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Coníidências aos colegas 

O estudante Marcelo Eduardo Bovo Pesseghini, 13, contou para dois amigos de 
classe que havia matado os pais, a avó e a tia-avó. A revelação foi feita, segundo os 
colegas, no último dia 5, minutos antes do inicio das aulas. Segundo as investiga- 
ções da policia, o garoto foi à escola horas depois de matar os parentes, voltou para 
casa, na Brasilândia (na zona norte de São Paulo), e se suicidou. Os dois alunos 
prestaram depoimento ontem à tarde no DHPP (Departamento de Homicídios e 
Proteção à Pessoa), acompanhados dos pais. Para um dos colegas, Marcelo con- 
fessou ter matado os pais; para o outro, a avó e a tia-avó. Um dos alunos afirmou 
que Marcelo lhe perguntou: "Se eu morrer, você vai sentir minha falta?". Os dois 
estudantes disseram não ter acreditado em Marcelo, porém, à noite, ao saber da 
tragédia, contaram aos pais o que ouviram. Segundo os colegas, Marcelo contou 
que aprendeu a atirar em um estande de tiro. 
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Refeição saudável 

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou por unanimidade 
nessa quarta-feira (21) projeto que proíbe a venda em escolas públicas 
e privadas de bebidas com baixo valor nutricional, como o refrigerante, 
e de alimentos com alto teor de gordura e sódio, como os salgados. O 
projeto foi aprovado em turno suplementar - segunda análise do texto 
em caso de alterações. Caso não haja recurso para que o projeto seja 
apreciado no plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputa- 
dos. O projeto, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), tem como 
objetivo reduzir os índices de obesidade infantil e se baseia em inicia- 
tivas já tomadas por estados e municípios. Pelo texto, as cantinas que 
venderem os produtos não recomendados devem ter o licenciamento 
vedado ou o alvará não renovado. 

Hédicos cubanos 

O Brasil vai receber 4.000 médicos cubanos nos próximos meses, 400 
deles imediatamente, dentro do programa federal Mais Médicos. Segun- 
do informou o Ministério da Saúde nessa quarta-feira (21), eles serão 
direcionados para 701 cidades que não foram escolhidas por nenhum 
profissional na primeira etapa do programa, 84% delas no Norte e no 
Nordeste do país. O programa Mais Médicos foi lançado em julho pela 
presidente Dilma Rousseff. Um de seus focos é ampliar a presença de 
médicos, brasileiros ou estrangeiros, no interior do pais e nas periferias 
das grandes cidades. Este mês, após a constatação de que o primeiro 
mês de seleção do programa supriu menos de 15% da demanda por 
médicos, o ministro Alexandre Padilha (Saúde) afirmou que o país faria 
acordos internacionais para alavancar as inscrições no programa. 

índios isolados fazem contato 

Um grupo de índios da tribo 
Mashco-Piro, uma das mais 
isoladas do mundo, fez con- 
tato com pessoas em um po- 
voado da região da Amazônia 
peruana para pedir comida, 
cordas e machetes, de acor- 
do com autoridades locais. 
As dezenas de índios foram 
filmadas em junho tentando 

atravessar o rio Ias Piedras, no povoado de Monte Salvado, no sudeste 
do Peru. Preocupados em preservar a saúde dos nativos - cujo sistema 
imunológico pode não resistir a doenças de pessoas que vivem no po- 
voado - guardas da região dissuadiram os índios que tentavam chegar 
à outra margem do rio. Saúl Puerta Penha, diretor da ONG Associação 
Interétnica para o Desenvolvimento da Floresta Peruana conta que os 
índios no video estão pedindo bananas para se alimentar. 

100 mil moedas 

Após processar 
um restaurante e 
ganhar a causa na 
Justiça, um casal 
de chineses rece- 
beu parte da inde- 
nização de R$ 26 
mil em oitos sacos 
recheados com 
cem mil moedas. A 

quantia recebida, cerca de R$ 3.800, é a primeira parte do pagamen- 
to feito pelos processados. Para contabilizar o valor recebido, o casal 
precisou da ajuda de 18 funcionários do Banco Comercial e Industrial 
da China, que levaram quase 20 horas para a contagem das moedas. 
Segundo informações da Grosby, uma chinesa de sobrenome Wu foi 
ao restaurante com o marido, em setembro do ano passado. Depois 
de notar que uma tigela estava suja, ela pediu a um funcionário que 
trocasse o suporte. Porém, Wu foi ignorada. A cliente, então, pediu um 
reembolso de seu pedido, o que também não foi atendido. Depois de 
um empregado alegar que o casal ainda devia cerca de R$ 2. começou 
uma briga. Funcionários do restaurante atacaram o casal, que ficou gra- 
vemente ferido. Depois de passar um mês no hospital, Wu processou 
o restaurante. 

COLUNA DO SANCHES 

QUEM NASCE EM SÃO BENTO... (3) 
Recebi e reproduzi, ontem e anteontem, nesta 
coluna correspondência de leitor acerca do artigo 
"Vimarense? Sambentuense? Tá certo isso?", publi- 
cado na coluna de sábado, dia 17/08/2013. 
Por se tratar de matéria relativa a questões lingüísti- 
cas, transcrevi a correspondência "ipsis litteris", isto 
é, do jeito que veio, (Por estar em viagem e por não 
localizar esta coluna na versão "on Une" do jornal, 
não vi como saiu, após a diagramação). 
Por questões de espaço, a correspondência foi pu- 
blicada em duas partes, da mesma forma que deixei 
para fazer comentários após a publicação integral da 
mensagem. 
Comento apenas alguns pontos, já que a corres- 
pondência do leitor, como ele próprio antecipa, 
transcrevia documento enviado ao IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, do Governo 
Federal), onde se dizia das razões pelas quais o 
adjetivo gentílico para os nascidos no município ma- 
ranhense São Bento ser "SÃO-BENTUENSE" (e não 
"SÃ O-BENTOENSE", como grafa até hoje o IBGE e 
o Dicionário Houaiss) e, ainda, a forma tradicional ou 
antiga "SAMBENTUENSE" e não "SAMBETOENSE". 
(EDMILSON SANCHES) 

ALGUNS PONTOS: 
1) O documento transcrito pelo leitor fala da conver- 
são fonética, para 1" e "U", das vogais átonas finais 
"E" e "O", respectivamente. Ilustra com farta exem- 
pfificação, que se estende também para situações 
em que essas vogais não são finais. Neste caso, 
concordando, cito o conhecido termo "futebol", na 
imensa maioria dos casos pronunciado "futibol" (aqui 
e acolá ouço o Peié dizer "fuTEbol"). 
2) Sòbre a regra de as palavras terminadas em "O" 
formarem seus derivados substituindo "O" por "U" 
convém lembrar que muitas das vezes o "U" nem 

sempre é o reserva que entra em campo ante a 
saída da vogai "O"; ele, o "U°. está ali como parte 
indescartável, inegociável, do sufixo "-UDO", sem 
o qual, nesses casos, não se formariam adjetivos 
com idéia de "abundância", "excesso", "característica 
aumentada", como nos atados exemplos da corres- 
pondência: "beiçUDO" e "buchUDO" e um grande 
número de outros exemplos. 
O sufixo "-UDO" vem do latim "-UTU" e está regis- 
trado desde o século 13. Assim também a termina- 
ção "URA", provinda do sufixo latino "-URA", que é 
formador de substantivos abstratos, como o exemplo 
citado na correspondência -"brancURA"- e outros 
(brandURA, loucURAetc.). Portanto, é a forma gráfi- 
ca, etimológica desses sufixos que se impõe nesses 
e em outros vocábulos. Vale dizer; sem essa forma 
sufixai não se teriam novas e interessantes palavras, 
sejam estas substantivos ou adjetivos, concretas ou 
abstratas. 
3) No mais, minhas observações acima são aces- 
sórias. O principal deveria ser o cuidado mínimo 
quando do processo de formação de adjetivos 
gentílicos. Talvez a existência de normas mais daras 
e uniformes sobre o assunto, normas que compor- 
tassem/respeitassem aspectos de usos e costumes, 
tradição e história, vontade popular e/ou previsão 
legai estatuída por Poderes Públicos competentes. 
Nem sempre as regras gramaticais são suficientes 
para aclarar ou atender situações particulares. Para 
estas situações convém relembrar: a gramática é 
boa para quem chega até ela, mas é ruim para quem 
não passa dela. 
4) Realmente, não se tem noção de por que apenas 
o município maranhense recebeu, no "Dicionário 
Houaiss da Língua portuguesa", a forma adjetiva 
"são-bentoense", enquanto os diversos outros mu- 
nicipios nominados "São Bento" e "São Benedito", 
de diversos estados, formaram gentílicos "sâo- 

Edmilson Sanches 

-bentense", "são-beneditense" e até "são-bentista". 
Será o Benedito?! (Como se sabe, "Benedito" é a 
grafia original de "Bento". Vem do latim "benedictus" 
(bem dito) e teve as seguintes contrações: benedito 
> bendito > bento (abençoado, consagrado). 
5) O "Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa" ain- 
da registra "são-bentoense", datando este adjetivo 
com mais de dois séculos, ou seja, existente desde 
1805. Como etimologia, o "Houaiss" dá apenas a 
adição do sufixo "-ense" ao termo "Bento"; "São 
Bento + -ense". E só. 
6) O IBGE grafa assim: "Gentílico: SÃO-BENTUEN- 
SE". 
No artigo do dia 17, do qual este texto é corolário, 
pontuei também sobre os adjetivos "vimarense". 
para os nascidos em Guimarães (MA), e 'rondonpa- 
raense", para os de Rondon do Pará (PA). Acerca 
destes ainda não houve manifestações. O espaço 
mantém-se aberto. 
Não posse deixar de registrar as gentis palavras 
do acadêmico Álvaro Urubatan Melo. o Vavá Melo, 
membro do Instituto Histórico e Geográfico do Ma- 
ranhão, que, ao me enviar as considerações acerca 
de São Bento, encerrou suas palavras assim: "Com 
forte abraço de seu admirador e leitor e, se morasse 
em Imperatriz, também seu eleitor. Álvaro (Vava 
Melo)." 

