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Saúde 

O Governo Federal vai atrair médicos para o interior e periferias, entre outras regi- 
ões carentes de profissionais. Em reunião com ministros, governadores e prefeitos 

^de capitais nesta segunda-feira (25). em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff disse 
que os municípios devem incentivar a ida de médicos para as áreas remotas, dando ' % 
prioridade aos profissionais do Brasil. Os médicos formados fora do pais atuariam 
exclusivamente na rede pública de saúde e apenas nas cidades em que não houve 
interesse dos brasileiros. Segundo a presidenta, a saúde do cidadão deve prevalecer 
sobre quaisquer outros interesses. "Quero propor acelerar os investimento já contra- 
tados em hospitais, UPAs e Unidades Básicas de Saúde. Ampliar também a adesão áÉj 
dos hospitais filantrópicos ao programa que troca dividas por mais atendimento e JÊÊÊS^B^ 
incentivar a ida de médicos para as cidades que mais precisam e as regiões que mais 
precisam", afirmou a presidenta. "Sabemos mais que ninguém que não vamos melhorar a saúde pública apenas com a contratação de médi- 
cos brasileiros e estrangeiros. Por isso, vamos tomar juntamente com os senhores uma série de médicas para melhorar as condições físicas 
da rede de atendimento e todo o ambiente de trabalho dos atuais e futuros profissionais", acrescentou a presidenta Dilma. O governo estuda 
o formato do processo de seleção dos estrangeiros para preencherem as vagas restantes. Está certo que um dos critérios será a qualidade 
da formação. Só serão aceitos profissionais cujos diplomas são reconhecidos no pais de origem. O Brasil não será o primeiro país a buscar 
médicos de fora para enfrentar a dificuldade de contratação no interior. Enquanto no Brasil apenas 1,7% dos médicos são estrangeiros no 
Reino Unidos esse índice é 37%. 

Caso raro Diamantes 
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Um menino de sete meses sofre 
com uma protuberância no final 
da coluna que cresce mais a cada 
semana. Xiao Wei nasceu com 
espinha bifida, em Guangdong, 
sul da China e, segundo os mé- 
dicos, não pode ter a "cauda" re- 
movida por cirurgia - pelo menos, 
não no momento. As informações 
são do site do jornal britânico Dai- 
ly Mail. Espinha bifida é uma falha 
na coluna que ocorre durante o 
desenvolvimento do feto. Segun- 
do o jornal, Xiao Wei tem o tipo 
mais grave da doença, quando 
a medula e as membranas saem 
pela falha e criam um saco nas 
costas do bebê. A condição pode 
levar a uma vulnerabilidade do 
sistema nervoso do paciente a 

infecções. Os médicos chineses afirmam que o crescimento da protu- 
berância nas costas do bebê é causado por danos no canal medular. 
"Se nós cortarmos, simplesmente crescerá de novo. Nós precisamos 
reparar primeiro o canal medular para evitar que ocorra novamente", diz 
o cirurgião Huang Chuanping. 
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Crueldade 

Um casal de estrangeiros 
foi preso ontem (24) em 
flagrante, no Aeroporto 
Internacional Tancredo 
Neves, em Confins, na 
Grande BH, após serem 
flagrados tentando em- 
barcar para a Europa 
com grande quantidade 
de pedras de diamantes. 
A mulher, uma idosa bel- 
ga, de 64 anos, identifi- 

cada como Schoshana Handfuchs, escondia 102 gramas da pedra em 
estado bruto dentro do absorvente nas partes íntimas. Os agentes des- 
cobriram ainda, após radiografia realizada no Hospital João 23, em BH. 
que ela escondia duas porções da pedra na região do reto. De acordo 
com a PF, os agentes suspeitaram da atitude do casal devido à quan- 
tidade de preservativos que eles carregavam nas bagagens de mão, 
além de uma bisnaga de gel lubrificante. O material levou os policiais a 
concluírem que a mulher escondia algo no corpo, suspeita que foi con- 
firmada depois dos exames. Os estrangeiros foram detidos em flagrante 
pelos crimes de contrabando e crime contra o patrimônio da União, na 
modalidade usurpação, podendo ainda serem indiciados por lavagem 
de dinheiro e ocultação de bem de maneira ilícita. O homem, identifica- 
do como Michel Hammel, é israelense e tem 70 anos. Segundo agentes 
do Serviço se Segurança Aeroportuário, não é a primeira vez que o ca- 
sal vem ao Brasil. Além disso, eles vêm de países que são considerados 
receptores da rota internacional do contrabando de diamantes. 

A China é um país repleto de tradições consideradas um tanto estranhas para o mundo 
ocidental. 
Entre elas está a realização de um festival dedicado ao consumo de carne de cachor- 
ro. que aconteceu no sul e no nordeste do pais no último domingo (23) e que foi alvo 
de inúmeros protestos dos amantes dos animais. Imagens divulgadas pela agência de 
notícias Associated Press mostram os cães em gaiolas, prontos para serem vendidos e, 
em seguida, abatidos para que a carne se torne iguaria gastronômica. De acordo corri 
a organização não governamental Humane Society International, anualmente ao menos 
10 milhões de cães são caçados e mortos para consumo humano. Na semana passada, 
voluntários vestidos com roupas representando animais promoveram evento em favor 
dos cães. Eles alegam que a festa promove a crueldade animal, além de causar pre- 
ocupações referentes à segurança alimentar. A carne de cachorro não é amplamente 
consumida na China, mas pode ser encontrada em restaurantes de todo o pais, onde às 
vezes é considerada uma especialidade. 

COLUNA DO SANCHES 
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Fora as análises, os editoriais de jornais, as ima- 
gens de TV, os estudos acadêmicos, o que será 
feito do esforço, do tempo, da energia emocionai 
e física e dos quereres e vontades manifestados 
por tantos durante tanto tempo, nas duas semanas 
passadas de passeatas e manifestações e outras 
que poderão vir? 
Se políticos, em lei e em discurso, são represen- 
tantes do povo, que povo é o que representam 
após tanto extravasamento de decepção, de 
insatisfação, de vergonha pelo que eles, políticos, 
estão ou não estão fazendo em favor de seus 
representados, 
Na verdade, o que vaie para muitos "políticos" é a 
negociação, é a empreiteira, as emendas, o per- 
centual que é devolvido do valor liberado. 
O que vale são os cargos em todos os três níveis 
de Governo, por onde escoam poder e dinheiro, 
dinheiro e poder. 

O que vale ê a sabujice, o acanalhamento, o ser- 
vilismo, o despudor, o contorcionismo verbal para 
justificar tantas posturas e coisas injustificáveis. 
Em nível federai, em Estados e em municípios, o 
"modus operandi" dos bandidos da política não é 
diferente. Em municípios prefeitos têm empresas 
de "amigos" que dão cheques àqueles com que es- 
ses dejetos mantêm conluios criminosos, formação 
de bando, ladroagem do dinheiro da população. 
São malandros... Malandros onde o "mal" é tão 
parte da palavra quanto dos atos. Malandros 
que têm ou criam empresas para, por meio de 
preposfos, fornecerem alimentação escolar, peças 
de vestuário (inclusive malharia), material gráfico, 
serviço de "buffet", alugueis de imóveis e veículos 
e máquinas e equipamentos, materiais de constru- 
ção, notas fiscais, gasolina e outros combustíveis 
que evaporam fácil... 
E ainda tem aquele asfalto em muito menor quan- 
tidade e qualidade do que está nos documentos 
e nos valores, pois ninguém (Quem? Vereador? 
Deputado? Senador?) mediu os buracos da 
operação tapa-buracos, ninguém (quem?) mediu 
as toneladas de asfalto que muitas das vezes 
mentirosamente foi posto em um semestre para já 
não estar prestando no outro. 
É uma verdadeira teia gosmenta e fétida de 
corrupção, uma rede de tráfico de influência, de 
gente metida a "esperta", gente que "sabe fazer 
política"... E tudo isso com a bem-vinda quando 
não bem-remunerada omissão ou inação ou faz- 

Edmilson Sanches 

-de-conta de Poderes Legislativos cuja maioria 
dos membros não é de parlamentares, são "office- 
-boys", meninos de recado: não têm quatro anos 
de mandato -- têm quatro anos de... mandados. 
Essa gente, esse lixo humano embalado em temo 
e amarrado com gravata, pratica diariamente 
o exercício do auto-engano; por meio de redes 
sociais, "blogs", "sites", "e-mails", assessorias 
de Imprensa viciadas em bajulação, jornalismo 
de cifrões, por meio de programinhas de TV que 
são verdadeiro embuste, por meio de fuxiqueiros, 
truões, bufões, bobos de cortes, por meio disso 
e muito mais, esses magotes, essas rumas de 
malandros se auto-enganam e tentam, às escon- 
didas, em um jogo muito particular, expiarem os 
próprios pecados, absolverem-se dos males que, 
direta ou indiretamente, cometem, penitenciarem- 
-se do sem-número de coisas ruins que fizeram ou 
estão fazendo, deixaram ou estão deixando. 
Mas não tem jeito. Eles não poderão convencer 
todos os neurônios, todas as células de seu cére- 
bro. Restará sempre, como recurso da memória e 
da verdade que não se apaga, restará sempre um 
neurônio descarregando em sinapses sua carga 
elétrica e dizendo de modo mudo a cada um des- 
ses políticos corruptos, bandidos: 

" - Você não passa de um ladrão." 

Um dia os pés que caminham em marcha chutarão 
de vez essa corja. 

iloPUUR 

- FÉRIAS CHEGANDO 
Nesta terça-feira (25), o clima na Câ- 
mara Municipal já era de férias: al- 
guns vereadores faltaram à sessão e 
outros foram embora mais cedo. Um 
vereador disse que acha desagradá- 
vel ter que falar para poucas pesso- 
as. O vereador Carlos Hermes disse 
que toda vez que vai usar a tribu- 
na, mais da metade dos vereadores 
estão fora do plenário. No momento 
em que Carlos Hermes discursava, 
apenas seis vereadores estavam 
presentes. E é porque as férias dos 
nossos parlamentares já começam 
nesta semana. Quinta-feira será a 
última sessão deste semestre. É ou 
não é o sonho de todo trabalhador ter 
duas férias por ano? 

- OPORTUNISTAS 
Mesmo com a maioria dos manifes- 

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

tantes indo contra o uso de bandei- 
ras partidárias nas manifestações, 
ainda tem gente que insiste em des- 
respeitar o que a maioria deseja. O 
ex-candidato a prefeito de Impera- 
triz, Wilson Leite, fez-se presente em 
todos os manifestos organizados até 
agora. O problema não ele é estar 
presente, o problema em questão é 
que ele dá um jeito de levar bandeira, 
camisa, cartaz, qualquer coisa que 
contenha as siglas do seu partido, 
PSTU. Na passeata desta segunda- 
-feira, lá estava ele, segurando uma 
mão com o punho fechado e voltado 
para cima, muito utilizado para repre- 
sentar o Partido Socialista dos Tra- 
balhadores Unificado. Do outro lado 
do cartaz, em formato de mão. esta- 
va escrito as palavras "Socialismo" 
e "PSTU". Os políticos que querem 
participar dos movimentos são bem 
vindos, desde que participem como 
cidadãos e não querendo vincular os 
seus partidos aos manifestos. 

- ATO CONTRA A PEC 37 
A pauta nacional é com foco no re- 
púdio à PEC 37 e no combate à cor- 
rupção, mas as pautas municipais e 
estaduais estão todas mantidas, al- 
cançando aí: mobilidade, educação, 
saúde e etc. Dito isso, seguimos: a 
concentração vai ser no mesmo ho- 
rário e local: Praça de Fátima, 16h, 
com saída às 18h. Para os boleiros, 
a coordenação conseguiu a instala- 
ção de um telão para quem quiser 
acompanhar a semifinal. O percurso 
vai ser; Praça de Fátima> Luis Do- 
mingues> Getúlio Vargas> Viadutos> 
Dorgival> Praça Brasil. No final da 
passeata, na Praça Brasil, vai haver 
apresentação de artistas locais, com 
presença já confirmada do Breno 
Lima (The Voice) e do Anderson 
Lima. O palco vai ser livre para os 
artistas locais que apoiam o movi- 
mento, portanto, quem quiser dar sua 
contribuição artística chegou a hora. 
Entendemos que esse momento é 
de unidade em torno do movimento 
#vempraruaimperatriz e que TODOS 
devemos participar de corações e 
mentes abertos, principalmente o 
#foravbl, que é o precursor dessas 
manifestações. Finalizando; NÃO 
é movimento do PMDB ou qualquer 
outro P... É o #vempraruaimperatriz 
para fazer um ato que supere os mais 
de 10 mil participantes do primeiro. 
Nos vemos lá! 
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►FLÁCONETES DE COCAÍNA 

PM faz a maior apreensão em Imperatriz 

Dupla é presa com moto roubada e é 

reconhecida por duas vítimas 
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4 moto da professora foi recuperada. Um dos suspeitos teria sido aluno de Maria de Jesus 

Fernando é natural da cidade de Barueri (SP) 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar fez a maior apreen- 
são de flaconetes de cocaína em 
Imperatriz no ano de 2013. No to- 

tal, foram 431 flaconetes encontrados 
com Fernando Lopes dos Santos, de 19 
anos. A prisão de Fernando aconteceu 
depois de uma abordagem de rotina feita 
pelos policiais da Maik e Força Tática, no 
Parque Sanharol. 

