essas obras 
transformarão o aspecto urbanístico dessa re- 
gião, valorizando os imóveis e mais qualidade 
de vida à população", assegura. 

O secretário Roberto Alencar, que também 
acompanhou o prefeito, informou que serão 
empregados mais de R$ 56 milhões em obras 
de urbanização na Grande Vila Nova. "Nós 
ressaltamos que, além dessas obras de dre- 
nagem e de pavimentação, estão sendo cons- 
truídos outros equipamentos públicos indis- 
pensáveis à comunidade, como a nova Escola 
Machado de Assis, no bairro Vila Nova", disse. 

Na ocasião, o secretário cabo J. Ribamar 
ressaltou que as obras de pavimentação de 
ruas e avenidas nos bairros Parque Airton 
Senna, Vila Fiquene e Parque Santa Lúcia 
se tornarão novos corredores de trânsito, fa- 
cilitando o acesso aos bairros na Grande Vila 
Nova. 

Programa Brasil Alfabetizado combate o 

analfabetismo em Imperatriz 

Welbert Queiroz 

Imperatriz recebe durante esta semana 
a realização do programa Brasil Alfabetizado 
(Bralfa), que visa diminuir a taxa de analfabe- 
tismo no país e está sendo feito no município 
através da Secretaria Municipal de Educação 
(Semed), por meio da coordenação local. 

"O Programa Brasil Alfabetizado tem como 
objetivo a erradicação do analfabetismo e, em 
Imperatriz, temos dado atenção especial a este 
programa que tem avançado com seus objeti- 
vos. Percebemos isso através dos seus resulta- 
dos. Ao todo, desde 2009, foram alfabetizados 
3.237 alunos", afirma o secretário municipal de 
Educação. Zesiel Ribeiro. 

Pela primeira vez em 15 anos, o índice de 
analfabetismo cresceu no Brasil, segundo a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad), realizada em 2012 e divulgada no dia 
27 de setembro pelo Instituto Brasileiro de Geo- 
grafia e Estatística (IBGE). 

"O evento acontecerá entre os dias 07 e 11 
de outubro, das 08h às 12h e das 14h às 18h, 
nas instalações da Primeira Igreja Batista de 
Imperatriz, e terá como tema 'Alfabetizaçâo de 
Adultos: Um leque de conhecimentos da rea- 
lidade com a cientificidade'. Participam da for- 
mação alfabetizadores de 52 turmas do progra- 
ma", garante Letícia Alves, coordenadora local 
do programa. 

O índice de pessoas de 15 anos de idade 
ou mais que não sabem ler nem escrever subiu 
de 8,6%, em 2011, para 8,7% no ano passa- 
do. Isso significa que no período de um ano. o 
país "ganhou" 300 mil analfabetos, totalizando 
13,2 milhões de brasileiros. A tendência de que- 
da, que se mantinha desde 1997, estacionou, 
despertando a atenção dos pesquisadores do 
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Zesiel Ribeiro, secretário de Educação, conversando com os professores 

IBGE, que agora se debruçam em busca de 
explicações. "Ainda estamos verificando o que 
levou a essa variação, já que o percentual vinha 
caindo há tanto tempo", diz Maria Lúcia Vieira, 
coordenadora da pesquisa e gerente do IBGE. 

A coordenadora local do programa explica 
ainda que, além de alfabetizadores, participam 
da formação os coordenadores, intérpretes e 
toda a equipe técnica de execução do progra- 
ma, sendo que o objetivo da formação é tam- 
bém a troca de experiência entre formadores 
e alfabetizadores. "Esta formação inicial tem o 
objetivo de levar o alfabetizador á construção 
do conhecimento e troca de idéias sobre o que 
é o Programa Brasil Alfabetizado, trazendo à 
tona novidades sobre planejamento, didática 
em sala de aula, avaliação e o uso do livro di- 
dático, utilizando como metodologia as aulas 
expositivas e dialógicas, leitura compartilhada 
e trabalhos grupais, contribuindo assim na for- 
mação dos alfabetizadores em relação às suas 
práticas educativas e pedagógicas", explica. 
(Com informações do Pnad, IBGE e ASCOM) 

► 

QUI ' E 3 

Vai passando o sorveteiro 

Janaina Amorim 

Quem nunca correu com uma vasilha na mão atrás do sor- 
veteiro não sabe o que é ser criança nas tardes imperatrizen- 
ses. "Vai passando o sorveteiro. Quatro bolas de sorvete por R$ 

' 1.00". Basta ouvir, para o menino correr em busca dos trocados 
da mãe ou para contar as próprias moedinhas. 

A gravação até hoje arrasta os pequeninos. Albino Pereira 
dos Santos faz da alegria da criançada uma fonte de renda. Há 
30 anos ele vende sorvete. Começou a trabalhar no ramo no 
Pará e mesmo quando mudou para Bela Vista (TO), há quatro 
anos, continuou com a atividade. "Comecei a vender em carri- 
nho de picolé, depois em um carrinho e agora inventei isso aqui 
[bicicleta]", conta. Quando começou, nâo havia a gravação. "Eu 
falava era na voz. Então decidi gravar. Fui no estúdio, falei com 
o locutor e ele gravou para mim", lembra. 

Todos os dias. o vendedor vem do estado vizinho - o Tocan- 
tins - e percorre vários bairros de Imperatriz. "Da Lagoa Verde 
à Vila Nova, eu ando tudo". Embora a maior parte dos clientes 

seja composta por crianças, Albino Pereira diz que vende tam- 
bém para mulheres. "As mulheres e as crianças são os princi- 
pais. Os meninos ficam tudo doido". 

Depois de se cansar de trabalhar "como empregado", ele 
resolveu se organizar para comprar a máquina de sorvete. "Fui 
trabalhando para os outros. Fui trabalhando até conseguir o di- 
nheiro para comprar a máquina de bater sorvete e comecei a 
trabalhar para mim mesmo". 

Cerca de 50 kg de son/ete são vendidos por dia. "É muita 
bola de sorvete", brinca. Com a renda, ele sustenta a família, 
composta por sete pessoas. "Pago aluguel, mantenho a casa 
com tudo e só eu trabalho", acrescenta. Sobre as dificuldades, a 
resposta está na ponta da língua; "São grandes". 