Sâo Bento 

POPULAR 

- DURAS CRÍTICAS 
O vereador Chiquinho da Diferro 
usou a tribuna para criticar o se 
cretário de Meio Ambiente do mu- 
nicípio, Cleto Vasconcelos. Chi 
quinho disse que o secretário não 
tem respeito com o povo de Im- 
peratriz. O vereador falou isso se 
referindo ao fato do secretário não 
ter concedido as licenças para as 
empresas que fazem extração de 
areia do Rio Tocantins. O verea- 
dor disse que não há motivos para 
isso, já que as empresas estão 
regularizadas. Chiquinho concluiu 
dizendo que espera a presença do 
secretário na audiência de hoje da 
Câmara. 

- SAIU EM DEFESA 
O vereador Esmerahdson de 
Pinho saiu em defesa do secretá- 
rio e disse que conhece Cleto há 
muito tempo, desde a época que 
ele era proprietário de loja. Chi- 
quinho voltou a fazer uso da fala 
e disse que não estava criticando 
Cleto como pessoa, advogado ou 
empresário, e sim suas atitudes 
como secretário do Meio Ambien- 
te. 

- MUDANÇAS 
A vereadora Caetana, que presi- 
dia duas comissões - Educação e 
Saúde - agora vai presidir só a de 
Educação, já que antes de ser ve- 
readora, Caetana era professora. 
A Comissão de Saúde agora será 
presidida pela vereadora Teresi- 
nha Soares. 

- LICINHO CORTEZ 

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

O vereador José Carlos Soares 
usou a tribuna para lembrar da 
data de ontem - um ano da morte 
de Licinho Cortez. Ele comentou 
que conheceu, ainda na adoles- 
cência, o empresário Licinho Cor- 
tez, já atuando na área da viaçâo 
no antigo campo de aviação de 
Imperatriz, que começava na loca- 
lização da Câmara Municipal até 
o aeroporto Sâo João Batista, no 
bairro Nova Imperatriz. 

- AUDIÊNCIA PÚBLICA 
A Câmara Municipal de Impera- 
triz, por intermédio da Comissão 
de Planejamento, Uso, Ocupação. 
Parcelamento do Solo e Meio Am- 
biente, realiza nesta quinta-feira 
(22), a partir das 9h. AUDIÊNCIA 
PÚBLICA para discutir o Projeto 
de Lei n0 014/2013, que dispõe 
sobre o horário de funcionamen- 
to dos bares, similares e lojas de 
conveniência. 
O Projeto de Lei é de autoria dos 
vereadores João Francisco Silva 
e José Carlos Soares Barros. A 
AUDIÊNCIA PÚBLICA acontecerá 
no plenário Léo Franklin, sede do 
Poder Legislativo. 
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►FUNCIONÁRIOS DA VBL PROTESTAM 

População passa o dia sem transporte 

'O 

Motociclista tem fratura exposta ao se 

envolver em acidente com moto roubada 

A VBL assinou compromissos com os colaboradores da empresa e sindicato 

Welbert Queiroz 

M 

ais uma vez, os funcionários da em- 
presa Viação Branca do Leste (VBL) e 
passageiros que fazem uso do trans- 

porte coletivo reclamam da estrutura e falta 
de compromisso da empresa. Os funcionários 
fizeram na manhã dessa quarta-feira (21) um 
protesto em frente à garagem da empresa, co- 
locando um ônibus em frente ao portão para 
paralisar o serviço. 

O protesto é contra o atraso nos salários 
e ao não recebimento das cestas básicas e 
demais benefícios. Alguns dos ex-funcionários 
também aderiram à manifestação, reivindican- 
do seus direitos trabalhistas que ainda não 
foram pagos. "Estamos sem receber nossos 
salários, vale-farmácia atrasado... A situação 
tá difícil para a gente, e a empresa até agora 
não está ajudando", afirmou um dos motoris- 
tas que esteve na paralisação. 

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, 
existem cerca de 320 processos de funcioná- 
rios (desde FGTS atrasados até falta de as- 
sinaturas de Carteiras de Trabalho) contra a 
empresa, envolvendo dívidas altas. O sindica- 
to ainda garante que se a VBL for assumida 

por uma nova empresa, esta deve assumir as 
dividas. 

A VBL garante que todos receberão os sa- 
lários atrasados e comprometeu-se a assumir 
todos os débitos deixados pela antiga gestão. 
"Estamos pagando em torno de R$14 mil a R$ 
15 mil por dia, só que nossa folha de paga- 
mento atinge até R$ 300 mil, ou seja, um di- 
nheiro que não estamos conseguindo apurar 
por mês devido à frota estar parada", justificou 
Sílvio Jacinto, um dos novos diretores da em- 
presa. 

Vistoria 
A Secretaria de Trânsito começou a fazer 

a vistoria nos veículos ainda na manhã des- 
sa quarta-feira. "A empresa apresentou a do- 
cumentação devida para que a gente pudes- 
se autorizar a vistoria e também autorizar a 
ação desses ônibus, ou seja, o trânsito desses 
ônibus no transporte de passageiros em Im- 
peratriz. Na vistoria, a gente está observando 
a documentação do veículo, a origem e verifi- 
cando os equipamentos obrigatórios, exigidos 
no CTB, como também a estrutura do veículo 
para a segurança dos passageiros", disse o 
secretário José Ribamar a um site de noticias. 

O motociclista foi socorrido pela Samu e levado até o Socorrão 

Antônio Pinheiro 

O motoqueiro Ibson Costa Araújo, que pi- 
lotava uma moto Bros preta, teve fratura ex- 
posta na perna esquerda e traumatismo na 
cabeça após invadir a preferência. Ibson es- 
tava em fuga na moto que tinha sido tomada 
de assalto às 9h da manhã de ontem (21), em 
uma chácara no bairro Vila Maria, por traz do 
Ifma. A moto é de propriedade de José Dimar. 
O motociclista foi socorrido pela ambulância 
do Samu e levado até o Socorrão Municipal. 

O acidente aconteceu por volta das 13h, 
no cruzamento das ruas Simplício Morei- 
ra com Tamandaré. A Bros preta, de placa 
NXP-4172-lmperatriz-MA, estava atravessan- 
do o cruzamento quando o Cerato branco, de 
placa NNG-0213, bateu na lateral da moto, jo- 
gando o motoqueiro a vários metros. 

O policia logo descobriu que a moto ti- 
nha sido roubada porque Ibson não portava 
nenhum documento. A policia tinha todos os 
dados da moto e do proprietário. A vitima do 
assalto foi ao local do acidente com a ocorrên- 
cia do roubo. Ele também esteve no hospital 
onde reconheceu o acidentado como sendo 
autor do crime. Esta não é primeira vez que 
acusados de roubo se envolvem em acidente 
quando estavam em fuga da ação criminosa. 
No inicio do ano, um caso parecido aconteceu 
na Vila Lobão, onde o motociclista morreu. 

Ibson, depois de medicado e feitos os exa- 
mes, foi avaliado pelos médicos do Socorrão. 
O mesmo deve se submeter a uma cirurgia na 
perna esquerda. Logo que se restabelecer, 
ele será levado para prestar depoimento so- 
bre o roubo, onde serão feitos os procedimen- 
tos legais. 

PM apreende menor acusado 

de roubo de celular 

BR-222 e interditada 

em Buriticupu 

m 

O menor e o vendedor foram apresentados na Delegacia Regional de Segurança 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar fez apreensão do menor 
R.L.S., de 16 anos, acusado de assaltar uma 
funcionária da Promotoria no momento em que 
ela estava em frente ao local de trabalho. O me- 
nor, após o roubo, foi perseguido por um poli- 
cial militar. R.L.S. foi apreendido no cruzamento 
das ruas Godofredo Viana com 13 de Maio. 

Com o menor, o policial não encontrou o ce- 
lular Galaxy Ace 3. O adolescente falou que já 
tinha vendido o aparelho para Edmilson Borges 

de Lima, de 27 anos, que trabalha como ven- 
dedor de pastel na Praça Mané Garrincha. Os 
policiais foram até o local de trabalho de Edmil- 
son, onde o encontrou com o celular que tinha 
sido roubado. 

Uma irmã do rapaz que tinha comprado o 
celular falou aos policiais que o Galaxy era de 
uma prima de Edmilson. O policial, ao verificar 
o celular, constatou uma foto da proprietária do 
aparelho. O menor, que também estava negan- 
do o roubo, em seguida entregou à policia o 
chip do celular que estava guardado na cueca. 

Foto: Divulgação 
Desde a manhã dessa quarta-feira (21), o 

trânsito na BR-222, no município de Buriticu- 
pu, a 220 km de Imperatriz, está parado. Filas 
de veículos formaram-se nos dois sentidos da 
rodovia. 

Com toras de madeira e fogo em pneus, 
manifestantes interditaram a BR para protestar 
contra a operação Hileia-Pátria, que trabalha 
no combate aos crimes ambientais. 

Cerca de 700 homèns do Exército, 24 do 
Ibama, 10 do Instituto Chico Mendes, repre- 
sentantes da Funai e Batalhão Ambiental de- 
vem ficar na região por tempo indeterminado. 
O efetivo faz parte da operação que está re- 

sultando em multas, além do fechamento de 
movelarias e madeireiras, por irregularidades 
no serviço. Os moradores alegam que a eco- 
nomia da cidade gira em torno dessas ativida- 
des. A prefeitura estaria atrasando os salários. 

Há também uma denúncia que alguns mili- 
tares estariam abusando de meninas da cida- 
de, mas o juiz da comarca, Ailton Gutemberg, 
afirmou que a denúncia não foi formalizada. 

Por telefone, a PRF, em Açailândia, infor- 
mou que tinha conhecimento da interdição, 
mas, no momento, não tinha efetivo para se 
deslocar até o local. (Imirante) 

Bolsa Família realiza atualização de cadastro em Imperatriz 

Os beneficiários do programa Bolsa Família 
que ainda não realizaram a atualização de cadas- 
tro estão sendo convidados pela Secretaria Muni- 
cipal de Desenvolvimento Social (Sedes). Em Im- 
peratriz, existem aproximadamente 2,763 famílias 
que ainda não efetivaram a atualização cadastral, 
embora tenham sido alertadas para o risco da 
suspensão do benefício pelo governo federal. 

