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CAPITAL E INTERIOR R$ 2,00
EXEMPLAR  DE  ASSINANTE  

SEGUNDA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2015

PÁGINA 5\EMPREGO

Alunos do município na Semana de Ciência e Tecnologia
Durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, os estudantes das escolas da rede municipal de São Luís apresentarão diversas maneiras de colaborar com a preservação do meio ambiente e 

promover o uso sustentável dos recursos da natureza, como o projeto "Filtro Ecológico como Sistema de Irrigação Alternativa: recursos para reaproveitamento da água".

PÁGINA 7/URBANO

Centésima Operação Lei Seca deste ano, realizada neste fim de semana pelo  Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, em conjunto com a Polícia Militar, resultou  na remoção de veículos, 
apreensão de carteiras de habilitação, recusas de teste de bafômetro e na prisão de um médico, flagrado dirigindo sob efeito de álcool e entorpecente. Desde janeiro até o início de outubro, 

a ação já reduziu em 16% o número de acidentes com vítimas fatais nas rodovias estaduais que cortam o Maranhão. 

PÁGINA 8/URBANO

80 vagas para oTribunal de Justiça do DF

K
A

R
L
O

S
 G

E
R

O
M

Y
\O

IM
P

\D
.A

 P
R

E
S

S

Modelo busca 
patrocínio para 
participar de evento 
Gleison Gonçalves, que ganhou o concurso de 
beleza Mister São Luís e ficou como segundo 
colocado no Mister Maranhão, almeja voos 
maiores. Ele está em busca de apoio.  
PÁGINA 7\URBANO

CONCURSO

Polícia apreende
15  CNHs  e 20 veículos 

Vasco volta 
para lanterna 

do Campeonato 
Brasileiro 

após empate   
  SUPERESPORTES 11

Mega-Sena - Concurso n. 1752

09  36  37  53  55 60

Lotomania – Concurso n. 1599 

04 08 15 19 20

24 25 27 31 38

49 50 62 64 69

77 78 80 83 88   

Quina - Concurso n. 3906

06 27 42 59 61

Timemania- Concurso 785

01  07  14  31  40  50  51

  Loterias

  Marés

  Brasília-DF
 O PSDB e o DEM viraram o prin-
cipal ponto de apoio para preser-
var Eduardo Cunha. O cálculo é 
de que esses dois partidos, soma-
dos àqueles que estão com Cunha 
para o que der e vier, seguram o 
presidente da Casa. Até ontem, o 
PSDB tinha desembarcado, mas 

nem tanto. PÁGINA 3/POLÍTICA

04h21      Baixa    1.1 m

10h36      Alta         5.0m

16h41      Baixa      1.4 m

22h56      Alta         5.1m 

Fundação de Assistência a Deficientes e Autistas 
faz campanha de conscientização  PÁGINA 7/URBANO

SAÚDE

OPERAÇÃO LEI SECA

 Maranhão na Tela 
com inscrições abertas 
para produtores locais
 O Festival de Cinema Maranhão 

na Tela, que será realizado de 

20 a 30 de janeiro de 2016, está 

com inscrições abertas até 

amanhã , dia 20, para mostra 

competitiva,  exclusiva para                                                              

filmes maranhenses.  

   PÁGINA 9/IMPAR 

I M P A R

MAC ainda sonha
com título de campeão

  Empate (sem gols) deu o título do segundo turno ao Marília, 
mas o MAC terá vantagem de jogar por dois empates para 
conseguir o título de campeão da segunda divisão do 
Campeonato Maranhense.  SUPERESPORTES 12
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São Luís, segunda-feira,

19 de outubro de 2015
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] ]GERAL
LAVA-JATO

R$ 411 milhões em 
transações suspeitas
Movimentação equivalente a R$ 370 milhões abasteceu diversas contas, entre elas as de Eduardo 
Cunha na Suíça, e envolve bancos nos EUA e de origem desconhecida, além de empresa offshore

EDUARDO MILITÃO

MARCELLA FERNANDES

O 
mapa da movimentação  
financeira do esquema 
que inclui as contas do 
presidente da Câmara, 

Eduardo Cunha (PMDB-RJ), na 
Suíça soma, pelo menos, R$ 411 
milhões. O registro aponta para a 
existência de 58 transações em 29 
contas bancárias. É o que aponta 
levantamento do Correio Brazi-
liense sobre parte de documen-
tos que o Ministério Público da 
Confederação (MPC), da Suíça, 
enviou à Procuradoria Geral da 
República (PGR). As transações 
foram realizadas entre 2007 e 2014 
e têm como operadores o lobis-
ta João Augusto Henriques e o 
empresário português Idalécio 
de Oliveira, dono da Companhia 
Beninoise de Hydrocarbures e 
Lusitânia Petroleum. Os dados 
embasam o inquérito contra 
Eduardo Cunha por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro 
na PGR.

A procuradoria suspeita 
que Cunha recebeu 1,3 milhão 
de francos suíços como propi-
na pelo fato de a Petrobras ter 
pagado US$ 34,5 milhões por 
metade de um campo de pe-
tróleo em Benin, na costa oes-
te da África. O parlamentar já foi 
denunciado ao Supremo Tribu-
nal Federal por supostamente 
ganhar propina pela venda de 
navios para a petroleira brasi-
leira. Cunha nega todas as acu-
sações e afirma que não possui 
nenhuma conta no exterior ou 
em empresa offshore.

De toda a movimentação, 
90%, o equivalente a R$ 370 mi-
lhões, se referem a transações 
feitas a partir de pagamentos 
da Petrobras a Idalécio de Oli-
veira. O português repassou, a 
título de “taxa de sucesso”, US$ 
10 milhões (R$ 38,7 milhões) a 
Henriques, ex-funcionário da 
Petrobras ligado ao PMDB. 

Da conta Acona, de Henri-
ques, R$ 5,3 milhões seguiram 
para Eduardo Cunha. O restante 
ainda é um mistério (leia abai-
xo). Quatro contas de Cunha e 
sua mulher, Cláudia Cruz, na 
Suíça, participaram de deze-
nas de transações com contas 
fora do país europeu, inclusive 
com uma dele próprio no ban-
co Merrill Lynch, nos Estados 

Patrimônio de Eduardo Cunha é 37 vezes superior ao declarado à Justiça, diz Procuradoria Geral da República 

É muito estranha essa aceleração de 
procedimentos às vésperas da divulgação 
de decisões sobre pedidos de abertura de 
processo de impeachment, procurando 
desqualificar eventuais decisões

Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
presidente da Câmara

50

Quantidade de políticos, 
entre governadores, 

ministros, senadores e 
deputados, investigados 

pela Lava-Jato 
no STF e STJ

Unidos. Cláudia utilizou US$ 1 
milhão para bancar cartões de 
créditos internacionais, aulas de 
inglês, academias de tênis, MBA 
e recursos para uma de suas fi-
lhas. Todas essas transações so-
mam R$ 41 milhões, bem mais 
do que Cunha recebeu do lobis-
ta Henriques.

Desconhecido

A origem e o destino de parte 
do dinheiro que circulou pelas 
contas do deputado não foram 
totalmente identificados. Nelas, 
ele utilizou US$ 423 mil de ori-
gem desconhecida para paga-
mentos. E recebeu outros US$ 
4,8 milhões. Ao todo, as contas de 
Cunha e Cláudia na Suíça recebe-
ram R$ 33 milhões pelo câmbio 
de sexta-feira. O rastreamento 
até agora é preliminar. Devem 
ser identificadas novas transa-
ções na medida em que a Polícia 

Federal e o grupo de trabalho da 
PGR sobre a Operação Lava-Jato 
analisam as dezenas de extratos 
enviados pelos suíços.

A assessoria de Cunha enviou 
nota de esclarecimento idênti-
ca à prestada por ele sobre ou-
tros fatos relacionados à desco-
berta das contas no exterior. O 
deputado não explica as movi-
mentações, nega recebimento 
de propinas e engrossa críticas 
ao Ministério Público. Ela disse 
que há uma “estratégia ardilosa” 
na conduta de Janot para “vazar 
maciçamente supostos trechos de 
investigação” para desestabilizar 
sua gestão à frente da Câmara e 
sua “imagem de homem públi-
co”. Cunha disse confiar que o 
Supremo Tribunal Federal, “cer-
tamente, fará justiça ao apreciar 
os fatos imparcialmente”.

Para o deputado, o Ministério 
Público põe sua respeitabilidade 
em xeque e ofende as institui-

ções por fazer “omissão propo-
sital” de outros personagens da 
investigação. Ao todo, cerca de 
50 políticos, entre governadores, 
ministros, senadores e deputa-
dos, são investigados pela Ope-
ração Lava-Jato no Supremo e 
no Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Para Cunha, a atuação de 
Janot tem como objetivo manter 
a presidente Dilma Rousseff no 
cargo — recai sobre o parlamen-
tar a decisão sobre abertura de 
processo de impeachment con-
tra ela. “É muito estranha essa 
aceleração de procedimentos às 
vésperas da divulgação de deci-
sões sobre pedidos de abertura 
de processo de impeachment, 
procurando desqualificar even-
tuais decisões”, diz a nota.

Milhares de estudantes já 
participaram dos aulões do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) promovidos pelo Go-
verno do Maranhão, por meio 
da Secretaria de Estado da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação 
(Secti). Neste domingo (18), 
estudantes lotaram o ginásio 
do Colégio Maranhense Mar-
celino Champagnat para a úl-
tima revisão antes do exame.

As revisões presencias fo-
ram iniciadas ao final de agosto 
e, até agora, já foram realiza-
das nos municípios de Açai-
lândia, Bacabal, Chapadinha, 
Codó, Imperatriz, Pedreiras, 
Santa Inês, Presidente Dutra 
e São Luís. As aulas integram 
o Programa Pré-Universitá-
rio, o Preuni e foram realiza-
das para fortalecer a proposta 
do governador Flávio Dino de 
democratizar o acesso ao ensino 
superior e melhorar o desem-
penho do Maranhão, que tem 
o menor número de graduados 
por habitantes do Brasil. “Pen-
samos em um programa para 
atender aqueles que querem 
entrar no ensino superior e não 
têm como pagar um cursinho. 
Oferecemos, ainda, uma assis-
tência continuada. Os aulões 
ficam disponíveis no aplicati-
vo do PreUNI e os estudantes 
podem tirar dúvidas sobre os 
conteúdos por meio do próprio 
aplicativo”, destacou o secre-
tário de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Bira do Pindaré. “A 
fórmula do PreUni é um suces-
so. Em 2016 será ainda melhor”, 

O Instituto Nacional de Mete-
orologia (Inmet) emitiu na ma-
nhã de ontem (18) cinco aler-
tas de seca e dois de ondas de 
calor, válidos até amanhã(20). 
A umidade relativa do ar pode 
chegar a 10% e a situação é con-
siderada de perigo.

No Maranhão pode alcan-
çar o centro e o sul do estado. 
Em todo o estado de Goiás e 
no Distrito Federal. No Piauí, 
o alerta abrange quase todo o 
estado, menos o litoral. Tam-
bém fazem parte da região mais 
seca o oeste e o noroeste de Mi-
nas Gerais, o extremo oeste da 

Bahia, a metade sul do Tocan-
tins e a metade leste de Mato 
Grosso. Nessas regiões, há risco 
para a saúde.

O centro-sul do Ceará e o ex-
tremo oeste dos estados de Rio 
Grande do Norte, Paraíba e Per-
nambuco são áreas consideradas 
de perigo potencial, com umida-
de chegando a 25%. Já a onda de 
calor atinge o noroeste de São 
Paulo, o norte e o leste de Mato 
Grosso do Sul, o centro-sul de To-
cantins, o centro-leste de Mato 
Grosso e todo o estado de Goi-
ás, incluindo o Distrito Federal. 
Essas localidades podem voltar 

a registrar recordes de tempera-
tura nos próximos dias.

Dia mais quente do ano
O monitoramento do Cli-

matempo Meteorologia apon-
ta que a última sexta-feira (16) 
foi o dia mais quente do ano no 
país. O levantamento leva em 
consideração a quantidade de 
municípios em que o Inmet re-
gistraram medições a partir dos 
40 graus Celsius (°C). Com 13 
cidades, a Região Sudeste foi a 
que teve a maior quantidade de 
temperaturas iguais ou acima 
dessa marca. Nordeste e Cen-
tro-Oeste tiveram oito cidades 

cada. Na Região Norte, foram 
sete municípios.