Ao abordarem dois rapazes que es- 
tavam em uma bicicleta, os policiais en- 
contraram cinco flaconetes de cocaína. 
Fernando informou que é natural de Ba- 
rueri (SP) e estava há 20 dias residindo 
em Imperatriz, em um condomínio na rua 
São Francisco, bairro Vila Lobão. 

Os policiais foram à casa de Feman- 

Açailândia - A Comissão Parlamentar de 
Inquérito da Assembléia Legislativa, que in- 
vestiga a violência contra mulheres no estado 
do Maranhão (CPI da Mulher), presidida pela 
a deputada Francisca Primo (PT), virá aAçai- 
lândia. 

O objetivo da visita da comissão é investi- 
gar a delegada Clenir Reis, que respondia pela 
Delegacia da Mulher em Açailândia, presa por 
extorsão no último dia 13 de junho. 

Contra a mesma pesam várias acusações, 
que vão de tentativa de extorsão a crime de 
prevaricação. Segundo consta, além de tentar 
extorquir o blogueiro Sininger Vidal, Clenir teria 
deixado de investigar, pelo menos, 100 crimes 
praticados contra mulheres e "vulneráveis". 

Em conversa por telefone com a deputa- 
da Francisca Primo (PT), fomos informados 
de que a vinda da comissão a Açailândia só 
depende de dados que deverão ser envia- 
dos à comissão pelo delegado regional Vital 
Rodrigues. 

do, onde encontram mais 426 flaconetes 
com cocaína, embalados em várias saco- 
las plásticas e guardados em uma mochi- 
la preta. Além da droga, foram encontra- 
das uma balança de precisão, uma pedra 
de crack (pesando aproximadamente 100 
gramas) e mais R$ 1.490 em espécie. 

Fernando confirmou que a droga era 
sua. Falou que veio para Imperatriz com 
outro amigo e que estava à procura de 
emprego. Os policiais apresentaram o 
mesmo no plantão Central da Delegacia 
Regional de Segurança, onde foi autua- 
do em flagrante por tráfico de droga pelo 
delegado de plantão Luís Augusto Aloise 
de Macedo, de acordo com artigo 33 do 
Código Penal Brasileiro. Fernando se en- 
contra preso em uma cela da Regional, 
aguardando decisão da Justiça. 

Delegada Clenir Reis, presa por extorsão, em Açailândia 

Antônio Pinheiro 

O Serviço de Inteligência da PM localizou 
na tarde de ontem (25) uma moto Bros preta 
que tinha sido tomada de assalto, na última 
quinta-feira (20), da professora Maria de Je- 
sus da Silva Lima, que trabalha no povoado 
Açaizal dos Pernambucanos. A professora 
partia para a escola quando foi assaltada 
por uma dupla que levou a moto de placa 
OJA-5243-lmperatriz-Ma. 

Os policiais receberam informações de 
que os assaltantes teriam fugido sentido João 
Lisboa. A moto estava na casa de Lucinei 
Gonçalves Pereira, de 21 anos. Ao chegarem 
à residência, os policiais encontraram Lucinei 
em companhia do primo, Clésio de Oliveira 
Pereira, de 21 anos. Ele informou que um 
amigo teria deixado a moto na casa dele. 

O Projeto Atendimento Territorial da 
Unidade Regional do Sebrae Maranhão em 
Açailândia iniciou nesta segunda-feira (24) o 
seminário mais esperado por empreendedo- 
res e potenciais empreendedores; trata-se 
do Empretec, que busca desenvolver, nos 
participantes, características de comporta- 
mentos empreendedores. Ele é desenvolvi- 
do no Brasil por meio de parceria entre Se- 
brae e a Organização das Nações Unidas 
(ONU) - que desenvolveu a metodologia. 

Vinte e dois empresários e potenciais 
empresários estão participando do Empre- 
tec, que conta com os facilitadores Antônio 
Divino e Carina Leite, consultores do Se- 
brae. 

Os dois foram trazidos para Imperatriz 
e apresentados na Delegacia de Roubos e 
Furtos. Quando estavam descendo da via- 
tura, foram reconhecidos pela proprietária 
da moto. Ela, inclusive, afirmou que um dos 
suspeitos já foi seu aluno. Outra vitima de 
assalto, que estava na delegacia, reconhe- 
ceu Lucinei Gonçalves como sendo o mes- 
mo que, no dia 22 de maio, teria tomado sua 
moto Bros preta no bairro Três Poderes. No 
assalto, ele estava em companhia de outros 
rapazes, tendo assaltado várias pessoas na 
residência. 

A segunda vítima, que fez o reconheci- 
mento, informou que até üma cicatriz no ros- 
to do rapaz é igual. Os dois suspeitos foram 
levados de volta para a cidade de João Lis- 
boa, para que o delegado possa realizar os 
procedimentos legais. 

O gestor de projetos do Sebrae em Açai- 
lândia, Rhaufe Silva Fonseca, destaca que o 
Empretec promove o fortalecimento das ca- 
racteristicas empreendedoras dos empresá- 
rios e potenciais empresários participantes. 
"Durante uma semana, eles irão estimular e 
fazer com que os participantes desenvolvam 
suas características empreendedoras, atra- 
vés da identificação dos seus potenciais", 
assinala. 

Segundo Rhaufe. o participante deverá 
primeiro identificar seu potencial empreen- 
dedor e verificar, ao mesmo tempo, seus 
pontos fortes e fracos. Em Açailândia, o Se- 
minário Empretec será encerrado no próxi- 
mo sábado (29). (Ascom) 

Servidores do DNIT anunciam 

greve em todo o Maranhão 

Funcionários do DNIT iniciaram na se- 
gunda-feira (24) greve por tempo indetermi- 
nado em todo o estado do Maranhão. Se- 
gundo a categoria, a mobilização teve início 
porque não houve avanço no processo de 
negociação salarial e em outras reivindica- 
ções dos servidores. A princípio, a Secreta- 
ria de Relações do Trabalho do Ministério do 
Planejamento ofertou uma primeira proposta 
de 15,8%, que foi rejeitada pelos servidores 
do órgão. 

De acordo com a presidenta do Sindicato 
dos Servidores Públicos Federais do Estado 
(SINDSEP-MA), Ângela Sousa, o sindica- 

to já disponibilizou aos servidores do órgão 
um comunicado tomando oficial a decisão 
de parar por tempo indeterminado. "O Sin- 
dicato. como sempre, apoia os servidores na 
busca por melhorias de condições de traba- 
lho, melhoria de atendimento ao público e, 
claro, para que consigamos isso, precisamos 
de funcionários satisfeitos. Para tanto, se ti- 
vermos que paralisar as obras do PAC, nós 
paralisaremos", completa. 

Dentre as reivindicações dos grevistas, 
destacam-se: aumento salarial, melhorias 
nas condições de trabalho e maior eficácia 
no atendimento ao público. 

Delegada Clenir Reis, presa por 'extorsão" em 

Açailândia, será investigada pela CPI da Mulher da AL 

Empretec é ministrado 

em Açailândia 

mammm 
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►VBL DESCUMPRIU 13 CLÁUSULAS 
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Promotoria soUcita quebra imediata do contrato 

MINISTÉRIO 
ESTADO DO 

Procuradoria 

Ministério Públic 
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Inquérito conclui que a concessionária quebrou 13 cláusulas do contrato 
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Janaina Amorim 

O inquérito realizado pelo Ministério Pú- 
blico concluiu que a Viaçâo Branca do 
Leste (VBL) descumpriu 13 cláusulas 

do contrato com a Prefeitura. O resultado da 
investigação levou a Promotoria de Defesa do 
Consumidor a solicitar a quebra imediata da 
concessão de prestação de serviço no trans- 
porte público municipal. 

A notícia foi dada em uma entrevista co- 
letiva com o promotor Sandro Bíscaro na ma- 
nhã de terça-feira (25). Além da rescisão do 
contrato, a VBL foi penalizada com uma multa 
por danos morais coletivo no valor de R$ 71 
milhões. UÉ um dano que queremos que a em- 
presa pague por todos os anos de danos que 
ela tem causado", argumentou Bíscaro. 

"Pedimos ainda a inidoneidade da empre- 
sa para participar de qualquer licitação, ou 
seja, que ela não participe de mais nada. Esse 
é um dispositivo que existe na lei de licitações 
e contratações", acrescentou o promotor. A 
ação aguarda decisão judicial e será julgada 
por Ana Lucrécia Sodré Reis. 

No período entre a quebra do contrato e a 

Camacari recebe orientações 
' a 

sobre a saúde do adolescente 

O posto de saúde do povoado Camaçari 
recebeu pais de adolescentes, na sexta-feira 
(21), para uma palestra programada pelo Nú- 
cleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) para 
diversos esclarecimentos sobre os cuidados 
básicos quanto á sexualidade, alimentação e 
direitos da juventude. Os palestrantes ressal- 
taram a importância do acompanhamento, do 
crescimento e do desenvolvimento nos servi- 
ços de saúde, sendo esse o eixo central do 
atendimento ao adolescente. 

A coordenadora do Programa Municipal 
da Criança e do Adolescente de Imperatriz, 
Valéria Alves, disse que a Secretaria de Saú- 
de tem uma preocupação especial com as 
políticas voltadas para o adolescente, prin- 
cipalmente no tocante aos temas abordados 
nesta palestra. 

"Na Atenção Básica, a equipe da Saúde da 
Família e o NASF trabalham em rede, envol- 
vendo diversos setores, que englobam ainda 
assistentes sociais, psicólogos e fisioterapeu- 
tas", enfatizou Valéria Alves. Segundo ela, "o 
desafio é muito grande na área, por isso é fun- 
damental a participação das famílias na busca 
por soluções. Nós, enquanto Saúde da Famí- 
lia, estamos criando estratégias melhores na 
tentativa de melhorar cada vez mais o trabalho 
em prol dos adolescentes". 
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As palestrantes Rafaela Targino, Enfermei- 
ra do PSF Camaçari; Eneilde Lima da Silva, 
assistente social; Ana Paula Cruz, psicóloga e 
Lígia Kit. dentista; foram unânimes em afirmar 
a grande importância do acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento em relação á 
participação dos pais, família, educadores e 
comunidade em geral. 

Ainda de acordo com elas, essas palestras 
são de extrema importância para o conheci- 
mento geral sobre as condições de saúde dos 
adolescentes e sobre os cuidados a eles dirigi- 
dos, principalmente porque a fase em que eles 
vivem está altamente suscetível a diversas 
transformações. (Lídio Almeida) 
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Cinemas deverão exibir propagandas 

contra o uso de drogas 

licitação de uma nova concessionária, o pro- 
motor solicitou que haja uma contratação tem- 
porária para que a população não fique de- 
sassistida dos serviços de transporte público. 

Durante a coletiva, ele informou que a VBL 
possui uma divida de R$ 500 mil de FGTS e 
uma ação trabalhista executada de R$ 71 mi- 
lhões. "A empresa não tem fôlego para conti- 
nuar prestando serviço. Toda a frota está irre- 
gular. Tem ônibus irregular desde 2010", disse 
Sandro Bíscaro. 

Outra denúncia foi a respeito da omissão 
da Secretaria Municipal de Trânsito (Setran) 
na fiscalização da frota. "A Setran não cum- 
priu nossa requisição e nós vamos estudar 
quais as medidas adotadas a respeito dessa 
omissão. Em 7 e 21 de janeiro, a Setran pede 
para vistoriar ônibus da VBL. A VBL indicou 
quais os ônibus e os horários de fiscalização. 
Percebo uma inversão". 

Sobre a justificativa da Prefeitura de não 
ter quebrado o contrato devido á multa resci- 
sória, ele esclareceu que se a concessioná- 
ria descumpriu cláusulas contratuais, não há 
motivo de pagamento de multa por parte da 
administração municipal. 

salas de cinema deverão exibir Informes publicitários 

Hyana Reis 

As 8 salas de cinema em funcionamento 
em Imperatriz deverão, obrigatoriamente, exi- 
bir informes publicitários que tratam da cons- 
cientização sobre o uso de drogas, por deter- 
minação do projeto de lei do vereador Rildo 
Amaral, aprovado na sessão da Câmara Mu- 
nicipal desta terça-feira (25). 

"Este projeto foi aprovado porque é de 
grande importância conscientizar sobre o uso 
de drogas, que é um grande mau na nossa 
sociedade atualmente", ressaltou o autor do 
projeto, Rildo Amaral. Segundo o vereador, os 
cinemas foram escolhidos para exibir as pro- 
pagandas por serem um meio de comunicação 
que abrange diversas idades e camadas so- 
ciais. 

Segundo o projeto, os custos da exibição 
dos informes publicitários seriam de responsa- 
bilidade da Prefeitura. O projeto ainda segue 
para o Poder Executivo, onde será decidida a 
aprovação ou não da nova lei. 