Não é preciso esforço para perceber que a lida é desgastan- 
te. Enquanto as crianças correm para se refrescar com o sorve- 
te. Pereira parece se desmanchar em suor, embaixo da cober- 
tura de lona colocada para proteger o produto e o vendedor do 
sol. "Só Deus pode acalmar essa quentura para a gente. Não é 
fácil", diz. "E meu trabalho é de domingo a domingo", finaliza. 
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LANÇAMENTO 

DA REVISTA 

GALLERIE 

Em uma noite de requinte e sofisticação, o jovem Lu- 
cas Albuquerque recebeu a sociedade imperatrizense 
para um concorrido brunch no Manu Restaurante. Na 
ocasião, o jovem, que também é fotógrafo, lançou a pri- 
meira edição da Revista Gallérie, um projeto idealizado 
e realizado por ele em conjunto com grandes parceiros 
da cidade. E é claro que a coluna Vitrine marcou presen- 
ça no evento e registrou tudo para os leitores do Correio 
Popular. Vamos conferir?! 
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Farmacias 

DROGARIA SANTA MÔNICA (R. C0RI0LAN0 MILHOMEN, 1819-CENTRO) 

DROGARIA PONTUAI (RUA EUCLIDES DA CUNHA, 1223 -VILA NOVA) 
FARMÁCIA VITÓRIA (AV.UM N0 16-C0NJUNT0 VITÓRIA) 

www.coQueiGl.com.brflogos 
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O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Respostas deste ca;a-palavras na próxima edição 

piadas 

Pai Mais Rápido 

Três colegas de escola começam a exaltar as qualidades de seus pais durante o 
recreio. Em um momento da conversa, um deles diz: 

— O meu pai é quem corre mais rápido. Ele é capaz de atirar uma flecha, come- 
çar a correr e ultrapassar a flecha. 

— Você acha isso rápido? O meu pai é caçador. Ele consegue dar um tiro e 
chegar ao alvo antes da bala. 

— Vocês dois não sabem o que é rapidez. 

— Ah, é? O que seu pai faz? 

— O meu pai é funcionário público. Ele trabalha até às 18h, mas consegue estar 
em casa às 16h45. 

□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Ben fica atordoado com a notícia que recebe de 
Meg. Caetano não entende por que Bemardete quer ir embo- 
ra de casa. Soraia manda Ornar deixar seu quarto para abrigar 
Bernardete. Anita não consegue ficar tranqüila na presença de 
Meg. Vitor pega outro produto que tinha escondido. Ben pede 
para conversar com Anita. Fábio fica intrigado com a empolgação 
de Vitor durante o jogo. Ben conta para Anita que Meg está grávi- 
da. Sofia implora que Flaviana a ajude a se vingar de Meg. Vitor 
passa mal, e Zico o ajuda. Martin fala com Vera sobre Micaela e 
aconselha Paulino a fazer as pazes com ela. Sofia encontra uma 
mulher para participar do seu projeto de moda. Zelândia provoca 
Sidney na frente de Júnior. Ben decide desabafar com Ronaldo. 
Vitor mexe na mochila de Minhoca escondido. Sofia garante a 
Flaviana que vai afastar Meg de Ben. Julia consola Anita. Ronal- 
do repreende Ben por ter engravidado Meg. 

Joia Rara 
Globo, 18h15 - Sílvia diz a Manfred que tem um plano para impedir 
a reaproximaçâo de Franz e Amélia. Sonan, Jampa e Tenpa se hos- 
pedam na pensão de Conceição. Toni pede a Franz um emprego 

na fábrica. Sílvia conta a Ernest que Franz deu a guarda de Pérola 
para Amélia. Viktor mostra seus quadros a Sílvia e pede que ela 
guarde segredo. Arlindinho comunica às coristas que o cabaré vai 
reabrir. Volpina pede uma joia a Valter. Franz se encontra com os 
monges. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Bento não acredita em Malu. Amora manda Tába- 
ta procurar Giane. Giane se prepara para dar uma entrevista para 
Luxury. Maurício e Malu brincam com as crianças da Toca do Saci. 
Tito e Mel decidem pedir dinheiro para Charlene. Tina e Vitinho não 
conseguem parar de se beijar. Amora provoca Fabinho, que a agri- 
de na frente da vizinhança, e ela simula um mal-estar. Perácio leva 
Bento às pressas para o hospital em que a esposa foi internada. 
Fabinho tenta se explicar para Margot e Silvério. Lucindo fica atô- 
nito com o comportamento de Gládis. Charlene expulsa Mel e Tito 
da Para Sempre. Giane descobre o plano de Amora, e Fabinho se 
declara para ela. Maurício repreende Malu por tentar inocentar Fa- 
binho. Madá não deixa a Mulher Pau de Jacu ligar para a casa de 
Plínio. Willy inicia a gravação do clipe de Palmira Valente com uma 
composição própria. Érico faz as pazes com Bento. Amora se faz de 

vítima para o marido, que a consola. Natan ouve Verônica cantar e 
fica comovido. Bento decide pedir um adiantamento de sua herança 
para Plínio para comprar uma casa para Amora. Vinny ouve Edu 
falando com Júlia e fica intrigado. Bluma pede para Caio fotografar 
as obras de Perácio. Perácio e Malu exigem uma explicação de 
Tábata ao verem Zezâo saindo do hospital. Bento vai à casa de 
Margot para falar com Fabinho. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Bruno não acredita na explicação que recebe de 
Paulinha. Félix mostra as fotos que Maciel tirou de Bruno e Aline 
e acusa Paloma de ser aliada de César. Lídia conta toda a história 
de Natasha e as duas se abraçam comovidas. Niko pede para Eron 
ir ao abrigo de menores para conhecer Jayme. Neide não aceita o 
casamento de Daniel e repreende Linda por incentivá-lo. Perséfone 
pede para Lutero entrar com ela na igreja. Aline mostra a casa que 
César comprou para ela e Mariah. Eron conhece Jayme. César de- 
mite Atílio. Chega o dia do casamento de Perséfone e Daniel. Neide 
e Amadeu sentam na primeira fila da igreja contrariados. Patrícia 
e Guto dividem o altar com Silvia e Michel. Perséfone entra com 
Lutero na igreja. 
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T Áries 21-03/19-04 
Sol e Lua formam sêxtil, trazendo um clima de união 
e fraternidade para as relações. Sua presença faz 
as pessoas se sentirem confortadas, pois você traz 
aquilo que elas precisam. Seja mais altruísta, ajude 
as pessoas! 