Como não há medição re-
gular e tecnicamente confiável 
em todas as cidades do país, a 
Climatempo afirma que o ca-
lor a partir dos 40°C foi senti-
do em muitas outras cidades, 
ao longo da sexta-feira. Entre 
as capitais, destaca-se o Rio de 
Janeiro, onde os termômetros 
atingiram 42,8°C na sexta-feira, 
no dia mais quente para uma 
primavera em um século de me-
dições. Nesse mesmo dia, Bra-
sília registrou 35,9°C, na tem-
peratura mais alta da história.

A uma semana da reali-
zação das provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep) 
divulgou, em sua página ofi-
cial no Twitter, que são falsas 
as fotos de supostas capas de 
dois modelos da avaliação e 
o tema da redação do Enem 
de 2015 que circularam pelas 
redes sociais ontem.

“Atenção participantes do 
#Enem2015! As provas que 
estão circulando são falsas”, 
diz o comunicado. Em 2009, 
a prova do Enem foi cancela-
da pelo Ministério da Educa-
ção (MEC), após o vazamento 
confirmado de informações.

No próximo fim de sema-
na, mais de 7,7 milhões de es-
tudantes farão quatro provas 
objetivas, cada uma com 45 
questões de múltipla escolha 
e uma prova de redação. No 
sábado, 24 de outubro, serão 
aplicadas as provas de ciências 
humanas e suas tecnologias 
e de ciências da natureza e 
suas tecnologias, com dura-
ção de quatro horas e trinta 
minutos, contadas a partir da 
autorização do aplicador. No 

MAIS QUENTE

Maranhão tem alerta de seca e calor 

EDUCAÇÃO

ALERTA

Último aulão do Enem 2015 
atrai centenas de estudantes

Falsas fotos de provas do 
Enem nas redes sociais

Aplicativo

Além das revisões 
presenciais, foi 
desenvolvido um 
aplicativo que pode ser 
baixado gratuitamente 
nos celulares e conta 
com o mesmo nome do 
programa. Nele, podem 
ser acessadas videoaulas, 
simulados do Enem 
e novidades sobre as 
disciplinas. Os estudantes 
também podem tirar as 
dúvidas com os tutores. 
Uma das principais 
vantagens é que a internet 
só é necessária para fazer 
o download. Depois disso, é 
só aproveitar a revisão.

continuou o secretário.
Neste fim de semana as re-

visões gratuitas estiveram em 
São Luís, Paço do Lumiar, Pre-
sidente Dutra, Estreito e Porto 
Franco. Em São Luís, o aulão 
deste domingo reforçou a pre-
paração dos estudantes para as 
redações do exame. “Temos os 
melhores professores de cursi-
nhos pré-vestibulares à dispo-
sição”, destacou o coordenador 
da equipe de docentes em São 
Luís, Diógenes Moreira. A rea-
lização do governo Flávio Dino 
possibilitou que a metodologia, 
pensada para cativar a juven-
tude, chegue gratuitamente a 
vários municípios do estado.

domingo, 25, será a vez de lin-
guagens, códigos e suas tecno-
logias, redação e matemática 
e suas tecnologias, com du-
ração de cinco horas e trinta 
minutos.

Considerado, sempre, o 
horário oficial de Brasília, a 
aplicação das provas começará 
às 13h30. Os candidatos terão 
acesso aos locais de prova a 
partir das 12h. Os portões se-
rão fechados às 13h, em todas 
as unidades da Federação. As-
sim, quem mora em Manaus, 
por exemplo, terá de chegar 
ao local de prova até as 12h 
locais; em Rio Branco, às 11h.

Esta será a primeira edição 
da prova em que o Ministério 
da Educação não vai encami-
nhar a versão impressa pelos 
Correios. Para evitar impre-
vistos, a orientação do  MEC 
é que os candidatos visitem 
o local das provas com ante-
cedência. Para ajudar os can-
didatos a se preparar para o 
Enem, a EBC preparou o apli-
cativo Questões Enem que re-
úne todas as questões desde 
a edição de 2009. No sistema, 
é possível escolher as áreas 
do conhecimento que se quer 
estudar. O acesso é gratuito.

Sucesso de público na revisão gratuita realizada neste domingo
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FOCOS & DESVIOS
As desventuras em série de Eduardo Cunha deixaram 

o PT e o Planalto à espera do pior. A aposta deles é de que 
o presidente da Câmara dará sinal verde à tramitação de 
um processo de impeachment contra a presidente Dil-
ma Rousseff em breve. Acreditam que não passará des-
ta semana, ainda que o Supremo Tribunal Federal (STF) 
não tenha se pronunciado definitivamente sobre ritos. 
Os mais fiéis escudeiros avaliam que “ou ele usa logo a 
bala de prata”, ou a bala perderá o seu poder de fogo mais 
adiante, quando o assunto será a própria sucessão de Edu-
ardo — tema que, aliás, conforme adiantou o Correio na 
semana passada, está na roda há dias.

CRISE NA BASE

“Levy fica”, diz 
Dilma na Suécia
Após manter o ministro da Fazenda, presidente disse que adotará medidas que farão parte do 
ajuste fiscal, como aprovação da volta da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira

A 
presidente Dilma Rousseff 
disse ontem(18) que o mi-
nistro da Fazenda, Joaquim 
Levy, permanece no gover-

no. “O ministro Levy fica. Nem se 
tocou nesse assunto”, disse em en-
trevista coletiva em Estocolmo, na 
Suécia, ao ser perguntada sobre 
rumores publicados na imprensa 
nos últimos dias de que o minis-
tro deixaria o cargo. “Se ele [Levy] 
fica, é porque concordamos com 
a política econômica dele. Não ti-
nha nenhuma insatisfação dele. 
Eu não sei como é que saem essas 
informações, elas são muito da-
nosas”, destacou Dilma Rousseff.

A presidente disse que, além 
de outras medidas que farão parte 
do ajuste fiscal, estratégias para 
que o governo consiga aprovar a 
volta da Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira 
(CPMF0 e também a Desvincula-
ção de Receitas da União (DRU), 
que permite o governo gastar li-
vremente parte do Orçamento, es-
tão sendo discutidas com o minis-
tro da Casa Civil, Jaques Wagner, e 
com o do Planejamento, Nelson 
Barbosa. “A CPMF é crucial para 
o país. Não estamos aumentan-
do impostos porque queremos, 
estamos aumentando impostos 
porque precisamos. A questão da 
CPMF é a melhoria macroeconô-
mica do país. Pode ser que nesse 
momento algumas pessoas não 
entendam, mas certamente en-
tenderão quando os efeitos que 
essa medida produzir aparece-
rem”, avaliou Dilma.

Segundo Dilma Rousseff,  “sem 
a CPMF é muito difícil” que o país 
alcance o reequilíbrio fiscal e volte 
a crescer. “É um grau de dificuldade 
máximo. Nós precisamos estabi-
lizar as contas públicas para que 
o país volte a crescer, para que se 
perceba que o Brasil tem uma soli-
dez fiscal”, justificou, reconhecen-
do que a crise política que o Brasil 
atravessa “é um componente da 
crise econômica” e disse que “é 
óbvio que a crise política amplia 

Apagão à vista
Técnicos da área de Minas e Energia levaram ao 

governo o receio de um apagão de energia em regiões 
isoladas, como Rondônia e Roraima, hoje abasteci-
das com termelétricas. É que os recursos para pagar o 
diesel que abastece essas usinas estão nos estertores.

Hellooo, não tem mágica!!!!
Na esteira das críticas ao ministro da Fazenda, Jo-

aquim Levy, Lula tem dito que, há 12 anos, sobravam 
economistas com novas ideias para o Brasil. Ago-
ra, ele reclama aos amigos que está difícil encontrar 
pensamentos diferentes. Todos só falam em ajuste 
fiscal de contas, sem muitas ideias que permitam 
promover desenvolvimento e melhorar a situação 
econômica ao mesmo tempo.

Missão impossível
Em 4 de outubro, esta coluna publicou que Edu-

ardo Cunha tentaria, mas teria dificuldades de seguir 
à risca o que foi feito por Renan Calheiros em 2007: 
entregar a Presidência da Casa, para preservar o man-
dato. Agora, nove anos depois, a vida mudou: o sujei-
to, quando vai votar pela cassação de um colega, tem 
que ir ao microfone. E tem muita gente com medo 
de botar a cara para defender tantas contas suíças.

Fiéis da balança
O PSDB e o DEM viraram o principal ponto de 

apoio para preservar Eduardo Cunha. O cálculo é de 
que esses dois partidos, somados àqueles que estão 
com Cunha para o que der e vier, seguram o presi-
dente da Casa. Até ontem, o PSDB tinha desembar-
cado, mas nem tanto.

Direito de defesa
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) promo-

verá, entre terça e quarta-feira, um encontro para 
debater a garantia ao direito de defesa. Especialistas 
em direito penal se reunirão em Brasília para discu-
tir como estão o cumprimento da lei e o respeito a 
esses princípios. Confirmaram presença: Sebastião 
Reis e Nefi Cordeiro, ministros do STJ; Timothy Otty, 
membro do grupo consultivo da Secretaria de Rela-
ções Exteriores da Inglaterra; e Eugênio Zaffaroni, mi-
nistro da Suprema Corte da Argentina, entre outros.

Atleta privilegiado
Uma das melhores pistas para a prática de moun-

tain bike em Brasília fica no… Palácio do Jaburu! É! 
A pista é considerada tão boa que o líder do PSD na 
Câmara, Rogério Rosso, adepto do esporte, pediu e 
obteve autorização do vice-presidente Michel Temer 
para usar o local.

Para poucos
Recentemente, Rosso sugeriu à presidente Dilma 

que faça a união dos jardins do Jaburu e da Alvora-
da na beira do lago para ampliar o percurso. Assim, 
a presidente poderá treinar em terrenos mais aci-
dentados, que, aliás, vem enfrentando na política e 
na economia.

O que eles temem
A deputada Jô Moraes (PCdoB-MG) tem revela-

do o receio de um país conflagrado na hipótese de 
aprovação do impeachment. “Nós não vamos ficar 
calados. Vamos para as ruas defender o mandato da 
presidente Dilma”, diz ela.

E o Piccianinho, hein?
Silêncio sepulcral do líder do PMDB, Leonardo 

Picciani (RJ), sobre as contas de Eduardo Cunha na 
Suíça. E não é a primeira vez que ele mergulha dian-
te das agruras do antecessor.

Os eleitores poderão auditar o 
resultado do pleito municipal de 
2016 por meio do Código QR – um 
código de barras em 2D que pode ser 
escaneado pela maioria dos apare-
lhos celulares que têm câmera foto-
gráfica. A ferramenta permitirá que 
qualquer cidadão acesse de forma 
rápida, segura e simplificada as in-
formações contidas nos Boletins 
de Urna (BU), que são impressos 
após o encerramento da votação e 
afixados em quadros de aviso nas 
seções eleitorais.

O BU já é disponibilizado na in-
ternet após o resultado da eleição, 
o que permite a qualquer pessoa 
conferir se a informação forneci-
da pela seção eleitoral é a mesma 
consolidada na totalização do re-
sultado pelo TSE. Mas, a partir das 
Eleições Municipais de 2016, com 
o recurso do Código QR, o eleitor 
poderá usar seu smartphone ou ta-
blet para fazer a leitura do código 
que estará estampado no relató-
rio disponível nas seções eleitorais.

O desenvolvimento do aplica-
tivo foi autorizado pelo presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
ministro Dias Toffoli, e não terá qual-
quer custo para a Justiça Eleitoral, 
já que o uso do Código QR é livre 
de qualquer licença. A ferramenta 

as condições de bloqueio para sair 
da crise econômica”, mas decla-
rou que as duas são igualmente 
importantes de serem resolvidas.