Esse procedimento deve ser realizado a cada 
dois anos, pois durante esse período poderá ocor- 
rer mudança de endereço, quantidade de mem- 
bros da família e transferência de escola. "Nós 
precisamos desses dados para alimentar esse 
sistema do Ministério de Desenvolvimento Social 
(MDS), pois esse comunicado tem sido publicado 
no extrato quando recebido o benefício do Bolsa 

Família", explica a coordenadora Goreth. 
Ela assinala que na primeira semana do mês 

de setembro esse trabalho de atualização será 
intensificado, pois o objetivo do governo é mobi- 
lizar os beneficiários para efetivar a atualização 
do cadastro. "Essa atualização deve ser feita até 
meados de janeiro de 2014, porém caso não seja 
efetivado terá o benefício bloqueado pelo Ministé- 
rio de Desenvolvimento Social", afirma. 

Em caso de bloqueio, o beneficiário do pro- 
grama Bolsa Família ainda disporá de uma segun- 
da chance para justificar a atualização do cadas- 
tro do maior programa de distribuição de renda 
do Brasil. "Se não ocorrer essa justificativa, nesta 
segunda chance, em março o beneficiário será 
excluído do sistema do Bolsa Família", finaliza. Beneficiários do programa Bolsa Família estão sendo convidados a atualizar cadastro em Imperatriz 
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►DURANTE A SESSÀO DE HOJE 

Audiência pública discute Lei dos Bares 

Hyana Reis 

Com o intuito de debater e estabelecer 
horários de funcionamento dos bares, 
lojas de conveniência e boates, será 

realizada hoje (22) uma audiência pública 
na Câmara Municipal. A sessão discutirá o 
Projeto de Lei n0 014/2013, de autoria dos ve- 
readores João Francisco Silva (PRB) e José 
Carlos Soares Barros. 

De acordo com o projeto original, bares, 
similares e lojas de conveniência ficam proi- 
bidos de funcionarem no período das 2h às 
5h, exceto os situados na Beira-Rio. Os que 
se situam em lugares onde não perturbem o 
sossego público estarão autorizados ao fun- 
cionamento 24 horas por dia, porém deverão 
ser mencionados os horários para esse tipo 
de atividade no Alvará de Licença de Funcio- 
namento emitido pelo órgão competente, a 
título provisório de um ano, podendo ser re- 
novado por igual período. 

A lei disciplina ainda que "caracterizam- 
-se bares, similares e lojas de conveniência 
os estabelecimentos nos quais, além da co- 
mercialização de produtos e gêneros especí- 
ficos a esse tipo de atividade, haja venda de 
bebidas alcoólicas para consumo imediato, 
no próprio local". Além disso, a expedição 
de alvará para funcionamento 24 horas de- 
penderá de parecer favorável de comissão, 
especificamente instituída para essa finalida- 
de, que constatará in loco a situação do es- 
tabelecimento que pleiteia o funcionamento 
diuturnamente. 

A comissão será composta por membros 
das secretarias de Planejamento e Meio Am- 
biente, Obras, Receita, Saúde (Vigilância Sa- 

nitária) e da Procuradoria Jurídica do Municí- 
pio. No projeto de lei, no artigo 2o, consta que 
bares, similares e lojas de conveniência que 
não possuam Alvará de Funcionamento [fins 
do artigo 1o] poderão solicitar Licença Espe- 
cial de Funcionamento (LEF), que será anali- 
sada pelos órgãos competentes da Prefeitura 
de Imperatriz. "A licença especial renovável 
anualmente será fornecida pelas Secretarias 
de Planejamento e Meio Ambiente e Receita 
Municipal, mediante o pagamento anual dos 
emolumentos competentes e abrangerá todo 
comércio de bares, similares e lojas de con- 
veniência". 

Penalidades - A lei prevê ainda penalida- 
des aos infratores, sendo que as autoridades 
administrativas municipais ou policiais que 
venham a comprovar a prática ou exercício 
de atividades ilegais nas dependências de 
qualquer estabelecimento (bares, similares e 
lojas de conveniência) tomarão providências 
para suspensão, pela Prefeitura Municipal, 
daquelas atividades. 

Também ficarão proibidos, fora do horário 
normal, aqueles que não se enquadrarem no 
meio comercial disciplinado pela lei: praticar 
ato de compra e venda de bebidas alcoólica; 
manter abertas ou semiencerradas as portas 
do estabelecimento, ainda que deem acesso 
ao interior do prédio e este sirva de residên- 
cia. Aos infratores serão aplicadas penali- 
dades que preveem advertência por escrito 
na primeira infração, multa de 100 a 10 mil 
UFMs (Unidade Fiscal do Município), aplica- 
da em dobro em caso de reincidência, e até 
o cancelamento da Licença Especial e do Al- 
vará de Funcionamento, na terceira infração. 

Prefeito Yagtonio Brandão 

visita escola em reforma 
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Unidade Presidente Costa e Silva está passando por uma ampla reforma em suas Instalações 

Com o objetivo de acompanhar de perto 
as reformas que estão sendo realizadas na 
Escola Presidente Costa e Silva, o prefeito de 
Buritirana, Vagtonio Brandão, voltou a visitar, 
na manhã de segunda-feira (19), a unidade 
escolar e verificar as melhorias já feitas até o 
momento. 

A escola Presidente Costa e Silva está 
passando por uma reforma geral, recebendo 
forro, telhas novas, tomadas e pintura interna 

e externa, piso, carteiras e central de ar nas 
salas de aula. 

Segundo o prefeito Vagtonio, com a refor- 
ma, o prédio recebeu vida nova. "Vamos de- 
senvolver com essa reforma políticas públicas 
municipais de educação cada vez mais com- 
prometidas com os direitos dos nossos alunos, 
professores e pais de alunos. E esse prédio de 
cara nova representa aquilo que planejamos e 
queremos para a nossa educação", destacou. 
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Câmara concede moção de honra aos a 

bombeiros por ação no Posto Alvorada II 

A moçSo foi concedida pela açáo de combate ao incêndio que ocorreu no Posto Alvorada II na última quinta-feira (15) 

Hyana Reis 

Pela ação contra o incêndio que destruiu o 
Posto Alvorada II na última quinta-feira (15), a 
Câmara Municipal aprovou na sessão dessa 
quarta-feira (21) a indicação do vereador Rildo 
Amaral e concedeu uma moção de honra aos 
bombeiros que participaram do combate. 

O vereador justificou sua indicação afir- 
mando que a ação dos bombeiros foi "eficaz 
e corajosa" e que, portanto, merecia reconhe- 
cimento. O fogo, que teve início quando um 
caminhão-tanque que abastecia o posto in- 
cendiou, poderia ter atingindo os tanques de 
gasolina. Portanto, a ação dos bombeiros foi 
essencial para evitar uma tragédia maior, de 
acordo com Rildo Amaral. 

"Eles evitaram maiores prejuízos materiais 
e risco a vida. Mesmo com uma estrutura mí- 
nima e ajuda estrutural de diversas empresas 
privadas, a coragem e desprendimento foram 
fatores essenciais para que o fogo fosse de- 
bandado. A honraria é concedida a quem é 
reconhecidamente detentor de uma ação em 
prol da vida e da honra", destacou o vereador. 

Outras indicações- Na sessão dessa quar- 

ta foi apresentado e encaminhado o projeto 
de Decreto Legislativo outorgando o título de 
cidadão imperatrizense a José Ribamar Ser- 
ra. O vereador Carlos Hermes indicou a dre- 
nagem e a pavimentação asfáltica das ruas 
Liberato Barroso e Heráclito Graça, em todas 
as suas extensões, no bairro Parque Anhan- 
guera. 

O vereador José Carneiro Santos solicitou 
a drenagem e a pavimentação asfáltica da rua 
Marechal Rondon, entre a rua 3 de Junho e 
a Av. Caiçara, no bairro Vila Redenção. João 
Francisco Silva indicou o piçarramento das 
ruas Davi Alves Silva e Frei Damião, no bairro 
Parque Alvorada II. 

A vereadora Caetana Frazão solicitpu a 
construção de uma ponte de concreto sobre o 
Riacho Capivara na rua 1o de Maio, no trecho 
que interliga as Avenidas JK e São João, no 
bairro Boca da Mata. Raimundo Roma indi- 
cou ao secretário municipal de Infraestrutura, 
Transportes e Serviços Públicos, Roberto Vas- 
concelos Alencar, a drenagem e a pavimen- 
tação asfáltica da rua Aluísio de Azevedo, no 
trecho compreendido entre as ruas D. Pedro II 
e Ubirajara, no bairro Parque do Buriti. 

Setran reforça sinalização a a 

horizontal em vias principais 

Sinalização de trânsito é reforçada na Avenida JK, em Imperatriz 

A melhoria da sinalização horizontal rea- 
lizada pela Secretaria Municipal de Trânsito e 
Transportes (Setran) em vias de grande movi- 
mento contribui nestas últimas semanas para 
aumentar a segurança de pedestres e motoris- 
tas na cidade de Imperatriz. 

O secretário José Ribamar Alves Soares, o 
cabo J. Ribamar, explicou que "esses dispositi- 
vos colocados na via pública possibilitam me- 
lhor fluidez no trânsito e maior segurança dos 
veículos e pedestres que nela circulam". 

Ele ressalta que o trabalho de sinalização 
horizontal é constituído por faixa de sinaliza- 
ção e por marcas no pavimento, e tem funções 
definidas e importantes no controle do trânsi- 
to nas vias urbanas de Imperatriz. "O municí- 
pio já reforçou a sinalização no eixo rodoviário 
da Avenida JK, bem como no cruzamento das 
ruas Bom Futuro, com a Coriolano Milhomem, 
no Centro", informa. 

J. Ribamar disse ainda que o trabalho de 

reforço da sinalização também foi realizado no 
cruzamento da rua Simplício Moreira, com a 
Rui Barbosa, próximo ao Fórum Ministro Henri- 
que de La Roque, e na frente do Colégio Esta- 
dual Dorgival Pinheiro de Sousa, bem como na 
rua Godofredo Viana com Fortunado Bandeira, 
onde foram também instalados tachões refleti- 
vos, conhecidos como "olho de gato". 

Pelas redes sociais, a comunidade tem re- 
conhecido o trabalho realizado pelo órgão de 
trânsito em Imperatriz. "Agora, depende do 
povo fazer sua parte e respeitar a sinalização", 
diz Wilson Mota, que considera louvável a ini- 
ciativa da Setran. 

Suelly Leal também fundamenta a impor- 
tância do reforço da sinalização e defendeu a 
instalação de redutores de velocidade em subs- 
tituição das lombadas, como a que está sendo 
feita em alguns pontos da cidade, como forma 
de disciplinar a velocidade dos veículos nos 
principais corredores de trânsito de Imperatriz. 