8 Touro 20-04/20-05 
Você lida com as mais diversas situações de modo 
sensível e criativo, pois o sêxtil Sol-Lua harmoniza 
suas sexta e oitava casas, estimulando desde tare- 
fas simples até grandes projetos. Use seu talento 
para conquistar o que quer! 

31 Gêmeos 21-05/21-06 
Busque a companhia das pessoas mais íntimas 
para curtir momentos prazerosos, neste momento 
em que Sol e Lua formam sêxtil, harmonizando suas 
áreas social e de relacionamentos. Mostre sua es- 
pontaneidade! 

S Câncer 22-06 / 22-07 
Sol e Lua formam sêxtil, harmonizando suas quarta 
e sexta casas, favorecendo os assuntos domésticos. 
Mesmo que não tenha como investir em mudanças 
agora, organize as rotinas e a casa, prezando pelo 
seu bem-estar! 

SI Leão 23-07 / 22-08 
Sua capacidade de interação e articulação é favo- 
recida pelo sêxtil Sol-Lua, que exalta sua comuni- 
cação. Permita-se projetar-se socialmente, fazendo 
bons contatos com pessoas interessantes. Aproveite 
seu destaque social! 

TT? Virgem 23-08/22-09 
Faça investimentos que lhe tragam segurança, pois 
Sol e Lua formam sêxtil, sobre suas áreas financei- 
ra e familiar. Use seu bom senso e planeje-se para 
assegurar sua estabilidade. Busque ajuda de quem 
entende do assunto! 

^ Libra 23-09/22-10 
As parcerias que tem por base a amizade são forta- 
lecidas pela passagem da Lua por sua área de co- 
municação e pela harmonia com o Sol. Os objetivos 
e planos em comum são favorecidos. Nutra os laços 
de cumplicidade! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Você se sente mais segura para encarar desafios, 
sobretudo os financeiros, pois a Lua, em área de cri- 
se, forma sêxtil com o Sol hoje. Coloque pendências 
em dia e planeje os próximos dias, mas tire um tem- 
po para descansar! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Curta os bons momentos junto aos mais queridos, 
pois o sêxtil Sol-Lua harmoniza sua área de amiza- 
des e seu signo. As boas conversas e o bom enten- 
dimento estão garantidos, aproveite para cultivar as 
amizades verdadeiras! 

"VS Capricórnio 22-12/19-01 
Você se sente segura e serena para dar conta dos 
desafios no trabalho, pois Sol e Lua formam sêxtil 
hoje. Mesmo que sinta que seus objetivos estão lon- 
ge, reúna seus talentos e lute por eles. Seja positiva 
e motive seus colegas! 

^Aquário 20-01/18-02 
Una-se a pessoas que tenham valores de vida idên- 
ticos aos seus. O sêxtil Sol-Lua harmoniza suas áre- 
as espiritual e de amizades, indicando que você se 
sente segura e confortada pelo convívio. Ouça os 
conselhos e críticas! 

K Peixes 19-02/20-03 
Você mostra maior senso de oportunidade, seja no 
plano material ou no trabalho, pois Sol e Lua formam 
sêxtil entre suas décima e oitava casas hoje. Apro- 
veite o dia para realizar tarefas simples e planejar 
as finanças! 



Imperatriz-MA 
Quarta-feira, 09 de outubro de 2013 

ffi 

"4 gente tem que fazer um estudo para verificar, porque na hora da empresa participar da licitação, 
alguém permitiu. Pode haver improbidade e a empresa estar funcionando como laranja disse o 
promotor de justiça Albert Lages. 
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A voz da comunidade 
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Prefeitura compra material esportivo de 

empresa do ramo de armas e munições 

Janaina Amorim 

No último dia 2. foi publicado em um jor- 
nal local dois extratos de contrato da 
Secretaria Municipal de Esporte e La- 

zer. O objetivo era informar sobre a compra 
de material esportivo. Em um deles estava a 
comercialização de R$ 31.880,90 com o Co- 
mercial Do Ò - comércio varejista de carnes. 
Já a outra era de R$ 28.351,90 com o Ciole e 
Rocha - comércio varejista de armas e mu- 
nições. 

De acordo com o Comprovante de Inscri- 
ção e de Situação Cadastral da Receita Fe- 
deral da Do ô. consta na descrição das ati- 
vidades secundárias da empresa a venda de 
artigos esportivos. O representante do empre- 
endimento. Edizio Loiola, apresentou ainda o 
atestado de capacidade técnica. "Esse docu- 
mento é exigido na licitação para comprovar 
que a empresa está apta a participar", acres- 
centou. 

No entanto, em relação à Ciole e Rocha 
não há informações no cadastro da Receita 
Federal sobre as atividades secundárias. O 
empreendimento funciona em Açailândia, 
com o nome de Matriz Caça e Pesca. A repre- 
sentante da empresa, Suzana Rocha Brasil, 
alegou que a Inscrição Estadual permite a co- 
mercialização de materiais esportivos e que 
a denúncia "é improcedente". "A loja tem dois 
departamentos, um deles é todo de material 

esportivo", informou. Ela acrescentou que no 
início trabalhava somente no ramo de armas e 
munições, mas depois o negócio se expandiu. 

Os dois extratos possuem o mesmo núme- 
ro de processo licitatório. Segundo o promotor 
de justiça Albert Lages, pode ler havido um 
erro de digitação e, nesse caso, o documento 
deve ser republicado. A respeito das ativida- 
des secundárias diversificadas da Do Ó, ele 
confirmou que é possível e acrescentou que 
para concorrer e ser contratada deve ter con- 
dições de prestar o serviço ou comercializar 
o produto. 