Cunha

A presidenta não quis comen-
tar sobre as denúncias de que 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) tem 
contas não declaradas na Suí-
ça, pelas quais ele teria recebido 
propina. “Eu lamento que seja 
um brasileiro”, disse Dilma so-
bre repercussão internacional 
do escândalo envolvendo o pre-
sidente da Câmara. Durante a 
mesma entrevista, a primeira 
concedida na Suécia, primeira 
etapa de uma viagem pelo norte 

da Europa que envolve ainda a 
Finlândia, Dilma Rousseff ne-
gou acusações de que teria feito 
qualquer tipo de acordo políti-
co com o presidente da Câma-
ra para livrá-lo de uma cassa-
ção de mandato em troca de ele 
não avançar com a abertura de 
um processo de impeachment 
contra ela. “Acho fantástica essa 
conversa de que o governo está 
fazendo acordo com quem quer 
que seja. Até porque o acordo do 
Eduardo Cunha não era com o 
governo, era com a oposição, e é 
público e notório. Acho estranho 
atribuírem ao governo qualquer 
tipo de acordo que não seja para 
passar no Congresso a CPMF, a 
DRU, as MPs”, afirmou.

Presidente Dilma concede entrevista à imprensa em Estocolmo e diz que o ministro Joaquim Levy fica no cargo

Se ele [Levy] fica, é porque concordamos 
com a política econômica dele. Não tinha 
nenhuma insatisfação dele. Eu não sei como 
é que saem essas informações, elas são 
muito danosas

Dilma Rousseff, presidente do Brasil

O cidadão vai ganhar um mecanismo simples 
e rápido de verificação do Boletim de Urna 
e vai poder comparar, com muito mais 
segurança e tranquilidade, se o resultado 
de uma seção corresponde àquele que foi 
recebido pelo TSE

Rodrigo Coimbra, coordenador do Grupo de 
Trabalho (GT) do Ecossistema da Urna Eletrônica

Quanto à decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que der-
rubou a interpretação do presi-
dente da Câmara sobre o rito pro-
cessual de um eventual processo 
de impeachment disse que “não 
tinha como se manifestar sobre 
qualquer questão que ocorre no 
Legislativo, nem tampouco no Ju-
diciário. “Nós ainda temos de al-
cançar uma estabilidade política 
baseada em um acordo no sentido 
de que os interesses partidários, 
pessoais, de cada corrente, têm 
de ser colocados abaixo dos in-
teresses do país”, destacou.

A presidenta Dilma Rousseff 
está na Suécia, onde terá compro-
missos oficiais com representan-
tes do governo e empresários para 
ampliar cooperação comercial e 
educacional. De acordo com o Mi-
nistério das Relações Exteriores, 
mais de 200 empresas suecas atu-
am no Brasil, empregando cerca 
de 70 mil pessoas. No ano passado, 
as trocas comerciais entre brasi-
leiros e suecos alcançaram US$ 2 
bilhões. Amanhã (20), a presiden-
ta Dilma segue para a Finlândia, 
onde serão celebradas parcerias 
no setor educacional.
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ELEIÇÕES 2016

Eleitor poderá auditar resultado
Aplicativos da 
Justiça Eleitoral

O Código QR dos Boletins 
de Urna é o mais novo 
dentre os vários aplicativos 
já oferecidos pela Justiça 
Eleitoral. Atualmente, é 
possível baixar, na época 
das eleições, aplicativos 
que permitem consultar 
informações sobre 
candidatos, pesquisar 
locais de votação e 
pontos de entrega da 
justificativa eleitoral, além 
de acompanhar, em tempo 
real, a apuração dos votos.

será disponibilizada para os siste-
mas operacionais iOS e Android.

Segundo o secretário de Tecno-
logia da Informação do TSE, Giuse-
ppe Janino, a utilização do Código 
QR permitirá que o eleitor faça sua 
própria auditoria após o encerra-
mento da votação e a impressão do 
Boletim de Urna. Ele explica que o 
aplicativo vai gravar as informações 
e a checagem se tornará mais rápida 
e precisa. “A Justiça Eleitoral tem o 
compromisso junto aos cidadãos 
de promover um processo cada vez 
mais seguro e transparente. Segu-
rança e transparência são nossos 
dois pilares básicos e o compromis-
so da Justiça Eleitoral é investir cada 

vez nesse binômio”, disse.
O coordenador de Sistemas Elei-

torais do TSE, José Melo Cruz, lem-
bra que o Código QR foi utilizado 
internamente pela Justiça Eleito-
ral em 2014, no processo de carre-
gamento de informações na urna 
eletrônica. Por isso, sua inclusão 
no Boletim de Urna foi uma con-
sequência natural do processo de 
aperfeiçoamento tecnológico. “A 
Justiça Eleitoral não dá saltos, ela 
vai seguindo num processo cons-
tante de evolução, buscando cada 
vez mais transparência e seguran-
ça, com todo o respaldo técnico das 
nossas equipes”, afirmou.

A inclusão do Código QR nos 

Boletins de Urna foi aprovada pelo 
Grupo de Trabalho (GT) do Ecossis-
tema da Urna Eletrônica. O coor-
denador do GT, Rodrigo Coimbra, 
ressalta a importância da utilização 
da nova tecnologia: “O cidadão vai 
ganhar um mecanismo simples e 
rápido de verificação do Boletim 
de Urna e vai poder comparar, com 
muito mais segurança e tranquili-
dade, se o resultado de uma seção 
corresponde àquele que foi rece-
bido pelo TSE.”
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A terceirização e o Supremo
Ophir Cavalcante Junior

Malala ilumina o mundo
Eleonora Menucci

Imperdoável delito ecológico
Sebastião Jorge

O voto em momentos de decisão
Ruy Palhano

  Opinião

Flávio Braga
A fiscalização eleitoral

  Bastidores
No Maranhão, até o dia 5, a polariza-
ção eleitoral era entre Flávio Dino e 
Lobão Filho. Agora é outra. Os simpa-
tizantes de Dilma e Aécio disputam 
cada voto maranhense com  muita 
disposição. POLÍTICA 3

tem
C L A S S I F I C A D O S

SUPLEMENTO 

90 minutos para subir de Série
Dirigentes, equipe técnica e jogadores do Moto Club (foto) repetem, como um mantra, 
que a missão de levar a equipe para a Série C do Campeonato Brasileiro é difícil, mas não 
impossível. Para atingir esse objetivo, o Rubro-Negro maranhense enfrenta, hoje, às 17h, 
o Tombense-MG  no interior mineiro. Para garantir o sonho, o Moto precisa vencer  por 

qualquer placar ou empatar por, no mínimo, três gols.  SUPERESPORTES 5

Contrariando 
defesa, serial 
killer decide 

falar à polícia 
Após esbravejar que "precisava  
falar", o vigilante Tiago Henri-
que Gomes da Rocha assumiu 
novamente o assassinato de 39 
pessoas, pelo menos. O advoga-
do de defesa ficou surpreso com 
revelações do vigilante. GERAL 6 

Em nota, Polary  
lamenta morte de 
Brunno e diz que 
filho é inocente

Claudinho Polary e o filho, Diego 
Polary, distribuíram nota oficial 
ontem sobre o assassinato do ad-
vogado Brunno Matos. Nela, o pai 
lamenta o homicídio e diz que o 
filho não participou de crime no 

dia 6 de outubro. GERAL 6

Alta                    03h24      4,9m
Baixa                  10h00      1,5m
Alta                     16h08       5,1m
Baixa                 22h11         1,4m

  Marés

EDITOR: NERES PINTO     EMAIL-nerespinto@oimparcial.com.br   TELEFONE: 98-3212-2094

Carbrasa e a 
missão de levar o 
melhor do choro 

a bares da cidade
  IMPAR 5 e 6

Condomínios 
investem na 

qualidade de vida 
dos moradores

País criou mais 
de 123 mil postos 

de trabalho no 
mês passado

SUPLEMENTO 

INTERIOR   R$ 3,00

CAPITAL R$ 2,00

Chorografia 
do Maranhão

 Pela segunda vez, em menos de seis meses, o presidenciável tucano Aécio Neves (foto) respondeu a perguntas de O Imparcial, com exclusi-

vidade. Tendo ficado em terceiro lugar no Maranhão, com 11% dos votos do primeiro turno, o mineiro tem o objetivo de reverter o resultado 

da candidata à reeleição Dilma Rousseff, que obteve 69,5%. Ele reafirmou compromissos como o de continuar programas sociais petistas, 

como o Bolsa Família, o combate à inflação e a atração de capital estrangeiro para o país. Disse que pretende ser o melhor presidente que o 

Nordeste já teve. Nos últimos 30 anos, saíram dois presidentes da região: José Sarney e Lula.  POLÍTICA 3

DIEGO CHAVES/OIMP/D.A PRESS

www.oimparcial.c

O economista 
Marco Antônio 

(foto), que dirige 
a Grande Rio 
Honda, conta 

o que é preciso 
para desenvolver 

um trabalho 
diferenciado no 
segmento que é 

disputadíssimo e 
parece ser igual 

em todos os 
lugares.

PÁGINA 3

TV
Canais da TV fechada 

abrem espaço para 
programas voltados 
especialmente para 

os amantes das artes.   
PÁGINAS 2 e 3

Instalados em barracas em todo o 

Centro de São Luís, profissionais 

consertam pequenos aparelhos ele-

trônicos à vista de clientes e a pre-

ços módicos. Há 23 anos no ramo, 

Antônio José (foto) diz que reparos 

demoram, em média, 20 minutos.

URBANO

Profissionais 
fazem reparos
urgentes de
equipamentos
eletrônicos

Dr. Camelô...

 Otto
  em São Luís

O cantor e compositor Otto (foto) 

está, hoje,  em São Luís para par-

ticipar da terceira edição do Fes-

tival Limonada. Durante o even-

to, o artista pernambucano fará o 

lançamento do seu sexto e mais 

recente trabalho, o CD The Moon 

1111. IMPAR

Conheça os exercícios físicos ideais para 
prevenir doenças e evitar intervenções mais 
complexas como cirurgias. PÁGINAS 4 e 5

GILSON TEIXEIRA/OIMP/D.A PRESS

E X C L U S I V O

Quero ser lembrado 
como melhor presidente 
que o Nordeste  já teve

Ano LXXXVIII  Nº 34.056

SACHA 
CALMON
ADVOGADO, EX-
PROFESSOR TITULAR 
DA UFMG E DA UFRJ, 
É COORDENADOR DA 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
DAS FACULDADES 
MILTON CAMPOS



São Luís, segunda-feira,

19 de outubro de 2015
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EMPREGO
CONCURSOSOPORUNIDADE

TJDFT abre 
concurso público
No total, são 80 oportunidades para profissionais de níveis médio e superior. Remuneração pode 
ultrapassar o valor de R$ 8 mil. As avaliações estão previstas para ocorrerem em 20 de dezembro

O 
Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal e dos Territó-
rios (TJDFT) abriu edital 
n° 01/2015 de concurso 

público, pelo Cebraspe, para pro-
vimento de 80 vagas e formação de 
cadastro de reserva nos cargos de 
Analista Judiciário e Técnico Judici-
ário do Quadro de Pessoal do Órgão. 
Podem participar candidatos que 
possuam escolaridade intermedi-
ária, técnica ou superior.

Os interessados deverão reali-
zar a inscrição no site www.cespe.
unb.br/concursos/tjdft_15_ser-
vidor, entre 22 de outubro e 8 de 
novembro de 2015. As taxas são de 
R$ 95,00 para Analista Judiciário e 
R$ 65,00 para Técnico Judiciário. 
O pagamento da taxa de inscrição 
deverá ser efetuado até o dia 23 de 
novembro.

Para o cargo de Analista são ofe-
recidas 43 vagas distribuídas entre as 
áreas/especialidades de Análise de 
Sistemas, Biblioteconomia, Psicolo-
gia, Suporte em Tecnologia da Infor-
mação, Medicina (Clínica Médica, 
Ginecologia-Obstetrícia, Neurologia, 
Pediatria e Psiquiatria), Odontologia, 
Judiciária e Oficial de Justiça Avalia-
dor Federal. A remuneração mensal 
para este cargo é de R$ 8.863,84 e a 
jornada de trabalho pode variar de 
20 a 40 horas semanais, conforme 
a área/especialidade.