(99) 3525-7215 / 8154-3237 / 9157-0544 

www. centralalarme. com. br / centra!alarme@hotmaiL com 

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatriz-Maranhão 
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Campanha arrecada mudas de ipê 
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Foto: Divulgação 

Hyana Reis 

Em plena floração, os ipês (roxos, ama- 
relos e brancos) têm encantado a to- 
dos neste verão. Essa exuberância 

colorida enfeita as ruas e avenidas de Impe- 
ratriz e se espalham tanto no Centro quan- 
to na periferia. E para semear mais dessa 
planta pela cidade, moradores da rua 15 de 
Novembro realizam uma campanha de arre- 
cadação de mudas. 

Intitulada "Cores da natureza: quebrando 
os limites", o objetivo da campanha é incen- 
tivar a comunidade em ações que estimulem 
a arborizaçâo da cidade e melhorem a qua- 
lidade de vida, de acordo com o ambienta- 
lista e idealizador Guilherme Pessoa. "Está 
na hora de contribuirmos com a natureza, 
pois estamos agredindo demais o planeta", 
ressalta. 

A iniciativa partiu dos moradores e traba- 
lhadores da primeira rua de Imperatriz, por 
se tratar de um dos locais mais arborizados 
da cidade, segundo a ambientalista. "A rua 
15 de Novembro é uma rua larga, diferen- 
ciada, com canteiros. Uma das únicas arbo- 
rizadas da cidade, por isso esta ação, para 
que aumente ainda mais a diversidade das 
plantas dessa rua". 

As mudas de ipê serão arrecadadas du- 

rante todo o período de floração da planta, 
segundo Guilherme Pessoa. "Os ipês pas- 
saram a florescer agora no verão e devem 
continuar por alguns meses ainda, portanto, 
enquanto tiver floração, receberemos as mu- 
das". Elas devem ser entregues na rua 15 de 
Novembro, 326, próximo à Igreja de Santa 
Tereza D'Ávila. 

Até agora, cerca de 10 mil sementes fo- 
ram doadas, segundo o idealizador da ação. 
"Já temos bastantes ipês-brancos e roxos, 
vamos nos concentrar nos amarelos", des- 
taca. As mudas devem ser plantadas em ja- 
neiro ao longo da rua 15 de Novembro. "No 
início do nosso inverno é o momento ideal 
para plantar o ipê. Ele é extremamente rá- 
pido para florescer: em dois anos, ele já co- 
meçar a florescer", informa o ambientalista. 

Ipê- A árvore é típica do cerrado no perío- 
do da floração e apresenta uma peculiarida- 
de: fica totalmente desprovida de folhas. Es- 
tas dão lugar às flores, que estampam belas 
manchas coloridas na paisagem. Florescem 
naturalmente a partir do mês de junho. Pri- 
meiramente, costuma florescer o ipê-roxo, já 
o amarelo começa a florar no mês de julho a 
agosto e costuma manter-se florescendo até 
o mês de setembro. As flores do ipê-bran- 
co começam a aparecer apenas a partir de 
agosto e seguem até outubro. 

Anúncio do fim do período de 

veraneio causa insatisfação 
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"Essa barragem bagunçou tudo", reclamam barqueiros 

Janaina Amorim 

Menos de um mês se passou desde a 
abertura oficial do período de veraneio de 
Imperatriz e o Consórcio Estreito de Ener- 
gia (Ceste) já emitiu uma nota sobre a 
suspensão das praias ao longo do Rio To- 
cantins. Para o superintendente da Defesa 
Civil, Francisco das Chagas, não há muito 
que se possa fazer. "Estamos protocolando 
um ofício para aumentarmos, pelo menos, 
mais 15 dias. Mas nós temos que nos adap- 
tar a essa nova realidade", disse. 

Segundo ele, o nível do rio será moni- 
torado diariamente e as praias continuam. 
No entanto, um documento será enviado 
aos barraqueiros com orientações. "A pro- 
gramação segue normalmente. Só vamos 
suspender quando tivermos informação de 
que a vazão da água irá atingir diretamente 
as nossas praias. Vamos enviar um ofício 
aos barraqueiros com orientações, como, 
por exemplo, para eles não deixarem as 
barracas sozinhas", afirmou. 

Sobre a possibilidade de um acordo 
para a situação não se repetir nos próximos 
anos, o superintendente acredita que é 

algo difícil de ser feito. "É algo muito distan- 
te de nós. Eles não vão deixar de funcionar 
para atender ao período de veraneio, não 
vão deixar de produzir energia", acrescen- 
tou. De acordo com Francisco das Chagas, 
o período oficial de praias, em 2012, foi de 
44 dias e a estimativa para 2013 é que dure 
um mês, contando da abertura - em 4 de 
agosto. 

A notícia não foi bem recebida por quem 
aproveita essa época do ano para garan- 
tir uma renda extra. É o caso do barquei- 
ro Edvandro Sousa. "A gente que vive do 
ramo de levar gente para praia é ruim. Essa 
barragem bagunçou tudo. Bagunça a praia, 
engole o peixe. Outro dia, deixei o barco 
na água e, quando acordei, ele estava no 
seco, tive que empurrar", conta. 

Rosimar Coutinho vende comida próxi- 
mo ao Porto da Balsa e também está in- 
satisfeita. "O rio já começou a encher um 
pouco. Normalmente, as praias duram qua- 
se seis meses e agora já está acabando. 
Eu passo o dia todinho aqui e não estou ga- 
nhando mais dinheiro como antes. A gente 
se sente prejudicado. O prejuízo maior ain- 
da é para quem tem barraca", desabafou. 

OAB - Subseção Imperatriz ministra 1° curso telepresencial 

Ainda em comemoração ao Dia do Advo- 
gado, a OAB - Subseção Imperatriz, em con- 
vênio com seccional, deu início neste mês ao 
1o curso telepresencial para a classe. O pri- 
meiro módulo discute sobre processos e Direi- 
to Eleitoral e acontece no auditório da OAB, 
das 19 às 21 h. A programação segue até o dia 

22 de agosto. 
O tema proposto e a transmissão são con- 

cedidos pela AASP - Associação dos Advoga- 
dos de São Paulo. O curso é um aprimoramen- 
to para os que trabalham na profissão e é uma 
preparação para 2014, ano eleitoral no Brasil. 

"Foi uma dedicação especial que a atual 

gestão fez para a realização deste, pois tive- 
mos que adquirir equipamentos e adaptar o 
espaço para recepcionar o público", afirma 
Adilene Ramos, advogada e coordenadora 
responsável pelo curso. 

Ela destaca ainda a importância da parti- 
cipação não só dos advogados, mas também 

dos acadêmicos de Direito, "é importante que 
advogados e a classe estudantil participem, 
pois é um curso de alto nível e que contribui 
para o aprimoramento da profissão", conclui. 

O curso é gratuito e, ao fim, o participante 
recebe certificado de 8h. (Assessoria OAB - 
Imperatriz) 
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Quiosque da Praça; Leudenir aposta no bom atendimento 

"Trabalho aqui na praça há pelo menos 6 meses e moro em Imperatriz há 5 anos" 

Welbert Queiroz 

Bater uma bola, jogar vôlei, andar de skate e patins na 
Praça Mané Garrincha são uma das poucas opções de lazer 
gratuito para a população de Imperatriz. E nada melhor do que 
beliscar um petisco e tomar uma bebida gelada neste ambien- 
te de lazer. É isso que proporciona o quiosque de Leudenir 
Sousa. 

Quem faz uso deste serviço, às vezes não conhece a his- 
tória de Leudenir Sousa de Oliveira, a vendedora que nasceu 
em Riachão do Maranhão e mora em Imperatriz há 5 anos. 
"Sou de Riachão do Maranhão. Já moro em Imperatriz há uns 
5 anos. Estou trabalhando aqui na praça tem, pelo menos, 6 
meses. A idéia foi mesmo arrendar esse ponto". 

Leudenir trabalha no quiosque procurando sempre propor- 
cionar aos clientes o melhor atendimento, apesar de dizer que 
o ambiente não fornece as melhores opções possíveis. "A pra- 
ça aqui, pelo que tenho observando durante esse tempo que 
trabalho, é que ainda precisa melhorar muito, porque temos 

muitos moradores de rua na praça e falta reformar algumas 
coisas. E a praça fica em frente o estádio, e deveria ser mais 
organizado". 

A vendedora diz que um dos pontos que causa transtornos 
para os clientes e para as vendas é a questão dos moradores 
de ruas que ficam pela praça, mas garante: "Os moradores de 
rua atrapalham porque muitas vezes afastam a clientela, além 
do que eles ficam aqui até mesmo dormindo nos bancos. No 
mais, aqui é tranqüilo. Graças a Deus não aconteceu nada 
mais grave, o ambiente é tranqüilo". 

Com rotina de 8 horas diárias de trabalho, sempre com 
bom humor, Leudenir Sousa diz que a freqüência de clientes 
varia bastante. "O movimento aqui na praça é por dia: tem dia 
que está bom, tem dia que está mais ou menos, depende mui- 
to do dia. Minha rotina de trabalho aqui é de 8 horas diárias. 
Chego pela manhã e trabalho até as 18h". Solteira. Leudenir 
diz que sua pretensão é continuar investindo no trabalho para 
expandir os negócios. "Futuramente, penso em expandir o ne- 
gócio, continuar trabalhando e crescendo". 
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Farmácias de Plantão 
www.coquetelcom.br/jogos 

DROGARIA FABYANA (R. ALAGOAS, ANTIGA RODOVIÁRIA) 
DROGARIA SANTA CRUZ (R.CERERAL CURJÂO, 15 A-BACURI) 

DROGARIA POR DO BRASIL (R. PADRE CÍCERO.AyS-SANTA RITA) 

wwwcoquelelcom.br/Jooos 
OMZADIHHA 

O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Grávida no Supermercado 

O sujeito ao ver uma mulher grávida na caixa do supermercado, comenta: 

— Nossa, como a senhora está gorda! 

E ela: 

— Quer a receita? 