Sobre a Ciole e Rocha, o promotor disse 
que nesse caso pode estar acontecendo cri- 
me de improbidade administrativa. "A gente 
tem que fazer um estudo para verificar, porque 
na hora da empresa participar da licitação, 
alguém permitiu. Pode haver improbidade e 
a empresa estar funcionando como laranja", 
explicou. 

Legibilidade das publicações 
A professora Marta Nunes reclama do ta- 

manho das publicações legais. "Alguns editais 
são muito pequenos, quase não dá para ler. 
Você tem que fazer um esforço enorme para 
identificar as informações", reclama. Porém, 
conforme Lages, não existe uma norma de 
padronização do tamanho das letras ou editai. 
"A Lei diz somente que deve ser publicado e 
tem que ser legivel", esclareceu. 
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Extratos foram publicados no último dia 2 As publicações são praticamente Ilegíveis 

DIREITOS DO CONSUMIDOR 

* 

Justiça condena operadora de TV a cabo a pagar R$ 2 mil a consumidora por danos morais 

O desembargador Gilberto Dutra Moreira, da 9' Câma- 
ra Civel do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
(TJRJ), condenou a empresa de TV a cabo Sky a pagar uma 
indenização de R$ 2 mil a uma consumidora. A diente da ope- 
radora contratou o serviço para que fosse instalado um ponto 
na sua residênda, mas, ao executá-lo, o funcionário da empre- 
sa cortou os cabos da antena parabólica do condominio que 
chegavam á casa da autora. Assim, ela ficou sem conseguir 
assistir à TV nos locais onde não havia ponto da Sky instalado. 

Para o desembargador da 9* Câmara Civel, Gilberto Du- 
tra Moreira, relator do processo, foram evidenciadas a falha 
na prestação do serviço e a configuração dos danos morais 
pelo desrespeito á consumidora. 'Tal problema, se ocorrido 
por acidente, deveria ter sido imediatamente solucionado pela 
ré, juntamente com pedido de desculpas, por se tratar de fla- 
grante erro. No entanto, a ré não tomou nenhuma providência, 
deixando a consumidora sem o serviço que já possuia, fazen- 
do crer que tal medida seria prática comercial ilícita, visando 

forçá-la a contratar outros pontos da TV a cabo", destacou o 
desembargador. 

Ainda de acordo com a decisão, o funcionário da empre- 
sa não poderia ter tomado a atitude de cortar os cabos. "A 
ré foi contratada para prestar um serviço, não sendo cabível 
que seu preposto, por sua conta, decida desligar o servi- 
ço de terceiros, impedindo a autora de usufruir da antena 
coletiva pela qual pagava juntamente com seus vizinhos", 
afirmou o magistrado. 

Cliente recebe indenização de loja por acusação de furto 

Acórdão da 3* Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo determinou que uma loja pague indeni- 
zação de R$ 10 mil a uma cliente que foi abordada por funcio- 
nários em via pública, por suspeita de furtar uma blusa. 

O acompanhante dela, idoso, foi obrigado a despir a peça 
de roupa e ambos tiveram que retomar à loja para esclarecer 

se a vestimenta era realmente dele. Ficou comprovada a ine- 
xistência de furto. 

O relator do recurso, desembargador João Pazine Neto, 
afirmou que 'os prepostos do réu agiram com excesso, ao 
abordá-la em via pública, obrigar o senhor de idade a des- 
pir-se e os forçarem a retomar ao estabelecimento em uma 

situação vexatória, suficiente a caracterizar o alegado dano 
moral". O magistrado elevou a reparação por danos morais de 
R$ 5.450 para R$ 10 mil. 

Participaram também do julgamento, que teve votação 
unânime, os desembargadores Beretta da Silveira e Egidio 
Gíacoia. 
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►ENEM 

Mais de 230 mil maranhenses se inscreveram 

No total, 232.292 candidatos se inscre- 
veram no Maranhão para participar 
do Exame Nacional de Ensino, Médio 

(Enem) em 2013, segundo dados da decreta- 
ria de Estado da Educação (Seduc), por meio 
da Supervisão de Avaliação Escolar. Este ano 
o exame apresentou um crescimento de 13,8% 
em relação ao ano de 2012. As provas serão 
realizadas nos dias 26 e 27 de outubro. 

O Ministério da Educação (MEC) e o Institu- 
to Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio- 
nais Anísio Teixeira (Inep) informaram que os 
candidatos inscritos para participar do exame 
já podem acessar os cartões de confirmação 
de inscrição do exame de 2013, no endereço 
eletrônico http://sistemasenem2.inep.gov.br/lo- 
caldeprova/. 

Para acessar o cartão, que traz informações 
como o local de prova do Enem, os candidatos 
devem digitar CPF e senha. Segundo o Ministé- 
rio da Educação (MEC), desde terça-feira (1o), 
os candidatos já começaram a receber o cartão 
de confirmação em casa, enviado pelos Cor- 
reios. A data limite de entrega é 18 de outubro, 
mas quem não receber pode usar o cartão vir- 
tual para acessar o endereço onde fará a prova. 

Segundo a supervisora de Avaliação Esco- 
lar da Seduc, Vera Lúcia Gonçalves Pires, "o 
Enem é uma oportunidade que os alunos das 
escolas públicas têm para ingressar no ensino 
superior, portanto é de suma importância que 
todos que se inscreveram compareçam nos 
dois dias de prova e assim possam dar conti- 
nuidade aos estudos", disse. 

O Enem é composto por quatro provas ob- 
jetivas, com 45 questões cada, e uma redação, 
sendo que será aplicado nos dias; 26 (sába- 
do), Ciências Humanas e suas Tecnologias, e 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com 
duração de 4h30, e dia 27 (domingo): Lingua- 
gens, Códigos e suas Tecnologias, Redação, e 
Matemática e suas Tecnologias, com duração 
de 5h30. 

Informações no cartão 
O cartão de confirmação de inscrição con- 

tém informações do candidato que foram decla- 
radas no momento do cadastro para a prova, 

como a língua estrangeira escolhida (inglês ou 
espanhol) e a necessidade ou não de atendi- 
mento especial. Ele indica, principalmente, o lo- 
cal e horário da aplicação das provas. O nome 
do local é o nome da escola, e embaixo tem o 
endereço, a cidade, o estado, a rua e o número. 