Já para Técnico há um total de 

37 vagas nas áreas Administrativa e 
de Apoio Especializado - Especiali-
dades: Enfermagem e Programação 
de Sistemas. A remuneração ofereci-
da é R$ 5.425,79, para uma jornada 
de trabalho de 40 horas semanais.

O concurso, orientado pelo mé-
todo CESPE de avaliação, ocorre-
rá por meio de provas objetivas e 
discursiva para todos os cargos. 
As avaliações estão previstas para 

ocorrerem em 20 de dezembro de 
2015, no Distrito Federal (DF), mas 
com bastante antecedência - data 
provável de 10 de dezembro - será 
liberada a consulta aos locais e aos 
horários de realização das provas.

Os gabaritos oficiais prelimina-
res das provas objetivas serão di-
vulgados na página do Cebraspe, a 
partir das 19h da data provável de 
22 de dezembro de 2015, observa-

do o horário oficial de Brasília/DF. 
A previsão é de que o resultado final 
nas provas objetivas e o provisório 
na discursiva sejam publicados no 
dia 20 de janeiro de 2016. O prazo 
de validade do concurso esgotar-
se-á após um ano, contado a partir 
da data de publicação da homolo-
gação do resultado final, podendo 
ser prorrogado, uma única vez, por 
igual período.

A Fundação Universidade Fede-
ral do Piauí (UFPI) abriu editais de 
concurso público nºs 13 e 14/2015 
e de processo seletivo nº 09/2015 
para provimento de 33 vagas para 
Docentes da Carreira do Magistério 
Superior, em várias áreas de conhe-
cimento, existentes nos campi Amíl-
car Ferreira Sobral (CAFS), na cida-
de de Floriano; Ministro Reis Veloso 
(CMRV), na cidade de Parnaíba; Pro-
fessora Cinobelina Elvas (CPCE), na 
cidade de Bom Jesus; e nos Centros 
de Ensino do Campus Ministro Pe-
trônio Portella (CMPP), na cidade de 
Teresina, todas no Estado do Piauí.

A remuneração mensal dos 
aprovados e efetivados pode va-
riar de R$ 2.173,85 a R$ 8.639,50. 
A taxa de inscrição custa entre R$ 
63,00 e R$ 215,00.

Confira os detalhes:
Edital 09/2015: duas vagas 

para Professor Substituto da área 

de Bioquímica, com remuneração 
de R$ 3.799,70 e taxa de inscrição 
R$ de 94,99. As inscrições podem 
ser feitas até outubro de 2015, das 
8h30min às 11h30min e 14h as 17h, 
na Secretaria do Departamento de 
Bioquímica e Farmacologia - SG 08 
- fone 32155631 - UFPI.

Edital 13/2015: a demanda de 
vagas está distribuída para as áreas 
de Ciência Política, Economia Po-
lítica e Teoria Econômica, Letras/
LIBRAS: Estudos Surdos, Letras/
LIBRAS: Literatura Surda, LIBRAS, 
Arqueologia Brasileira, Estatística, 
Análise Estrutural e Mecânica de 
Sólidos, Cartografia e geoproces-
samento, Mecânica dos Sólidos, 
Alimentos e Estágios para Farmá-
cia, Topografia e Transportes, Ci-
rurgia Pediátrica, Esporte Escolar: 
Atletismo, Natação e Handebol, 
Odontologia em Saúde Coletiva, 
Oftalmologia, Parasitologia Mé-

dica, Pneumologia, Psiquiatria, 
Radiologia, Reumatologia, Saúde 
Coletiva, Estágio Supervisionado 
e Ensino de Ciências e Biologia e 
Diagnóstico por Imagem e Deon-
tologia Veterinária.

As inscrições podem ser feitas de 
07 de outubro a 11 de novembro de 
2015, no Protocolo Geral da UFPI, 
situado no bloco SG-7 do Campus 
Ministro Petrônio Portella, no bairro 
Ininga, em Teresina - PI, CEP 64.049-
550, de segunda a sexta-feira, nos 
horários de 08h30 às 12h e de 14h 
às 17h30, nos dias úteis, conforme 
o seguinte cronograma:

- Inscrição para as Classes A, 
Nível 1, Adjunto A e Nível 1, Auxi-
liar A: até 11 de novembro de 2015;

Edital 14/2015: vagas para Pro-
fessor das áreas de Administração, 
Biomedicina, Fisioterapia, Anato-
mia do tórax e do abdômen, Mate-
mática e Psicologia. As inscrições 

CONCURSO 

UFPI faz seletivo para professor

podem ser feitas nos mesmos pra-
zos, cronogramas e local informa-
dos para o edital anterior.

Provas

O concurso constará de 
prova escrita, de caráter 
eliminatório (prevista 
para 13 de dezembro de 
2015 ou 10 de janeiro de 
2016, dependendo do 
edital); prova didática, de 
caráter eliminatório; e 
prova de títulos, de caráter 
classificatório. O conteúdo 
programático das provas 
escrita e didática e a 
bibliografia sugerida serão 
disponibilizados no sítio 
da UFPI (www.ufpi.br), link 
Concurso.

Aplicação de 
provas

As cidades de aplicação das 
provas serão João Pessoa, 
Campina Grande, Patos 
e Sousa, de acordo com 
a opção do candidato. O 
edital completo e demais 
atualizações devem 
ser obrigatoriamente 
conferidos por todos os 
candidatos, diretamente 
no site da FCC: http://
www.concursosfcc.com.br/
concursos/trepb115/index.
html

TRE – PB

MINISTÉRIO PÚBLICO 

Tribunal abre 19 vagas para 
todos níveis de escolaridade

R$ 27.500 para o cargo  
de promotor de justiça

O Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE - PB), órgão que tem 
a função de planejar e coordenar 
o processo eleitoral nas eleições 
federais, estaduais e municipais, 
divulgou oficialmente o edital 
1/2015 de abertura de concurso 
público. São oferecidas 19 vagas 
e também formado cadastro de 
reserva de profissionais de níveis 
médio ou técnico e superior em 
qualquer área.

A distribuição das vagas é a se-
guinte: quatro para Analista Judici-
ário - área Administrativa; 13 para 
Técnico Judiciário - área Adminis-
trativa, sem especialidade; uma 
para Técnico Judiciário - área Apoio 
especializado em programação de 
sistemas; e uma para Técnico Ju-
diciário - área Apoio especializado 
em operação de computadores. Os 
técnicos perceberão inicialmente 
remuneração de R$ 5.425,79 e os 
Analistas, de R$ 8.863,84. A jor-
nada de trabalho será de 40 horas 
por semana. 

Inscrição

De acordo com informe da Carlos 
Chagas, as inscrições foram pror-
rogadas novamente e devem ser 
feitas somente pela internet (www.
concursosfcc.com.br) até as 14h do 
dia 20 de outubro de 2015. A taxa 
de inscrição prevista é de R$ 60,00 
(nível médio) e R$ 75,00 (superior).

Provas

Todos os candidatos serão sub-
metidos à provas objetivas de co-
nhecimentos gerais e específicos, 
com duração variável conforme o 
cargo, lembrando que os concor-
rentes ao cargo de Analista ainda 

R$ 5.425,79

 remuneração  inicial 
de técnicos e de e 
Analistas, de R$ 

8.863,84. 

farão prova discursiva - redação. 
A aplicação das provas está pre-
vista para o dia 29 de novembro 
de 2015; constituídas de 60 ques-
tões, sendo 20 de conhecimen-
tos gerais e 40 de conhecimentos 
específicos.

O Ministério Público do Estado 
do Amazonas (MPE - AM) está rece-
bendo inscrições para o concurso 
público nº 001/2015, que oferece 
12 vagas efetivadas para o cargo 
de promotor de justiça substituto, 
uma delas destinada para candi-
datos com deficiência.

Para assumir o cargo, o candi-
dato devidamente aprovado deve 
apresentar diploma devidamente 
registrado e no mínimo três anos 
de atividade jurídica. A remune-
ração é de R$ 27.500,00, valor re-
ferente ao mês de agosto de 2015.

O evento é executado pela Fun-
dação Escola Superior do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul (FMP 
Concursos) e suas inscrições serão 
recebidas até o dia 24 de outubro 
de 2015, via endereço eletrônico: 
www.concursosfmp.com.br, com 
taxa no valor de R$ 275,00.

Os participantes serão subme-
tidos à prova preambular, aplicada 
provavelmente no dia 22 de no-
vembro de 2015; prova discursi-
va; prova oral; prova de tribuna 
e avaliação de títulos. Os candi-
datos devem atentar para as reti-
ficações publicadas pela organi-
zadora, como por exemplo as que 
se referem às mudanças nas datas 
para realização de alguns eventos.

O gabarito e o resultado provi-
sório obtidos pelos candidatos na 
prova preambular serão publica-
dos através de edital ou extrato, no 
Diário Oficial do Estado do Ama-
zonas e divulgados no endereço 
eletrônico da FMP Concursos. A 
validade do concurso público será 
de dois anos, contados a partir da 
publicação do edital de homologa-
ção, podendo ser prorrogado por 
igual período.
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NEGÓCIOS
TECNOLOGIA

Pendências com o 
Fisco pela internet

Segundo informações do subsecretário  da  Receita Federal, Carlos  Roberto  Occaso, ferramenta 
está pronta. Afirma também que órgão está ajustando equipes para divulgar o serviço

A 
Receita Federal estuda 
permitir que o contri-
buinte que cair na ma-
lha fina possa, a partir do 

ano que vem, justificar as pen-
dências enviando, pela inter-
net, documentos digitalizados 
em casa ou no escritório.

A medida faz parte de uma sé-
rie de inovações em estudo pelo 
órgão. Até agora, as provas do-
cumentais eram apresentadas 
por meio de processos admi-
nistrativos, e o contribuinte ti-
nha que se dirigir a um centro 
de atendimento do Fisco. Muitas 
vezes, era obrigado a aguardar 
uma intimação para apresentar 
os documentos. “Estamos desen-
volvendo uma interface para o 
contribuinte chamar uma apli-
cação e enviar os comprovantes 
justificando as pendências que o 
Fisco identificou. Ou seja, vai se 
abrir na internet um e-Processo 
[processo eletrônico], e ele vai 
fazer a juntada dos documen-
tos digitalizados diretamente de 
casa ou do escritório”, explica o 
subsecretário de Arrecadação e 
Atendimento da Receita Federal, 
Carlos Roberto Occaso.

Outra ferramenta que está em 
fase de ajustes e será usada em um 
projeto-piloto na unidade da Recei-
ta Federal em São Paulo é o atendi-
mento virtual para pessoas físicas, 
com a possibilidade dechat (bate-
papo online) para alguns serviços.

Se houver necessidade de 
abrir um processo eletrônico, 
o atendente orientará a pessoa 
na hora sobre os documentos que 
precisam ser anexados ou sobre 
retificações, por exemplo. Neste 
caso, informa Occaso, a Receita 
espera implantar o serviço ain-
da neste ano. “A ferramenta está 
pronta e homologada. Estamos 
apenas ajustando as equipes para 

divulgar o serviço.”

Redução de gasto com papel

O fim do papel na administração 
pública federal é uma realidade 

cada vez mais próxima. No úl-
timo dia 9, foi publicado no Di-
ário Oficial da União o Decreto 
nº 8539, que estabelece o uso de 
meio eletrônico para tramitação 
de documentos nos órgãos e en-

Um processo de quase 870 mil páginas

Para dimensionar a economia da Receita com o e-Processo, 
Occaso e João Paulo Martins citaram como exemplo 
um processo administrativo iscal digital de 2012, que 
tem as seguintes características: 41,2 gigabytes, 869.462 
páginas e 5.543 documentos. Para sua apreciação, houve 
a necessidade de seis movimentações do processo entre 
unidades do Fisco, sendo duas movimentações (ida e volta) 
para realização de uma diligência.
Se esse processo fosse em papel, conteria 4.348 volumes 
de 200 folhas. Considerando o peso médio por volume de 
1 quilo, o processo pesaria 4.348 quilo. Isto signiica que, 
para transportar o processo, seria necessário, no mínimo, 
um furgão com capacidade para suportar 4,4 toneladas de 
papel.
Além disso, somente as seis movimentações entre unidades, 
que, no caso desse processo, encontravam-se em estados 
diferentes, com malotes dos Correios, custariam R$ 
588.284,40. Conforme levantamento feito em empresas 
gráicas, com a impressão, ao custo de R$ 0,14 por página, 
o gasto totalizaria R$ 121.724,68. Com esses cálculos, os 
técnicos estimam que a economia proporcionada pelo 
e-Processo no controle deste único processo seria de R$ 
710.009,08

Estamos desenvolvendo uma interface para o 
contribuinte chamar uma aplicação e enviar 
os comprovantes justificando as pendências 
que o Fisco identificou. Ou seja, vai se 
abrir na internet um e-Processo [processo 
eletrônico], e ele vai fazer a juntada dos 
documentos digitalizados diretamente de 
casa ou do escritório

Carlos Roberto Occaso, 
subsecretário de Arrecadação e 
Atendimento da Receita Federal

físicos. Quando se formaliza um 
processo ou se faz uma petição, 
esta é digital. É recebida, inserida 
no ambiente de trabalho e passa 
a ter uma tramitação digital. Os 
nossos armários e os processos 
são todos eletrônicos”, destaca 
o subsecretário.