OUTRAS INDICAÇÕES- O vereador José 
Rodrigues solicitou a drenagem e pavimenta- 
ção asfáltica da rua Henrique Dias. no bairro 
Jardim São Luís. Marco Aurélio indicou a si- 

sobre o uso de drogas 

nalizaçâo vertical e horizontal das ruas Santa 
Terezinha, São Vicente de Paula, Alves Perei- 
ra, Santo Agostinho e Quintino Bocaiúva, no 
bairro Bom Sucesso. 

O vereador Richard Wagner pediu ao se- 
cretário de estado de Segurança Pública, Alu- 
ísio Guimarães, a aquisição de uma viatura 
policial para a região da Lagoa Verde. Aurélio 
Gomes solicitou a instalação de rede de esgo- 
to e a pavimentação asfáltica com meios-fios 
e sarjetas na rua Catulo da Paixão Cearense, 
bem como a instalação de uma galeria, no 
cruzamento formado pelas ruas P e Almirante 
Barroso, nos bairros Jardim Planalto e Parque 
Sanharol. 

Antônio Fernandes indicou a colocação 
de redutores de velocidade, com as devidas 
sinalizações, na rua Piauí, entre as ruas H e 
Barão do Rio Branco, no bairro Nova Impe- 
ratriz. Por fim, a Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação, presidida 
por Hamilton Miranda, indicou a contratação 
de uma empresa especializada em compila- 
ção textual, para efetuar revisão geral, orga- 
nizacional e encadernamento da Lei Orgâni- 
ca do Município de Imperatriz, bem como do 
regimento interno do Poder Legislativo com 
suas respectivas emendas. 

Audiência pública discute método 

de ressocialízaçâo de presidiários 
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Metodologia Apac deve ser Implantada na cidade em setembro 
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Janaina Amorim 

O Brasil é o terceiro em crescimento em 
relação à população carcerária e a 4a potên- 
cia em números de encarcerados. No total, 
são 520 mil presos. As informações foram da- 
das pela juíza de execuções penais Janaina 
Araújo, durante a audiência pública convoca- 
da para discutir o método de ressocialízaçâo 
da Associação de Proteção e Assistência aos 
Condenados (Apac). 

A reunião foi realizada na segunda-feira 
(24), às 19h, no Fórum Henrique de La Roque. 
O intuito foi analisar a viabilidade da implan- 
tação da metodologia em Imperatriz. "Preci- 
samos de políticas em educação, saúde, mas 
precisamos de políticas internas e, com essa 
iniciativa do governo, teremos uma esperança 
de diminuir essa sina de que o homem pobre 
um dia vai ingressar no sistema prisional", dis- 

se Janaina Araújo. Ela acrescenta que cada 
preso custa R$ 40 mil por ano e "ainda não sai 
ressocializado". 

A previsão é que o método Apac seja insta- 
lado, gradativamente, na cidade em setembro. 
Na metodologia, os presidiários possuem uma 
rotina pré-estabelecida, composta por trabalho 
e cursos profissionalizantes de voluntários. 
"Muitos querem trabalhar, mas nós não temos 
espaço. Então, eu, enquanto representante do 
Ministério Público, apoio o método", disse o 
promotor Domingos Eduardo da Silva. 

"É um método que tem como principio a 
dignidade humana. A cela só serve para dor- 
mir. ninguém fica ocioso", explicou o secretário 
adjunto de Segurança Pública, José Ribamar 
Cardoso. Ele citou a Unidade Prisional como 
um exemplo que tem dado certo. "Lá, quem 
tem as chaves são os próprios presos e eles 
não fogem", afirmou. 
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► PERÍODO DE VERANEIO 
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Reunião discute organização das barracas 

Janaina Amorim 

Uma reunião realizada na terça-feira 
(25), na Promotoria Pública, discutiu 
a organização das praias de impera- 

triz. De acordo com o secretário da Defesa 
Civil Municipal, Francisco das Chagas Sil- 
va, a abertura oficial do período de veraneio 
está previsto para o final de julho ou início 
de agosto. "Tudo vai depender do nível do 
rio", informou. 

Independente da data, encontros já es- 
tão sendo realizada para discutir questões 
como infraestrutura, higiene e segurança. 
"A Prefeitura vai dispor de 12 a 15 banheiros 
químicos e energia", adiantou o coordena- 
dor de postura e fiscalização, Emerson de 
França. 

Um dos pontos polêmicos da reunião 
foi a respeito da cobertura das barracas. 

A Vigilância Sanitária aconselhou que não 
seja de palha devido ao risco de cair detri- 
tos na comida e causar contaminação. Ou- 
tra preocupação é quanto a segurança, já 
que o material é inflamável. Uma dificuldade 
apontada pela Defesa Civil é que parte dos 
barraqueiros não desmontam as barracas, 
contribuindo para a poluição do rio. 

"Sou a favor, mas desde que seja feito 
de forma gradativa. 3 mil palhas já foram 
retiradas", defendeu o representante dos 
barraqueiros da Praia do Cacau, Raimundo 
Araújo. Foram sugeridas lona e telha como 
material para a cobertura. 

Na ocasião, as instituições presen- 
tes, como Vigilância Sanitária, Secretaria 
de Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros, 
apresentaram check list, dentro de sua com- 
petência. definindo as condições para fun- 
cionamento dos estabelecimentos na praia. 
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Condições para funcionamento dos estabelecimentos na praia são discutidos 

Vendedores ambulantes vão colaborar 

com o projeto Cidade Limpa 

"Arrasta Pé" convida população 

para comemorar a vitória 

O secretário-adjunto de Planejamento Ur- 
bano e Meio Ambiente (Sepluma), Carlos Lima, 
considerou positiva a reunião realizada nessa 
terça-feira (25) no auditório da prefeitura (Im- 
peratriz Shopping, 2o andar, no Centro) com 
os vendedores ambulantes que trabalham no 
circuito da Avenida Beira Rio, em Imperatriz. 

"Nós queremos conscientizá-los (vendedo- 
res e clientes) da importância da preservação 
ambiental, depositando o lixo em recipiente 
adequado evitando jogá-lo em via pública na 
Avenida Beira Rio", aconselha ele, que propôs 
uma parceria entre os vendedores ambulan- 
tes, a comunidade e o poder público de Im- 
peratriz. 

Lima assinala que a campanha de cons- 
cientização ambiental começa a ser realiza- 
da em parceria com o Conselho Municipal do 
Meio Ambiente (Commam), sob a orientação 
da presidente da entidade, Ivanice Cândido. 
"Beira Rio limpa! Esse é o objetivo desse pro- 
jeto que começa a ser colocado em prática na 
cidade", disse. 

Ele também considera de suma importân- 
cia o projeto, pois durante esse mês de julho 
começam o período de férias escolares e as 
festividades relacionadas ao aniversário de 
161 anos de Imperatriz, comemorado em 16 
de julho, no circuito da Avenida Beira Rio. "Nós 
queremos manter esse diálogo com os vende- 
dores ambulantes, dos das peixarias e empre- 
sários, pois a meta desse trabalho é oferecer 
uma praça de alimentação higienizada", disse. 

Emerson Paiva, fiscal da Sepluma, diz que 
também é preciso haver uma manifestação 
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Vendedores ambulantes participam de reunião 

espontânea dos vendedores ambulantes em 
preservar o circuito "Viva Beira-rio", considera- 
do um dos principais espaços de convivência 
das famílias de Imperatriz. "É preciso que es- 
sas pessoas que se deslocam para a Beira Rio 
sejam bem acolhidas, e que possam desfrutar 
de um ambiente limpo", disse. 

Ele ressalta que o projeto de revitalização 
da Avenida Beira Rio, a ser lançado pelo pre- 
feito Madeira, vai melhorar o aspecto urbanís- 
tico e contemplará o setor da praça de alimen- 
tação. "Nós despertamos esse sentimento de 
preservação e conscientização ambiental, pois 
temos que zelar por esse patrimônio que é a 
Avenida Beira Rio", afirma. 

Welbert Queiroz 

A quadrilha Arrasta Pé convida toda a po- 
pulação imperatrizense para comemorar a vi- 
tória e participar do "arraiá" que ocorrerá na 
Texana, Hoje (26), a partir da 19h, promovido 
pelo grupo. A realização visa arrecadar fun- 
do para que a Arrasta Pé possa representar 
Imperatriz no arraia da Globo Nordeste, que 
ocorrerá em Recife. 

"Vamos fazer uma festa hoje, a partir das 
19h, um arraiá na Texana para a família in- 
teira, com comidas típicas e muita diversão. 
Teremos o show da banda Arrasta Pé e uma 
apresentação completa da quadrilha, além do 
bom humor da Cia de Teatro Okazajo", ressal- 
tou o puxador da Arrasta Pé. Rogério Benicio. 

A realização, segundo Rogério, visa arre- 
cadar fundos para que o grupo possa repre- 
sentar Imperatriz a nível internacional. "Na 
verdade, estamos fazendo essa festa para 
arrecadar fundos para levarmos a quadrilha 
completa para a apresentação Arraiá da Glo- 
bo","disse. 

Hoje, a equipe conta com aproximadamen- 
te 100 participantes, entre brincantes e banda 
que participam da Arrasta Pé. Rogério diz que. 
apesar da Rede Globo oferecer apoio financei- 
ro, o desejo é que sejam levados todos os inte- 
grantes da Arrasta Pé para o evento. "Apesar 
do apoio que recebemos, queremos levar a 
quadrilha completa com banda e toda a produ- 
ção, e isso gera um custo muito alto. por isso 
precisamos do apoio da população. Queremos 
representar Imperatriz para todo o Brasil, de 
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Arrasta Pé venceu o Arraiá da Mira no dia 13 

uma forma bem bonita", acrescentou. 
O brincante Rafael Pinto, que participa da 

quadrilha há pelo menos 5 anos, diz que a 
Arrasta Pé vai com toda a força buscar mais 
um título e representar Imperatriz. "Já tenho 5 
anos que faço parte da quadrilha, e este ano 
viemos com muita força e acho que o titulo foi 
merecido. No concurso global, em Recife, é 
muito mais difícil, mas a quadrilha Arrasta Pé 
vai com tudo para dar o melhor e conseguir 
levar esse título ou, pelo menos, ficar em uma 
posição boa para o Maranhão", declarou. 

A quadrilha Arrasta Pé deixa o convite para 
a população: "Convido a todos a participarem 
e. principalmente, ajudar. O intuito dessa festa 
é levar a quadrilha Arrasta Pé, completa, para 
o festival nacional em Recife", ressaltou. 
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Manifestante 

"Eu fui, pintei minha cara, defendi uma ideologia e participei do movimento". 

Welbert Queiroz 

O que motiva um manifestante? Essa talvez seja uma dú- 
vida de muitas pessoas que observam os movimentos que 
estão ocorrendo em todo o Brasil. Mariana Zílio, estudante 
do 7° período do curso de Enfermagem da Universidade Fe- 
deral do Maranhão, e que tem participado das últimas mani- 
festações em Imperatriz, conta o que a levou a expressar as 
suas idéias nas ruas. 

"Na verdade, nunca fui feminista, mas, antes mes- 
mo de chegar na cidade, sempre fui a favor das classes 
menos favorecidas, como os indígenas que, inclusive, 
atualmente trabalho junto a eles. Levantei a bandeira 
do movimento feminista porque fui lá, conheci e apoio 
a causa. Os direitos humanos não são respeitados. Não 
luto só por um grupo, eu luto pelos menos favorecidos, 
pode parecer clichê, mas eu luto por essa causa", ressal- 
ta Mariana Zílio, que trabalha como voluntária em assistên- 
cia, arrecadação de roupas, entre outras ações em benefício 
das minorias. 

A manifestante revela ainda que a universidade acordou 
sua mente e a encorajou para participar desses movimentos, 
pois, segundo Mariana, o ensino superior aumenta a percep- 
ção e a coragem para protestar. "Por fazer o curso de En- 

fermagem, observo muita violência contra a mulher. As 
mulheres são muito subestimadas e exploradas mesmo. 
Depois que entrei na universidade, percebi que o sen- 
so de comunidade e grupo ficou muito mais aguçado, 
principalmente pelo desenvolvimento crítico frente aos 
problemas sociais". 

Mariana diz que a primeira vez em que participou inten- 
samente de um protesto foi quando reivindicou a estrada de 
acesso ao novo campus da UFMA. "Minha primeira parti- 
cipação em manifestação foi quando vim para a UFMA 
e pedimos a estrada que dá acesso ao novo campus da 
universidade. Eu fui convidada e, quando percebi, já es- 
tava à frente debatendo com um deputado federal, pedin- 
do melhorias". 

Os livros, segundo Mariana, incentivaram-na a conhe- 
cer outros movimentos sociais históricos. "Sempre olhei o 
movimento dos 'Caras Pintadas' e lia sobre o assunto e, 
mesmo pequena, eu imagina e pensava: 'Poxa, eu podia 
estar lá!'. Olhava as fotos, as pessoas lutando por uma 
ideologia, e imaginava que esse fato não se repetiria. 
Hoje, vendo tudo isso acontecendo e o país todo unido, 
eu digo: 'Eu preciso participar. Eu preciso estar lá para 
fazer parte dessa história'". 