Quem não receber o cartão, não conse- 
guir imprimi-lo pela internet ou constatar erro 
no documento, pode entrar em contato com o 
atendimento ao participante, pelo telefone 0800 
616161. 

Sobre o Exame 
No dia da prova é obrigatório apresentar do- 

cumento oficial de identificação com foto. Em- 
bora não seja necessário apresentar o cartão 
no dia da prova, é recomendável que o candi- 
dato esteja com ele em mãos, para o caso de 
dúvidas, principalmente em relação ao local de 
realização dos exames. 

Cada participante deve levar, ainda, cane- 
ta esferográfica de tinta preta, fabricada em 
material transparente. Ela é obrigatória para o 
exame. 

Mudanças 
Na edição do Enem em 2013 a correção da 

redação ficará mais rígida. A partir deste ano, 
inserção de trechos indevidos, como receitas 
de macarrão e hinos de times de futebol, que 
fogem ao tema, poderão resultar em nota zero 
para o candidato. A alteração, inclusive, está 
explícita no edital da prova, ao contrário das 
edições anteriores. 

Criado em 1998, o Enem tem suas notas 
usadas no processo seletivo do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) para vagas em univer- 
sidades e institutos federais. O exame já tinha 
sido adotado em sua totalidade por várias uni- 
versidades de destaque, como a UFRJ e UFF, 
e nesta edição substituirá os vestibulares da 
UFMG, UnB, UFJF, UFES e UFRN, entre ou- 
tras. 

O Enem também é usado para o candidato 
pedir bolsa de estudos pelo Programa Universi- 
dade para Todos (Prouni), solicitar benefícios do 
Programa de Financiamento Estudantil (Fies) e 
obter certificado de conclusão do ensino médio. 

Governo lança o Pronatec 

Cultura Maranhão 

Formar profissionais nas áreas de Orga- 
nização de Eventos, Fotografia, Operação de 
Áudio e Edição Gráfica, com habilidades de 
criação, planejamento e execução é o objetivo 
do Governo do Maranhão, por meio da Secre- 
taria de Estado da Cultura (Secma), ao lançar 
oficialmente, com aula inaugural, o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Em- 
prego, voltado para o setor cultural: o Pronatec 
Cultura Maranhão, que tem como parceiro o 
Ministério da Cultura. 

Os cursos são gratuitos, com material 
didático, e cada aluno receberá a quantia de 
R$ 180,00 de auxílio para alimentação e trans- 
porte. A Secretaria da Cultura é o órgão orga- 
nizador e executor do evento no Maranhão e 
conta com o apoio técnico do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Mara- 
nhão (IFMA). 

Nesta quarta-feira (9). às 10h, aconte- 
ce a aula inaugural dos Cursos de Fotografia 
e Operador de Áudio, no auditório do IFMA 
(Praia Grande). A implantação do Pronatec 
Cultura Maranhão teve uma explanação sobre 
o primeiro curso (Organização de Eventos), 
que começou na quarta-feira (2). O evento 
contou com a presença da secretária da Cultu- 
ra, Olga Simão; do coordenador-adjunto Pro- 
natec, Marcus Costa de Vinícius Mendonça; 
do diretor geral do IFMA - Campus Centro His- 
tórico. Carlos Alexandre Amaral; do superin- 
tendente do Programa Mais Cultura, Francisco 
Barros; alunos e convidados. 

"O Pronatec Cultura é um projeto destina- 
do a ampliar a oferta de formação profissional 
na área cultural, a fim de incentivar a qualifica- 
ção e o acesso do maranhense ao emprego e 
renda. Desta forma quero agradecer as par- 
cerias e desejar a todos os alunos muito su- 
cesso", afirmou a secretária da Cultura, Olga 
Simão. 

Nesta primeira etapa os cursos em anda- 
mento são: organizador de eventos (80 alunos 

Aula inaugural do curso de Organização de Eventos 

-160 horas), fotógrafo (40 alunos -160 horas), 
operador de áudio (160 horas - 40 alunos) e de 
editor gráfico (24 alunos - 240 horas). "Ao final 
do curso, o aluno egresso recebe o certificado. 
E a partir daí este profissional será capaz de 
criar, planejar e coordenar eventos nas suas 
mais diversas tipologias", disse o coordena- 
dor-adjunto do Pronatec, Marcus Mendonça, 
durante a aula inaugural do curso de Organi- 
zação de Eventos. 

Para a estudante Thayrine Almeida, de 21 
anos, moradora do Bairro do Desterro, o cur- 
so oferecido pelo Pronatec Cultura Maranhão 
ajudará na sua formação profissional, sendo 
um incentivo a mais na busca de um trabalho 
que lhe garanta melhor futuro na vida. "Quan- 
to mais cursos e especializações, melhor será 
meu currículo. Ou seja, mais chances de en- 
trar no mercado de trabalho", falou. 

A Secretaria da Cultura e o IFMA, através 
do Pronatec Cultura Maranhão, pretendem for- 
mar profissionais de nível técnico e de suporte 
altamente qualificados, capazes de desempe- 
nhar funções no mercado cultural. Para 2014 
está prevista a expansão do Pronatec Cultura 
Maranhão para 23 municípios, com oferta de 
cinco mil vagas em diversas especializações. 

Coordenadores do Caps avaliam atendimento e 

sugerem medidas para fortalecer conceito de rede 
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Coordenadores de Caps debateram a implantação da Rede de Atendimento Pslcossocial 

A "XV Reunião de Coordenadores Municipais 
de Saúde Mental e Pontos de Atenção Psicosso- 
cial (CAPS)", que aconteceu em São Luís, nes- 
ta segunda-feira (7), reuniu coordenadores de 
75 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). A 
intenção foi avaliar o atendimento, sugerir e im- 
plantar medidas que fortaleçam o conceito de 
Rede de Atenção Psicossocial. 