Segundo Occaso, há celerida-
de, pois todas as informações es-
tão em bancos digitais nos quais 
é possível fazer consultas a partir 
de palavras-chave e de temas, e 
há transparência. Os processos 
são todos disponibilizados na in-
ternet para consulta por aqueles 
que têm certificado digital. Além 
do mais, existe ganho ambien-
tal porque se dispensa o uso de 
papel. “Hoje considera-se uma 
falha abrir um processo físico 
na Receita Federal. Existem al-

guns processos muito antigos 
que não podem ser mexidos, mas 
a maioria é digital”, afirmou o 
coordenador-geral de Arreca-
dação e Cobrança, João Paulo 
Martins da Silva.

A Receita estima que o sistema 
e-Processo gerencia atualmente 
o fluxo de aproximadamente de 
8 milhões de processos e dossi-
ês com mais de 65 milhões de 
documentos, provocando uma 
economia relevante, com a re-
dução do consumo de papel e 
dos gastos com impressão, custo 
de malote, aquisição de móveis, 
compra ou locação de impres-
soras e também de imóveis para 
armazenamento dos processos 
em papel, além da eliminação 
dos custos de restituição em fun-
ção de extravios.

tidades da administração públi-
ca direta, autárquica e fundacio-
nal. Os órgãos têm seis meses, a 
partir da data da publicação do 
decreto, para apresentar ao Mi-
nistério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão um cronograma 
de implementação.

A mudança começou a ser ar-
quitetada no ano 2000, na Dele-
gacia de Julgamento da Receita 
Federal, em Salvador, pelo titular, 
na época, Carlos Alberto Freitas 
Barreto, ex-secretário da Recei-
ta e atual presidente do Conse-
lho Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf), que teve a ideia 
de transformar os processos em 
papel em meio digital. Em 2005, 
foi iniciado o processo de mu-
dança, concluído em 2007, quan-
do houve o primeiro processo 
eletrônico. Atualmente, pratica-
mente todos os processos são 
digitais. “Nossos escritórios não 
tem mais armários de processos 
e não temos mais documentos 

Em alguns estados o Dia do Co-
merciário é feriado estadual para os 
trabalhadores do comércio. A data 
é considerada uma vitória históri-
ca da classe dos comerciantes por 
melhores condições de trabalho. 
Para compreendermos melhor o 
feriado, voltamos no século XX ,onde 
as condições de trabalho para essa 
classe eram abusivas. Jornadas de 
trabalho de  12 horas por dia, sem 
direito a feriados ou mesmo folgas 
aos domingos.

Em São Luís, neste ano, o Dia 
do Comerciário será na 3ª segunda-
feira do mês de outubro (19) que é 
considerada Dia do Comércio, e, 
logo, feriado para quem trabalha 
no comércio ou construção civil.

De acordo com a Câmara de Di-
rigentes Lojistas de São Luís (CDL), 
as lojas da capital maranhense não 
funcionam nesta segunda-feira .O 
feriado, comemorativo ao dia do 

comerciário, é garantido pela Con-
venção Coletiva de Trabalho.

As lojas do varejo nas ruas e sho-
ppings de São Luís estarão fechadas 
nesta segunda-feira (19), Dia do Co-
merciário. Os supermercados, restau-
rantes, atacado e outros estabeleci-
mentos que não seguem orientação 
do Sindicato dos Lojistas funcionam 
normalmente. Serviços públicos e es-
colas também mantêm as atividades.

Nos Shoppings da Ilha, São Luís 
e Rio Anil, as praças de alimentação, 
cinema e área de lazer vão funcionar 
das 12h às 22h, sendo que os cine-
mas abrirão a partir das 13h até as 
22h, e academia  das 6h às 23h. Já as 
lojas e supermercados estarão fecha-
dos devido ao feriado do comércio.

O Tropical Shopping abre das 
9h da manhã às 15h, no qual fun-
cionam apenas os restaurantes. Os 
demais estabelecimentos comer-
ciais permanecerão fechados.

COMEMORAÇÃO

Feriado do Dia 
do Comerciário 
é antecipado
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CONSCIENTIZAÇÃO

Autistas recebem 
atenção especial
Fundação de Assistência a Deficientes e Autistas realizou evento nas dependências do Convento 
das Mercês para chamar atenção da sociedade sobre o auxílio no tratamento de crianças especiais

GLAUCIONE PEDROZO

C
om a vontade de fazer o 
bem, uma equipe mul-
tidisciplinar (composta 
por médicos, psicólogos 

e terapeutas) se reuniu no Con-
vento das Mercês, localizado no 
bairro do Desterro, durante todo 
o dia do último sábado (17), para 
atender crianças especiais.

 O evento foi organizado pela 
idealizadora da Fada (Fundação 
de Assistência a Deficientes e Au-
tistas), Caroline Regadas, que está 
em vias de instituir a fundação, 
que, segundo ela, irá auxiliar no 
tratamento de crianças especiais. 
“As instituições que existem não 
conseguem atender à demanda. 
É importante até mesmo tam-
bém para o cuidado com minha 
filha”, enfatizou. Caroline é mãe 
de uma criança especial, a Ma-
ria Clara, de 10 anos, e a chama 
carinhosamente de Fada, desde 
o nascimento.

 Caroline destacou as ativi-
dades que foram realizadas du-
rante a programação. “Fizemos 
uma ação com oficinas de artes, 
oficinas motoras, ginástica para 
crianças, fisioterapias e a parti-
cipação de várias especialidades 
médicas, inclusive fisioterapia, 
odontologia e imunização, com 
vacinas”, disse.

 A idealizadora do evento rela-
tou sua experiência pessoal com 
a filha. “A minha filha é estimu-
lada e já não é tão dependente. 
Eu oriento que todos os pais esti-
mulem os seus filhos especiais”, 
destacou. De acordo com ela, o 
Maranhão possui mais de 1 mi-
lhão de deficientes, sendo mais 
de 257 mil somente em São Luís.  
O evento foi divulgado em insti-
tuições que cuidam de pessoas 
especiais, a exemplo da Apae.

 A psicóloga Teresa Peceguei-
ro, uma das profissionais presen-
tes no evento, explicou que as 
crianças especiais conseguem sim 
se concentrar. “A grande questão 
é achar que as crianças, por se-

rem especiais, não conseguem 
ficar quietas. Mas é só estimular 
a criança com alguma atividade 
que ela goste de fazer que elas 
que vão se concentrar. As ativi-
dades são pensadas para estimu-
lar a concentração”, destacou.

 AVALIAÇÃO

 Muitas crianças estavam 
sendo entretidas com ativida-
des multidisciplinares. O Ryan 
era uma das crianças especiais 
que estava bastante entusias-

mado com a programação. Sua 
mãe, Jucileide Serrão, enalteceu 
a iniciativa da Fada. “Eu soube 
do evento na escola. Eu trouxe 
porque depois que ele entrou 
na Apae, ele ficou mais alerta 
e mais participativo. Antes ele 
estudava em uma escola nor-
mal e ela não via muita melho-
ra. Antes ela pouco saía com ele 
e pouco deixava ele só. Agora 
ela fica mais tranquila, porque 
a escola também ajuda no de-
senvolvimento. Dou muito valor 
a esse tipo de ação que também 

Crianças com autismo participaram de oficinas motoras e de fisioterapia, além de outras atividades 

GLAUCIONE PEDROZO

Vinte e cinco anos e uma ju-
ventude cheia de sonhos. Gleison 
Gonçalves, que ganhou o concurso 
de beleza Mister São Luís e ficou 
como segundo colocado no Mister 
Maranhão, almeja voos maiores.

O jovem pretende representar 
o estado em um evento em nível 
nacional, o Mister Brasil Turismo, 
que acontece no mês de dezem-
bro, no estado de São Paulo. Mas, 
até lá, ainda há um grande cami-
nho a ser percorrido pelo jovem 
modelo, que agora corre contra 
o tempo em busca de patrocínio.

Ele afirmou que a jornada em 
busca de investimentos não tem 

EDUCAÇÃO

Projetos sustentáveis 
na semana de tecnologia

Modelo quer representar estado 
no Mister Brasil Turismo

Serviço
Quem quiser ajudar Gleison 
Gonçalves a disputar o concur-
so de Mister Brasil Turismo, em 
São Paulo, pode entrar em con-
tato com Roberto Barros pelo 
(98) 98104 – 4400

A grande questão é achar que as crianças, 
por serem especiais, não conseguem ficar 
quietas. Mas é só estimular a criança com 
alguma atividade que ela goste de fazer que 
elas que vão se concentrar. As atividades são 
pensadas para estimular a concentração 

Teresa Pecegueiro, psicóloga 

1

de deficientes é o número 
estimado que o Maranhão 

possui,  sendo que mais 
de 257 mil somente em 

São Luís
 

MILHÃO

estimula”, disse.
 Opinião semelhante também 

tem Sirley Martins, mãe de Su-
zyanne, que é autista em estágio 
bastante avançado. “Esse tipo de 
iniciativa é muito positiva por-
que nos ajuda muito. A minha 
filha é bastante estimulada no 
colégio, na Apae. Antes, ela já 
interagia muito, agora ela está 
mais calma”, afirmou.

PATROCÍNIO

Mister busca apoio para ir a evento 

Reaproveitamento de 
água, reciclagem, coleta 
seletiva. Durante a Semana 
Nacional de Ciência e Tec-
nologia, os estudantes das 
escolas da rede municipal 
de São Luís apresentarão di-
versas maneiras de colaborar 
com a preservação do meio 
ambiente e promover o uso 
sustentável dos recursos da 
natureza, resultado de pro-
jetos desenvolvido por es-
tudantes e professores das 
unidades escolares. Realiza-
da na Praça Maria Aragão, a 
Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia começa nesta 
segunda-feira (19) e vai até o 
domingo (25). Em São Luís, 
o evento é de iniciativa do 
Governo do Maranhão, por 
meio da Secretaria de Esta-
do de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Secti), e conta com 
a parceria da Prefeitura de 
São Luís.

Para o secretário muni-
cipal de Educação, Geraldo 
Castro Sobrinho, o evento é 
mais uma maneira de dar vi-
sibilidade às produções das 
escolas. “Ao longo do ano le-
tivo de 2015, várias de nos-
sas escolas têm desenvolvido 
projetos criativos na área da 
sustentabilidade, alguns dos 
quais serão apresentados ao 
longo da Semana de Ciência 
e Tecnologia. Também tere-
mos uma programação es-
pecial de visita das escolas 
à programação da Semana. 
O objetivo do prefeito Edi-
valdo ao firmar a parceria e 
possibilitar a participação 
dos nossos estudantes nes-
se evento é fazer com que a 
experiência educacional ul-
trapasse os limites da sala de 
aula e os muros da escola, 
ampliando as oportunidades 
de aquisição de conhecimen-
to e estimulando o interesse 
pela Ciência”, disse o titular 
da Semed.

ECOLOGIA

A turma do 5º ano do Ensino 
Fundamental da Unidade de 
Educação Básica (U.E.B.) 21 
de abril (Maracanã) é a res-
ponsável pelo projeto “Filtro 
Ecológico como Sistema de 
Irrigação Alternativa: recur-
sos para reaproveitamento 
da água”. Os estudantes de-
monstrarão maneiras de fil-
tragem da água com o au-
xílio da própria natureza e 
também apresentação ini-
ciativas para acabar com o 
desperdício.

