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MORRE DEUSDETE SAMPAIO 

Faleceu no último dia 30 de novembro, acometido de ura Acidente Vas- 
cular Cerebral - AVC, o vanzeiro e bem quisto cidadão açailandense 
Deusdete Sampaio Pereira. Com apenas 57 anos de vida, Deusdete dei- 
xa familiares e amigos transtornados com sua prematura partida. 

ARTE EM DESTAQUE 

Edimar Nardaci - Escultor 

representa Açailândia em 

exposição no Rio de Janeiro - B8 

Empresário açailandense 

é morto em São Luís 

Em plena luz do dia, o empre- 
sário de Açailândia, Edgar Ferreira 
Fontes, de 42 anos, foi friamente 

TRANSPORTE 

COLETIVO 

Audiência Pública 

discutiu problemas no 

transporte coletivo de 

Açailândia 

Após o ato público, a PMA abri- 
rá em breve o processo licitatório que 
dará concessão a exploração do ser- 
viço por dez anos 

Realizada na noite desta segunda- 
feira (30/11), no auditório do Santa 
Maria Hotel, localizado às margens 
da Avenida Santa Luzia (BR 222), 
a audiência pública para discussão 
e debate junto à população dos pro- 
blemas e possíveis melhorias para o 
transporte coletivo. BI 

Áreas de Risco do Município 

estão Sendo Mapeadas 

O trabalho esta sendo efetua- 
do pela Defesa Civil e consiste em 
fazer um levantamento dos setores 
que apresentam riscos iminentes 
de desmoronamentos, alagamen- 
tos, enxurradas e deslizamentos 
durante o período de chuva dos 
próximos meses. BI 
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0 crime aconteceu com requintes de crueldade e frieza 
assassinato com um balaço na ca- 
beça. O crime aconteceu durante 
as primeiras horas da manhã da 

última quarta-feira (02), no bairro 
do Monte Castelo, na capital São 
Luis. A8 
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Roseana Sarney e lldemar Gonçalves discutem 

ações e programas para Açailândia 

Os gestores do executivo estadual e municipal estiveram acompanhados do deputado Irmão Carlos 

O prefeito Municipal de Açailândia. lldemar Gonçalves dos Santos, acompanhado do deputado Estadual 
r*.' ..i. _ a ti . ~ a* a rio mmtfíAc pm vima ífiidiáneia com a covernadota 

ITINGA-MA 

Prefeitura de Itínga amplia 

Sistema de Abastecimento 

de Água do município - B5 

A JUSTIÇA TARDA MAIS NÃO FALHA 
Julgamento de João Gonçalves e 

Elizãngela adiado para março 

PEDOFILI A 

Garoto acusa pedreiro de abuso sexual 

Acusado nega justificando ser homossexual por opçào e convicção - A7 
A aus 

loii 
cia das principais testemunhas 

! motivou o adiamento - B6 
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MEDICINA DO TRABALHO 
ASO - Atestado de Saúde Ocupaclonal 

(sdminlsslonal, periódico, mudança do função. 
. rolorno ao trabalho c domissional) 
L AUDIOMETRIA 

ESPIROMETRIA 
, SCREENING OFTALMOLÔGICO 

i|L ELETROCARDIOGRAMA 
ELETROENCEFALOGRAMA 

i!! • LABORATÓRIO 
RAIOS X 
PSICOLOGIA DO TRABALHO 

H V DOSIMETRIA DE RUlDO 
ÍUa. : LUXlMETRO 

* : ri . ANEMÔMETRO 
TERMÔMETRO DIGITAL E DE BULBO ÚMIDO 

\ PCMSO 
\ PPRA 

® % , > * RELATÓRIO ANUAL 

OFTALMOLOGIA 
CLINICA MÉDICA 

FONOAUDIOLOGIA 
GASTROENTEROLOGIA 

ENDOSCOPIA 
NUTRIÇÃO 

ORTOPEDIA 
PEDIATRIA 
PSICOLOGIA 
LABORATÓRIO 
RAIOS X 

Ví: 

iMed 

wwwclimedacailandia.com.br 
atemdimento@climedacailandia.com.br 
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PEDOFILIA 

"No que deu a CPI? 