O evento foi realizado pelo Departamento 
Estadual de Atenção à Saúde Mental (DASM) da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES) e serviu 
para avaliar as ações a serem desenvolvidas 
com vistas a reforçar a idéia de Rede de Atenção 
Psicossocial, preconizada pela Portaria Ministe- 
rial 3088/11 (MS). A portaria também visa difundir 
a idéia de que o atendimento aos pacientes deve 
ser feito levando em conta ações intersetoriais 
que permitam reforçar e ampliar os serviços pres- 
tados pelas unidades. 

De acordo com o coordenador estadual de 
Atenção à Saúde Mental, Raimundo Teodoro de 
Carvalho, a interação entre as coordenadorias do 
CAPS e de outros programas como o DST/AIDS 
e Saúde do Trabalhador, por exemplo, devem 

ser estreitadas de modo que se organizem ações 
efetivas. "Essa integração entra na concepção 
de uma rede de atendimento devido ao fato de 
que os centros devem ser uma base de apoio 
destes outros programas, que devem ampliar os 
serviços de apoio prestado pelo CAPS", disse o 
coordenador. 

O coordenador também evidenciou a impor- 
tância de se buscar o apoio dos coordenadores 
municipais como divulgadores da mentalidade de 
rede de atenção psicossocial e na implantação 
e credenciamento de novas unidades. "É neces- 
sária que haja essa parceria entre esses atores 
de modo que o atendimento aos pacientes seja 
realmente pautado na idéia plena de uma rede 
cada vez mais eficiente e apropriada", explicou. 

O Maranhão conta com 68 unidades de 
CAPS habilitadas, sendo que destas, duas inte- 
gram a rede de saúde estadual; os Centros de 
Atenção Psicossocial - Dr. Bacelar Viana (CAPS 
III), e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 
Drogas - CAPS AD, específico para atendimento 
a dependentes químicos de álcool e outros tipos 
de drogas. 
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Bancários de todo o país rejeitam contraproposta 

Contraproposta 

n 

e mantém greve 

Reajuste 

Bancários de todo o pais rejeitaram nessa segunda-feira 
(7) a contraproposta apresentada na última sexta-feira (4) pela 
Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e decidiram conti- 
nuar em greve. A proposta da Fenaban, que elevou o reajuste 
de 6,1% para 7,1%, foi considerada "melhoria irrisória" pelo 
Comando Nacional dos Bancários, que orientou as federações 
e sindicatos a rejeitar o ganho salarial de 0,97% - parcela aci- 
ma da inflação de 6,1% acumulada nos últimos 12 meses. 

Os bancários pedem reajuste de 11,93% (aumento real de 5%) e valoriza- 
ção do piso salarial e dos vales refeição e alimentação, entre outros benefícios. 
No início da noite, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Fi- 
nanceiro (Contraí) divulgou nota destacando a participação "massiva" de tra- 
balhadores nas assembléias, que rejeitaram a proposta da Fenaban. Segundo 
os bancários, nesta segunda-feira 11.717 agências e centros administrativos 
de bancos públicos e privados foram paralisados em todo o pais. A greve com- 
pletou 20 dias ontem (8). 
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Rejeição Efeitos 

Procurada pela Agência Brasil, a Fenaban não se manifes- 
tou sobre a rejeição da contraproposta, nem sobre a continui- 
dade da mobilização dos bancários. O presidente da Contraf, 
Carlos Cordeiro, ressaltou, porém, que nas assembléias os 
bancários deixaram claro mais uma vez aos banqueiros que 
"não aceitam uma proposta rebaixada, absolutamente incom- 
patível com a rentabilidade do sistema financeiro, com o au- 
mento da produtividade dos trabalhadores do setor e com o 
lucro astronômico dos bancos". 

Os efeitos da greve já aparecem no mercado financeiro. O Indicador Sera- 
sa Experian informou que o número de pessoas em busca de crédito diminuiu 
9,8% em setembro, em comparação com o total de agosto, em razão da greve 
iniciada dia 19 do mês passado. A Confederação Nacional dos Dirigentes Lo- 
jistas estima perdas significativas nas vendas do comércio, em níveis até 30%, 
em regiões como o Nordeste, onde o uso de dinheiro no varejo é mais intenso. 
O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região informou que a 
paralisação atinge 608 locais de trabalho da base da entidade e que cerca de 
32 mil trabalhadores estão em greve. 

Receita libera consulta ao 5Ç lote de restituições do IR 2013 

Lote Restituição 

A Receita Federal liberou a consulta ao quinto lote de res- 
tituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exer- 
cício de 2013 (ano-calendário 2012). Poderão ser consultados 
também os lotes residuais referentes aos exercícios de 2012 
a 2008, correspondentes aos anos-calendário de 2011 a 2007, 
respectivamente, liberados da malha fina. O dinheiro estará 
disponível no banco no próximo dia 15. 

As restituições do quinto lote somam R$ 1.5 bilhão e serão pagas a 1.497.611 
contribuintes. Desse total. R$ 1,43 bilhão correspondem a 1.467.774 declara- 
ções feitas neste ano e R$ 70,3 milhões destinam-se a 29.837 contribuintes in- 
cluídos nos lotes residuais. A correção vai variar de 11,6%, para as declarações 
de 2012, a 53,03%, para os lotes da malha fina de 2008. Segundo a Receita 
Federal, as restituições referentes ao exercício de 2013 serão creditadas com 
correção de 4,35%, equivalente à taxa Selic Guros básicos da economia). 

Liberação 

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet, ou ligar para o Receitafone 146. A 
Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smarthphones que facilita consulta a declarações de IRPF e à situação cadastral no CPF. A 
restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet, 
mediante o Formulário Eletrônico-Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIR- 
PF. Caso o valor não seja creditado, o contribuinte deve contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de 
Atendimento, pelos telefones 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais localidades) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, 
em seu nome, em qualquer banco. 

Copom inicia reunião para discutir taxa básica de juros 

Discussão Registros 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central 
(BC) iniciou a penúltima reunião do ano para discutir se man- 
tém o processo de ajuste da política monetária, iniciado em 
abril, quando a taxa básica de juros (Selic) estava em 7,25% 
ao ano - o nível mais baixo desde que o colegiado de direto- 
res do BC foi criado, em junho de 1996. 

