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Açailândia completa seu 30° aniversário 

Cidade ferve com a primeira noite do Açaifolia 

Justiça condena 

professor Francisco a 

12 anos de prisão 

Acusado de estuprar a própria 

neta, o réu deverá cumprir a pena 

na Penitenciária das Pedrinhas 

em São Luís 
4: 

Quadrilha é presa em flagrante 

com vale abadá falso do Açaifolia 

Quatro foram presos por trocarem fichas falsas por abadás A3 

Na 12a edição da segunda 
maior micareta do Maranhão, é 
a primeira vez que espertalhões 

| oriundos de outros estados chega- 
ram à cidade para tentar o conto 
do vigário, dar golpes ou até mes- 
mo aproveitar o evento para pro- 
mover grandes assaltos e arrom- 
bamentos à residência. A3 

Motorista é assassinado 

quando fazia uma pescaria 

Crime de Encomenda não é descartado, pois nada foi levado da vítima 

A pescaria era o lazer e 
esporte predileto do motoris- 
ta Inamar Pursino de Oliveira 
(39), nos fins de semana, mas 
no último domingo (29), este 
hobby foi interrompido brutal- 
mente, quando Inamar e sua 
esposa, Elizângela Santana de 
Lima(29), na companhia dos 
amigos Evando e Francisco 
realizavam uma pescaria no 
Rio Pindaré. A 8 

m 

PM prende casal com 

maconha A7 
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Jornal do 

Maranhão la 

revista social 

H 

a 

Como parte das comemorações dos 30 anos de emancipação 

política e administrativa de Açailândia, o Jornal do Maranhão presen- 

teia aos seus leitores com a mais nova edição da Revista Vai Social. 

Com layout moderno e atrativo, destacando as principais per- 

sonalidades e empresas, o periódico agora trimestral, deseja enfocar 

o colunismo social, político e empresarial da cidade. A publicação é 

um encarte gratuito desta edição de aniversário da cidade. 

Acidente na BR-010 mata motorista 

e deixa dois em estado grave 

Embriaguez pode ter sido a causa do choque dos veículos A3 

Um acidente envolvendo um ônibus de linha interestadual e uma caminhonete 

matou uma pessoa e deixou outras duas gravemente feridas. O acidente ocorreu 

por volta de 20h no povoado "Trecho Seco", distante de Açailândia 25 km. O 

forte impacto destruiu a frente dos dois veículos. A3 

Bita do Barão visita Açailândia e é 

recebido pelos "Filhos do Oriente" 

Com ações conhecidas internacionalmente, o "Pai de Santo" é o convidado principal do festejo A6 

Açailândia é uma das três cidades do 

Maranhão que cumpre Lei da Transparência 

A prestação de contas está disponível para a população na internet - B3 

% 
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O jornal que tem a sua cara 

Açailândia ferve com a | Açaifolia tem 

primeira noite do Acaifolia lransmiss50 ao íivo 

Milhares de foliões percorreram o corredor da micareta no Io dia de festa 

William Castro 

Ontem, Açailândia deu início 
a mais uma edição do maior car- 
naval fora de época do Maranhão. 
O açaifolia levou uma multidão 
de brincantes ao corredor da folia 
na primeira noite do evento que 
encerra as comemorações de ani- 

versário da cidade. 
Muita gente bonita, segu- 

rança total e animação marcaram 
ontem o açaifolia. Os trios foram 
comandados pelo som eletrizante 
do Psirico, da banda baiana Arake- 
tu e de Imperatriz, banda Baetz. 

A micareta já se tornou 
referência no estado e em muitas 

regiões do país. Todos os anos, tu- 
ristas marcam presença na cidade, 
movimentando o comércio, geran- 
do lucros para a rede hoteleira e 
restaurantes, impulsionando a eco- 
nomia de Açailândia. Até domingo, 
muitas bandas animarão os foliões 
consagrando mais um ano de suces- 
so da micareta. 