Para desenvolver o proje-
to, as crianças contaram com 
a orientação dos professo-
res Erismar Medeiros San-

Estudantes vão apresentar experiências de preservação ambiental

Ao longo do ano 
letivo de 2015, 
várias de nossas 
escolas têm 
desenvolvido 
projetos criativos 
na área da 
sustentabilidade, 
alguns dos 
quais serão 
apresentados 
ao longo da 
Semana de Ciência 
e Tecnologia. 
Também teremos 
uma programação 
especial de visita 
das escolas à 
programação da 
Semana

Geraldo Castro 
Sobrinho , 
secretário municipal 
de Educação

tos e David Soares, que tem 
formação na área de Educa-
ção Ambiental. “Este projeto 
é resultado da dedicação e da 
criatividade dos nossos es-
tudantes, que pesquisaram 
sobre água potável e também 
maneiras de reutilização da 
água. Eles estão muito ansio-
sos para apresentar o proje-
to na Semana de Ciência e 
Tecnologia”, disse o profes-
sor Erismar.

Já na Unidade de Educa-
ção Básica (U.E.B.) Hortên-
cia Pinho, os educandos do 
7º ano aprenderam sobre co-
leta seletiva e, com o auxílio 
da comunidade, separaram 
papelão, plásticos, metal, vi-
dro e outros materiais reci-
cláveis, com os quais estão 
confeccionando diversos ob-
jetos para apresentação no 
evento. Batizada de “Projeto 
Aderência”, a iniciativa tem o 
objetivo de promover a edu-
cação ambiental e estimular 
a mudança de hábitos e de 
valores. “A turma do 7º ano 
fará a apresentação, mas bus-
camos envolver toda a escola 
no projeto e também refor-
çar a integração com as fa-
mílias. Queremos chamar a 
atenção para o problema do 
lixo e ajudar a conscientizar 
as pessoas”, explicou Isabel 
Soares, gestora da U.E.B. Hor-
tência Pinho.

sido fácil. “O patrocínio é difícil, 
ainda mais pra gente que tá co-
meçando de baixo. Estou corren-
do atrás de patrocínio para poder 
me encaixar nesse evento. Vai ser 
muito importante pra gente, te-
mos muita chance de concorrer 
igualmente”, destacou.

A carreira de modelo de Glei-
son começou em São José de Ri-
bamar, no qual ele foi o pioneiro 
em vencer concurso de beleza. 
O rapaz leva uma vida modesta, 
trabalha como frentista em um 
posto de combustíveis e, nas horas 
vagas, se dedica a projetos sociais 
com dança de rua, envolvendo 
crianças e jovens em situação de 
vulnerabilidade.

Depois do concurso, Gleison 
passou a se preocupar mais com 
a saúde e com a estética. Agora 
mantém uma rotina disciplina-
da de alimentação e treinos. “Aca-
demia, alimentação balanceada 
em hora certa, suplementos, boas 
noites de sono, basicamente essa 
é a receita”, indicou.

LEI SECA  

Operações Lei Seca realizadas 
no Maranhão chegam a uma 

centena este ano. Ação no 
fim de semana resultou na 

remoção de 20 veículos.
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"BICO SECO"

15 CNHs são 
apreendidas
Operações Lei Seca realizadas no Maranhão chegam a uma centena este ano, com redução 
de 16% nos acidentes com vítimas fatais. Em São Luís, ação resultou na remoção de 20 veículos

O 
Departamento Estadu-
al de Trânsito do Ma-
ranhão (Detran-MA) 
promoveu no fim de 

semana, em São Luís, a centé-
sima Operação Lei Seca deste 
ano. A operação, iniciada no sá-
bado à noite e encerrada às 5h 
do domingo, 18, na Avenida dos 
Holandeses, na Ponta do Farol, 
resultou na remoção de 20 ve-
ículos, apreensão de 15 CNHs, 
quatro CRLVs, 16 recusas de teste 
de bafômetro e na prisão de um 
médico, flagrado dirigindo sob 
efeito de álcool e entorpecente.

De janeiro a outubro deste 
ano foram realizadas 34 blitzen 
da lei Seca em São Luís e 66 em 
municípios do interior, um nú-
mero bem superior às oito ope-
rações realizadas em todo o ano 
passado pela gestão anterior.

Com a intensificação das ope-
rações, principalmente nos mu-
nicípios do interior, onde prati-
camente não havia fiscalizações, 
o reflexo já é percebido no regis-
tro de acidentes de trânsito. Se-
gundo levantamento da Segura-

dora Líder, empresa gestora do 
seguro DPVAT, de janeiro a julho 
deste ano, houve no Maranhão 
uma redução de 16% nas inde-
nizações por mortes no trânsi-
to, comparado ao mesmo perí-
odo do ano passado. Enquanto 
no Maranhão houve redução de 
16%, no restante no país a queda 
no pagamento de indenizações 
foi de 11%.

Ainda segundo os dados da 
seguradora Líder, no Maranhão, 
houve uma redução de 6% no 
número de indenizações por in-
validez, de janeiro a julho deste 
ano. No Brasil, houve acréscimo 
no pagamento de indenizações. 

 Levantamento feito pela 
equipe de estatística do De-
tran-MA, aponta, ainda, uma 
queda16% este ano no número 
de mortes em acidentes com 
vítimas fatais no trânsito. “To-
dos esses números positivos de-
monstram que o governo Flávio 
Dino está no caminho certo, ao 
fortalecer as operações de fis-
calização do trânsito. Estamos 
trabalhando incansavelmente 

FATALIDADE

"NO XADREZ"

Cerca irregular eletrificada 
provoca morte de homem
 

Detento com tornozeleira é 
preso após cometer roubo

Um homem  morreu no fi-
nal da manhã deste domingo, 
na Vila da Paz, comunidade do 
eixo Itaqui-Bacanga, ao rece-
ber forte carga elétrica quan-
do  esbarrou em uma cerca 
eletrificada de forma irregu-
lar. O dono de um terreno co-
locou a cerca para proteger 
suas fruteiras de pessoas que 
poderiam entrar ali e roubá-
las. O autor poderá respon-
der penalmente por crime de 
homicídio praticado por dolo 
eventual.

João Batista Ewerton se di-
rigia, na companhia de vários 
amigos, à Praia da Guia, onde 
iriam jogar futebol, e, ao passar 
ao lado da cerca, esbarrou na 
mesma e recebeu forte carga 
elétrica. Chegou a ser socor-
rido por amigos e levado para 
a Unidade de Pronto Atendi-
mento - UPA do Bacanga, mas 

morreu vítima de eletroplessão.
O corpo da vítima foi enca-

minhado ao Instituto Médico 
Legal para as perícias internas 
que comprovarão a  causa de 
sua morte ,sendo o caso enca-
minhado nesta segunda-feira 
para a Delegacia do Quinto Dis-
trito Policial (Anjo da Guarda) 
e fim de ser investigado pelo 
delegado Walter Wanderley, que 
identificará as responsabilida-
des. O dono do terreno, cuja 
identidade até à noite passada 
era desconhecida, poderá ser 
indiciado em inquérito.

Outra vítima de morte por 
eletroplessão foi o ancião Fir-
mo Fontes Amorim, 85 anos, 
residente no Coqueiro, na zona 
rural da capital. Ao tentar li-
gar um ventilador em sua re-
sidência, Firmo Amorim rece-
beu forte carga elétrica, tendo 
morte imediata.

Na noite de sábado foi pre-
so por policiais militares o de-
tento  José Carlos Rodrigues de 
Sousa, após o mesmo haver 
assaltado, na Praça Deodoro, 
ao lado do Liceu Maranhense, 
o senhor Antônio Conceição, 
quando o referido se encon-
trava na parada de ônibus. O  
suspeito tomou seu telefone 
celular e saiu caminhando cal-
mamente. A vítima pediu aju-
da à Polícia Militar. Os mili-
tares realizaram uma busca e 
localizaram o acusado em um 

quiosque, em frente à agência 
do Bando do Brasil, também 
na Praça Deodoro.

O suspeito foi reconheci-
do pela vítima e os militares 
constataram que o referido 
portava, em uma das pernas, 
uma tornozeleira da Secreta-
ria de Justiça e Administração 
Penitenciária. José Carlos foi 
apresentado ao Plantão da 
Polícia Judiciária, na Parque 
Bom Menino, e autuado em 
flagrante, voltando  ao Pre-
sídio Estadual.

Operação de número 100

A centésima blitz da Lei Seca, promovida no final da noite 
de sábado, na capital, resultou na prisão de um médico que 
conduzia um veículo Toyota/Corolla de cor branca. Ao ser 
abordado pelos policiais, o médico se negou a fazer o teste 
do etilômetro. Por apresentar visíveis sinais de alteração da 
capacidade psicomotora, foi solicitado a sair do veículo.
Somente após muita insistência dos policiais, o condutor se 
retirou do veículo. Na revista feita pelos policiais, foi encontrada 
grande parte de substância entorpecente (maconha). O 
condutor foi autuado por crime de trânsito (dirigir sob efeito de 
álcool ou substância entorpecente) e por desacato à autoridade.
A fiscalização se concentrou na Avenida dos Holandeses, 
nas imediações da Ponta do Farol. Iniciada às 23h, a ação foi 
concluída às 5h da madrugada deste domingo, 18. A centésima 
Operação Lei Seca resultou na apreensão de 15 CNHs, 04 
CRLVs, remoções de 16 veículos e quatro motocicletas, 33 
notificações (por veículos não licenciados, condutores não 
habilitados, película, sem placa, lacre violado, xenon, entre 
outros), 16 recusas de teste de bafômetro. No total, foram feitas 
203 abordagens.

para tentar reduzir ainda mais 
o número de acidentes no trân-
sito. A queda de 16% na redu-
ção de mortes no trânsito não é 
suficiente. Em 2016, pretende-
mos dobrar esse quantitativo, 

mas os resultados obtidos até 
aqui demonstram que estamos 
cumprindo o nosso principal 
papel, que é salvar vidas”, co-
menta o diretor-geral do De-
tran-MA, Antônio Nunes.

//São Luís, segunda-feira, 19 de outubro de 2015
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AUDIOVISUAL

Cinema 
maranhense 
em pauta
Maranhão na Tela continua até amanhã com inscrições para 2ª 
edição de Mostra Competitiva Exclusiva para Filmes Maranhenses

A 
oitava edição do Festival 
Maranhão na Tela já está 
confirmada e acontecerá 
de 20 a 30 de janeiro de 

2016, no Centro de Criatividade 
Odylo Costa, filho. O Festival foi 
contemplado pelo terceiro ano 
consecutivo no Edital de Seleção 
Nacional de Projetos Culturais da 
Oi - que patrocina projetos por 
meio da Lei Estadual de Incenti-
vo à Cultura, numa parceria que 
vem fazendo toda diferença para 
consolidação do festival, e conta 
também com o apoio cultural do 
Oi Futuro.

Dando sequência às ativi-
dades desta edição, seguem 
até amanhã (20) abertas as ins-
crições para 2ª edição da Mos-
tra Maranhão de Cinema, que 
é competitiva e exclusiva para 
filmes maranhenses de curta e 
longa-metragem, dos gêneros 
ficção, documentário e anima-
ção. A realização de uma mostra 
competitiva, exclusiva de filmes 
locais, era um sonho antigo da 
direção do Festival e esse ano o 
objetivo é superar os números 
da estreia, quando foram exibi-
dos 35 filmes maranhenses, em 
mais de 20 horas de conteúdo 

exclusivamente local. 
Além de uma janela de exi-

bição do nosso cinema, a mos-
tra também busca fortalecer a 
imagem dessas produções para 
além das fronteiras do estado, por 
isso o Festival optou por compor 
o júri somente com especialistas 
de fora do Maranhão, priorizando 
jurados que possam trazer opor-
tunidades de negócios, além de 
outras janelas de exibição. Como 
na primeira edição, os filmes só 
precisam ser inéditos no Mara-
nhão na Tela, independente do 
ano de produção e da participa-
ção em outros festivais. 