Os registros inflacionários nos primeiros meses do ano foram determinan- 
tes, porém, para que o Copom elevasse a Selic, já naquele mês, para 7,5%. De 
lá para cá, foram mais três reuniões, com aumentos de 0,5 ponto percentual 
cada uma, elevando a taxa para os atuais 9%. De acordo com expectativas dos 
analistas financeiros, manifestadas no boletim Focus divulgado na segunda- 
-feira (7) pelo BC, o Copom deve ajustar a taxa em mais 0,5 ponto percentual, 
hoje (9). 

Reajuste 

O professor de economia da Universidade Mackenzie, Pe- 
dro Raffy Vartanian, acha que além do reajuste para 9,5%, 
agora o ciclo de altas da taxa Selic pode se prolongar por mais 
duas reuniões do Copom (dias 26 e 27 de novembro e dias 7 
e 8 de janeiro de 2014). Segundo ele, a projeção se justifica 
porque o impacto da taxa de câmbio na inflação deve se inten- 
sificar nos preços de produtos importados, em novembro e de- 
zembro. Além disso, "o próprio fato de a atividade econômica 
se mostrar relativamente mais aquecida do que o esperado, 
deve aumentar os repasses de custos para os preços". 

Reunião 

- As reuniões do Copom ocorrem em intervalos de 45 dias, sempre em duas 
etapas, para fixar a taxa média dos financiamentos diários dos títulos federais, 
depositados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). Por exten- 
são, a taxa básica de juros é conhecida também como taxa Selic. Na primeira 
parte da reunião, às terças-feiras, os chefes de departamento do BC apresen- 
tam análises da conjuntura doméstica sobre as variáveis macroeconômicas, 
com foco na avaliação prospectiva das tendências de inflação. Na segunda par- 
te da reunião, às quartas-feiras, os diretores de Política Monetária e de Política 
Econômica apresentam alternativas de taxa de juros de curto prazo para deli- 
beração dos demais diretores. Só o colegiado de diretores tem direito a voto. 

MEC divulga lista com notas dos cursos avaliados no Enádl 

Notas Avaliação 

O Ministério da Educação divulgou a lista com as notas 
dos cursos avaliados no Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (Enade) 2012. É possível conferir o nome da 
instituição, a nota, a localização, a categoria administrativa 
(pública ou privada) e a organização acadêmica (faculdade, 
universidade e centro universitário) de cada local onde o curso 
é oferecido. 

Foram avaliados os cursos de administração, ciências contábeis, ciências 
econômicas, design, comunicação social, direito, psicologia, relações interna- 
cionais, secretariado executivo e turismo. Os cursos superiores de tecnologia 
das áreas de gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão financei- 
ra, logística, marketing e processos gerenciais também foram avaliados. Ao 
todo, 469.478 estudantes concluintes de cursos superiores de graduação ou 
tecnológicos fizeram o exame. 

Conceito 

O Conceito Enade - que vai em uma escala com notas até 
5 - é obtido a partir dos resultados do exame aplicado aos 
estudantes e é um dos indicadores de qualidade da educação 
superior, que também leva em consideração o corpo docen- 
te e infraestrutura da instituição. Em 2012, foram avaliados 
7.228 cursos. Para o conceito, no entanto, foram considera- 
das 6.306 unidades no cálculo, já que uma instituição pode ter 
mais de um curso na mesma área. 

Proporção 

Entre 2009 e 2012, a proporção de cursos com conceito 3 subiu de 37,8% 
para 43,9%; com conceito 4, de 9.7% para 19%; e com conceito 5, o mais alto. 
de 1 % para 5,4%. Segundo o Ministério da Educação, as notas a partir de 3 
são consideradas satisfatórias. Tanto os cursos das instituições públicas quanto 
das privadas tiveram avanço no conceito. Nas públicas, os cursos com conceito 
máximo passaram de 4,3% em 2009, para 17% em 2012. Os cursos com nota 
4 passaram de 24,5% para 29,8%. Nas privadas, o índice passou de 0,4% dos 
cursos com conceito 5 em 2009, para 3,5% em 2012, já os com nota 4 passa- 
ram de 7,1% para 17,3%. 
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MELHORIA NA CONDIÇÃO 
DE VIDA REDUZ NÚMERO 

DE MORTES POR DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES, DIZ 

PESQUISA 

Uma pesquisa de médicos da Uni- 
versidade Federal Fluminense apontou 
que melhorias das condições socioe- 
conômicas da população reduziram o 
índice de mortalidade por doenças car- 
diovasculares, principalmente nos casos 
de acidente vascular cerebral (AVC), em 
pelo menos três estados do Brasil: Rio 
de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do 
Sul. 

A pesquisa, assinada pelos médicos 
Gabriel Porto Soares, Júlia Dias Brum, 
Gláucia Maria Oliveira, Carlos Henrique 
Klein e Nelson Albuquerque, trabalhou 
os indicadores socioeconômicos a par- 
tir de 1949 e analisou a mortalidade do 
DataSUS entre os anos de 1980 e 2008. 

A médica, professora da UFRJ e 
presidente da Sociedade de Cardiologia 
do Estado do Rio de Janeiro (Socerj), 
Gláucia Maria Oliveira, informou que os 
estudos mostraram que há uma defasa- 
gem de 30 anos entre investimentos de 
recursos na diminuição da mortalidade 
infantil, no aumento dos anos de estudo 
da população e na melhoria do PIB, para 
que tenha em média o efeito da redução 
da mortalidade por doenças cardiovas- 
culares. 

"Houve relação muito estreita entre 
a queda da mortalidade com a melho- 
ria dos níveis socioeconômicos. A que- 
da começou a partir de 1980 e depois 
se intensificou em 2000, mas o bene- 
ficio vem do investimento que foi feito 
lá atrás. Há uma defasagem para que 
caia a mortalidade não só por doença is- 
quêmica do coração, tanto por doenças 
cérebro-vasculares quanto por doenças 
do aparelho circulatório", informou em 
entrevista à Agência Brasil. 