Procure no quadro abaixo as p*alavras listadas ao lado dele. 
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Respostas deste ca;e-palavras na próxima ediçSo 
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□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Martin destrata Flaviana, que promete se vingar. 
Caetano humilha Abelardo. Vera termina o bolo para a festa de 
Maura. Giovana garante a Guilherme e Clara que cantará no sarau. 
Ben desabafa com Frédéric sobre estar apaixonado. Martin manda 
Luciana fazer Anita sair com ele. Sofia consola Flaviana. Martin é 
grosseiro com Anita. Paulino tenta defender Micaela, mas fica in- 
timidado. Sofia usa Sidney para provocar Ben. Martin pressiona 
Anita a reatar com ele. Soraia ajuda Bemadete a se arrumar para 
uma festa. Ben procura por Anita, e Luciana mente sobre o seu pa- 
radeiro. Júlia, Serguei, Ben, Luciana e Paulino protegem Micaela da 
implicância de Sidney, Júnior, Zureta, Minhoca e Drica. Martin beija 
Anita a força e é grosseiro com ela, que foge pela mata. Luciana 
finalmente conta que Anita saiu com Martin, e Ben se preocupa. 
Anita cai num barranco ao fugir de Martin. Ben se irrita com a falta 
de interesse de Sofia por Anita. Maura se preocupa com sua festa. 
Ben procura Anita pela estrada. Anita pede socorro a Martin para 
sair do barranco. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - O delegado deixa Cassiano e Ester ouvirem 

o depoimento de Dionísio. Alberto se vangloria com o depoi- 
mento do avô, que diz ao delegado que o dinheiro que deu 
a Hélio foi uma gratificação pelos serviços prestados. Alberto 
se preocupa com a denúncia que Nicole fará contra o avô, 
com medo de que possa afetar os negócios do Grupo Albu- 
querque. Cassiano avisa a Duque para monitorar Silvestre, 
Alberto vigia a mina de Cassiano e Duque. 

Sangue Bom 
Globo, 19h30 - Verônica pede para conversar com Érico. Wil- 
son discute com Charlene e Isaura flagra os dois. Érico fica 
revoltado com Verônica. Nancy conta para Nice e Lucindo 
sobre Gládis. Salma repreende Socorro por anular sua vida 
por causa de Amora. Bento fica chateado por nâo conseguir 
mostrar para Giane a foto de sua campanha com Malu. Isaura 
ameaça impedir que Charlene fique com a guarda de Pedri- 
nho. Bárbara chega ao hospital onde Filipinho está internado 
e insinua a Sueli Pedrosa que tem um relacionamento com 
ele. Verônica acredita que Érico nâo se interessará por ela. 
Silvia consola Érico. Rosemere expulsa Bárbara do hospital. 
Natan sai para jantar com Camilinha. Rosemere e Glória cui- 

dam de Filipinho. Perácio descobre o envolvimento de Bren- 
da com Zezâo. Fabinho liga para Margot. Socorro exige que 
Douglas volte para o trabalho. Damáris obriga Lucindo e Tina 
a serem servidos por ela. Perácio manda Brenda embora de 
sua casa. Amora ameaça Fabinho. Verônica pede para con- 
versar com Érico. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Ninho consegue impedir Paulinha de pedir 
ajuda. Alejandra vai embora com Ciça, que fica apavorada. 
Ninho tranca Paulinha no quarto. Atílio é preso depois de uma 
denúncia de Félix, e Vega comemora. Valdirene chama Car- 
lito e Gina para serem seus padrinhos de casamento. Ale- 
jandra dá um jeito em Ciça e avisa a Ninho que nâo deixará 
Paulinha atrapalhar seus planos. Pérsio se recusa a atender 
uma paciente, e Lutero o recrimina. Alejandra ameaça fazer 
algo contra Bruno se Paulinha nâo cooperar. Ninho fica arra- 
sado por brigar com a filha. Michel e Patrícia combinam de 
ficar juntos. César descobre que Félix pode ter superfatura- 
do alguns contratos do hospital e Aline incentiva o médico a 
afastar o filho de seu cargo. 

T Áries 21-03/19-04 
Direcione suas forças para promover melhorias 
no lar. A Lua forma trfgono com Marte e Júpiter, 
entre suas áreas de crise e familiar. A união de 
esforços em prol de objetivos maiores superará 
as diferenças menores! 

b Touro 20-04 / 20-05 
O poder de suas parcerias é ressaltado pela pas- 
sagem da Lua por sua área profissional e pelos 
trlgono com Marte e Júpiter, que também favo- 
recem as amizades. Articule idéias e objetivos 
compartilhados, promovendo a união! . 

ÜGemeos 21-05/21-06 
Dedique-se com afinco aos desafios, pois a Lua 
passa por sua área profissional e forma trígonos 
com Marte e Júpiter, lhe trazendo vitalidade e 
senso crítico. Aproveite este impulso para plane- 
jar-se e definir seus objetivos! 

52 Câncer 22-06/22-07 
Você se sente mais firme em suas convicções de 
vida, neste momento em que a Lua passa por sua 
área espiritual e se harmoniza a Marte e Júpiter 
em seu signo. Liberte-se do que nâo lhe serve 
mais e viva o novo, renove-se! 

Si Leão 23-07/22-08 
Aprofunde-se em seu universo Intimo, pois a har- 
monia da Lua com Marte e Júpiter lhe incentiva 
um maior contato com as emoções e dramas. 
Faça um balanço da vida e aproveite este mo- 
mento para resolver questões delicadas! 

119 Virgem 23-08/22-09 
A harmonia que os trlgono da Lua com Marte e 
Júpiter promovem em suas áreas de relaciona- 
mentos e de amizades ressalta os aspectos que, 
uma vez mais bem trabalhos, podem aumentar a 
sinergia de interesses e laços de confiança! 

^ Libra 23-09/22-10 
O poder de concretização das iniciativas em gru- 
po no trabalho é intensificado pelo trlgono da Lua 
com Marte e Júpiter, entre suas sexta e décima 
casas. Pequenas ações abrem grandes oportuni- 
dades neste dia altamente produtivo! 

% Escorpião 23-10/21-11 
As experiências da vida social tendem a lhe en- 
riquecer significativamente, pois Lua, Marte e 
Júpiter se harmonizam hoje entre suas quinta e 
nona casas. Permita-se conhecer novas áreas e 
lugares, expanda horizontes! 

Sagitário 22-11/21-12 
Que tal ficar mais recolhida hoje? Ao passar por 
sua área familiar, a Lua lhe incentiva a descansar 
o corpo e a mente. Os trígonos com Marte e Jú- 
piter lhe aconselham a cuidar de si mesma, pois 
isso evitará futuros desgastes! 

1^ Capricórnio 22-12 /19-01 
Nutra os laços de cumplicidade em suas relações 
pessoais. A Lua passa por sua área de comuni- 
cação e se aspecta positivamente com Marte e 
Júpiter lhe deixando mais madura em suas inte- 
rações. Mostre-se aberta para os outros! 

^Aquário 20-01/18-02 
Faça ações pontuais em prol de melhorias em 
seu dia-a-dia, neste dia em que a Lua passa por 
sua área material e se associa a Marte e Júpiter. 
Aproveite o dia para colocar as rotinas e a vida 
financeira em ordem! 

K Peixes 19-02/20-03 
Você mostra todo seu carisma e alegria, pois a 
Lua passa por seu signo e forma trígonos com 
Marte e Júpiter. Procure atividades mais joviais e 
fisicamente estimulantes, pois elas lhe ajudarão a 
extravasar energia! 
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"Aquele caminhão veio de fora. Ele vai ficar esperando até meio-dia para descarregar? Não existe 
isso não. Tem que organizar o trânsito primeiro, tirar essas barracas do meio da rua. A feira livre 
tem que ser só final de semana. Como é que eles vão querer organizar a descarga se está tudo 
bagunçado?", defende o comerciante Euclides de Melo. 

aBrenga# 

A voz da comunidade 

Projeto de lei que disciplina a des- 

carga de mercadoria divide opiniões 

I m nroi^tn í-ínrP^PnfpHn n P Mil. "P^lccá^rorr^ m ia i ó i ipr> r-v-«    Um projeto apresentado na Câmara Mu- 
nicipal de Imperatriz, de autoria dos 
vereadores Hildo Amaral e Francisco 

Rodrigues da Costa, dividiu opiniões. O Proje- 
to de Lei n0 05/2013, caso seja aprovado, vai 
determinar o horário para carga e descarga de 
caminhões. De acordo com o documento, para 
a Avenida Benedito Leite, por exemplo, a de- 
terminação é que seja das 13h às 17h. Já em 
todo o perímetro das feiras livres, é estabeleci- 
do das 11h às 16h. 

"O ideal era de manhã, que é mais frio. A 
tarde é muito quente. Descarregar no meio 
no sol quente? Tinha que ser cedinho. O mo- 
vimento aqui é grande o dia todo", defende o 
motorista Thiago Leal. Já para o comerciante 
Euclides de Melo, o horário é até bom, mas 
essa não é a medida que irá solucionar os pro- 
blemas. "Essa carga e descarga só funciona 
realmente à tarde, mas aqui só tem um jeito: 
precisamos de uma Ceasa [Central de Abaste- 
cimento de Alimentos]", acrescentou. 

"Aquele caminhão veio de fora. Ele vai fi- 
car esperando até meio-dia para descarregar? 
Não existe isso não. Tem que organizar o trân- 
sito primeiro, tirar essas barracas do meio da 
rua. A feira livre tem que ser só final de se- 
mana. Como é que eles vão querer organizar 
a descarga se está tudo bagunçado? O povo 
quer é o Ceasa", argumentou o comerciante. 

"Disseram que já tem um terreno, mas 
nunca saiu", reclamou Melo. 16 municípios 
integram a Região Tocantina. e Imperatriz é 
o maior centro distribuidor de produtos horti- 
frutigranjeiros do sul do estado. O secretário 
Municipal de Agricultura informou a um jornal 
local que a proposta para implantação do Cen- 
tro de Distribuição já existe e foi enviada para 
os deputados estaduais, federais e senadores. 
"Estamos trabalhando essas propostas e esta- 
mos cobrando", disse o secretário. 

Porém, o comerciante já está desacredita- 
do. "Faz tempo que ouvimos falar nessa histó- 
ria de Ceasa. Se eles fizessem isso mesmo, o 
trânsito seria muito mais organizado. Você não 
ia nem ver caminhão no meio da cidade. Já vi 
o Ceasa funcionando até em cidades menores 
que Imperatriz". 