Programação 
MÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^lÊmJ^^ 

Hoje (04/06): 
Bloco Leva Eu: Banda Parangolé 
Bloco Sede Zero: Banda Patchanka 
Pipoca: Banda Skema Kente ir " '% , 

ãf * " JL.,' 1®, ' i, ' * * 

Amanhã 05/06: 
Bloco Leva Eu: Netinho da Bahia 
Bloco Sede Zero: Banda Araketu 
Pipoca: Banda GL | 

V * \ /•• f ' 

Língua Ariada ^ 1 
«■B Jlll / . | 

Anfrízio Meneses 
anfriziomeneses@gmail.com 

A Bola tá rolando no Jogo da vez 

A bola começa a rolar, milhões 
de corações angustiados roem 
unhas, cruzam os dedos, balançam 
as pernas... Batucam na mesa. 

A cada minuto que passa a 
angústia aumenta, as unhas dimi- 
nuem, os dedos não se desgrudam, 
as pernas cansam... E a mesa? Coi- 
tadinho, quase quebra de tanto ser 
"batucada ". 

Olhos atentos, alguém tenta 
conversar, mas já o mandam fechar 
a matraca. "Vai... Vai!", gritam to- 
dos. E quando o atacante chuta pra 
fora... "UHHHHHHHHHHHH- 
HHH... que burro! Esse até eu fa- 
zia! ". 

O narrador, também ansioso 
para ver brilhar a estrela, entra no 
clima e transporta sentimento em 
sua fala. E os comentaristas influen- 
ciam os angustiados a terem uma 
opinião formada, ou então, a xingá- 
lo. "Esse cara não sabe nada! Ele 
não tá no 4-4-2, ele tá é no 4-4-3 ". 

Os sons das cometas não param 
na TV e o ouvido não agüenta mais, 
a comida já está quase pronta. "O 
Mar Iene, tá pronto o cachorro? Não, 
não é o Yusk, é o cachorro quente! 
Rápido, o jogo tá quase acaban- 
do... e dessas cometas já tô de saco 
cheio!". O fim está próximo. 

Todos ainda na pressão, obser- 
vando e se concentrando na telinha 

EXPEDIENTE 

REDAÇÃO: 
Av. Santa Luzia, 449 - Centro 
Fone: (99) 3538-2060 
E-mail: acaifolha@hotmail.com 

ou telona mágica. Alguns com fanta- 
sias, óculos coloridos, chapéus dife- 
rentes. Outros não tão empolgados, 
com a camisa do time no bolso, pen- 
sando apenas na bolsa (de valores) 
ou na idiotice daqueles que veneram 
um esporte e matam ou morrem, li- 
teralmente, pelo seu time. 

Mal sabem eles, que esporte não 
é diversão, é guerra. É o instinto 
competitivo de nosso lado animal. 
São pessoas tentando mostrar sua 
superioridade muscular ou de ra- 
ciocínio (há os que preferem fazer 
caretas!). 

E o juiz? Figura paradoxal. 
Para os que se sentem roubados, é 
um "FDP", Desgraçado, "PNC". 
Já para os torcedores do outro time, 
um santo, um ótimo profissional... 
Quase um "deus ". 

E assim o tempo vai passando... 
Os nervos do corpo se coníorcendo, 
os copos, coitados, se quebrando... 
E o coração batendo cada vez mais 
rápido. 

Um grito fica guardado dentro 
do corpo, os líquidos vazam pra fora 
dos copos. Todos querendo soltá-lo, 
o grito, o mais rápido possível, mas 
"o time não tá ajudando, os 'caras' 
não tão jogando nada!". 

E assim, sempre assim, nosso 
mundo verde e amarelo vai pas- 
sando e o nosso "patriotismo fute- 

bolístico" crescendo a cada novo 
confronto, a cada nova competição 
de rua, de bairro, de várzea, muni- 
cipal, estadual, regional, nacional, 
continental, intercontinental, mun- 
dial... Ufa! 

Porém, o coração de um apai- 
xonado por futebol sempre gostará 
de guardar a angustia no peito e de 
soltar o grito da garganta. Não por 
sua rua, bairro, cidade, estado ou 
país... Mas, agora, por seu time! 

E o campeonato brasileiro de 
futebol. É O BRASILEIRÃO 2011! 