Mariana acredita perceber que as classes menos favo- 

recidas, agora com acesso ao curso superior, estão desper- 
tando para as causas sociais e essas são as pessoas que 
sentiram uma difícil realidade na pele. "O Brasil pode espe- 
rar muito dessa nova geração, pois são jovens que estão 
crescendo com um pensamento e um olhar mais crítico. 
As pessoas precisam de exemplos para perceberem que 
o 'manifestar-se' dá certo. O maior exemplo já foi dado. 
Unidos conseguiremos mudar". 
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Valeria luta pela implantação de CPCAs 

Deputada Estadual, Valéria Macedo 

A implantação de Complexos de Prote- 
ção à Criança e ao Adolescente, nos 
municípios de Imperatriz, Açailândia e 

Balsas, é o que pretende a deputada estadual 
Valéria Macedo (PDT), que acaba de aprovar 
indicações nesse sentido na Assembléia Le- 
gislativa do Maranhão endereçadas à gover- 
nadora Roseana Sarney (PMDB). 

De acordo com a indicação da parlamen- 
tar, os chamados CPCAs devem ser compos- 
tos de uma Vara Criminal Especializada, de 
uma Promotoria de Justiça Especializada, 
de uma Delegacia de Proteção à Criança e 
ao Adolescente e de um Centro de Perícias 
Técnicas específico para apurar os vários ti- 
pos de abusos contra os menores. "Atuando 
de forma integrada no mesmo espaço físico, o 
CPCA proporcionará um melhor atendimento 
à população desses municípios", argumenta a 
deputada, lembrando em sua indicação que o 
artigo 227 da Constituição Federal determina 
que a criança, o adolescente e o jovem de- 
vem ser tratados como prioridade absoluta e 
detentores dos direito à liberdade, a saúde, a 
educação, etc. 

O mesmo artigo, segundo Valéria, institui, 
ainda, que a sociedade, a família e o Estado 
têm o dever de protegê-los de qualquer for- 
ma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e qualquer tipo de opres- 
são, sendo que, desta forma, com base no 
preceito constitucional respectivo, bem como 
no artigo 4o do Estatuto da Criança e do Ado- 
lescente (ECA), é que passou a ser instituída 
em várias cidades do país a criação de Com- 
plexos de Proteção à Criança e ao Adoles- 
cente, pretendendo dar assistência às vítimas 
e integrar os órgãos de garantia dos direitos 
constitucionais desses menores. 

"Imaginem que em Imperatriz, por exem- 
plo, a segunda maior cidade do Maranhão, a 
Delegacia do Menor é a mesma que também 

tem obrigação de cuidar dos casos de violên- 
cia contra a mulher, sendo na maioria das ve- 
zes impossível atender as duas coisas. Enfim, 
em Açailândia e Balsas é pior ainda, uma si- 
tuação critica, segundo os índices e informa- 
ções abalizadas sobre o assunto", diz Valéria. 

Em relação a um Centro de Perícias Téc- 
nicas, Valéria destaca a importância de que 
este seja bem aparelhado, para enfrentar a 
complexidade da produção da prova pericial 
nos delitos que configuram a violência, e, em 
particular, do abuso sexual contra crianças e 
adolescentes, bem como as provas técnicas 
relacionadas aos aspectos psicológicos da 
violência. 

"No que se refere especificamente às 
crianças e adolescentes residentes nos três 
municípios, cresceram muito as agressões 
tanto físicas quanto sexuais contra eles. São 
cidades em pleno crescimento, com fluxo de 
pessoas de fora, aumentando ainda mais os 
crimes de toda ordem. Nesse contexto, faz- 
-se necessária a implementação de políticas 
públicas que garantam os direitos constitucio- 
nais adquiridos e proteção social por parte do 
Estado. Por tudo isso, Imperatriz, Açailândia 
e Balsas, por serem cidades importantes do 
estado, necessitam desses Complexos, com 
todos os órgãos de proteção atuando de for- 
ma integrada, para que possa diminuir a im- 
punidade, dar oportunidade de denúncia às 
famílias dos menores e assegurar repressão 
aos infratores para que, dessa forma, possa 
defender e garantir direitos, dignidade, res- 
peito e segurança e uma melhor qualidade de 
vida para os filhos e filhas desses municípios 
e de toda região ao redor dessas cidades", 
disse Valéria, solicitando o apoio dos demais 
deputados, assim como das entidades e ór- 
gãos de defesa da criança e do adolescente 
no Maranhão, no sentido de juntos buscarem 
sensibilizar a governadora a atender o pleito. 

I Encontro de Pesquisa em Mídia 

Jornalística começa hoje 

Começa nesta quarta-feira (26) o I Encon- 
tro de Pesquisa em Mídia Jornalística, orga- 
nizado pelo curso de Comunicação Social da 
UFMA, campus Imperatriz. A programação 
do evento vai até o dia 28 e inclui apresen- 
tações de mostras cientificas, minicursos, 
mesas-redondas e palestras. 

Durante o primeiro dia do encontro, o jor- 
nalista Nilson Lage (UFRJ) irá ministrar uma 
conferência com o tema "Comunicação, jor- 
nalismo e Fronteiras Acadêmicas" a partir 
das 18h, no auditório da Unisulma. Logo em 
seguida, haverá o lançamento do livro "Ma- 
peamentos dos Programas de Treinamento 
nas Empresas de Comunicação em 2012 - 
Uma relação necessária; Academia e Merca- 
do" da professora do curso de Comunicação 
Social, Thaisa Bueno. Durante a tarde, have- 
rá o minicurso "Audiovisual como prática de 
cidadania" e apresentação de mostra cientí- 
fica, na UFMA. 

A finalidade do encontro é divulgar as pes- 
quisas realizadas no âmbito do G.Mídia para 
a comunidade de Imperatriz e região, além de 
propor o intercâmbio científico com represen- 
tantes nacionais da pesquisa em Comunica- 
ção e Jornalismo. O G.Mídia é composto por 
19 estudantes e 14 professores, sendo um 
pós-doutor, dois doutores e 11 mestres, e é 
inscrito oficialmente na Plataforma do Diretório 
de Grupos de Pesquisa no Brasil. 

No grupo, são trabalhadas as seguintes 
linhas de pesquisa: Mídia, jornalismo e memó- 
ria; Mídia, discurso e identidade; Mídia, ima- 
gem e contemporaneidade; Mídia, cultura e 
práticas de sociabilidade; Mídia, jornalismo e 
recepção; Comunicação, mídia e filosofia: Mí- 
dia e novas tecnologias. 

Todas as palestras e mostras científicas do 
evento serão realizadas no auditório da Unisul- 
ma. As Exposições e os minicursos irão acon- 
tecer no campus da UFMA, em Imperatriz. 

Proerd promove atividade cultural 

para 350 crianças em Timon 

O Programa Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência (Proerd), desenvol- 
vido pela Polícia Militar em mais de 200 mu- 
nicípios do Maranhão, promoveu mais uma 
atividade cultural, na cidade de Timon. Tre- 
zentas e cinqüenta crianças de diversas es- 
colas da rede pública de ensino tiveram um 
dia de lazer e diversão no Parque Zoobotâ- 
nico de Teresina (PI). Na ocasião, os alunos 
do 5o ano do Ensino Fundamental puderam 
conhecer diversas espécies de animais ame- 
ricanos e africanos, além da flora. Atividades 
esportivas e competições também foram de- 
senvolvidas entre os alunos que comparece- 
ram à visita. 

O objetivo, segundo a coordenação local 
do projeto, foi proporcionar um dia de alegria 
e lazer às crianças, algumas delas que nun- 
ca tiveram a oportunidade de conhecer uma 
área de preservação ambiental. A visita foi 
promovida, por meio de uma parceria entre a 
administração do parque, prefeitura munici- 
pal de Timon, empresários e a PM. 

Segundo o major Juarez Medeiros, co- 
mandante do 11° BPM, na luta contra o avan- 
ço das drogas é necessário que todos enten- 
dam seu papel e unam esforços para impedir 
que mais jovens entrem no crime. "Temos em 
Timon a prova de que união entre policia, so- 
ciedade civil organizada e a iniciativa privada 
traz resultados cada vez mais satisfatórios no 
combate ao crime na região. A cada atividade, 
objetivamos mostrar a crianças e jovens que 
o caminho das drogas e do crime não com- 
pensa, e isso só é possível por meio de uma 
ação conjunta de toda a sociedade", destacou 
o oficial. 

O major Juarez Medeiros informou que so- 
mente neste primeiro semestre, o Programa 
já atendeu cerca de 1.500 estudantes da rede 

Alunos de Timon durante atividades 

de ensino de Timon. Dois meses atrás, outras 
crianças do Proerd foram levadas ao cinema, 
a maioria delas pela primeira vez. Na oca- 
sião, a PM contou ainda com o apoio de es- 
tudantes dos cursos de pedagogia e letras da 
Universidade Estadual do Maranhão (Uema). 

PROERD 
O Proerd é um Programa de Educação 

preventiva contra as drogas e a violência, apli- 
cado nas escolas aos alunos do 5o ano do En- 
sino Fundamental, com uma aula por semana, 
ao longo de um semestre letivo. Todos os ins- 
trutores, o coordenador e o próprio Coman- 
dante do 11° BPM estiveram acompanhando 
as crianças no parque. 

il 

VÍDEO E PROPAGANDA 

A H Produtora e Propaganda é uma empresa que 

oferece vídeos com qualidade criatividade, rapidez e 

preços competitivos. 

CASAMENTOS 

FORMATURAS 

ANIVERSÁRIOS 

FOTOÜVROS 

TELÕES E SONORIZAÇÃO 

PEÇAS PUBLICITÁRIAS 

CAMPANHAS POLÍTICAS 

DOCUMENTÁRIOS 

GRAVAÇÕES DE DVD-s 

VTs INSTITUCIONAIS 

Carlos Henrique lobato 
Jornalista DRT/MA-718 

c,henriquelobato@gmail.com 

99 8211.1112 / 8432.8920 / 8802.8448 
L_ 
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Farmácias de Plantao 

DROGARIA KAR/UAS (AV. DORCIVAL P. SOUSA, 1179-CENTRO) 

DROGARIA BIC BEN (AV. BERNARDO SAYÂO, 1447-CENTRO) 
DROGARIA EL SHADAY (AV. BRASIL, 36-VILA CAFETEIRA) 
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O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 

Prêmio do 2* colocado 
f~ 

Odonodo Fioquinho (HQ) 

Frente de um edifício 
(?VB-deu., inseto 

O dia do nascimen- to 
O animal de estima- ção do» Fllntslones 

Sair da (lugar que habitava) Protetores do globo ocular(Anat.) 
Vigiar andando Comentarista de vôlei da Rede Globo 

L 
* 

Deu»do vinho IM«.) ♦ 
Silabade "Sane" 

A mim (Gram.) 

*■ Tipo de vadna como a Sabin 
■> 

Èca de su- percompu- 
tadores 

Relativo so 
homem * 

♦ (?) Camargo, 
pintor brasileiro 

Nilo Peçanha, 
político brasileiro 

♦ 

l 
* 

r 

[to canção dos Beatlci 

Cidade de Minas Gerais ♦ Festa da (?), evenio do RS 
Multo bonita [?) Capone lider 

maíoso 
Acre (sigla] > ♦ Ave da ceiB 

natalina * 
* Dom Pedro (?): morreu em Paris As populares "pedras nos rins" 

(Paiol,) 

mitação de latido 
♦ Deserv crespa- (o cabelo) 

+ (?) Láctea: galáxia (Astr.) ♦ 
♦ 

L 

R«spostas desta cruzadlnha na próxima edição 

piadas 

Cumprindo a promessa 

Um homem chega em casa totalmente bêbado tarde da noite. Sua esposa espe- 
rando no sofá, já começa gritando: 

- Seu merda, bêbado de novo! Até quando isso? Acha bonito é? Blá blá blá, es- 
tou cansada e de olho em você, blá blá blá... 

- Querida, eu juro que vou ficar seis meses sem beber, juro mesmo! 
A esposa não acreditou, mas no dia seguinte o marido chega do trabalho inteiro, 

cedo, e logo vai dizendo: 
- Eu prometi a você 6 meses sem beber, por quê a surpresa? 
Ela ficou muito feliz, fez um jantar especial e tiveram uma noite daquelas. Mas 

no dia seguinte, o marido chegou rastejando de quatro, novamente tarde da noite. 
Aí ela ficou furiosa: 

- Mais uma vez seu vagabundo mentiroso! Você prometeu que ficaria seis meses 
sem beber! 