(e outras opiniões...) - 1 

55 

Por Eduardo Hirata - Terça- 
feira, 10/12, pela manhã, uma andada 
pelo centro da cidade, e cinco pessoas 
me interpelaram sobre "no que deu a 
CPI?"... O feirante, descrente, me sa- 
peca: "a coisa piorou, seo Hirata? O 
povo não tá nem aí... e gente graúda 
que usa estas menininhas tem as cos- 
tas largas...". O amigo taxista não se 
conforma: "poxa, pegam o professor 
Francisco pra bode expiatório, prá dar 
uma satisfação pra sociedade, quando 
tem tanta sem-vergonhice e safadeza 
na cara das autoridades, da justiça...". 

A comerciária e estudante; "... 
eu só confiaria na CPI se saísse mais 
gente presa, lugares fechados pra 
sempre... não serviu prá nada, só pra 
mostrar que os políticos tão pouco se 
lixando...". E a professora arremata: 
"pode ter CPI toda semana, seo Edu- 
ardo, mas se mudar a cultura, a cabeça 
das pessoas, a educação das Crianças, 
não muda esta situação...". E na porta 
do restaurante, a proprietária reclama 
que todo dia pela manhã, vindo do 
Barra Azul para o trabalho, depara 
com uma menina, uns treze anos, sen- 
do aliciada, "se oferecendo...". 

Iria informar e cobrar do Conse- 
lho Tutelar uma providência. Pediu 
o telefone, lhe repassei (3538-1198). 
Então, a CPI adiantou, sim, o povo 
"tá ligado, incomodado, consciente 
de que a situação é grave, o problema 
é serio, o prejuízo para as Crianças 
e Adolescentes, famílias, sociedade 
é muito grande, e o govemo precisa 
ser mais atuante, "as autoridades" tem 
que fazer muito mais que estão fazen- 
do... Quer dizer, a CPI ta adiantando, 
tá dando resultados, animando o povo 
a denunciar, a se mexer, a espernear, a 
encarar e enfrentar... 

Na Praça da Bíblia, sentando à 
lardinha pra jogar conversa fora, apo- 
sentados e vigias falam sobre o caso 
da corrupção do governador - com g 
minúsculo mesmo - do Distrito Fe- 
deral. "Aquilo lá, aquelas imagens da 
TV, são um absurdo, uma vergonha 
sem tamanho", diz um deles. "Escon- 
der dinheiro na meia, na cueca, pedir 
uma sacola pra botar, tudo na maior 
cara de pau... É por isso que os polí- 
ticos enriquecem, às custas de roubar 
o dinheiro do povo... a gente morre 
comprando remédio que é só pra isso 

que dá o aposento, enquanto esses sa- 
fados tem a coragem de dizer que o 
dinheiro era pra comprar panetones 
pra distribuir prós favelados no Natal., 
o Brasil devia ter pena de morte prá 
político ladrão, corrupto, como lá na 
China, não é, seo Hirata?", desabafa 
outro aposentado. 

Discordo dele quanto à pena de 
morte, concordo no resto, e com o 
primeiro também... Um terceiro apo- 
sentado, mas que trabalha ainda como 
vigia, lembra que "não é só lá pras 
bandas da capital Federal, aqui no 
Maranhão tem prefeito fujão da Po- 
lícia Federal e da Justiça, tem todas 
estas denúncias de desvios, de ma- 
landragens dos políticos, e você não 
vê um na cadeia... é de dar nojo". 
Um sorveteiro arremeta a conversa: 
"o povo hoje não quer trabalhar, só 
quer facilidade, e estes político tão 
dando o mau-exemplo, por isso hoje 
esta juventude tá caminhando no 
mesmo rumo, tá aprendendo com 
eles estas malandragens. O povo 
só fica no engano, dando corda, e 
levando ferro... o povo é besta, os 
políticos são espertos...". 

Língua Afiada 0 
Anfrízio Meneses 
anfriziomeneses@gmail.com 

Não supervalorize a maldade. Nem a tirania. 

Para aqueles que gostam de uma 
boa prosa lá vou eu... novamente 
trocá-la por uma boa (e necessária) 
critica. 

Pois bem. Esta semana parei para 
refletir sobre o que motiva as pessoas 
a serem más. 

Há criaturas que pisam, humi- 
lham, e sentem prazer no sofrimento 
alheio (a qualquer custo! Por qual- 
quer preço!), especialmente se em 
proveito proprio ou dos seus! 

Ostentam um despudorado po- 
der! Escondem uma límpida e nitida 
riqueza! Freqüentam colunas sociais. 
Estão na mídia. Adoram serem cha- 
madas pelos codinomes de "Doutor, 
Vossa Excelência, Pátrio 

Independente de classe social ou 
religião, essa praga tem se alastrado 
por todos os lados. Estão nos salões 
de beleza, bares, jogos... E em tudo 
contam vantagem. 