No mais, tudo igual: políticos 
fazendo promessas, promessas não 
sendo cumpridas... Voto não sendo 
honrado, povo sendo enganado... 
Economia crescendo, de fome pes- 
soas morrendo... Dinheiro público 
no além, igualdade de direitos tam- 
bém... Porém, porém, porém tanto 
faz! 

O importante mesmo é gritar: 
Eh campeão, Eh campeão, Eh cam- 
peão! 

Em tempo: o Departamento de 
Trânsito adverte - Cuidado, carro- 
ças desembestadas na pista (ops, 
no gramado). Quanto aos bondes 
descarrilados por falta de freios... 
Bem, já receberam alta da retifica 
"São Geraaaldo" e estão buscando 
reforços numa fábrica de pastilhas 
(de freios) lá no Ceará. 

Acompanhe todas as atrações durante os dias de festa 

miliarn Castro 

Considerada a maior micareta do interior do estado, o açaifolia cada 
; ano vem se consagrando como um grande evento de carnaval fora de i 
época de Açailândia e região. Hste ano, quem não estiver presente no 
corredor da folia pode acompanhar toda movimentação ao vivo pela 
internet. Na sua 8a edição, o evento inova cora esta transmissão, fruto do 
trabalho do açailandense ísaías Neto. 

O site do açaifolia contém todas as informações sobre a micareta, 
hotéis, restaurantes, points da cidade, orientações, além de um acervo de 
fotos das edições anteriores. Em 2010,!saias Neto, que também faz par- 
te do Jornal do Maranhão, já divulgava o evento em um site, ele ressalta 
o diferencial deste ano. "Sempre tive vontade de fazer a transmissão 
ao vivo, e esse ano será possível fazê-lo, graças ao empenho da equipe 
que tem trabalhado incansavelmente para levar todas as informações 
por meio do site do açaifolia", explica. 

Uma equipe de Goiânia é a responsável pela transmissão da mica-: 
reta. Isaias conta com a colaboração de Jonas Oliveira, que vai dá todo 
suporte acompanhando todos os detalhes para que ocorra tudo dentro do 
previsto durante os três dias de festa. O site possui ainda informações 

| sobre as atrações e o intemauta pode acompanhar toda a programação : 
do evento. Desde quando está no ar, o site tem sido bem acessado, cm 
um único dia mais de três mil acessos foram registrados na web. 

Você pode acompanhar a cobertura completa pelo site: www.acai- ; 
folia.com.br 

PROMOÇÃO E ENTREGA DE ABADÁS 

Para estreitar o relacionamento com o público, o site ofereceu 10 
abadás do bloco Leva Eu para os foliões. O sorteio aconteceu ontem às 

i 9h com a presença de muitos brincantes que ansiosos desejavam ser os 
ganhadores da promoção. 

m§ 

RELAÇÃO DOS GANHADORES NO SITE WWW.ACAIFOLIA.COM.BR 

DIRETORA 
Valdelice Oliveira 

EDITOR CHEFE 
Isaias Netto 
E-mail: isaiasnetto1@hotmail.com 

O jornal que tem a sua cara 

Domingos Cezar 

REDATORES 
César Júnior 
E-mail; isaiascesar@hotmail.com 
Baira Ponce 
E-mail: bairaponce@hotmail.com 

COLUNISTAS 
Anfrízio Menezes 
Eduardo Hirata 
Edmilson Sanches 
Wilson Manoel 
Elson Araújo 
Isaias Netto 
Valdelice Oliveira 

OIAGRAMAÇÃO/DESIGNER 
Tássio Zaraki 
Fone; (99) 9128-4575 

Ciro Pessoa 
E-mail; midia.com.visual@gmail.com 
Fone: (99) 9136-4233 



O Jornal que tem a sua cara 

«■ 

Por Antonio Maria 

Na 8a edição da segunda 
maior micareta do Maranhão, é 
a primeira vez que espertalhões 
oriundos de outros estados che- 
garam à cidade para tentar o con- 
to do vigário, dar golpes ou até 
mesmo aproveitar o evento para 
promover grandes assaltos e ar- 
rombamentos à residência. 