Audiência 
Uma audiência pública realizada na última 

quinta-feira (15) discutiu a situação. Durante a 
sessão, o coautor do projeto de lei sobre carga 
e descarga de mercadoria, Rildo Amaral, su- 
geriu que o horário fosse após as 22h. Porém, 
um representante da Associação Comercial, 
Eraldo Moura, disse que o horário é inviável 
para a categoria. Devido ao impasse, o docu- 
mento voltou às Comissões Técnicas e não há 
previsão de retorno ao plenário para votação. 
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Comerciante defende Implantação de um Ceasa para resolver Impasse da descarga de mercadorias 
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Carga e descarga de mercadoria deixa trânsito confuso no Mercadinho Imperatriz é o maior centro distribuidor de produtos hortifrutlgranjelros do sul do estado 
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DIREITOS DO CONSUMIDOR 

Passageiro que perdeu reunião por voo atrasado ganhará indenização 

Sentença homologada pela 10a Vara do Juizado Especial 
Central de Campo Grande julgou procedente a ação movi- 
da por A.Y. contra uma companhia de linhas aéreas, conde- 
nando-a ao pagamento de R$ 560 de indenização por danos 
materiais, mais R$ 5 mil de indenização por danos morais, 
devendo tais valores serem corrigidos monetariamente pelo 
IGPM/FGV, além de efetuar juros de 12% ao ano. 

Narra o autor da ação que em março de 2013 comprou 
passagens aéreas com a empresa requerida para uma via- 
gem que faria a negócios no dia 27 de março de 2013, às 
4h35, referente ao trecho Campo Grande - Caxias do Sul, 
interior do Rio Grande do Sul, com uma conexão em Curiti- 
ba, capital do Paraná, cuja chegada estava prevista para as 
10h10. 

O requerente disse, no entanto, que seu voo atrasou cer- 
ca de 6 horas e 40 minutos para decolar, tendo chegando ao 
destino final com atraso de 9 horas e 30 minutos, o que lhe 

fez perder uma reunião importante de negócios, que atrasou 
a assinatura de um contrato, que gerou problemas no seu tra- 
balho. 

Deste modo, pediu pela condenação da ré para que efetue 
o pagamento de R$ 560 de indenização por danos materiais, 
mais indenização por danos morais pelos danos que sofreu 
com a situação. 

Em contestação, a companhia de linhas aéreas alegou 
que o atraso do voo ocorreu por conta de uma manutenção 
não programada na aeronave, sendo que os passageiros fo- 
ram devidamente comunicados e que não há dano indenizá- 
vel. 

Conforme a sentença homologada, as companhias aére- 
as devem prestar seus serviços "de forma adequada, eficien- 
te e segura, sob pena de responder pelos prejuízos experi- 
mentados pelo consumidor no caso de não lhes proporcionar 
aquilo que legitimamente esperou no momento da aquisição 

do bilhete aéreo". 
Além disso, é possível observar que cabia à empresa re- 

querida "ter providenciado a devida assistência quanto à re- 
marcação da passagem e o embarque do autor o mais rápido 
possível, ou ainda, de providenciar acomodação, hospeda- 
gem e alimentação durante o tempo de atraso para embarque 
em outro voo, do que não se desincumbiu a ré, de modo que 
resta caracterizada a responsabilidade da empresa requeri- 
da". 

Desta maneira, estando comprovada a responsabilidade 
da empresa requerida, o pedido de indenização por danos 
materiais foi julgado procedente, devendo a companhia aérea 
efetuar o pagamento de R$ 560. 

Por fim, o pedido de indenização por danos morais foi jul- 
gado procedente, uma vez que, por conta do atraso do seu 
voo, o autor perdeu uma importante reunião de negócios e 
sofreu constrangimento no seu setor de trabalho. 
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►APOIO TECNOLÓGICO À AGRICULTURA 

Vite-govemador Washington Luiz conhece projeto 

Vlce-governador Washington Luiz reunido com representantes da Uema e prefeituras 

Ovice-govemador Wàshington Luiz Oli- 
veira participou, nessa terça-feira (20), 
de reunião de apresentação do Progra- 

ma Vivência Territorial, projeto que é desenvol- 
vido pela Universidade Estadual do Maranhão 
(Uema) em parceria com a Prefeitura de Cacho- 
eira Grande. A ação, que faz parte da política de 
extensão da instituição de ensino superior, tem 
como principal objetivo levar capacitação tec- 
nológica a agricultores familiares e pescadores 
daquele município. 

Participaram da reunião; o secretário de 
Estado de Ciência e Tecnologia (Sectec), José 
Costa; presidente do Consórcio Público Inter- 
munidpal das Mesorregiões Norte e Leste Ma- 
ranhense (Conleste Maranhense) e prefeito de 
Cachoeira Grande, Francivaldo Vasconcelos; 
prefeito de Bacabeira, Alan Linhares: coorde- 
nador do Colegiado de Desenvolvimento Terri- 
torial dos Lençóis e Munim (Codeter), Cláudio 
Vasconcelos: coordenador do Laboratório de 
Extensão Rural da Uema. Itaan Santos; além 
de gestores municipais e técnicos da Sectec. 

Durante a apresentação, o vice-governador 
ressaltou o compromisso que a governadora 
tem em tomar autônomos os agricultores fami- 
liares do Maranhão. "A indicação da governado- 
ra é que as políticas públicas implantadas se- 
jam focadas na autonomia desses produtores, 
para que possam garantir o seu alimento e o 
sustento de suas famílias", pontuou Washing- 
ton Luiz. 

O projeto-piloto financiado pelo Conselho 
Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Cien- 
tífico e Tecnológico (Cnpq) desenvolve, desde 
2011, ações junto aos agricultores familiares 
em quatro linhas de atuação; produção vegetal 
com o cultivo de hortaliças; produção animal, 
com criação de animais de pequeno porte; pis- 
cicultura; e meio ambiente com mapeamento 
das nascentes dos rios. 

"Foi apresentado para a Câmara de Verea- 
dores de Cachoeira Grande o mapeamento re- 
alizado pelo projeto das nascentes dos rios do 
nosso município. A intenção é que, com essas 
informações, o legislativo crie projetos de lei 
que primem pela preservação ambiental des- 
ses leitos", ponderou o prefeito de Cachoeira 
Grande, Francivaldo Vasconcelos, 

O secretário de Estado de Ciência e Tecno- 
logia destacou a importância de aliar a ciência 
e tecnologia para a produção de alimentos. 
"Temos total interesse em apoiar projetos como 
esse. Vemos aqui a importância da ciência e 
do poder público estarem unidos, promovendo 
desenvolvimento sodal", assinalou José Costa. 

Ao fim do encontro foi instituída uma comis- 
são técnica de trabalho formada por membros 
da Sectec. Uema e Conleste Maranhense, que 
irão elaborar um plano de ação para apoio tec- 
nológico e fomento da agricultura familiar na 
região do Baixo Munim. 

Ações 
O secretário de Ciência e Tecnologia. José 

Costa, informou que as ações do governo do 
estado devem ser implantadas na região até o 
primeiro semestre de 2014. Em outubro deste 
ano, quatro antenas da Universidade Virtual do 
Maranhão (Univima) serão instaladas nos mu- 
nicípios de Axixá, Cachoeira Grande. Morros e 
Presidente Juscelino. Essa ação faz parte do 
Programa Maranhão Profissional, o que possi- 
bilitará a qualificação profissional por meio de 
cursos técnicos. 

Até julho do ano que vem deve ser entregue 
o Centro Tecnológico de Axixá equipado. A obra 
que já está sendo construída num corredor in- 
termunicipal (entre Axixá e Morros) terá função 
estratégica de qualificar mão de obra especia- 
lizada na área rural para atender as demandas 
dos municípios da região. 

Secretária Luiza Oliveira participa da 

solenidade de posse de defensores públicos 

*' 

Secretária Luiza Oliveira e demais autoridades na solenidade de posse 

A secretária de Estado de Direitos Humanos. 
Assistência Social e Cidadania, Luiza Oliveira, 
participou da cerimônia de posse dos 10 novos 
defensores públicos do estado do Maranhão, 
aprovados no último concurso realizado para 
ingresso na carreira. A solenidade aconteceu na 
segunda-feira (19), no Convento das Mercês, em 
São Luís. 

Luiza Oliveira ressaltou o crescimento do 
quadro da Instituição. "É importante entender a 
ampliação institucional da Defensoria Pública do 
Estado do Maranhão como uma forma de ga- 

rantia de direitos para a população, pois desta 
maneira o número de pessoas com o acesso à 
Justiça ampliará". 

Durante o discurso na cerimônia de posse, 
o defensor-geral. Aldy Mello Filho, deu as boas- 
-vindas aos novos membros da carreira e desta- 
cou a importância do papel do defensor público 
junto à sociedade. "Espera-se que o defensor, 
além de qualificação jurídica, seja um operador 
humanista, sensível aos problemas sociais e que 
assuma o seu papel de agente de transforma- 
ção", afirmou. 

Setur concluí Aa oficina para formatação 

do PDITS e marca audiência pública 
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Oficina discute a formatação do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) 
concluiu, nessa quarta-feira (21). a 4* oficina 
que discute a formatação do Plano de Desen- 
volvimento Integrado do Turismo Sustentável 
(PDITS). A ação contou com a participação de 
representantes do Conselho Estadual de Tu- 
rismo e do Ministério do Turismo. 

A formulação do plano, que já passou por 
outros três encontros, apresentou para os 
conselheiros a versão preliminar do PDITS da 
área turística de São Luís, que foi aprovada 
pelos participantes. 

O plano, elaborado pela empresa Chias 
Marketing, realizou em conjunto com o trade, o 
levantamento estratégico da área da atividade 
turística, demanda atual, perfil e avaliação do 
turismo sobre o destino, oferta turística, além 
da infraestrutura básica e serviços gerais en- 
contrados. 

O secretário de Estado de Turismo e presi- 
dente do Conselho, Jura Filho, explicou ainda 
que durante a reunião foi observado pelo gru- 
po a oportunidade de incrementar o plano, com 
novas sugestões para o incremento do Centro 

   

NACIONAL 

"parcela3 a partir de 

R$ 

Histórico, já que foi anunciado pelo governo 
federal recursos do PAC Cidades Históricas. 

"Com o anúncio da presidente Dilma, já 
demandamos a nossa consultoria avançar jun- 
tamente com o grupo técnico de trabalho que 
comecem a viabilizar sugestões que venham 
a compor um novo cenário para que ofereça 
novos produtos para o Centro Histórico". 