- Sim, eu prometi a você que não iria beber por seis meses, mas não falei que 
era consecutivo... vou beber agora dia sim, dia não... 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 

Q M Ç D Q P N AGI NORTE LE R Y T X Ç E z 
K X P D F S H R S J M K C X F C K L G Z M 
P A G O D E K C Ç V K V B Ç H H W A H P X 
M Q F W K W X G B -7 3 L M Ç B R Ç W X X F Y 
S L S L W T B H lÊÊr -íÍêb^^ v R E G S V V Q 

iZ V N S M P D T nJHI WÊÊÊÊbK N L M c X X Y 
| S Ç J V P X K Q mm c Y D N M H Q D 
IO ÇL rp ro F R J S M H Ç taMgl llfç D P D B F O R R O Y 

-o §' . L V O F Ç V T THH vLB G M W H K S Y Z W Q 
o õ' o tu C W G C C V F çgfti liT V Y V A Ç B S B F R 
rp 

1 o P Z M Z K B L G b5 bHb jPT L Q H B X W V F P ç "O m o O- "C 1 J L Y F N B V F^UhLhP J K P M T P w R C D 
C 
5! § V K X F Y C Z K fWHHv R B Z A Y W H L Z H 

. 7? 
S ' w J W Q H G Ç T Ç^9HBQY Z F D S L Ç ç Z C K 
n =r ^ o p O P U L A R Z W l»Hs V D K H W J A R N K 

' PT to O ai "o L F Y V N V B X Z KmÉm ■Sb^R C S L X N J L B H P 
3 . 
ET a' N Ç T V Y L K K F HA V X H S C X Q R Q R Z O 

N N C F S G Z ç Z T H zH iAk K Z T V S Z B W T H 
J Ç E L M s W R X ÍJ^ G Z T C K S D S Ç P 
Q P U G S R w T W C R K Q L Q K Q ç J Y 1 

ç Q L M K P p NWNCGQ FÇXW N M S V M L H 
T R B G T Y w ÇDLXÇWÇWCU F K K R G X Z 
G B Y H K M c CLPXKQCZFR T D Y V R S s 

Respostas deste ca;a-palavras na próxima edição 
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OPA.' MOTC TEM OOBO 
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□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Não haverá exibição de Malhação nesta quarta, devi- 
do à transmissão da Copa das Confederações. A novela volta ao ar 
normalmente na sexta-feira. 

Flor do Caribe 
Globo, 18h15 - Mantovani avisa a Cassiano que a interceptaçâo ao 
avião de Gonzalo foi feita. Os policiais retiram do avião as caixas com 
as jóias roubadas por Dionísio. Duque sugere a Cassiano que ele 
tenha um caso com Cristal. Samuel aconselha Ester a contar para os 
tenentes que Dionísio desconfia de que ela denunciou a existência 
do bunker. Guiomar alerta Ester sobre o perigo que corre se Dionísio 
descobrir que foi ela quem denunciou o bunker. Alberto tenta seduzir 
Ester e a deixa amedrontada. Isabel e os agentes da Polícia Federal 
vão à casa de Dionísio avisar que encontraram as jóias e convocam 
Alberto para acompanhá-los até a delegacia. 

Sangue Bom 
Globo. 19h30 - Jonas e Douglas flagram Zito saindo da casa de Ben- 
to, e Amora destrói as fotos tiradas por ele. Bárbara se promove com 
a mentira que conta sobre Kevin. Filipinho provoca Rosemere ao 
elogiar Brenda. Érico afirma que perdoou Renata. Santa incentiva 

Verônica a investir em Érico. Zito decide não delatar Amora, e Sueli 
Pedrosa sente raiva. Salma fala para Amora que não acredita em 
seu romance com Bento. Kevin foge de casa. Wilson decide manter 
o emprego de Sheila, contrariando Damáris. Érico fala para Renata 
que não quer reatar com ela. Palmira estimula Érico a montar uma 
agência. Filipinho vê a foto da família na internet e se emociona. Malu 
discute com Bárbara. Margot aconselha Fabinho a contar para Plínio 
que é seu filho. Malu conta para Plínio que esteve com Irene na Toca 
do Saci. Giane provoca Amora. Bárbara vai à casa de Gilson. Fabi- 
nho revela que Irene e Plínio são seus pais. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Félix convence o pai a conversar com os médicos em 
particular. Jacques conta a César que Paloma poderia ter morrido 
por causa de Lutero. César decide afastar Lutero do cargo de diretor 
clínico do hospital. Valdirene é expulsa do vestiário e se lamenta com 
Márcia. Priscila diz a Pilar que namora Jefferson. César manda Pau- 
iinha ser transferida para onde Paloma está. Félix pensa em come- 
morar com Jacques a saída de Lutero do cargo de diretor clínico do 
hospital. Niko convida Amarilys para jantar com ele e Eron. Rebeca e 
Pérsio conversam animados. Bernarda aconselha Lutero a encarar a 
idade avançada com sabedoria. Aline convence César a alugar o flat 

para ela. Márcia se surpreende com a empolgação de Atílio com Rita 
Cadilac no baile funk. César afirma que ajudará Paloma a lutar por 
Paulinha. Inaiá chega ao flat de Jacques no momento em que Félix 
se aproxima do cirurgião. Paloma recusa o beijo de Bruno. 

T Áries 21-03/19-04 
Um montanha-russa emocional é trazida pela 
quadratura de Lua e Saturno em sua área de ami- 
zades. Uma vez que o bom entendimento está 
comprometido, que tal curtir momentos de soli- 
tude? Aproveite para harmonizar suas emoções! 

b Touro 20-04/20-05 
As pressões do trabalho podem se chocar aos 
seus interesses e demandas pessoais hoje, pois 
Lua e Saturno se tensionam. Ainda que se sinta 
pressionada, procure conciliar da melhor maneira 
possível a vida pessoal e o trabalho! 

Gemeos 21-05 / 21-06 
Que tal cuidar melhor de si mesma? Esteja mais 
atenta às próprias demandas, atentando para a 
saúde, as atividades estudantis e outros aspec- 
tos de sua vida. Evite dores de cabeça no futuro 
e encare o que vem deixando de lado! 

S Câncer 22-06/22-07 
Procure refletir mais profundamente sobre a sua 
vida, neste momento em que Lua e Saturno se 
tensionam. Prefira ficar mais recolhida e afastada 
da vida social. Evite expor seus aborrecimentos, 
preservando assim sua imagem! 

SL Leão 23-07/22-08 
A tensão estabelecida entre Lua e Saturno em 
sua área de relacionamentos alerta que você ten- 
de a radicalismos e críticas no dia de hoje. Sua- 
vize sua atitude, pois as pessoas tendem a reagir 
com a mesma intensidade que você! 

119 Virgem 23-08/22-09 
O clima tenso trazido pela quadratura Lua-Satur- 
no, entre suas sexta e terceira casas, prejudica o 
bormentendimento em seu ambiente de trabalho. 
Não é hora de medir forças, seja diplomática, ain- 
da que tenha que fingir! 

£5s Libra 23-09/22-10 
A falta de organização pode lhe colocar em apu- 
ros financeiros. A tensão Lua-Saturno alerta que 
você tende a se deixar levar pela diversidade de 
estímulos de fazer, beirando a irresponsabilidade. 
Respeite seus limites! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Conflitos territoriais familiares podem tomar gran- 
des proporções e até causar brigas mais sérias, 
pois Lua e Saturno se tensionam hoje. Atitudes 
rígidas apenas agravam a situação, portanto seja 
mais flexível e saiba ceder! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Você tende a se focar nos problemas ao invés de 
buscar soluções, neste dia em que Lua e Saturno 
formam quadratura, entre suas áreas de comu- 
nicação e de crise. Busque soluções práticas e 
peça ajuda dos amigos, se preciso! 

VS Capricórnio 22-12 /19-01 
A tensão Lua-Satumo alerta para a necessidade 
de separar finanças e amizades, pois há laços 
de confiança em risco, Evite prejuízos e dores 
de cabeça; negue empréstimos, explicando seus 
limites, Quem é amigo entenderá! 

^Aquário 20-01/18-02 
Você resiste às mudanças que lhe tiram das situ- 
ações as quais você já está acostumada, sobre- 
tudo em seu trabalho. Lua e Saturno tensionados 
lhe aconselham a buscar a conciliação com os 
colegas. Não bata de frente! 

K Peixes 19-02/20-03 
Prefira ficar mais recolhida para harmonizar-se 
internamente hoje. Lua e Saturno tensionados 
lhe deixam sensível demais, tomando o dia des- 
favorável para a vida social. Não force a barra, 
isso só irá piorar as coisas! 
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"Uma das bandeiras levantadas nas últimas manifestações no Brasil pede o arquivamento da PEC 37. Se aprovada, 
o poder de investigação criminai seria exclusivo da policia. Ou seja, o Ministério Público não investigaria mais os 
políticos, então o roubo deles seria ainda maior", afirma o Movimento Vem pra Rua Imperatriz. 

Imperatrizenses vão à rua hoje protestar contra a PEC 37 

a Bropcap 

A voz da comunidade 

Hyana Reis 

Aderindo ao manifesto nacional, os im- 
peratrizense vão à rua hoje (26) para 
protestar contra a Proposta de Emenda 

Constitucional 37/2011, mais conhecida como 
PEC 37. Se aprovada, esta nova lei determi- 
nará que o poder de investigação criminal será 
exclusivo das policias Federal e Civil, retiran- 
do esta atribuição de alguns órgãos, sobretu- 
do do Ministério Público (MP). 

Desde a semana passada, várias manifes- 
tações ocorreram na cidade reunindo milhares 
de pessoas. Uma das principais causas era 
o transporte público. Mas, nesta quarta-feira 
(26), a reivindicação será contra a PEC 37. 

"Ainda não desistimos da luta para a re- 
dução da tarifa de ônibus, mas, no momento, 
essa é a prioridade, pois o espaço aqui é de- 
mocrático e precisamos de vocês para o movi- 
mento acontecer", explicou um dos organiza- 
dores do manifesto. 

Ontem (25), os líderes se reuniram na 
Universidade Estadual do Maranhão (Uema), 
para debater sobre a organização do manifes- 
to. Inclusive, foi debatido sobre atos de vanda- 
lismo causados por alguns manifestantes. 

"Somos manifestantes e não baderneiros. 
Vamos protestar mais sem violência, sem des- 
truir a cidade. Agora é a hora de mostrarmos 
que nós imperatrizenses, mesmo com essa 
educação precária, somos educados e fa- 
zemos manifestos sem badernas", pediu na 
página do movimento a manifestante Gicell 
Santos. 

Membros do Ministério Público devem par- 
ticipar do manifesto, segundo os oganizado- 
res. O órgão de Imperatriz, inclusive, fez um 
abaixo-assinado contra a emenda e chegou a 
debater o assunto em uma audiência pública 
na Câmara de Vereadores, onde os parlamen- 
tares se colocaram a favor do Ministério Públi- 
co, e contra a PEC 37. 

Trajeto- Intitulado "Vem pra Rua Imperatriz 
contra a PEC 37", o movimento se concentra 
às 16h na Praça de Fátima e percorrerá algu- 
mas ruas do Centro. Os líderes ainda não di- 
vulgaram o trajeto completo. 

São esperadas mais de mil pessoas neste 
que é o quarto manifesto realizado em duas 
semanas em Imperatriz. "É hora de irmos à 
luta, juntos com todo o Brasil, contra a corrup- 
ção e falta de respeito neste país", enfatizaram 
os líderes do movimento. 
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A principal reivindicação é contra a PEC 37 

Milhares de pessoas participaram de manifesto ao longo dessas duas semanas 
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O movimento intitulado "Vem pra Rua Imperatriz contra aPEC37" acontece hoje (26) 

DIREITOS DO CONSUMIDOR itirpi 

Editora Abril e repórter sào condenados a pagar indenização de R$ 20 mil a ex-ministro 

A 1a Câmara de Direito Privado condenou L.R.D.S.S.J. e a 
Editora Abril a pagar, solidariamente, indenização de R$ 20 mil 
a título de danos morais ao ex-ministro da Secretaria de Comu- 
nicação da Presidência da República (SECOM), Luiz Gushiken. 

O relator desembargador Alcides Leopoldo e Silva Júnior 
afirmou em seu voto que "precisa é a conclusão de Pontes de 
Miranda de que 'os homens públicos se expõem às vantagens 
e ás desvantagens da publicidade". Porém, não se confunde a 
crítica, com a divulgação de fatos inverídicos ou deturpados". 
A nota intitulada "Um jântar especial" foi o objeto da demanda. 

O desembargador destacou que a conduta do repórter e 

empresa jornalística excedeu os limites dos direitos de infor- 
mação, opinião e de critica, ao afirmarem que "o autor adquiriu 
uma garrafa de vinho por R$ 2.990, numa conta de jantar de R$ 
3.500, que correspondia a exatos dez salários mínimos, e que 
foi paga 'em dinheiro vivo rachada entre os dois", transmitindo 
a imagem de esbanjamento de cinco salários mínimos em uma 
refeição, e de dúvida quanto à procedência do numerário, por 
ser em espécie, havendo inclusive o destaque 'Gushiken e o 
Latour; dinheiro vivo', incompatíveis com o ocupante de cargo 
ou função públicos, quando ficou provado que foi de forma di- 
versa". 