A cada ano que passa, o even- 
to vem alcançando maiores pro- 
porções e repercussão à nível na- 

cional pela grandeza e sucesso da 
micareta. Por esse motivo, todos 
os anos, o açaifolia vem atraindo 
grande número de turistas para o 
município, pessoas que chegam 
em Açailândia para desfrutar do 
evento e conhecer a cultura da ci- 
dade, seja para visitar a família, 
passar férias ou a negócios. 

Há também aquelas pessoas 
que vivem eternamente fazen- 
do turismo, que são os donos dos 
alheios, aproveitando estes gran- 
des eventos para praticar crimes e 

outros delitos. Desta vez, pelo me- 
nos quatro homens se deram mal 
em Açailândia, eles estavam ten- 
tando fraudar o esquema da troca 
de abadás dos blocos que partici- 
pam da micareta. 

Pegos em flagrantes, dois in- 
divíduos estavam na porta da cen- 
tral do Açaifolia negociando fichas 
falsificadas. A polícia foi acionada 
e os dois homens foram presos. 
Antes, de levá-los até a delegacia, 
os policiais que efetuaram a prisão 
questionou com os dois homens a 

possibilidade de havar mais pesso- 
as envolvidas no esquema. 

Na mesma ação foi constada 
a participação de mais quatro ho- 
mens, dois destes estavam hospe- 
dados em um hotel nas proximida- 
des da rodoviária e também foram 
presos, mas, os outros dois, conse- 
guiram empreender fuga. 

Com centenas de fichas falsi- 
ficadas, os "vale abadás", os ho- 
mens pegavam abadás e vendiam 
em Imperatriz e Açailândia. A po- 
lícia, com a ajuda dos coordena- 

dores dos blocos, conseguiu tirar 
os homens de circulação antes de 
começar o evento, diminuindo os 
prejuízos para a organização. Os 
homens presos foram identifica- 
dos na delegacia como Lourival 
Braga (42), José Valderí Dutra 
(30), Jhonny Cardoso Lira(26), es- 
tes três de Teresina/PÍ, e Antônio 
Cícero Dias(32), de Caxias/MA. 
Com eles, a polícia apreendeu 48 
abadás e uma grande quantidade 
de fichas que ainda seriam troca- 
das pelos abadás. 

Acidente na BR-010 mata motorista e deixa dois em estado grave 

Embriaguez pode ter sido a causa do choque dos veículos 

Motorista do ônibus 

Um acidente envolvendo um ônibus de li- 
nha interestadual e uma caminhonete matou 
uma pessoa e deixou outras duas gravemen- 
te feridas. O acidente ocorreu por volta de 
20h no povoado "Trecho Seco", distante de 
Açailândia 25 km. O forte impacto destruiu a 
frente dos dois veículos. 

A caminhonete ficou totalmente destruí- 
da. Com a força do impacto, toda a lataria do 
veículo foi arrancada violentamente. Segundo 
informações de uma testemunha, o acidente foi 
provocado pelo motorista da caminhonete, pois 
o condutor apresentava sinais de embriaguez. 

A testemunha afirmou, ainda, que ele ba- 
teu primeiro em um caminhão, provocando o 

estouro de um pneu de seu veículo, motivo 
pelo pode ter perdido o controle da direção e 
em seguida bateu no ônibus da empresa Ex- 
presso Açailândia. 

Outras informações dão conta que o con- 
dutor da caminhonete estava vindo do clube 
AERCA, local onde estava sendo realizado um 
Festival de Chopp. O motorista substituto do 
ônibus veio a óbito no local e foi identificado 
como Diomar Araújo Santos. 

O outro motorista do ônibus, Joaquim Ba- 
tista de Araújo Neto, e o condutor da cami- 
nhonte José Ramalho Diniz Júnior, foram le- 
vados à pressas para um hospital de Imperatriz 
em estado grave. 

f 
Estado em que ficou a caminhote 
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O ser feliz está sempre em nossas mãos... 

O surgir de cada dia vem sempre com nova 

mensagem de esperança... 

Que neste dia todas as alegrias do mundo sejam 

suas... 

Que os teus dias sejam marcados de bons 

momentos e que a cada instante o teu povo se 

orgulhe muito mais de ti. 

Feliz aniversário Acailândia! 