Coronéis sem ética, generais sem 
pátria. Amigos não possuem mais. 
Ao seu redor, apenas chacais baju- 
ladores a espera de um favor... Uma 
esmola. 

Nivelam tudo por baixo. Jul- 
gam os outros sob sua ótica de vida. 
E quando se deparam com pessoas 
que não estão à venda, sentem-se 
impotentes. Afinal de contas o seu 
argumento é sempre o financeiro. 
Não conseguem conjugar um verbo 
no infinitivo, no gerúndio ou no par- 
ticípio. 

Não sabem eles que o destino 
de todos é o mesmo; na horizontal, 
num caixão escuro, sete palmos para 
baixo da terra. O que levarão para a 
sepultura... A lembrança daqueles os 
quais enganaram? As promessas não 
cumpridas? Pobres vidas sem vida! 

Para o humanista e filosofo fran- 
cês Eíienne de La Boétie há três espé- 
cies de tiranos: uns chegam ao poder 
pelo voto popular; outros por força 
das armas; outros sucedendo aos da 
sua raça. "Os eleitos procedem como 
quem doma touros: os conquista- 
dores como quem se assenhoreia 
de uma presa a que têm direito: os 
sucessores como quem lida com es- 
cravos naturais " — descreve o autor 
do "Discurso Sobre a Servidão Vo- 
luntária" (o primeiro e um dos mais 
vibrantes hinos à liberdade dentre os 
que já se escreveram). 

Isto me faz recordar o que um 
"renomado" político falou certa vez 
num programa de televisão: "não 
existe eleição perdida, e sim uma ne- 
gociação mal feita 

Após escutar aquela fala em rede 
nacional, de pronto lembrei-me de 
uma passagem bíblica: "E, elevan- 
do-o, mostrou-lhe, num momento, 
todos os reinos do mundo. Disse-lhe 
o diabo: Dar-te-ei toda esta autori- 
dade e a glória destes reinos, porque 
ela me foi entregue, e a dou a quem 
eu quiser. Portanto, se proslrado me 
adorares, toda será tua. Mas Jesus 

lhe respondeu: Está escrito: Ao Se- 
nhor, teu Deus, adorarás e só a ele 
darás culto." (Lucas 4: 5-8). 

Agora eu pergunto, será que vale 
a pena ganhar tudo e perder a alma? 
Com que cara o tirano olha para os 
seus (esposa, filhos)? Como será que 
ele se vê no espelho... ? 

Pois eu lhes digo amigo leitor, 
nada vêem! Estão cegos. São scpul- 
cros caiados. Sua caridade é como 
a dos fariseus nos tempos bíblicos. 
Sua religião é apenas uma aparên- 
cia enganosa. Não comem, rumi- 
nam. Já não sabem mais a diferença 
entre verdade e mentira, pois tudo 
falam, tudo fazem, e nada mais im- 
porta! 

Pois é. As tão propaladas "so- 
luções" para os muitos problemas 
brasileiros não passam de canto de 
sereias a fim de enredar o maior nú- 
mero possível de pessoas nas redes 
de argumentações falaciosas cujo ob- 
jetivo de fundo é a dominação. Nada 
além disto! 

Mas então, você deve estar se 
perguntando, qual será a saída? Para 
onde devemos ir? A resposta é uma 
só: não vá! Fique onde você está. 
Deixe que eles corram atrás de você. 
Haja com ética e honestidade. Olhe 
nos olhos! 

E lembre-se: a igualdade, a liber- 
dade, a solidariedade, a integridade, a 
honra e a dignidade são mais do que 
simples palavras, são perspectivas! 
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AUDIÊNCIA 
Durante quase toda noite da 

última segunda-feira (30), a prefei- 
tura de Açailândia por meio do De- 
partamento Municipal de Trânsito 
e Transporte (DMT) realizou uma 
audiência pública para apresentar 
um estudo e um relatório de viabi- 
lidade no município, bem como de- 
bater sobre a Concessão do Serviço 
de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros. 