O relator ressaltou que "o autor sofreu dano moral pelos 
equívocos da matéria jornalística. Apresenta-se adequada, 
diante da repercussão nacional, mas também de sua condição 
de pessoa pública, a importância de R$ 20 mil. com atualiza- 
ção monetária pelos índices da Tabela Prática do TJSP des- 
te julgamento (Súmula n0 362 do STJ), acrescida dos juros de 
mora de 1% ao mês da circulação da revista em 23 de aqosto 
de 2006". 

A votação foi decidida por maioria de votos. Participaram 
também da sessão de julgamento a desembargadora Christine 
Santini e o desembargador Luiz Antonio de Godoy. 

Concessionária e fábrica de veículos são condenadas a pagar indenização a consumidora 

A 36a Câmara de Direito Privado determinou que fábrica e 
concessionária indenizem R.B, consumidora que comprou um 
veículo zero quilômetro, o qual apresentou problemas mecâni- 
cos. A Concessionária Faria Veículos Ltda. e a corré Volkswa- 
gen do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Automotores 
Ltda. foram responsabilizadas e deverão pagar indenização por 
danos morais no valor de R$ 5 mil. 

O relator Renato Rangel Desinano afirmou que, "de inicio, 
cumpre frisar que o fabricante e o vendedor de veículo novo res- 

pondem solidariamente pelos vícios de qualidade que o tornem 
impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, nos ter- 
mos do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor". 

O desembargador destacou que, "em face desse contexto, 
tem-se que a frustração a que foi submetida à autora configura 
dano moral. Isso porque a consumidora adquiriu veículo novo, 
zero quilômetro, justamente para se ver livre de problemas e não 
precisar passar pelos sucessivos percalços observados nestes 
autos". 

Renato Rangel Desinano finalizou seu voto ao afirmar, "con- 
siderando que o vicio foi definitivamente sanado após a substi- 
tuição do motor, ficam as rés condenadas, solidariamente. ao 
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5 mil, 
com correção monetária a partir da publicação deste acórdão e 
juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação". 

A votação foi decidida por maioria de votos e participaram 
do julgamento também os desembargadores Pedro Baccarat e 
Palma Bisson. 
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►PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 
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São Luís instituirá um comitê 

Platéia atenta aos debates em seminário promovido pela Defensoria Pública do Estado (DPE) e Ministério da Justiça 

Depois de compromisso assumido duran- 
te seminário nacional promovido pela 
Defensoria Pública do Estado (DPE/ 

MA) e Ministério da Justiça, o município de São 
Luís instituirá Comitê Intersetorial de Acompa- 
nhamento e Monitoramento da Política Pública 
para População em Situação de Rua. O evento, 
que contou com a participação de mais de 300 
pessoas, discutiu a implementação no estado 
da Política Nacional para a População de Rua, 
instituída por meio do Decreto Presidencial n0 

7.053/09. 
Representantes de órgãos públicos estadu- 

ais, federais e municipais, além de instituições 
do sistema de Justiça do Maranhão e socieda- 
de civil participaram dos debates. O Maranhão 
foi a 5a unidade da federação a sediar o encon- 
tro, que já aconteceu nos estados do Rio de Ja- 
neiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia, numa 
parceria entre as Defensorias Públicas e o Mi- 
nistério da Justiça, por intermédio da Secretaria 
Nacional de Reforma do Judiciário. 

As discussões foram iniciadas pelo coorde- 
nador geral do Comitê Intersetorial de Acom- 
panhamento e Monitoramento da Política Na- 
cional para População em Situação de Rua. da 
Secretaria Nacional de Promoção e Defesa de 
Direitos Humanos da Presidência da República, 
Carlos Alberto Ricardo Júnior. Ele conduziu o 
painel "A política nacional para a população em 
situação de rua". 

Entre os temas em destaque estiveram, ain- 
da, "População em situação de rua e segurança 
pública; política nacional de segurança pública 
para prevenção à violência contra população 
em situação de rua"; "Proteção Social das Pes- 
soas em Situação de Rua no Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS)"; "Diretrizes e estra- 
tégias de saúde da população em situação de 
rua"; "A política pública de atendimento à popu- 
lação em situação de rua"; "Conhecendo a rea- 
lidade; como é a vida das pessoas em situação 

de rua" e "O sistema de Justiça e as pessoas 
em situação de rua". 

Para o defensor geral, Aldy Mello Filho, o 
seminário foi o passo inicial para a criação de 
uma rede de atendimento às pessoas em situ- 
ação de rua no estado. "A adesão à política na- 
cional exige que estados e municípios instituam 
comissões intersetoriais para a implementação 
e monitoramento das políticas de atenção à po- 
pulação em situação de rua. Saímos do semi- 
nário com o compromisso de constituição dos 
respectivos comitês. É o resultado objetivo das 
discussões", destacou. 

O ex-morador de rua, hoje membro do Co- 
mitê Intersetorial de Acompanhamento e Mo- 
nitoramento da Política Nacional para Popula- 
ção em Situação de Rua, Samuel Rodrigues, 
ressaltou que a sensibilização dos gestores 
públicos é fundamental para mudar a realidade 
de quem vive nas ruas. "Somente com a união 
de esforços e o compromisso do poder públi- 
co será possível implementar políticas públicas 
de proteção ao segmento. O preconceito, sem 
dúvida, ainda é um entrave. Daí a importância 
de discussões que tratam a questão sob a óti- 
ca do direito e não do mero assistencialismo", 
defendeu. 

Segundo o defensor público estadual Edil- 
son Santana, a Defensoria já iniciou uma atua- 
ção em favor da população em situação de rua, 
fruto de parceria com a Secretaria Municipal 
da Criança e Assistência Social (Semcas), nos 
Centros de Referência Especializado para Po- 
pulação em Situação de Rua (Centro POP), em 
São Luís. O objetivo é garantir a essas pessoas 
acesso à Justiça e, consequentemente, a efeti- 
vidade de seus direitos. "As pessoas em situa- 
ção de rua convivem com diversos estigmas. A 
elas são negados direitos essenciais à saúde, 
educação, moradia e alimentação, entre tantos 
outros. Quem mora na rua não quer piedade, 
mas oportunidade", destacou. 

Gestor da Seduc reafirma 

melhorias no CE Dayse Galvão 

O Gestor da Unidade Regional de Educa- 
ção (URE) de São Luís, Francisco Saraiva, 
esteve na amanhã desta terça-feira (25) no 
Centro de Ensino Professora Dayse Galvão, 
onde voltou a se reunir com alunos da esco- 
la. O objetivo da visita foi dar continuidade à 
reunião que aconteceu na última sexta-feira 
(22), quando o gestor da URE, acompanhado 
de equipe técnica da Seduc, esteve na unida- 
de atendendo a solicitação de estudantes e 
professores. Durante a primeira visita foi ob- 
servada as condições físicas e de estrutura 
organizacional em que se encontra a unidade 
de ensino. 

Dentre as principais reivindicações dos 
alunos estão: mudanças na gestão da escola, 
reforma de banheiros, melhoria da rede elétri- 
ca, cobertura da quadra de esporte, aumento 
no quadro de professores e melhoria no aces- 
so ao laboratório de informática, dentre outros. 

Francisco Saraiva informou que após ouvir 

os estudantes e suas reivindicações, foi defi- 
nido, em conjunto, a substituição interina do 
gestor da escola, pois o mesmo encontra-se 
afastado para tratamento de saúde, e levanta- 
mento dos problemas de emergência da rede 
elétrica e sanitária. A melhoria na quadra da 
escola já está assegurada por meio do projeto 
de reforma de quadras esportivas. Já a ques- 
tão de elevação do quadro de docentes será 
suprida seguindo a legislação do magistério, 
pelo reordenamento de turmas e dobra de car- 
ga horária de professores. 

Segundo o aluno e coordenador do movi- 
mento, Wesley da Silva, a iniciativa dos estu- 
dantes teve saldo positivo. "Avaliamos de forma 
positiva nossa reivindicação. É a primeira vez 
que um representante da Secretaria de Edu- 
cação vem até a escola e ouve os estudantes. 
Vamos dar um voto de confiança ao gestor da 
Seduc, que prometeu sanar com urgência algu- 
mas de nossas solicitações", enfatizou. 

Agerp e Uema iniciam processo de zoneamento 

agroclimático na Bacia do Itapecuru 

A Agência Estadual de Pesquisa Agrope- 
cuária e Extensão Rural do Maranhão (Agerp), 
órgão da Secretaria de Estado do Desenvol- 
vimento Social e Agricultura Familiar (Sedes), 
em parceria com o Núcleo Geoambiental da 
Universidade Estadual do Maranhão (Nugeo/ 
Uema), deu início esta semana ao processo 
de zoneamento agroclimático na Bacia do Ita- 
pecuru. 

O estudo tem por objetivo analisar os fato- 
res climáticos que influenciam diretamente o 
desenvolvimento da agricultura familiar, tendo 
por base riscos climáticos, como por exemplo, 
estiagem e degradação de solo. 

O procedimento visa apoiar as ações de 
planejamento e orientação aos agentes no de- 
senvolvimento da atividade rural, por meio da 
troca de experiências e da geração de conhe- 
cimentos técnico-científicos, que resultem no 
apoio e incremento da agricultura familiar do 
estado. 

Servirá ainda para definir o período mais 
adequado para a realização de plantios. Para 
isso, o grupo de pesquisadores se prepara 
para, no período médio de um ano, analisar 
todas as bacias hidrográficas, incluindo as do 
Mearim, Munim, Turiaçu, Maracaçumé, Pre- 
guiça e Periá. 

COOPERAÇÃO TÉCNICA 
Para o desenvolvimento do projeto, a 

Agerp e a Uema firmaram Acordo de Coope- 
ração Técnica, cujo objetivo é reunir esforços 
para promover estudos e implantar o projeto 
piloto de monitoramento de chuvas e constru- 
ção de calendário agrícola em nível de bacia 
hidrográfica no estado do Maranhão. 

O Termo de Cooperação prevê as institui- 
ções envolvidas na organização, viabilização e 

participação nas ações para aquisição de co- 
nhecimento e uso dos produtos utilizados no 
planejamento agrícola. 

Prevê, ainda, a divulgação do projeto nos 
escritórios regionais desta Agência, nos muni- 
cípios e nas comunidades. Outra incumbência 
é quanto à promoção de estratégias para a 
coleta e uso de informações que promovam 
um sistema de monitoramento dos resultados 
obtidos na fase em que será implantado o pro- 
grama. 

De acordo com o diretor de Pesquisa e De- 
senvolvimento da Agerp, Wellington Matos, o 
estudo é fundamental para o desenvolvimento 
social, econômico e ambiental do Maranhão. 
O projeto, segundo ele, contribui de forma di- 
reta com o Plano Brasil sem Miséria do Gover- 
no Federal, que tem como base o combate à 
pobreza extrema. 

"Nesse sentido, e considerando a importân- 
cia das informações climáticas, principalmente 
as chuvas e as características geoambientais, 
como solos, relevo e outros elementos, é que 
a Uema e a Agerp fortalecerão, por meio des- 
sa atividade, levantamento e coleta de dados a 
fim de estruturar um projeto piloto de monitora- 
mento de chuvas para construção de calendá- 
rio agrícola em nível de bacia hidrográfica no 
estado", destacou ele. 

Estas ações integram o planejamento do 
Comitê de Trabalho sobre Indicadores Rurais 
(Cirma), entidade de apoio que reúne insti- 
tuições que discutem e planejam ações dos 
indicadores agroeconômicos, sociais e geo- 
ambientais, cuja função é subsidiar pesquisa- 
dores, estudantes e sociedade de modo geral, 
para o desenvolvimento de pesquisa, com fer- 
ramentas que proporcionam qualificação à as- 
sistência técnica e aos agricultores familiares. 