Vereador Canela 

v-: 
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ENQUANTO HOUVER VONTADE DE LUTAR 

HAVERÁ ESPERANÇA DE VENCER 

Grandes realizações não são feitas por impulso, 

mas por uma soma de pequenas realizações, crendo 

sempre que o futuro pertence àqueles que acredi- 

tam verdadeiramente na beleza dos teus sonhos. 

Somos felizes por-fazer parte da tua história e 

contribuir para o teu desenvolvimento na realização 

dos teus sonhos. 

Nada mais justo que te homenagear neste dia 

especial! \, V A J 

São os votos da família 
Feliz Aniversário Aqailândia! LOJA CENTRO 

(vi| Banco do 

ipj Nordeste 

EDITAL 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

Fortaleza, 29 de Abril de 2011 

Prezado(s) Senhor(aS), 

Reporíamo-nos ao(s) contrato (s) abaixo identificadoís), de sua 
responsabilidade, a fim de comunicar-lhe que se encontra(m) inadimplido(s). Tal situação, 
de acordo com a cláusula "VENCIMENTO ANTECIPADO" do(s) contrato(s) (ou das 
Disposições Gerais aplicáveis ao(s) contrato(s)) celebrado(s) com V.Sa., permite que este 
Banco, de pleno direito, antecipe o vencimento desse(s) contrato(s), independentemente 
de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial. 

Clientes N0 da operação Data atraso 
WILSON ALVES DOS SANTOS/MARIA ALDENI 

MATIAS SANTOS - INTERV.FIADOR - CPF 
333.878.773-15 A300001001 15/11/2003 

BIANOR FERREIRA DA SILVA - INTERV.FIADOR - 
CPF 151.350.805-97 A300001001 15/11/2003 

ALTEREDO DE JESUS FERREIRA SÁ/MARIA 
RAIMUNDA BARROS SÁ - INTERV.FIADOR - CPF 

271.110.323-49 
A300001001 15/11/2003 

Nestas condições, solicitamos de V.Sa. a gentileza de comparecer à 
agência do Banco credor na av. dorgival pinheiro de souza, 1130 centro - açailandia - ma o 
fim de regularizar a pendência no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da 
publicação, sob pena de serem adotadas as medidas judiciais cabíveis. 

Pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A 
Projeto Estratégico Instrução Cobrança Judicial 

CNPJ: 07.237.373/000120 
Avenida Pedro Ramalho, n 5700-Passaré 
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Informe DCA 

Criança & Adolescente 
J- 

:rmes M. Scuxc 

Eduardo Hirata 
mutucahirata(5)gmaii.com 

CAMINHADA NO CENTRO DA CIDADE ENCERROU 

SEMANÁ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENT0 
■ Á : ■ . : ; : ■ ■' ^ ; ÁS: E 

Uma caminhada, que reuniu cerca de mii e quinhentas pessoas, entre estudantes de 
escolas das redes municipal, estaduai e particular; Crianças e Adolescentes de projetos c 

.entidades como o CIFEC/Cêntroide integração Famíiia-Escola-Comunidade, ADESPA/ 
Associação Desportiva de Açailândia, AFEECA/ Assentamento Califórnia; pais/responsá- 
yèis, professores/as, dirigentes, instrutores/as, encerrou a programação da "Semana Muni- 
cipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Açailândia". 
cm sua versão 2011, no finalzinho da tarde da sexta-feira. 20/05, na Praça do Pioneiro. 

A caminhada teve como roteiro a Praça do Mercado, Rua Marly Sarney, Avenida 
Tácito Caldas, Rua Duque de Caxias, Rua São Luís, Rua Bonaire, Rua São Paulo e Praça 
do Pioneiro, com um momento cultural, apresentações artísticas de escolas e projetos. 

A caminhada de encerramento mais uma vez chamou a atenção da população, e por 
lodo o seu trajeto, colheu manifestações de apoio e solidariedade, de comereiários/as, 
comerciantes, motolaxistas c taxistas, fciranles, transeuntes, ambulantes. 