Depois de superada a etapa de alinhamen- 
to das sugestões apontadas pelos represen- 
tantes do trade estadual, o plano será levado 
para audiência pública que deverá ocorrer até 
o dia 16 de outubro. 

A previsão é que até o mês de novembro 
deste ano o Plano de Desenvolvimento Inte- 
grado do Turismo Sustentável (PDITS) seja 
finalizado e encaminhado para o Ministério do 
Turismo. 

Com a formatação do PDITS Maranhão, o 
estado poderá pleitear recursos junto a orga- 
nismos internacionais, bem como no Programa 
de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste. 
PRODETUR. programa de crédito voltado ao 
setor público. 
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Receita lança serviço que permite corrigir 

erros em pedidos de compensação 

Desde ontem (21), os contribuintes - pessoas físicas e jurídicas 
- que pedirem restituição, ressarcimento ou desconto no pagamento 
de tributos poderão corrigir, pela internet, erros nos requerimentos. A 
Receita Federal lançou um serviço que permitirá o acompanhamen- 
to à distância da análise dos pedidos e a retificação de informações. 

Chamado de Autorregularizaçâo, o serviço está disponível no 
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte da Receita (e-CAC). 
A ferramenta permite que o contribuinte receba, na caixa postal dis- 
ponível no ambiente e-CAC, informações sobre o processo. Caso 
sejam constatados problemas nos pedidos, será possível corrigir o 
preenchimento do Programa Eletrônico de Restituição, Ressarci- 
mento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/Dcomp). 

Preços de serviços bancários variam até 

433%, diz Procon 

Os preços dos serviços bancários de sete instituições financeiras 
variam até 433%, segundo levantamento da Fundação de Proteção 
e Defesa do Consumidor (Procon) de São Paulo. Foram considera- 
das as tarifas do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Fede- 
ral, HSBC, Itaú, Safra e Santander. 

Para o serviço pagamento de contas utilizando a função crédito 
do cartão, o menor valor praticado foi de R$ 3 pelo Banco do Brasil e 
o maior, de R$ 16 pelo Santander, uma diferença de 433%. Já para 
o serviço de venda de moedas estrangeiras o maior valor cobrado 
foi R$ 65,40 pelo HSBC, e o menor, R$ 20 pela Caixa e Santander. 
uma variação de 227%. 

Para retirar dinheiro em espécie utilizando cartão de crédito, as 
tarifas variaram entre R$ 15 (Santander) e R$ 5 (CEF e Itaú), uma di- 
ferença de 200%. O menor valor cobrado é R$ 9,50 na Caixa Econô- 
mica Federal, enquanto o mesmo pacote no HSBC custa R$ 13,50 
- uma diferença de 42,11%. 

Compras com cartão de crédito e 

tíquete-refeíção realimentam inflação, 

dizAbras 
As lojas que vendem mais barato no Brasil não recebem os 

tiquetes-refeiçâo e alimentação, nem cartão de crédito, disse na 
segunda-feira (20) o diretor da Associação Brasileira de Supermer- 
cados (Abras), João Carlos Coutinho Devens. "Muitas lojas que acei- 
tam cartões como pagamento embutem naturalmente uma sobre- 
taxa nos preços, gerando inflação", afirmou Devens, em audiênda 
pública que discutiu, na Câmara dos Deputados, mais controle ofidal 
sobre cartões de beneficio. 

Segundo Devens, o mercado de cartões é muito concentrado, 
tem taxas de administração elevadas e prazos de reembolso lon- 
gos. Quanto aos tíquetes-alimentaçâo e refeição, Devens considera 
desnecessária a confecção do cartão magnético, como ocorre atu- 
almente, com pagamento para o emissor do cartão. A sugestão foi 
bem aceita. 

Vendas de materiais de construção têm 

quarta alta mensal 
Pelo quarto mês consecutivo, as vendas de materiais de constru- 

ção aumentaram em julho, com alta de 3,6% sobre igual período do 
ano passado e de 3,3% na comparação com junho. No acumulado 
de janeiro a julho, o setor vendeu 3,7% mais do que no mesmo perí- 
odo de 2012 e nos últimos 12 meses houve crescimento de 2,4%. Os 
dados, divulgados nessa terça-feira (20) pela Associação Brasileira 
da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), mostram ainda 
estabilidade na criação de empregos em relação a junho, com taxa 
de variação de 0,1% e queda de 0,9% sobre julho de 2012. 

Tributos federais sobre o transporte público 

Senado aprova projeto 

O Senado aprovou nessa quarta-feira (21) projeto que zera as 
alíquotas do PIS/Pasep e Cofins que incidem sobre as atividades de 
transporte público nas cidades brasileiras. A proposta tem como ob- 
jetivo reduzir o preço das tarifas de ônibus, metrô, barcas e trens que 
circulam nos centros urbanos. A alíquota zero vai alcançar o trans- 
porte coletivo nas regiões metropolitanas das cidades. Com a apro- 
vação, o projeto segue para sanção da presidente Dilma Rousseff. 

Pressão popular 

O governo acelerou a votação do projeto no Senado depois que 
a pressão popular pela queda nas tarifas deu início a uma série de 
protestos populares em junho. A idéia do Palácio do Planalto é dar, 
como resposta, sinalização de que está criando uma nova política de 
transportes urbanos no país. Não há estimativa de qual será a queda 
das tarifas com a redução a zero das alíquotas, mas a previsão do 
senador Jorge Viana (PT-AC), relator do projeto, é diminuir em 4% o 
custo que incide sobre as passagens dos transportes urbanos. 

Medida provisória 
A presidente Dilma Rousseff havia encaminhado medida provisória com teor semelhante para o Congresso, mas o governo optou por acele- 

rar a tramitação do projeto porque ele estava em fase mais avançada de análise que a MP. "A medida provisória implicaria em mais passos na 
tramitação e o projeto estava pronto para ser votado. A gente agilizou o processo", disse Viana. Para garantir a aprovação da proposta, o petista 
apresentou relatório em nome da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado no próprio plenário, encurtando a análise do projeto. Na manhã 
de ontem (21), ele tinha sido aprovado pela Comissão de Infraestrutura do Senado. Se houver necessidade de ajustes no conteúdo da proposta, 
isso será feito na medida provisória que ainda tramita na Casa. Alguns senadores sugeriram mudanças ao texto, mas a decisão final foi de manter 
sua redação original para evitar o seu retomo para nova votação na Câmara. Autor do projeto, o deputado Mendonça Filho (DEM-PE) disse que 
o texto é uma contribuição do Congresso à pauta de reivindicações dos brasileiros apresentada nos protestos. "O projeto vai reduzir custos do 
transporte e consequentemente diminuir as tarifas do usuário", afirmou. 

Enem 2013: tribunal derruba liminar que permitia acesso à redação junto com a nota 

O presidente em exercício do Tribunal Regional Federal da 5a Região, Edilson Pereira Nobre Júnior, suspendeu nessa segunda-feira (19) a 
liminar que permitia aos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2013 o acesso ao espelho das provas de redação simultanea- 
mente à divulgação do resultado do exame. O espelho é a reprodução online da prova corrigida. 

A liminar foi obtida por uma ação civil pública proposta pelo procurador da República Oscar Costa Filho contra o Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (Inep). Segundo o procurador, falta transparência ao Enem. O exame é alvo de processos judiciais todos 
os anos e uma das grandes reclamações dos candidatos é a correção das redações. O Inep e a União recorreram e conseguiram a suspensão 
da decisão. 

De acordo com informações no portal do tribunal, o presidente Edilson Nobre entendeu que a decisão "implica grave lesão à ordem pública, sob 
a perspectiva da ordem administrativa, na medida em que, às vésperas de realização do processo seletivo em discussão que envolve interesse 
de mais de 7 milhões de estudantes, impõe à administração providência materialmente irrealizável; exibição das provas de redação e de seus 
respectivos espelhos de correção, simultaneamente à publicação do resultado individual". 

Termina prazo de matrículas 

da Ia chamada doSisutec 
O prazo para que os candidatos aprovados na 

primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada 
da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) fa- 
çam a matrícula na respectiva instituição de ensino 
terminou nessa terça-feira (20), segundo o Ministério 
da Educação. 

O prazo inicial para o fim da matrícula era o úl- 
timo dia 16, mas ele foi prorrogado no último dia. 
Também mudou a data do anúncio e da matricula 
da segunda chamada de aprovados. A segunda cha- 
mada será no dia 22, e a matrícula será de 23 a 27 
de agosto. 

Procuradores avaliam educação indígena 

Um grupo de trabalho coordenado por procuradores da República visitou aldeias 
indígenas na região conhecida como Rota do Xingu, nas proximidades de Altamira 
(PA), para avaliar a situação da educação ofertada aos índios, e constatou problemas 
como falta de professores e de material didático em idiomas indígenas. A educação 
indígena é um direito assegurado pela Constituição de 1988 respeitando processos 
próprios de aprendizagem. 

As visitas ocorreram na última semana e abrangeram cinco aldeias. Em todas elas 
há escolas. O coordenador do Grupo de Trabalho em Educação Indígena do Ministério 
Público Federal, procurador Paulo Leivas, diz que a primeira violação constatada foi 
a falta de professores. 

O procurador contou que foram observadas inadequação da merenda escolar aos 
hábitos alimentares dos índios e escolas com infraestrutura precária. O grupo de tra- 
balho se reuniu em Altamira com professores das escolas indígenas que apresenta- 
ram demandas para melhorar a qualidade da educação. 
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Bem Estar 

FRATURAS FACIAIS EM 
CRIANÇAS ATINGEM 

PRINCIPALMENTE A FAIXA 
ETÁRIA ENTRE 6 E 13 ANOS 

De cada 100 fraturas de face em crian- 
ças no país, 95 ocorrem na faixa etária en- 
tre 6 anos e 13 anos de idade, disse nessa 
terça-feira (20) à Agência Brasil o cirurgião 
buco-maxilo-facial Sylvio de Moraes, chefe 
do Serviço de Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial 
do Hospital de São Francisco da Penitên- 
cia. A unidade foi visitada pelo papa Fran- 
cisco durante a Jornada Mundial da Juven- 
tude, em julho passado, no Rio de Janeiro. 

O dado faz parte de um levantamento 
sobre trauma facial em crianças brasileiras 
que será apresentado e discutido por es- 
pecialistas durante o Congresso Brasileiro 
de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo- 
-Facial, que se estenderá até o próximo dia 
24, na capital fluminense. 

