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pela educação na America La- lário deles.
da Secretaria estadual de Edu- de capacitação continuada. veria estimular.
r
a
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mil escolas de Minas Gerais,
Pernambuco e do município

Comerciante
português
volta ao Rio,
de ônibus
Ele ficou 20 dias no Ceará
e disse na delegacia que
sofreu um surto
BRUNO RODHE

bruno.rohde@extra.inf.br

Camiseta estampada com o
nome de Fortaleza, bermuda e
chinelos. O visual é de quem
ainda está de férias, mas o
semblante de Delfim Venâncio
Pinto, de 54 anos, indica que
seus dias de diversão terminaram. Depois de sair de casa e
ficar 20 dias desaparecido, o
português voltou a encontrar
seus familiares. Ele chegou do
Ceará de ônibus, ontem, e na
Rodoviária ligou para a família, que acionou a polícia para
resgatá-lo. Todos se reencontraram na 42ª DP (Recreio dos
Bandeirantes), onde Delfim
prestou depoimento e disse
que teve um “surto”.
Na delegacia, Delfim mostrou-se arrependido. Segundo
ele, sua atitude foi motivada
por excesso de estresse:
— Estava com muita dor de
cabeça e estresse. Quando vi,
tinha ido parar em Fortaleza.
Delfim disse que não tinha
entrado em contato com a família porque perdera o seu celular. Segundo ele, o único número do qual se lembrava era o
de sua casa, que está com defeito. Enquanto esteve na capital cearense, o português disse
que teve uma rotina simples:
— Ia para a praia e voltava
para o hotel. Domingo, recobrei minha consciência. Na segunda-feira, comprei a passagem de volta.
Funcionários do hotel em
que o português esteve hospedado afirmaram ter visto Delfim com uma mulher. Ele nega
essa versão.
FILHA PERDOA PAI
A filha dele, Priscila Gulo,
disse que perdoa o pai, segundo o site G1.
— Perdoo. Ele não está bem
de saúde, a gente está tendo
todas as comprovações de que
ele não está no estado normal
dele, afirmou Priscila.
A polícia informou que Delfim levou para Fortaleza R$ 18
mil da venda do ponto de um
imóvel na Zona Oeste. A delegada Adriana Belém desconfia
da versão do português.
— Existem pontos de divergência aí. É uma história surreal, afirmou a delegada.
A Polícia Civil passou mais
de 20 dias investigando o desaparecimento. De acordo com a
delegada Adriana Belém, da
42ª DP (Recreio), desde o dia
28 de setembro, policiais apuravam o sumiço do comerciante, e trabalhavam até com a hipótese de homicídio.
Na terça-feira, a polícia afirmou que, enquanto a família
de Delfim acreditava no seu
desaparecimento, ele estava
hospedado em um hotel de luxo em Fortaleza. Foram os funcionários do hotel que descobriram pela internet sobre o
sumiço do comerciante. l

pois, vamos desenvolver as
competências dando cursos

mos treinar ficarão no fundo
da sala e, seguindo um método

tempo.
— O que existe no Brasil são

gerado deverá ficar pronto até
o início de 2013 e servirá de

ferramenta para traçar políticas para o setor.
O projeto recebeu críticas do
Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe).
Segundo a coordenadora geral
Gesa Correa, o secretário segue a linha de “punir e responsabilizar o professor por todas
as mazelas da educação”:
— Testes padronizados só
servem para criar ranking e dividir os profissionais entre
competentes e incompetentes.
A educação não pode ficar na
mão de economistas. l

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 19 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 19.