A "Semana de Enfrentamento" iniciou com uma solenidade na Câmara de vereado- 
res, na manhã da segunda-feira, 16/05 , com homenagens a adolescente MARIA MARTA, 
mártir e símbolo de vítima da violência sexual, e Mario do Carmo "CARMEN" Cipiiano 
Marchesini, símbolo da comunidade defensora dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Açailândia, e uma Audiência Pública, cóm explicações do Conselho Tutelar, da assis- 
tência social municipal através do GREAS/Centro dc Referência Especializada dc Assis- 
tência Social, e da Polícia Militar. ' 

E ao longo da semana, foram realizadas atividades de pedágios, com adesivagens 
e panfletagens, no centro da cidade; Vüá lldemar, Pequiá e Posto da Polícia Rodoviária 
Federal, ho Parque Novo Horizonte; caminhadas no Pequiá e na Vila lldemar. 

Escolas, como a Escola Municipal Antonio Oliveira Campos, do Plano da Serra, du- 
rante toda a semana trataram do tema "violência sexual" com seus/suas estudantes, pais/ 

/responsáveis, professores/as e servidores/as. f 
O Grupo de Monitoramento do Plano Municipal de Enfrentamento da Violência Se- 

xual contra Crianças e Adolescentes, através do CREAS., realizou também uma atividade 
"educativa com trabalhadores da Odebrecht. '; : iffd 

Na caminhada, os momentos marcantes foram os que lembraram a memória da ado- 
lescente MARIA MARTA, assassinada brutalmente cm 2004". A exemplo da menina Ara- 

, betli Cabrera Crespo, que é lembrada nacionalmente nos eventos cm tomo do Dia 18 de 
■Maio, "Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes", 
MARIA MARTA a partir deste 2011, passa a ser símbolo municipal açailandense. 

CA/CARA RARA: , ...A / AhmA AAAE 

1 'HOMENAGEIA A MEMÓRIA DA ADOLESCENTE| / 

MARIA MARTA SILVA BEZERRA, SÍMBÓIIQ DA 

' AvFoí uma sessão especial, a da noite da quinta-feira, 19/05. No "Dia Muncipal de 
Combate à Violência Sexual Infanto-Juvenil", instituído pela Lei n.0 273/2007, a Câmara 
Municipal de Açailândia-MA homenageou MARIA MARTA SILVA BEZERRA, a ado- 
lescente, então com dezessete anos, vítima de uma barbárie em agosto de 2004. 

Á / A senhora Maria Madalena, mãe de MARIA MARTA, por iniciativa da Vereadora 
; Maria de Fátima Silva Camelo, compareceu à sessão legislativa, e a convite do Vice- 
Prcsidente, no exercício tia Presidência, "Júnior Meu Garoto", compôs a mesa diretora 
dos trabalhos. "> ■ARA' . A A'" 

'. A Vereadora Fátima Camelo também é a autora de um projeto de lei que homenage- 
ará MARIA MARTA no âmbito municipal, tomando-a símbolo da luta contra o abuso e a 

/exploração sexual de Crianças e Adolescentes, e perpetuando sua memória,para que Açai- 
lândia não esqueça jamais de que foi vítima de uma violência inominável, pois "esquecer 
épermitir, lembrarécombater"... /■'/ j A-""- A A- / ,A' Aá 

/ - Nos seus prohunciamcníps, também a vereadora Aríete Cutrim dc Oliveira e os Vere- 
adores Márcio Anibal, Fábio Pereira, "Canela", Fátima Camelo e o Presidente em exercí- 
cio "Júnior Meu Garoto" mencionaram MARIA MARTA, cumprimentaram e solidariza- 
ram com a senhora Maria Madalena e família, ali representada por outra filha. 

O Presidente do CO.MUCAA/Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado- 
lescente, Siley Elcen Santos, em nome dc todo o SGD/Sistcma de G aram ia cie Direitos 
e da rede dc atendimento, parabenizou a Câmara de Vereadores pela justa homenagem à 
memória de MARIA MARTA, enfatizou a Lei n.o273/2007, aprovada pela Casa de Leis c 

I sancionada pelo Prefeito lldemar Gonçalves em 2007, relatou o andamento das atividades 
da "Semana Municipal dc Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adoles- 
centes", que acontece nesses dias 16 a 20 (encerrando nesta sexta-íèira,20/05, partir das 
1500 horas, na Praça do Mercado, com a Caminhada Ampliada) e falou da realidade da 

' violência sexual contra Crianças e Adolescentes, admitindo dificuldades na sua prevenção 
e combates, mas destacando que tivemos avanços e,que muito ainda precisa se avançar. 