Moraes informou que um percentu- 
al menor de traumas é registrado entre 
crianças até 5 anos de idade, porque, em 
geral, nessa fase, as crianças estão muito 
próximas dos pais. "Elas são muito mais 
vigiadas, normalmente ainda não estão em 
escolas. Por isso, são, naturalmente, mais 
cercadas de zelo". Isso não significa, entre- 
tanto, advertiu o médico, que as crianças 
acima dessa idade não sejam cuidadas 
com o mesmo zelo. "Mas estão na escola, 
na rua, e são mais passíveis de traumas, de 
maneira geral". 

Segundo relatou Sylvio de Moraes, 
35% dos traumas de face decorrem de aci- 
dentes domésticos, que acontecem dentro 
de casa, como quedas de pequenas alturas 
(da cama, do beliche, do sofá, do velocípe- 
de ou da bicicleta). "São as causas mais 
freqüentes nas crianças, em geral". Violên- 
cia externa, a maioria resultado de atrope- 
lamentos, representa 20%. 

A estatística mostra ainda que 15% 
das fraturas de face provêm de colisões 
de veículos. O percentual melhorou, disse 
Moraes, com o uso da cadeirinha e do cinto 
de segurança nos carros para as crianças. 
Já 10% dos traumas são quedas atípicas 
que acometem mais as crianças de famílias 
pobres, envolvendo quedas de laje, de tan- 
que ou de muro, mostra o estudo. Os 20% 
restantes englobam fraturas causadas por 
agressão, acidentes com a mias de fogo, 
quedas de varandas e escadas, acidentes 
em elevadores, acidentes de motocicleta 
nos quais a criança é transportada sem a 
proteção adequada. 

Sylvio de Moraes esclareceu que em- 
bora 65% da totalidade das fraturas de face 
ocorram fora de casa e 35% dentro das 
residências, "na distribuição percentual, a 
causa isolada de maior expressão dos trau- 
mas em crianças é o acidente doméstico". 
Enfatizou que isso toma o acidente dentro 
de casa "percentualmente mais expressi- 
vo". 

Os especialistas mostram preocupa- 
ção com o aumento de traumas de face 
em crianças verificado nos últimos anos. A 
época de férias, quando os pais estão mais 
relaxados com os filhos, cria uma atmosfera 
de risco, definiu o especialista. Outro fato 
que contribui para o crescimento dos casos 
de fraturas é a vida cotidiana que tem im- 
posto às mulheres um peso grande na so- 
ciedade. "A mulher é multitarefa. É mãe, é 
esposa, é funcionária, chefe, dona de casa. 
O que ocorre é que as mulheres têm saido 
mais cedo para trabalhar e as crianças têm 
ficado mais com cuidadores". 

O levantamento indica ainda que as 
crianças que ficam mais tempo sem a pre- 
sença dos cuidadores maternos estão mais 
expostas a acidentes. O que poderá melho- 
rar isso é a conscientização da sociedade 
como um todo, indicou. "É uma questão de 
educação e apelar para que as pessoas te- 
nham um cuidado maior". 

Para eventuais casos de traumas de 
face, a recomendação de Sylvio de Moraes 
é que os pais, ao chegarem com os filhos 
em um hospital, solicitem o atendimento de 
um especialista buco-maxilo-facial, porque 
isso pode contribuir para a recuperação das 
crianças sem seqüelas. Na maioria das ve- 
zes, crianças nessa situação são encami- 
nhadas para pediatras que não têm forma- 
ção cirúrgica ou não detêm conhecimento 
nessa área, que é especializada, disse. 
"A avaliação de um cirurgião buco-maxilo- 
-facial é fundamental e, sempre que for 
possível, a estratificaçâo do trauma deve 
ser acompanhada por exames de imagem 
específicos, como tomografia", sugeriu. 
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RODRIGUINHO 

América aceita vender e Santos marca reunião 

m 

Depois de muito resistir, o América-MG 
concordou em negociar o meia Rodri- 
guinho, de 25 anos. No entanto, o clube 

mineiro só aceita liberar o jogador após o fim da 
Série B, em dezembro. 

Interessado no jogador desde o ano passa- 
do, o Santos monitora a situação de Rodrigui- 
nho e deve se reunir com os empresários dele 
na próxima semana. O encontro já deveria ter 
acontecido, mas foi adiado após a licença do 
presidente Luis Álvaro Ribeiro e o acidente com 
o vice Odilio Rodrigues, que caiu em casa e 
está se locomovendo com a ajuda de uma ca- 
deira de rodas. 

O agente Eduardo Uram é um dos trunfos 
do Peixe na negociação. Ele começou a gerir a 
carreira do meia recentemente, mas antes disso 
já vinha tratando com a diretoria alvinegra para 
levá-lo à Vila Belmiro. Uram não detém partici- 
pação nos direitos econômicos de Rodriguinho, 
mas está disposto a investir nele. Assim, dividi- 
ria os custos da negociação com o clube. 

O empresário acredita que o Santos é um 
dos melhores times para Rodriguinho se trans- 
ferir. Embora estude propostas de outras equi- 

4 •    ' 

Améríca-MG 

Tite retoma caminhada na 

Copa do Brasil interrompida em 2005 

WguTnfio é 6 destaque 

pes, o agente acredita que, no Santos, o meia 
não enfrentará grande concorrência e poderá 
formar boa dupla com o argentino Montillo. 

Além de aceitar vender Rodriguinho, o Amé- 
rica-MG também fixou um valor por ele bem 
abaixo da multa rescisória de cerca de R$ 58 
milhões. O preço é mantido em sigilo, mas gira 
entre R$ 7 e 9 milhões. 

Os direitos econômicos do jogador estão 
divididos entre América (60%) e Capivariano 
(40%), clube do interior paulista. Com contrato 
até o fim da próxima temporada, o meia ganha 
o maior salário do Coelho. 
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São Paulo abre negociação com Welliton e espera 

anunciar mais outro reforço nos próximos dias 

Sonho antigo da diretoria do São Paulo, o 
atacante Welliton, do Grêmio, deve reforçar o 
clube até o fim desta semana. Após ficar perto 
de acertar com o Coritiba, o jogador voltou a ser 
observado e entrou na mira do Tricolor, que já 
abriu negociações com o empresário Eduardo 
Uram. O agente tem bom relacionamento com 
a direção do clube e Welliton pode ser seu sé- 
timo atleta no elenco de Paulo Autuori: Edson 
Silva, Carleto, Juan, Maicon e Aloisio, além do 
recém-chegado Antônio Carlos. Cortez e João 
Filipe, emprestados a Benfica (POR) e Náutico, 
respectivamente, também são de Uram. 

A contratação - por empréstimo - do atacan- 
te de 26 anos pode ser concretizada até o fim 
desta semana, mesmo com as conversas es- 
tando ainda no início. E a diretoria são-paulina 

não deve parar por aí. Os dirigentes esperam 
contratar mais um jogador nos próximos dias. 
Além do ataque, a lateral direita é um setor que 
carece de peças e virou prioridade para a cúpu- 
la são-paulina. 

Contratado por empréstimo no início do ano 
pelo Grêmio, Welliton, cujos direitos econômi- 
cos pertencem ao Spartak Moscou (RUS), não 
conseguiu se firmar e foi reserva basicamente 
durante toda sua passagem pelo time gaúcho. 
Ele disputou 16 jogos, marcou 2 gols e ainda foi 
pivô da saída do técnico Vanderlei Luxembur- 
go, no Fluminense. 

Apesar da desvalorização do atacante nes- 
ta temporada, o Spartak vê no repasse do em- 
préstimo do jogador ao São Paulo uma chance 
de colocá-lo novamente na vitrine. 

Tite só não pode dizer que ganhou ao me- 
nos uma edição de todas as competições que 
disputou pelo Corinthians porque esteve no 
comecinho da campanha da Copa do Brasil 
de 2005. A equipe eliminou o Sampaio Corrêa 
com um empate por 1 x 1 no Maranhão e uma 
vitória por 3 x 0 em São Paulo. Pouco depois, 
o gaúcho foi demitido. 

O Alvinegro não foi o campeão naquele 
ano. Daniel Passarella assumiu o comando e 
viu o time cair nas oitavas de final, em uma 
disputa de pênaltis na qual seu desafeto Roger 
chutou a bola impressionantemente longe do 
gol, por cima. O Paulista, com o hoje atleticano 
Réver começando, ergueu o troféu. 

Sem Kia Joorabchian no caminho, Tite 
voltou ao Corinthians em 2010. Após um rei- 
nicio difícil, o comandante conduziu a equipe 
do Parque São Jorge a conquistas históricas. 
Levou Campeonato Paulista, Campeonato 
Brasileiro, Copa Libertadores, Recopa Sul- 
-americana e Mundial de Clubes. 

No confronto com o Luverdense, na noite 
dessa quarta-feira (21), no Mato Grosso, o 
treinador retoma uma caminhada interrompida 
há mais de oito anos. A Copa do Brasil teve 

momentos marcantes envolvendo o gaúcho e 
o clube no qual quase tudo ganhou, mas não 
com os dois do mesmo lado. 

Em 2001, Tite dirigia aquele Grêmio que 
chegou a estar perdendo por 2 x 0 para o Co- 
rinthians no Estádio Olímpico, no primeiro jogo 
da decisão. Os tricolores buscaram o empate 
por 2 x 2 e, dando um baile em Vanderlei Lu- 
xemburgo - que resolveu fazer uma longa reu- 
nião na madrugada anterior à final -, triunfaram 
no Morumbi por 3 x 1. 

A última experiência do hoje treinador cam- 
peão mundial na Copa do Brasil é oposta. Ele 
chegou à final de 2009 com o Internacional, 
mas sofreu com atuações excepcionais de 
Elias e Jorge Henrique - que voltaria a inco- 
modá-lo. A formação do Parque São Jorge 
ganhou no Pacaembu por 2 x 0 e não levou 
sustos no 2 x 2 de Porto Alegre. 

Desde aquele Io de julho, Tite e Corin- 
thians se mantiveram distantes dos mata-ma- 
tas nacionais. Eles passaram os últimos dois 
anos embolsando os troféus que apareceram 
no caminho e agora voltam as suas atenções 
para uma rara taça que ainda não tiveram o 
prazer de dividir. 
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