RESSALVAS I 
Gostaria de fazer apenas três 

importantes ressalvas sobre está au- 
diência. Primeira: é incrível como 
a população de Açailândia é está- 
tica, inércia e passiva em assuntos 
que lhe afetam diretamente. Se não 
fosse a presença dos alunos do Pró- 
Jovem da Vila Ildemar, a audiência 
teria acontecido com cerca de quin- 
ze a vinte pessoas. É necessário 
que a comunidade entenda que uma 
audiência pública é o espaço ideal 
para reivindicarem, reclamarem, 
cobrarem, enfim, expor suas idéias. 
Depois fica um monte de pessoas 
ligando para a rádio e televisão, re- 
clamando disso ou daquilo outro. E 
brincadeira! 

RESSALVAS II 
Segundo: foi apresentado duran- 

te a audiência um estudo de viabili- 
dade, que segundo seus idealizado- 
res, demorou aproximadamente dois 
anos para ser concluído, e na apre- 
sentação, simplesmente todos os sli- 
des com os dados técnicos estavam 
embasados, e a maioria das fotos, 
desfocadas. Em suma, na minha 
opinião, não entendi a finalidade do 
estudo, pois este apresentou pouca 
coisa e disse quase nada. 

RESSALVAS III 
Por fim, gostaria de destacar a 

falta de consideração com a empre- 
sária Geíse Rocha, que é proprietária 
da Expresso Nova Aliança, empresa 
que gostando ou não, e querendo ou 
não, está prestando seus serviços 
aqui em Açailândia. Segundo seus 
próprios relatos, a empresária, que 
em minha opinião, é a maior interes- 
sada nesta audiência, já que realizou 
grandes investimentos na compra da 
empresa de transporte coletivo, nem 
sequer foi comunicada pelo DMT 
sobre a audiência, e tomou conheci- 
mento do ato público por este noti- 
cioso. 

GRANDE ENCONTRO 
O grande enconux) entre a gover- 

nadora Roseana Sarney e o prefeito 
Ildemar Gonçalves tem dado o que 
falar. Alguns até dizem que o ges- 
tor municipal já estaria se aliando 
com a chefe do executivo estadual. 

Máximas 

Cesár Júnior 
isaiascesar@hotmail.com 

Contudo, se faz de fato necessário 
a conversa e o diálogo entre ambos, 
pois as questões político-partidárias 
não podem penalizar a população de 
Açailândia. 

SEGURANÇA 
Após a audiência com a gover- 

nadora, o prefeito Ildemar e o depu- 
tado Irmão Carlos seguiram para a 
Secretaria de Estado de Segurança 
Pública, para uma reunião com o 
secretário Raimundo Cutrim. Este 
prometeu maiores investimentos 
tanto na infraestrutura de delegacias 
e da companhia da PM, quanto em 
recursos humanos, no aumento do 
efeito no município e região. Agora 
é esperar pra vê! 

DEFICIENTE 
Ontem, 03 de dezembro, foi co- 

memorado o Dia Internacional do 
Deficiente Físico. Aqui em Açailân- 
dia, é que de fato não há nenhum 
motivo para se comemorar, pois tan- 
to cadeirantes, quanto os deficientes 
visuais, não encontram em nenhuma 
parte da cidade, estrutura física que 
permita um direito primordial da 
Constituição; o direito de ir e vir. 

DEFICIENTES II 
O problema, não é só do poder 

público, já que a maioria das lojas, 
comércios e empresas da Cidade, 
não oferece uma condição básica 
para que este cliente tenha um aces- 
so facilitado a essas organizações. É 
necessário refletir, repensar e mudar 
de atitude diante dessa situação, pok 
que Deus o livre, um dia podeTw-* 
ser um de nós que estejamos preci- 
sando desses acessos. 

POR FALAR NISSO 
Falando em direito de ir e vir, 

aqui em Açailândia não precisa nem 
possuir algum tipo de deficiência 
para ter esse direito subtraído. Isso 
porque em muitos locais da cidade, 
a passagem de pedestres está impos- 
sível, pois as calçadas e ruas estão 
sendo tomadas pelas lojas e comér- 
cios, que utilizam esses espaços 
para a exposição de seus produtos, 
e ainda por vendedores ambulantes, 
que estão dominando cada esquina 
da cidade. 

ABUSO 
Ainda é abusivo o preço cobra- 

do por alguns comerciantes de Açai- 
lândia sobre produtos e serviços em 
comparação com a vizinha cidade de 
Imperatriz. Mesmo com campanhas 
das entidades empresariais do mu- 
nicípio (ACIA, SICA e CDL), fica 
difícil querer valorizar o comércio 
local, quando lojistas cobram preços 
exorbitantes em suas mercadorias. 
Assim não dá! 

"O homem que a dor não educou 

será sempre uma criança" 
(N.Tommaseo) 
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