CAAAAAA/ VQU /UA-UE.V "V^/eõ;///, QE /RÃ: 

RECOME DA C CN 
MEVVEEE/EEEEE 

Fazer com que a criança vítima de abuso sexual ou testemunha do crime preste um 
único depoimento foi a principal recomendação aprovada no "1° Encontro Nacional 
de Experiências de Tomada dc Depoimento Especial dc Crianças e Adolescentes no 
Judiciário Brasileiro", 

O evento, promovido pelo CNJ (Conselho Nacional dc Justiça) e pela ONG Chil- 
, dhood Brasil, serviu para que fossem definidas diretrizes para a tomada de depoimento, 
que deverá ser gravado, de crianças e adolescentes vitimas dc abuso sexual, 
ii "O Judiciário vai colocar essas medidas em prática junto com outros atores do 
sistema de Justiça: Ministério Público, Dcfensoria Pública, tribunais, advocacia, todos: 

devem conhecer o depoimento especial e reconhecer a importância desse atendimento", 
disse Daniel Issler, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. 

(Fontes: jornais Correio do Povo-RS e O Povo-CE.. citados pelo Portal AN Dl/ 
Agência de Notícias dos Direitos da Intância) 

• Realmente, não dá para continuar do jeito que está: uma Criança,por exemplo, 
é ouvida pelo Conselho Tutelar/Polícia Militar, Polícia Civil, mcdico/a, enfermeiro/a, 
escrivão/a de policia,delegado/a de polícia, e se o caso for adiante, a advogado/a. 
promotor/a dc justiça, jui/Ea... Ou seja, a situação c no mínimo constrangedora, c corno: 
"revithnizada" várias e várias vezes, à sucessão de 'oitivasE cônsultas.cxames, audiên- 
cias, entrevistas, atendimentos, etc.,etc., o depoimento da Criança se perde em meio a 

■ esse labirinto institucional burotecnocrata... 
O artigo 18 do ECA/Estatuto da Criança e do Adolescente nos lembra: "É dever dc 

todos velar pela dignidade da criança e do adoiesceme, pondo-os a salvo de qualquer tra- 
tamento desumano, violento, aterrorizante, vexatóno ou constrangedor/. 



Jornal /^Maranhão 
Açailândia-MA. 04 a 09 de JUNHO de 2011 - ED. 427 

a5 

ifc O jornal que tem a sua cara 

Empresas de Açaílândia participam 

da feira Movexpo em Recife 

As novas tendências e modernidades no crescente setor estiveram entre os temas discutidos 

as 

r 

Reginaldo Medeiros (Sebrae/Açailôndia) , Netinho (Vanessa Mó- 
veis), com a ex-BBB e aprsentadora da Redetv, Iris Stefanely, que 

estava no evento promovendo um stand de móveis . 

veram entre os dias 10 e 13 de maio 
na capital pernambucana, participan- 
do da feira MOVEXPO, considerada 
hoje, uma das principais do segmento 
no país e a maior do nordeste. 

O evento movimentou em sua 
segunda edição, negócios na ordem 
de R$ 165 milhões, atraindo cerca de 
20.500 visitantes oriundos de 24 esta- 
dos brasileiros e de sete países estran- 
geiros: Líbano, Guatemala, República 

Antônio Maria 

Empresários do segmento de mó- 
veis em Açailândia como Estanes- 
lau Pereira da Silva (Ruan Móveis), 
Gardênia Ferreira de Sousa (Gardeni 
Móveis), Raimundo Tavares Sou- 
sa Neto (Vanessa Moveis), Evilson 
Avelino Roma (Refrigeração Roma), 
além do gestor de negócios do Sebrae/ 
Açailândia, Reginaldo Medeiros, esti- 

Dominicana, Espanha, Emirado Ára- 
bes, Colômbia e Uruguai, o que opor- 
tunizou para os demais empresários 
conhecer e acessar aos mais diversifi- 
cados designer de móveis existente. 