CONSÓRCIO 

NACIONAL 
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E3 Bradesco LEILlO PRESENCIAI E "ON-UME" DE LOJA COMERCIAL - AMARANTE DO MARANHÍO/MA local do Leilão: Av. Angélica, 1.996 - 3' andar - cj. 308 (Auditório) - Higienópolis - São Paulo/SP 
Valor mínimo: R$ 180.967,00 Valor mínimo: R$37.828,00 1* Leilão: 01a 05/07/2013, às llh30 

ZUKERMAN 
LEiiaes 

Alienação Fiduciárla 

Edital de Leilão Presencial e "On-line" - Fábio Zukerman, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob n® 719, faz saber, através do presente Edital, que 
devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob n» 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (is ou 25) do Imóvel 
abaixo descrito, nas datas, hora e local infradtados, na forma da Lei 9.514/97. Localização do Imóvel: Amarante do Maranhão - MA. Centro. Rua 
Humberto de Campos, 738. Loja Comercial. Áreas totais aprox.; terr. 51m! e construção estimada in loco Sim3. Matr, 2.254 - RI local. Obs.: Imóvel 
foreiro. Construção pendente de averbaçâo no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes inclusive com terceiros de eventual 
individualizaçâo fisica da interligação/unificação com imóvel de terceiro, ampliação/demolição e divergência da área construída que vier a ser apurada 
in loco, com a lançada no IPTU, correrão por conta do comprador. Venda em caráter Ad Corpus e no estado em que se encontra. Ocupada, LOCAL DA 
REAUZAÇAO DOS LEILÕES PRESENCIAL E "ON-LINE": Escritório do Leiloeiro, situado na Av. Angélica n® 1.996, 3» andar, Conjunto 308, Higienópolis, em 
São Paulo/SP. I8 Leilão: 05/07/2013, às llh30 . Valor mínimo para venda: R$ 180.967,00 (Cento e oitenta mil, novecentos e sessenta e sete Reais). 2* 
Leilão: 18/07/2013, às llh30 (caso não seja arrematado no 1« leilão). Valor mínimo para venda: RS 37.828,00 (Trinta e sete mil, oitocentos e vinte e 
oito Reais). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação "on-line"; O interessado deverá efetuar o 
cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com 1 hora de antecedência ao evento. Informações: (11) 2184-0900 ou e-mail: contatogzukerman.com.br 
0s interessados devem consultar o edital completo disponível nos sites: WWW.bradesco.com.br/lmovdl» e WWW.ZUkerman.com.br 
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ECONOMIA 

Copa das Confederações deverá impulsionar arrecadação de julho 

A Copa das Confederações deverá tra- 
zer impacto positivo na arrecadação federal, 
disse na segunda-feira (24) o secretário da 
Receita Federal, Carlos Alberto Barreto. De 
acordo com ele, o crescimento do consumo 
de bebidas e da movimentação do comércio 
proporcionado pelo torneio deverá refletir-se 
na arrecadação de Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), do Programa de Inte- 

gração Social (PIS) e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (Co- 
fms). 

A alta do consumo, no entanto, só che- 
gará aos cofres do governo em julho. Isso 
porque os impostos são recolhidos com base 
no fato gerador ocorrido no mês anterior. "Se 
houver crescimento do consumo pela ativi- 
dade, o recolhimento ocorrerá no mês de ju- 

lho", disse Barreto ao comentar os dados da 
arrecadação federal em maio. 

O secretário também citou as festas de 
São João como fator que elevará a arreca- 
dação no próximo mês. Ele não apresentou 
estimativas. Disse apenas que o IPI, o PIS 
e a Cofins são os tributos que mais incidem 
sobre as bebidas, cujo consumo aumenta 
em épocas de festa. 
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Prazo médio da dívida pública volta a bater recorde em maio 

i' ■ '■ ■■ 

O prazo médio da Dívida Pública Fede- 
ral (DPF) voltou a bater recorde em maio. 
Segundo números divulgados pelo Tesouro 
Nacional, o prazo médio subiu de 4,22 anos, 
em abril, para 4,30 anos, no mês passado. É 
o maior intervalo registrado desde o início da 
série histórica, em 2005. 

O prazo médio corresponde ao tempo que 
o Tesouro leva para renovar completamente a 
divida pública. O órgão não divulga o resulta- 
do em meses, apenas em anos. A participação 
dos vencimentos nos próximos 12 meses caiu 
de 25,52% para 23,38%. Prazos mais lortgos 
são favoráveis ao Tesouro, porque dão ao go- 
verno mais tempo para planejar e executar as 
operações de rolagem (renegociação) da dívi- 
da pública. 

O vencimento de R$ 57,15 bilhões em 
papéis corrigidos por índices de preços pre- 
fixados fez a composição da DPF apresentar 
leve melhora em maio. A participação desses 

papéis na dívida interna caiu de 38,51% em 
abril para 36,40% no mês passado. A fatia dos 
títulos prefixados (com juros definidos ante- 
cipadamente). no entanto, subiu de 38,93% 
para 40,42%. 

A fatia dos títulos vinculados a taxas flu- 
tuantes, como a Selic (taxa de juros básicos 
da economia), aumentou um pouco, de 22% 
para 22,56%. A parcela da dívida interna vin- 
culada ao câmbio ficou praticamente estável, 
oscilando de 0,57% em abril para 0,62% em 
maio, ainda refletindo pouco a alta do dólar, 
que começou no fim do mês passado. 

Esses números levam em conta as opera- 
ções de swap pelo Banco Central, que eqüiva- 
lem a operações de compra ou venda de dólar 
no mercado futuro e têm impacto na dívida 
pública. 

Com taxas definidas antecipadamente, os 
títulos prefixados são preferíveis para o Tesou- 
ro Nacional porque dão maior previsibilidade 

à administração da dívida pública. Em contra- 
partida, os papéis vinculados à Selic repre- 
sentam mais risco porque pressionam a dívida 
para cima, caso o Banco Central tenha de re- 
ajustar os juros básicos por causa da inflação. 

Pelo segundo mês seguido, a participação 
dos estrangeiros na divida interna caiu. A fatia 
da dívida mobiliária interna - em títulos - nas 
mãos de não residentes caiu para 14,38% (R$ 
264,69 bilhões) em maio, contra 14,55% (R$ 
269,44 bilhões) registrados no mês anterior. 
O recorde foi registrado em março, quando 
a participação atingiu 14,8% (R$ 273,32 bi- 
lhões). 

Por meio da dívida pública, o governo pega 
emprestado dos investidores recursos para 
honrar compromissos. Em troca, compromete- 
-se a devolver os recursos com alguma corre- 
ção, que pode ser definida com antecedência, 
no caso dos títulos prefixados, ou seguir a va- 
riação da taxa Selic, da inflação ou do câmbio. 

EDUCAÇÃO 

Alunos da UnB criam mícrossatélite para mapeamento terrestre 

Alunos da Universidade de Brasília (UnB) 
estão desenvolvendo um projeto inédito no pais; 
a construção de um mícrossatélite, pouco maior 
que uma lata de refrigerante, que, pendurado a 
um balão de hélio, vai subir 30 quilômetros de al- 
tura do solo para coletar informações climáticas 
e tirar fotos da superfície terrestre. 

Líder da equipe, Pedro Henrique Dória, de 
21 anos. disse que a idéia de criar o dispositi- 
vo para o trabalho final de graduação surgiu da 
vontade de unir dois projetos espaciais: o balão 
atmosférico e o CanSat, que significa "satélite de 
lata". Pedro explica que o LaiCanSatl, como foi 
batizado o projeto, não atinge a órbita da terra, 
mas é chamado de mícrossatélite porque realiza 
propósitos semelhantes. 

O dispositivo será equipado com uma câme- 
ra fotográfica, um GPS, sensores meteorológi- 
cos de umidade, temperatura, pressão e nível 
ultravioleta. A maior inovação do LaiCanSatl, no 
entanto, é que ele terá dois motores para con- 
trolar o parapente, o que permitirá direcionar por 
quais pontos o mícrossatélite vai passar e, princi- 
palmente, determinar seu local de queda. 

Pedro diz que duas vezes por dia, em Bra- 
sília, são lançadas sondas meteorológicas que 
chegam a 30 quilômetros de altura. "O balão 
estoura e elas caem de paraquedas, mas não 
se sabe onde elas vão parar", diz. "Isso é um 
problema, porque podem cair no lago, em ca- 
sas, em qualquer canto. Isso impede que sejam 
embarcados sensores mais predsos, já que são 
mais caros." 

O LaiCanSatl será lançado na região de Vila 
Boa, em Goiás, onde a concentração de rotas 
aéreas é pequena. O grupo já solicitou autoriza- 
ção da Força Aérea Brasileira para soltar o balão 
com o dispositivo, o que deverá acontecer em 
agosto. Após o lançamento, a localização do mí- 
crossatélite será transmitida através de sinais de 
rádio. Um grupo vai esperar no local por cerca de 
três horas pela desdda do dispositivo para reco- 
lher as informações e imagens coletadas. 

"Será possível juntar todas as fotos tiradas 
pelo dispositivo em um software, borda com 
borda, e gerar um mapa gigante", diz Pedro. "A 
partir desse mapa é possível determinar áreas 
desmaiadas, fazer controle de produção agríco- 

la, de incêndios, observar o nível de rios, a ocu- 
pação urbana, e diversas aplicações que hoje a 
gente usa o satélite para fazer, mas que é muito 
caro. É possível ter informações muito mais atu- 
alizadas." 

Para desenvolver o projeto, Pedro conta com 
a orientação do professor do Departamento de 
Engenharia Elétrica, Renato Borges, e de alunos 
e professores das disciplinas de Engenharia Me- 
cânica, Engenharia Aeroespacial e Física. 

EXPERIÊNCIA 
Apesar da pouca idade, Pedro tem bastante 

experiência na área espacial. No ano passado, 
ele estagiou durante nove meses em um centro 
da NASA, nos Estados Unidos, e hoje é estagiá- 
rio da Agência Espacial Brasileira. 

Em abril, Pedro venceu a promoção inter- 
nacional de uma empresa áerea holandesa que 
tinha como prêmio uma viagem ao espaço - foi 
ele quem deu a previsão mais acertada sobre o 
ponto e a altitude atingida no espaço por um ba- 
lão lançado no Deserto de Nevada, nos EUA. A 
viagem está marcada para o inicio de 2014. 

Oficinas ensinam crianças a refletir com montagem de brinquedos 

Uma caneta, pedaços de barbante, um 
CD, uma rolha, tampas e uma garrafa pet 
cortada se transformam em um chapéu me- 
xicano com cadeirinhas que se movimentam 
como o brinquedo de verdade do parque de 
diversões. A montagem do "chap-mex", feito 
somente com materiais reaproveitados, tam- 
bém serve de exercício de reflexão, desco- 
bertas e debates entre as crianças. 

Essa é a proposta do TooDo Eco, pla- 
taforma educacional criada pela advogada 
chilena Daniela dei Campo, de 42 anos, e a 
artista plástica brasileira Ana Maria Lavan- 
der, a Naná, de 37. Juntas, elas ministram 
oficinas em escolas para ensinar crianças a 
aproveitar materiais recicláveis, pensar e se 
divertir ao mesmo tempo. 

"O brinquedo é um instigador da curio- 
sidade das crianças, elas adoram. Não é 
como jogar o conteúdo para prova simples- 
mente e cortar a curiosidade pela raiz", diz 
Daniela. 

As oficinas são gratuitas e têm duração 
de quatro meses com aulas semanais. Na 
temporada, as crianças aprendem a montar 

quatro brinquedos com mecanismos diferen- 
tes. O primeiro é o chapéu mexicano, o se- 
gundo uma aranha de oito patas e oito olhos 
que movimenta as patas e o terceiro, um 
dragão que mexe as asas. O quarto brinque- 
do é inventado pelas as crianças, que apli- 
cam os mecanismos que elas aprenderam. 
Somente itens reciclados são utilizados. A 
montagem é feita sempre em grupos e as 
descobertas e dúvidas são compartilhadas. 

Daniela e Naná já ministraram a oficina 
na escola municipal de São Paulo Amorim 
de Lima, localizada no Buíantã, na Zona 
Oeste de São Paulo, e atualmente estão no 
Projeto Âncora, em Cotia, na Grande São 
Paulo. Ambas têm projetos pedagógicos 
inspirados na Escola da Ponte, de Portugal, 
que não separa os alunos por séries e ensi- 
na as disciplinas por meio de projetos. 

Para dar o pontapé inicial ao projeto, elas 
optaram por escolas com este perfil, que 
têm "maneiras diferentes de ensinar e pos- 
suem projetos pedagógicos que reforçam a 
autonomia do aluno", como Daniela define. 
No entanto, elas estão abertas a fechar par- 

cerias com outras escolas e secretarias da 
Educação. 

"Acolhemos a oficina de brinquedos 
porque reforça nossa proposta pedagógi- 
ca, pensamos de forma parecida, em que 
a criança se torna protagonista. Durante a 
oficina, o aluno pode pensar e questionar", 
afirma Suzana Ribeiro, coordenadora do 
Projeto Âncora. O colégio atende 240 alunos 
do ensino fundamental de famílias carentes 
da região de Cotia. 

O educador Victor Lacerda, de 29 anos, 
do Projeto Âncora, diz que a oficina de brin- 
quedos permite o aprendizado sem exclu- 
são. "É a não exclusão e a sustentabilidade 
em todos os âmbitos. Além disso, o conhe- 
cimento através da prática fixa no ser huma- 
no." 

A próxima empreitada da TooDo Eco é 
criar um álbum de figurinhas batizado de All- 
-boom com jogos e ilustrações. "Doze ilus- 
tradores estão no projeto, vai ser como um 
livro de artes e vai fazer parte de um pro- 
grama educativo para inspirar as crianças", 
afirma Daniela. 
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MOVIMENTO PEDE VETO 
TOTAL DE DILMA AO PROJETO 

DO ATO MÉDICO 

O movimento Não ao Ato Mé- 
dico, que mobiliza profissionais e 
estudantes de 14 setores da área 
de saúde, que se sentem prejudi- 
cados com a aprovação do Proje- 
to de Lei 268/02, decidiu encami- 
nhar à presidenta Dilma Rousseff 
pedido de veto integral ao texto 
aprovado pelo Senado e pela Câ- 
mara dos Deputados. 

Integrantes do movimento se 
reuniram hoje (24), sob os pilotis 
da Biblioteca Nacional, e aprova- 
ram a formação de uma comissão 
integrada por representantes das 
14 profissões que integram a mo- 
bilização e um dos estudantes. 