A influência dos investimentos, se- 
gundo Gláucia, vai variar entre os esta- 
dos que apresentaram os resultados da 
pesquisa. "Em São Paulo, como tem o 
nível socioeconômico melhor, se vê o 
benefício em um ano se houver o inves- 
timento. No Rio de Janeiro, que tem o 
nível socioeconômico mais baixo, a di- 
ferença para ter o benefício vai variar 
em torno de 20 a 30 anos. Houve uma 
melhora maior no nível socioeconômico 
a partir dos anos 2000 e esperamos que 
no futuro tenhamos uma queda maior na 
mortalidade", explicou. 

A pesquisa revelou ainda que os 
benefícios atingem todas as faixas da 
sociedade, porque há investimentos nos 
fatores determinantes, como queda de 
mortalidade infantil, aumento nos anos 
de estudos e elevação do PIB. 

"Quando se investe no PIB, se in- 
veste para todo mundo. Essa é que é a 
vantagem. Por isso que a mortalidade 
cai tanto e tem benefício para todas as 
classes. No Rio de Janeiro se houver in- 
vestimento de R$100 na economia, tem 
uma queda percentual de 1,5 até 2 nas 
doenças isquêmicas do coração, mas as 
doenças do aparelho circulatório caem 
até 6 %", acrescentou. 

Para o presidente da Sociedade Bra- 
sileira de Cardiologia (SBC), Jadelson 
Andrade, o resultado da pesquisa é mui- 
to importante porque as doenças cardio- 
vasculares ainda são a maior causa de 
morte no Brasil, respondendo por mais 
de 300 mil óbitos anuais. 

A pesquisa foi publicada pela revis- 
ta cientifica da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia. 
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"CONTINUO O MESMO" 

Nepar nega que tenha mudado estilo de jogo 

Em poucos jogos pelo Barcelona, Neymar 
abusou das jogadas individuais e mos- 
trou um lado mais coletivo, procurando 

muito mais a tabela com os seus companhei- 
ros. Embora tenha deixado essa impressão, o 
craque brasileiro reforçou que continua o mes- 
mo jogador que deixou o Santos em julho. 

"Nada mudou. Continuo sendo o mesmo, 
jogando o mesmo futebol e até agora tudo 
está correndo bem. Quando tomamos uma de- 
cisão (de se transferir) nunca sabemos se vai 
dar certo. Depende sempre de nós mesmos. 
Independentemente de jogar no Brasil ou na 
Europa, o meu objetivo é evoluir enquanto Neymar já tem sido um dos principais nomes do Barça neste Início de temporada 

jogador", disse Neymar no desembarque da 
seleção brasileira em Seul, na Coréia do Sul, 
onde encara a seleção local no próximo dia 
12. 

Nos últimos dois jogos pelo Barça, contra 
Celtic, pela Champions, e Valladolid, pelo Es- 
panhol, Neymar atuou mais centralizado, per- 
to da área, faixa ocupada por Messi, que se 
recupera de lesão. Contra o time escocês, foi 
bem marcado, mas fez ótima partida, arquite- 
tando o gol marcado por Fabregas. Já diante 
do Valladolid, o craque esteve diretamente li- 
gado aos quatro gols do Barça, anotando, in- 
clusive, um dos tentos. 

Só de saldo de gols, Cruzeiro é superior 

que outros 14 times do Brasileiro 

ÜMI 
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Cruzeiro marcou 58 gols neste Brasileiro, maior que qualquer outro time 

O ataque do Cruzeiro neste Brasileiro é tão 
devastador que, só em saldo de gols, conse- 
gue ser mais eficiente que a soma total de ten- 
tos marcados por mais da metade dos times 
do campeonato. 

Em 26 rodadas, o Cruzeiro anotou 58 gols 
pró e teve sua defesa vazada em 21 oportuni- 
dades, o que redunda num saldo positivo de 
37 gols, maior que o total de gols marcados 
por outros 14 times do Brasileirão até agora. 

Entre as equipes que marcaram menos 
que o Cruzeiro, duas estão no "G-5": Grê- 
mio, terceiro colocado, e Atlético-MG, quinto, 
ambos com 32 gols. Do 11° colocado, posto 
que pertence ao Flu, até o lanterna, o Náuti- 
co, todos ficam atrás do saldo acumulado pela 
Raposa. 

O Cruzeiro lidera a classificação do Brasi- 
leiro, com 59 pontos, 11 a mais que o vice-lider 
Grêmio. 

Sem centroavante, timão levará Douglas 

Tanque para Mogi Mirim 

A falta de Alexandre Pato e Paolo Guer- 
rero vai fazer com que a comissão técnica 
do Corinthians acelere uma etapa em seu 
elenco. Reintegrado aos profissionais no fim 
de setembro, o jovem centroavante Douglas 
Tanque poderá ganhar uma oportunidade 
contra o Atlético-PR, em Mogi Mirim (SP), 
nesta quarta-feira. Apesar de considerar que 
o momento para usar o jogador de 19 não é o 
ideal, a comissão técnica o terá como opção 
no banco de reservas. 

A idéia é utilizá-lo somente em uma even- 
tual necessidade no segundo tempo. Isso 
porque, internamente, todos consideram que 
o atacante precisa ser trabalhado antes de 
entrar em uma "fria" e acabar queimado com 
más atuações. Com isso, a tendência é que 
Romarinho e Emerson comecem jogando 
contra o Furacão. 

Na cabeça de Tite e seus auxiliares, era 
necessário, por exemplo, que Douglas parti- 
cipasse de treinos táticos, onde os jogadores 
ganham, principalmente, noção de posicio- 
namento e funções dentro das partidas. Vin- 
do de uma lesão no joelho direito após estar 
emprestado ao Guaratinguetá desde o início 
do ano, a revelação só fez trabalhos físicos e 
técnicos com jogadores reservas. 
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Douglas pode ter chance no Corinthians 

Forte, com 1,88m de altura e canhoto, 
ele despontou na Copa São Paulo de 2012, 
quando o Corinthians sagrou-se campeão. O 
Timão até tentou achar alguém com caracte- 
rísticas parecidas com as de Guerrero para 
compor o elenco, mas com o mercado restrito, 
nenhum nome foi encontrado. 

Na Série B deste ano, o corintiano marcou 
três gols, sendo um deles contra o arquirrival 
Palmeiras. 
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