Todas as informações sobre 
a Mostra Maranhão de CineMA 
estão no regulamento, que está 
disponível no site do Maranhão na 
Tela (www.maranhaonatela.com.
br). Através do site - cuja identi-
dade visual desse ano é baseada 
numa tela do artista plástico ma-
ranhense Franssoufer -, também 
é possível fazer a inscrição para 
participação na mostra compe-
titiva e assistir ao making of da 
última edição.

A previsão para a divulgação 
dos selecionados é 30 de outubro, 
no site, na imprensa e nas redes 
sociais. Vale destacar que, desde 

25

Data do início das inscrições 
para 2ª edição da Mostra 

Maranhão de Cinema 

DE SETEMBRO 

FOMENTO

Conselho Estadual de Cultura elege mesa diretora

Serviço

O quê? Mostra Maranhão de 

Cinema -  Maranhão na Tela

Quando: Inscrições até 20.10 

e onde: através do site www.

maranhaonatela.com.br 

Informações: Mavi Simão 

(9.9966.3333)

2007, o projeto Maranhão na Tela 
fomenta a produção cinemato-
gráfica no Maranhão com a exi-
bição e realização de filmes, além 
de debates e cursos de cinema, 
todos gratuitos.

O Conselho Estadual de Cul-
tura do Maranhão elegeu, no 
último sábado (17), a sua nova 
mesa diretora. Obedecendo ao 
regimento interno, a presidên-
cia seria obrigatoriamente de 
um conselheiro da sociedade 
civil, porém, ao final da vota-
ção, aberta e nominal, foi com-
posta uma mesa diretora inteira 
– presidente, vice-presidente e 
secretário – da sociedade civil.

 Membro do conselho, o se-
cretário de Estado da Cultura, 
Felipe Camarão, acompanhou 
a votação. “Na gestão passada, 
o presidente e o vice-presidente 
do Consecma era obrigatoria-
mente representantes do poder 
público. Reconhecemos a im-
portância da sociedade civil e 
alteramos o regimento interno 
neste sentido”, explicou.

 Após uma votação aberta e 
nominal, o conselheiro Wybson 
José Pereira Carvalho, poeta, au-
tor de vários livros e membro da 
Academia Caxiense de Letras, foi 
eleito presidente do conselho. 
A vice-presidência ficou com o 

Sede
 
O Conselho Estadual de 
Cultura do Maranhão, na 
reunião de sábado, recebeu 
a sua primeira sede. A 
instância deliberativa 
funcionará em uma sala 
localizada no prédio da 
Secretaria de Estado de 
Cultura, na Rua da Estrela, 
Centro Histórico de São 
Luís.

conselheiro Osório Mendes Neto 
e o secretário, Neto de Azile. “En-
caro essa nova tarefa com mui-

ta responsabilidade. Apesar de 
termos sido eleitos por regiões, 
vamos ajudar a construir uma 

política pública cultural para 
todo o estado, quiçá para todo 
o país”, pontuou o presidente do 

conselho Wybson José.
 A secretária adjunta de Eco-

nomia Criativa da Secma, Va-
nessa Leite, frisou a atuação do 
conselho na identificação dos 
perfis culturais de cada região 

do estado. “O levantamento é 
necessário para a realização do 
planejamento e viabilização das 
ações”, destacou.

 O Conselho Estadual de Cul-
tura foi eleito no primeiro se-
mestre deste ano e empossado 
no último dia 9 de setembro. É 
composto por 40 conselheiros 
titulares, sendo 20 da socieda-
de civil e 20 do poder público. 
Outros 40 suplentes, nessa mes-
ma proporção, também foram 
eleitos.

Encaro essa nova 
tarefa com muita 
responsabilidade. 
Apesar de termos 
sido eleitos por 
regiões, vamos 
ajudar a construir 
uma política pública 
cultural para todo o 
estado, quiçá para 
todo o país

Wybson José, 
presidente do Conselho 
Estadual de Cultura

 Secretário Felipe Camarão com os conselheiros e a nova diretoria do Conselho Estadual de Cultura

MC LEOZINHO
 

O cantor MC Leozinho faz 
show dia 23 no Mandamentos 

Hall, na Ponta da Farol. A 
festa conta ainda com a 

participação de Levada do 
Teco, Bruno Shinoda e 

DJ Rogério Mix. 
IMPAR 10
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SEGUNDINHA

RESULTADOS DO BRASILEIRÃO 

BRASILEIRÃO

EMPATE

NO MARACANÃ

Final será no 

Castelão
Empate (sem gols) deu título do segundo turno ao Marília, mas o MAC terá vantagem de jogar por 
dois empates para conseguir o título de campeão da segunda divisão do Campeonato Maranhense

SEGUNDONA

Sampaio Corrêa cai para nona colocação

Corinthians goleia Furacão 
e fica mais próximo do título

Vasco volta para lanterna
 do Campeonato Brasileiro

Flamengo perde para o Inter
 e  desce para  nona posição

O 
Maranhão Atlético dei-
xou escapar a oportuni-
dade de conquistar, por 
antecipação, o título do 

Campeonato Maranhense da se-
gunda divisão. O empate de 0 a 
0 com o Marília, ontem à tarde, 
no Castelão, deu o segundo tur-
no ao time de Imperatriz. Agora, 
o campeão da Segundinha será 
conhecido após a disputa de duas 
partidas. A primeira será no Está-
dio Frei Epifânio  e a grande final, 
em São Luis. É que o MAC leva a 
vantagem de ter encerrado sua 
participação com melhor saldo 
de gols. No critério de desempate 
pelo número de vitórias, os dois 
times terminaram iguais.  

Campeão do primeiro turno, o 
MAC vai  jogar por dois empates, 
ou dois resultados iguais. O regu-
lamento não prevê prorrogação 
nem cobranças de penalidades 
(tiros livres da marca penal) para 
que seja conhecido o vencedor. 
Assim, a decisão será no Estádio 
Castelão, em jogo de 90 minutos. 

A Federação Maranhense de 
Futebol informou, ontem ,que o 
ideal será uma disputa em dois 
domingos, mas tudo vai depender 
do que decidirem  os dirigentes 
das duas equipes e das datas dis-
poníveis. Inicialmente, de acordo 
com a programação, o primeiro 
jogo  estaria marcado para o dia 
21 (quarta-feira), mas pode mu-
dar.  Em Imperatriz, tradicional-
mente, as partidas  de futebol  são 
realizadas no sábado. 

Equilíbrio

A partida de ontem foi mar-
cada pelo equilíbrio de forças. 
O Imperatriz, tendo a vantagem 
do empate, não se arriscou mui-
to no ataque, no primeiro tem-
po e os maqueanos não tive-
ram competência para fugir da 
marcação.

Na segunda etapa, o MAC se-
guiu buscando o caminho do gol, 
mas sempre de forma desorde-
nada. A ansiedade prejudicou 
bastante os jogadores na hora 

das finalizações. Os atleticanos 
tiveram muito mais oportuni-
dades, mas também cederam 
espaço, e por muito pouco não 
foram surpreendidos. 

O atacante do Marília Júnior 
Chicão chegou a mandar uma 
bola na trave. Em seguida, a res-
posta dos maqueanos foi dada 
por Casagrande, também acer-
tando a baliza. Final de jogo e 
o Marília campeão. Frustração 
da torcida que foi ao Castelão e 
esperava ver o Maranhão Atlé-
tico levantar a taça.

O empate de 2 a 2 com o 
Bragantino, na noite da últi-
ma sexta-feira, custou caro ao 
Sampaio Corrêa, principalmen-
te porque a equipe comanda-
da por Léo Condé desperdiçou 
um pênalti mal cobrado pelo 
atacante Jheimy. O  represen-
tante maranhense caiu para o 
9º lugar após o fechamento da 
31ª rodada na noite do sábado.  

A delegação retornou a São 
Luís e a equipe se prepara para 
enfrentar o Paysandu, no próxi-
mo sábado à tarde, no Castelão.  
Na oportunidade, o Tricolor vai 
tentar   quebrar um tabu de nun-
ca ter ganho do adversário em 
jogos oficiais, apenas amistosos.  

A comissão técnica espera 
poder contar com volta de Pi-
mentinha,  Henrique, Edgar, 
Wilian Simões e Raí, que não 
atuaram no interior mineiro. 

Na briga pelo acesso, o Bota-
fogo está quase lá com 59 pon-
tos e na liderança isolada. Três 
pontos atrás está o Vitória, com 
46 pontos, que na sexta-feira 
empatou com o Paraná, por 1 

47
Número de 
pontos do 

Sampaio Corrêa

0 x 0

Placar do jogo entre 
MAC e Marília

a 1, na Arena Fonte Nova. A 
terceira posição continua nas 
mãos do América Mineiro, ape-
sar do inesperado tropeço em 
Natal. E a quarta posição, que 
era do Santa Cruz, ficou para o 
Tricolor Baiano, que venceu o  
Oeste, por 1 a 0, em Osasco, e 
contou com a derrota do Trico-
lor Pernambucano no Clássico 
das Emoções, em Recife, para 
o Náutico, por3 a 1, de virada.

Para saber mais

Disputa acirrada
A disputa pela quarta vaga continua acirrada. Em quinto 

lugar ficou o Paysandu, que ganhou duas posições, apesar de 
empatar em casa com o Macaé, por 1 a 1. Há cinco rodadas sem 
vencer, o Papão é quinto colocado porque tem maior saldo de 
gols – 7 a 4 - do que o Náutico, com 49 pontos. O time fluminen-
se, curiosamente, continua há várias rodadas na barreira “entre 
o céu e o inferno”: em 16.º lugar, mas agora com 35 pontos. Está 
oito pontos na frente do ABC.

Seguem bem perto o Santa Cruz e o Luverdense, com 48 pon-
tos. O time do Mato Grosso fica em oitavo lugar pelo número de 
vitórias: 14 a 13, pois emplacou sua terceira vitória seguida ao 
fazer 2 a 0 sobre o CRB, em Lucas do Rio Verde (MT). O Sampaio 
Correa, que buscou o empate, por 2 a 2 com o Boa Esporte, sexta-
feira, tem 47 pontos, em nono,  seguido pelo Bragantino, com 45 
pontos, já sem ânimo para buscar “algo mais” na competição.

Na estreia do técnico Roberto Cavalo, ex-Oeste, o Criciúma in-
terrompeu uma série de nove jogos sem vitória ao bater o Ceará por 
3 a 0. O Tigre saltou para 14.º lugar, com 39 pontos, empurrando o 
Vovô uma posição abaixo dentro da zona de rebaixamento. Agora é 
o 18.º colocado, com 26 pontos. Está atrás do ABC, com 27, em 17.º.

Abaixo deles, aparecem o penúltimo Boa Esporte, com 24 pon-
tos, e o lanterna Mogi Mirim, com 22 pontos, que não se aprumou 
depois de ser abandonado por Rivaldo, que deixou o clube ainda 
dando pinta de bonzinho. Vai devolver o Sapão para a Série C.

O Corinthians subiu mais 
um degrau importante, na tarde 
deste  domingo, na busca por 
seu sexto título do Campeona-
to Brasileiro. A equipe alvine-
gra não se importou de atuar 
em uma barulhenta Arena da 
Baixada, impôs-se diante do 
Atlético-PR e construiu uma 
vitória por 4 a 1.

A goleada em Curitiba asse-
gurou, no mínimo, uma vanta-
gem de cinco pontos em relação 
ao vice-líder Atlético-MG. E a 
distância ainda pode aumen-
tar caso o segundo colocado 
não vença o Sport, em Recife, 
no complemento da rodada. 
Em queda livre, o Atlético-PR 
está na metade de baixo da ta-
bela, a seis pontos da zona da 
degola.

O triunfo foi praticamente 
assegurado em um primeiro 
tempo muito eficiente da for-
mação preta e branca. Renato 

Augusto, completando escan-
teio, Vagner Love, em chute no 
ângulo, e novamente Renato 
Augusto, trabalhando com Elias 
em bola roubada no ataque, 
abriram larga vantagem.

Os torcedores do Atlético-
PR chegaram se animar com 
o gol de Bruno Mota, aos dez 
minutos do segundo tempo, 
mas o caldeirão foi rapidamente 
resfriado. Vagner Love voltou 
a balançar a rede – de cabeça, 
em posição duvidosa, aos 20 – 
e fechou a 20ª vitória do líder 
no Brasileiro.