A comissão pretende entregar 
documento à Casa Civil da Presi- 
dência da República, além de or- 
ganizar uma passeata até o Palá- 
cio do Planalto nesta quarta-feira 
(26). Outro protesto está marcado 
para sexta-feira (28). 

O projeto desagrada a várias 
categorias profissionais, porque 
estabelece o que denominaram 
de reserva de mercado para os 
médicos, impedindo a prática de 
atos praticados normalmente pe- 
las diversas profissões que atuam 
na área de saúde sem a interfe- 
rência deles. 

A principal queixa está no Inci- 
so I do Artigo 4o, segundo o qual 
entre as atividades privativas do 
médico, está a "formulação do 
diagnóstico nosológico e respec- 
tiva prescrição terapêutica". 

Entre as profissionais que par- 
ticiparam das discussões estava 
a vice-presidente do Conselho 
Regional de Fisioterapia e Tera- 
pia Ocupacional da 11a Região, 
Sandra Jardene. Ela é terapeu- 
ta ocupacional da Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal e re- 
latou que, quando trabalhava no 
Hospital de Base, teve vários em- 
bates com a chefia do seu setor 
porque ela exigia prescrição mé- 
dica para aplicação do tratamento 
aos pacientes. 

O problema, segundo ela, é 
que "o médico não sabia o que 
prescrever, pois não está prepa- 
rado para interferir nas nossas 
práticas". 

As profissões que foram re- 
presentadas no movimento Não 
ao Ato Médico são: fisioterapia, 
enfermagem, psicologia, terapia 
ocupacional, biomedicina, far- 
mácia, educação física, nutrição, 
odontologia, fonoaudiologia, vete- 
rinária, optometria e acupuntura. 

De acordo com o presidente 
do Conselho de Fisioterapia, Bru- 
no Fernandes, a sugestão dos se- 
tores interessados para a redação 
do Artigo 4° do projeto sempre foi 
a de que são atividades privativas 
do médico a "formulação do diag- 
nóstico nosológico e respectiva 
prescrição médica". 

Segundo Fernandes, a alte- 
ração de prescrição terapêutica 
para prescrição médica alinharia 
o texto com o foco do projeto, e, 
segundo ele, seria suficiente para 
apaziguar a totalidade das pro- 
fissões insatisfeitas com o PLS 
268/2002. 
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COM MAIS 60LS QUE BRASILEIROS 

J. 

Trio uruguaio assusta para a semifinal 

A rtilheiro do Campeonato italiano, artilheiro 
/A do Gauchâo e vtce-artilheiro do Campeo- 
/ Vato Inglês. É "só isso" que o Brasil terá 
pela frente na semifinal da Copa das Confedera- 
ções nesta quarta-feira (26). diante do Uruguai, 
no Mineirâo. 

Edinson Cavani, Diego Foríán e Luis Suárez 
fazem parte da elite dos jogadores de futebol. 
Respeitados, para muitos formam um dos me- 
lhores trios de ataque do mundo Só em 2013, 
juntos, já fizeram 49 gds 

O trio de ataque da Seleção Brasileira, for- 
mado por Neymar, Hulk e Fred. marcou, soma- 
dos os desempenhos dos três no ano, 38 gols 
-11 a menos que os uruguaios. 

Na estreia da Copa das Confederações, 
diante da Espanha, o técnico Oscar Tabárez co- 
meçou com Fortán no banco. No jogo seguinte, 
diante da Nigéria, mudou de idéia. Apostou no 
trio de atacantes e deu certo: Foríán deu passe 
para o Lugano fazer o primeiro gol e. um contra- 
-ataque puxado por Suárez, que passou por Ca- 
vani. terminou com bela conclusão de Foríán e o 
gol da vitória por 2 a 1. Por isso, o treinador nâo 
abrirá mâo de seus principais jogadores no duelo 
diante do Brasil. 

Todos sabem que um Brasil e Uruguai sem- 
pre é drfidl. Acho que eles têm um pouco mais 
de pressão por serem os anfitriões. Todo mundo 
estará a favor. Temos de jogar da melhor ma- 
neira. estamos acostumados a pressão. Temos 
experiência para aproveitar o momento", afir- 
mou Suárez. que se tomou o makx artilheiro do 
Uruguai, com 35 gols. após marcar duas vezes 
diante do Taiti. 

Dos três, apenas Forián abriu mâo da Euro- 
pa para atuar no Brasil, em seus últimos anos de 
carreira. O jogador, eleito o melhor da Copa do 
Mundo de 2010, na África, acertou com o Inter- 
nacional em 2012. Após semestre apagado no 
ano passado, ele reencontrou o bom futebol e 
foi o artilheiro do Gauchâo. com nove gols, um 
a mais do que o companheiro Leandro Damiâo. 

Já Suárez e Cavani vêm recebendo assédio 
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Fortán, Cavani a Suárai 

dos maiores dubes europeus nas últimas tem- 
poradas. Os dois estão em alta e acostumaram- 
se a ser dedsivos nas prindpais Ligas. Suárez 

só nâo foi o artilheiro da Premier League porque 
ficou suspenso nas últimas quatro rodadas após 
mordida no lateral Ivanovic, do Chelsea. Ele aca- 
bou a competição com 23 gols, três a menos do 
que o holandês Robin Van Persie. do Manches- 
ter United (ING). 

Cavani. alvo de Real Madnd. Manchester 
United. Manchester City e Chelsea. terminou a 
temporada europeia como o artilheiro da Liga 
Italiana, com 29 anos O "Monstro", como é cha- 
mado pela imprensa local, sempre esteve entre 
os prindpais artilheiros do pais nos últimos três 
anos. 

SUÁREZ 
19 gols / 25 jogos em 2013 
Clube: Liverpool (ING) 
Valor de mercado: 45 milhões de euros 
CAVANI 
17 gols / 28 jogos em 2013 
Clube: Napoli (ITA) 
Valor de mercado; 63 milhões de euros 
FORLÁN 
13 gols/25 jogos em 2013 
Clube: Internacional 
Valor de mercado: 1 milhão de euros 

Thiago Neves pode sair do Fluminense e 

ser negociado de volta para o Al Hilal 

O meia Thiago Neves pode deixar o Flu- 
minense. E o provável destino seria o Al Hilal 
(SAU), justamente o clube que o vendeu para o 
Tricolor no ano passado. Ainda nâo houve pro- 
posta ofidal pelo jogador, mas a negociação 
existe e o possível "sim* nâo deve levar muito 
tempo. 

Na semana passada, o Al Hilal entrou em 
contato e a confiança dos árabes era gran- 
de num acordo. Nos últimos dias. a oferta foi 
formulada e o Fluminense deu sinais de que 
poderia liberá-lo. Thiago Neves seria a gran- 
de contratação do clube árabe para a próxima 
temporada. Ele é considerado um dos maiores 
ídolos do Al Hilal em todos os tempos. Porém, 
o camisa 10 descartou o retorno ao Oriente 
Médio. 

A diretoria do Flu se posicionou sobre o 
assunto, ressaltando o interesse que muitos 
clubes do Brasil e do exterior demonstram nos 

jogadores hoje presentes nas Laranjeiras. 
'A palavra do dube é que não existe nada 

além das consultas que temos por todos os 
nossos atletas O que posso dizer é que ele 
tem contrato longo com o Fluminense, só isso. 
O dia em que qualquer jogador for negodado, 
isso será informado oficialmente pelo dube", 
comentou o diretor executivo de futebol do Flu- 
minense. Rodrigo Caetano 

O jogador nâo possui mais vinculo com o 
agente Léo Rabello Quem cuida da carreira 
dele hoje é a empresa Fatto, da qual faz parte 
a esposa. MarceNa Di Biase. Ele tem contrato 
com o Fluminense até o fim de dezembro de 
2015, sendo que os direitos econômicos per- 
tencem ao dube e à Unimed-Rio. 

Devido á última lesão na panturrilha es- 
querda, o camisa 10 do Flu não partidpou da 
viagem aos Estados Unidos. Ele permaneceu 
no Rio de Janeiro para tratamento médico 

Júlio César reclama da leveza da bola 

Cafusa e elogia trio uruguaio 

O goleiro Júlio César havia avisado que evi- 
taria fazer criticas à Cafusa. bola utilizada na 
Copa das Confederações Afinal, o veterano tem 
adotado todos os cuidados possíveis para que o 
desfecho de sua nova passagem pela seleção 
brasileira não seja o mesmo da Copa do Mundo 
de 2010, quando falhou na derrota para a Ho- 
landa depois de reclamar bastante da polêmica 
Jabulani. 

Bastaram três jogos do Brasil na Copa das 
Confederações, no entanto, para Júlio César 
nâo conseguir mais se controlar em relação à 
Cafusa "Falei que nâo comentaria nada da bola, 
mas é nítido o que acontece quando os joga- 
dores chutam de longe. Há um motivo para o 
efeito que a batida pega. O Balotelli sabe disso 
e. como tem qualidade, passou a arriscar finali- 
zações de todos os lugares do campo contra a 
gente*, argumentou. 

Em 2010, Júlio César dizia que a Jabulani 
era muito leve e instável - o mesmo problema 
que ele afirma ter notado na Cafusa As duas bo- 
las foram fabricadas pela Adidas, patrocinadora 
da Fifa e principal concorrente da Nike, parceira 
da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 

Mesmo que a bola fosse do agrado de Júlio 
César, o goleiro teria grandes preocupações no 
próximo compromisso da seleção brasileira. Ele 
respeita muito o trio ofensivo formado por Suá- 
rez. Cavani e Forián. principal arma do Uruguai 
nesta quarta-feira (26). no Mineirâo. em jogo que 
vaie vaga na decisão da Copa das Confedera- 
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Júlio César 

çües. 
"Sâo três atacantes fortíssimos, que podem 

decidir uma partida com uma piscada de olho. 
Conheço todos muito bem. O Suárez foi consi- 
derado um dos melhores de sua posição no últi- 
mo Campeonato Inglês. O Cavani está manten- 
do uma regularidade há muito tempo no futebol 
italiano, sendo requisitado por vários dubes O 
Fortán era fantástico nos treinos de finalizações 
que fazíamos na Inter de Müâo. chutando com 
os dois pés", enalteceu 

De qualquer maneira. Júlio César garante 
que está preparado para enfrentar Suárez. Ca- 
vani. Forián e a Cafusa. "Eu me sinto muito con- 
centrado. Também vou pedir para o nosso time 
ficar atento ao rebote para nâo sermos surpre- 
endidos". disse o desafeto da bola da Copa das 
Confederações 

Após recusar ofertas, Kleber depende do 

Porto para seguir no Yerdâo 

O atacante Kleber inidou nessa segunda- 
-feira (24) aquela que poderia ser sua última se- 
mana no Palmeiras A tendénda. porém, é que 
ela seja mais uma igual às outras, já que deverá 
permanecer no dube. 

Essa é a vontade do próprio camisa 9 e da 
comissão técnica do Verdâo O Porto (POR), 
donos de seus direitos, tem até o dia 30 de ju- 
nho para chamá-lo de volta Porém, ainda nâo 
o fez. Já houve um contato entre as duas dire- 
torias e o pedido pelo retomo nâo aconteceu. 

Kleber quer permanecer no Palmeiras até 
o final de seu vinculo, em dezembro deste 
ano. Por isso. recusou uma proposta do futebol 
russo, além de outras duas de empréstimo de 
dubes que disputam a Série A do Campeonato 
Brasileiro atualmente. Na visão do jogador, ele 
fez poucas partidas pelo Palmeiras (atuou em 
11 no ano) e ainda tem muito a mostrar. 

A satisfação da comissão técnica com o ata- 
cante não é completa. Mas ainda acreditam que 
pode dar certo no Verdâo. Além disso, as difi- 
culdades para encontrar um outro centroavante 
no mercado fazem a permanência do camisa 

9 ser desejada. Alguns nomes foram tentados, 
como Velázquez. do Libertad (PAR), mas sem 
acordo. O dube teme nâo conseguir trazer ou- 
tro para posição e ficar apenas com Caio no 
elenco para toda a Série B. 

O agente do jogador, Carlos Neto. viajará 
na próxima quinta-feira (27) para Portugal para 
definir a situação A expectativa é que ele volte 
de lá com o futuro do atleta já definido 

Hoje. o elenco do Porto conta com dnco 
atacantes, entre eles o ídolo da torcida, o co- 
lombiano Jackson Martinez. e os brasileiros 
Kelvin e Liedson, que brilharam na conquista 
do Campeonato Português neste ano. 

Em recuperação de uma tendinite no joelho 
direito. Kleber já deixou o departamento médico 
e faz trabalhos físicos na Academia. Aos pou- 
cos. ele está voltando a treinar com bola e a ex- 
pectativa é que esteja pronto para jogar na volta 
da Série B, no dia 6 de julho, contra o Oeste 

Titular em boa parte da temporada, o ca- 
misa 9 ficou fora de várias partidas por conta 
do problema. Ele marcou dois gols desde que 
chegou. 
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