O Corinthians tentará dar 
mais um passo em sua cami-
nhada rumo ao hexacampe-
onato no próximo domingo, 
contra o Flamengo de Guer-
rero, no estádio de Itaquera. É 
a última rodada antes do con-
fronto com o Atlético-MG, que 
promete ser decisivo na luta 
pelo troféu.

O São Paulo segue sem ven-
cer sob o comando de Doriva. 
Na estreia do técnico no Mo-
rumbi, ontem, o time abriu o 
placar, mas tomou a virada do 
Vasco e arrancou um empate 
no fim.

Aos 52 segundos de jogo, 
Luís Fabiano aproveitou a falha 
do zagueiro Rodrigo após cru-
zamento da esquerda e marcou 
o primeiro gol a favor do Tri-
color, que continuou pressio-
nando a equipe carioca. 

A partir dos 20 minutos, o 
Vasco melhorou e obrigou Ro-
gério Ceni a fazer duas defesas. 
No fim do primeiro tempo, o juiz 
marcou pênalti para o Vasco após 
um toque de mão de Matheus 
Reis, expulso pelo lance, dentro 
da área. Nenê converteu a pe-

nalidade e empatou a partida.
O São Paulo voltou com o 

lateral Reinaldo no lugar do 
atacante Rogério para cobrir 
a expulsão de Matheus Reis  e 
quase desempatou após chu-
te pra fora de Luis Fabiano.O 
Vasco aproveitou a vantagem 
numérica e virou a partida 
com gol de cabeça de Rodri-
go, que havia falhado no gol 
do São Paulo.Aos 42 minutos, 
Rodrigo Caio empatou a par-
tida para o São paulo. Com o 
empate em 2x2 o Tricolor se-
gue fora do G4.

A próxima partida do São 
Paulo será na próxima quarta-
feira (21), contra o Santos pela 
Copa do Brasil e o Vasco pega o 
Grêmio no próximo domingo 
(25), pelo Brasileirão.

Um olho na partida e o outro 
no G4. Foi nesse cenário que 
Flamengo e Internacional 
entraram em campo na tarde 
de ontem pela 31ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Antes 
da partida, as duas equipes so-
mavam a mesma quantidade 
de pontos, 44 e estacionavam 
na oitava (Flamengo) e nona 
colocação (Internacional).

Quem se deu melhor no con-
fronto direto para se aproximar 
do G4 foi o Colorado, que deu 
trabalho fora de casa e venceu 
o Mengão pelo placar de 1 a 
0 em pleno Maracanã. Com a 
vitória, o Inter sobe para a sé-
tima colocação, com 47 pon-
tos. Já o Flamengo, estaciona 
na nona colocação com ainda 
44 pontos.

Apesar do resultado ter sido 
favorável ao Inter, não foi as-
sim que o início da partida se 
manteve. Jogando diante de 
sua torcida, o Flamengo pas-
sou os minutos que antecede-
ram o primeiro gol colorado 
pressionando a equipe, mas 
não conseguiu finalizar com 
eficiência.

O Inter, por outro lado, 
foi inteligente e aproveitou a 
primeira oportunidade próxi-
mo ao gol: após uma escapada 
de Valdívia com velocidade, o 
jogador passou para William 
que cruzou com tranquilida-
de para Lisandro Lopes, que 
deixou passar para sobrar nos 
pés de Ernando, que colocou 
a bola no fundo do gol sem 
dificuldades. 

Avaí-SC    1x3   Palmeiras-SP
Joinville-SC   1x0   Figueirense-SC
Ponte Preta-SP     3x 0    Coritiba-PR
Cruzeiro-MG    2 x 0    Fluminense-RJ
São Paulo-SP     2 x 2  Vasco da Gama
Flamengo-RJ   0 x 1   Internacional-RS
Atlético-PR        1 x 4   Corinthians-SP
Santos-SP    3 x 1    Goiás-GO
Grêmio-RS    2 x 3    Chapecoense-SC
Sport-PE    4x1   Atlético-MG

Num jogo marcado pela disposição das duas equipes, Maranhão Atlético e Marília  não abriram o marcador
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STOCK CAR
SURFE 

JUDÔ

Caio Ibelli  volta à elite  e
disputa etapa de Portugal

Brasileiros começam mal 
o Grand Slam de Paris

Lucas Foresti 
surpreende
Novato larga na quinta posição, sobrevive a acidente no início da corrida, tem parada rápida 
nos boxes, mas consegue vencer a corrida em Curitiba. Maranhense Suzuki chega em sétimo

L
ucas Foresti surpreendeu 
e venceu pela primeira vez 
na Stock Car, ontem, em 
Curitiba. Largando da quin-

ta posição, o novato sobreviveu 
ao grande acidente do início da 
corrida e teve parada nos boxes 
mais rápida do que Thiago Ca-
milo e Allam Khodair.

Marcos Gomes foi um dos que 
estavam no grande acidente da 
curva 1 e perdeu muitas voltas 
nos boxes, terminando em 31°. 
Cacá Bueno também teve seu 
carro avariado, mas conseguiu 
permanecer, finalizando em 13°. 
Rubens Barrichello acabou em 
12°. O representante do estado 
do Maranhão, Rafael Suzuki, fi-
cou em sétimo lugar.

A corrida

Max Wilson teve problemas 
mecânicos e teve que largar dos 
boxes. Logo na primeira curva, 
alguns pilotos se envolveram em 
acidente, incluindo Marcos Go-
mes, Cacá Bueno, Daniel Serra, 
Ricardo Zonta, Galid Osman, An-
tonio Pizzonia e Rubens Barri-
chello. O Safety Car foi obrigado 
a entrar na pista, devido a confu-
são. Quem se deu bem foi Átila 

Abreu, que ficou na liderança, 
seguido de Thiago Camilo. O lí-
der do campeonato não voltou, 
com esperança de entrar na se-
gunda bateria.

Na quarta volta o carro de se-
gurança se recolheu permitindo 

nova largada. Logo depois, Feli-
pe Fraga saiu da pista, ficando 
parado na caixa de brita. Com 
isso, o Safety Car voltou.

A corrida teve reinício na 
nona volta, sem nenhuma con-
fusão nas primeiras curvas. Átila 

tinha problemas na luz de freios, 
que foi motivo de reclamação de 
Camilo e de discussão do chefe 
de equipe do #51 com a direção 
de prova. Enquanto isso, Lucas 
Foresti tentava a terceira posi-
ção em cima de Allam Khodair.

Na 19° volta, Camilo utilizou 
o botão de ultrapassagem e fez 
a manobra em cima de Abreu 
pela liderança. Na 20°, por não 
ter entrado nos pits para con-
sertar a luz de freio, Átila foi ex-
cluído da corrida.

Em seguida a janela de para-
das foi aberta. O líder entrou na 
23° volta. Ao final do ciclo, Lucas 
Foresti, que trocou apenas um 
pneu e um galão de combustí-
vel, assumiu a ponta da corrida. 
Allam Khodair aparecia em se-
gundo e Ricardo Maurício em 
terceiro.

Valdeno Brito teve que pas-
sar pelos boxes para pagar puni-
ção, após bater em Rapha Matos. 
Enquanto isso, Marcos Gomes 
voltava à pista para tentar me-
lhorar sua classificação para a 
segunda corrida.

No fim, Foresti, mesmo tendo 
Khodair pressionando, venceu 
a primeira bateria de Curitiba, 
feito inédito em sua carreira.

Piloto Lucas Foresti recebe a bandeirada  final e chega em  primeiro lugar na corrida de Curitiba-PR

Melhor surfista do WQS, Caio Ibelli vai disputar terceira bateria 

Nathalia Brigida chegou à semifinal do Mundial na categoria até 48 kg

Resultado da prova
1º Lucas Foresti
2º Allam Khodair
3º Ricardo Mauricio
4º Luciano Burti
5º Vitor Genz
6º Thiago Camilo
7º Rafael Suzuki
8º Gabriel Casagrande
9º Tuka Rocha
10º Denis Navarro
11º Max Wilson
12º Rubens Barrichello
13º Cacá Bueno
14º Sérgio Jimenez
15º Júlio Campos
16º Raphael Abbate
17º Felipe Lapenna
18º Antônio Pizzonia
19º Felipe Guimarães
20º Cesar Ramos
21º Valdeno Brito
22º Gustavo Lima
23º Mauro Giallombardo
24º Daniel Serra
25º Raphael Matos
26º Popó Bueno
27º Bia Figueiredo
28º Galid Osman
29º Felipe Fraga
30º Diego Nunes
31º Marcos Gomes
32º Ricardo Zonta
33º Átila Abreu

Após fazer sua estreia na 
Liga Mundial de Surfe no úl-
timo encontro do World Tour 
em Hossegor, na França, Caio 
Ibelli (Oakley) volta a integrar 
a elite do surfe mundial em Pe-
niche, Portugal, palco da pe-
núltima etapa do ano. O atleta 
de 22 anos já está virtualmente 
classificado para a divisão rai-
nha na próxima temporada por 
sua performance na divisão de 
acesso, o WQS.

Caio participa do evento por 
ser o melhor surfista do WQS 
que não compete regularmente 
no Tour, substituindo um dos 
cinco atletas que não poderão 
competir nesta etapa, que tem 
início amanhã (20) e vai até o 
dia 31 deste mês. O paulista, 
que foi vice-campeão da etapa 
disputada em Portugal sema-
nas atrás, está escalado para 
a terceira bateria do primei-
ro round contra o australiano 
Julian Wilson e o havaiano Ke-
anu Asing.

“Estou muito feliz em poder 
disputar mais uma etapa neste 
ano. É um momento bastante 
especial, lutei muito para ter 
essa oportunidade. Assim como 
na França, vou com o pensa-
mento de dar o meu melhor 
diante dos melhores. Será uma 
bateria bem difícil contra o Ju-
lian e o Asing e estou animado 

No primeiro dia do tradi-
cional Grand Slam de Judô de 
Paris,  o Brasil foi bem mal. Ne-
nhum dos seis judocas que fo-
ram ao tatame se destacou e 
apenas Eric Takabate, na ca-
tegora Ligeiro (-60kg)  chegou 
até a repescagem, perdendo a 
sua luta  para o holandês Jeroen 
Moore e ficando sem chance 
para disputar o bronze.

Na categoria ligeiro femini-
no (-48kg)  tanto Gabriela Chi-
bana quanto Nathalia Brigida 
venceram a primeira luta e per-
deram a segunda, não pegan-
do repescagem.  Exatamente 
igual ao judoca Marcelo Con-
tini na categoria leve (-73kg). 
Os meios-leves Ricardo Santos 
e Ketlelyn Quadros perderam 
logo na primeira luta.

A portuguesa Telma Mon-

teiro é que fez bonito. Chegou 
à final após ganhar quatro ri-
vais, inclusive o duelo contra 
a favorita, a japonesa Tsukasa 
Yoshida. Na decisão contra a 
mongol Sumiya  Dorjsuren, fez 
luta duríssima que só foi deci-
dida na prorrogação, quando a 
portuguesa acabou beneficia-
da por uma punição da asiática 
e levou o ouro para Portugal.

Embora Dorjusren tenha 
amargado a prata, a Mongó-
lia foi a grande supresa deste 
primeiro dia que contou com 
disputa em sete categorias, pois 
o país também abocanhou um 
bronze e dois ouros, terminan-
do o primeiro dia na frente do 
Japão, que teve dois ouros e três 
bronzes. Outra atração foi a atle-
ta de Kosovo Kelmensi Majlin-
da, ouro na meio leve.

Estou muito 
feliz em poder 
disputar mais uma 
etapa neste ano. 
É um momento 
bastante especial, 
lutei muito 
para ter essa 
oportunidade. 
Assim como na 
França, vou com 
o pensamento 
de dar o meu 
melhor diante dos 
melhores. Será 
uma bateria bem 
difícil contra o 
Julian e o Asing 
e estou animado 
para entrar logo 
na água

Caio Ibelli

para entrar logo na água”, co-
menta Caio.

A primeira chamada da eta-
pa portuguesa está marcada 
para as 3h desta terça-feira 
no horário brasileiro de verão.
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