A feira teve como objetivo 
oportunizar aos micros e pequenos 
empresários participantes da MO- 
VEXPO e discutir as tendências e 
modernidades no crescente setor, 
bem como na demanda do mercado 
nordestino, onde concentra um gran- 
de potencial de consumo de móveis 
e utensílios para o lar. 

Ainda no mesmo evento, as em- 
presas tiveram a oportunidade de fazer 
negócios, além de buscar novos forne- 
cedores, garantindo assim sua sobre- 
vivência no mercado local em oferta 
de produtos modernos e com designer 
diferenciado. Essa também é uma meta 
prevista no SGE do projeto. 

De acordo com Reginaldo Medei- 
ros do Sebrae/Açailândia, as empresas 
participantes tiveram como resultado, 
o melhoramento da competitividade e 
sustentabilidade dos micros e peque- 
nos empreendimentos estratificados 
e segmentados deste setor, e o acesso 
aos novos mercados através de forne- 
cedores e produtos adquiridos direta- 
mente do fabricante, elevação do vo- 
lume de vendas e da lucratividade. 

Termo de Conduta define 

reassentamento do povoado 

Pequiá de Baixo 

Célia Fontinelle 

Um Termo de Ajuste de Condu- 
ta (TAC) entre empresas e poderes 
municipal e estadual foi feito como 
resposta as denúncias apresentadas 
em relatório feito pela Federação 
Internacional dos Direitos Huma- 
nos sobre os impactos ambientais 
no bairro industrial de Açailândia. 
Nele, ficou acertado o reassenta- 
mento do povoado de "Pequiá de 
Baixo", afetadas pelas atividades da 
cadeia minero-siderúrgicas. 

O termo foi celebrado entre o 
Ministério Público, Defensoria Pú- 
blica, Sindicato das Indústrias de 
Ferro Gusa do estado do Maranhão 
(Sifema) e município de Açailân- 
dia, em reunião na Procuradoria 

Geral de Justiça. De acordo com o 
TAC, o município se compromete 
a desapropriar o terreno que será 
pago pelo Sifema. 

A desapropriação deve ser feita 
em no máximo 30 dias, sujeito a mul- 
ta de R$ 20 mil reais por dia de atra- 
so para quaisquer das partes que não 
cumprir o que ficou acordado. O Sin- 
dicato vai pagar RS 420 pelo terreno 
onde as famílias serão instaladas. 

A Prefeitura de Açailândia se 
comprometeu em realizar as obras 
de infraestrutura e a Vale informou 
que tem um projeto de habitação, 
mas ainda não foi definido quem 
vai custear as despesas com a cons- 
trução das casas. Logo, um novo 
Termo de Ajustamento de Conduta 
deverá ser firmado para dividir essas 
responsabilidades. 

Juizado Civil 

e Criminal de 

NDIA 

: '■ ■ 

"A situação geográfica de Açailândia, pois que 

situado em um entroncamento de intensa circulação de 

pessoas, produtos manufaturados e agropecuários para 

o Sudeste, Centro Oeste, o Norte e Nordeste do país; o 

seu clima aprazível até nos meses mais quentes do ano, 

a sua rica fauna e flora, além dos rios que lhe cercam; 

e a miscigenação da sua população, advinda de todos 

os rincões do país, dentre outros fatores, sinalizam a 

tendência de prosperidade desse lugar". 

Juiz Antônio Fernando dos Santos Machado 

.... ' 
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Bita do Barão visita Açaílândia e é 

recebido pelos "Filhos do Oriente" 

Com ações conhecidas internacionalmente, o "Pai de Santo" é o convidado principal de festejo 

tária, trazendo muito brilho ao evento 
e muita admiração para quem teve a 
oportunidade de vê-lo pela primeira 
vez. O festejo foi até ao raiar do dia. 

O Centro Espírita em Açailândia 
é comandado pela renomada cigana 
Zazuleia e Cleiton Thiago. Segundo 
eles, o templo tem como objetivo 
divulgar as entidades espirituais, dei- 
xando de lado toda a discriminação 
humana. Ressaltam ainda, que tanto 
a umbanda, candomblé e demais re- 
ligiões do culto afro-brasileiro, tem 
uma grande enormidades de cultura, 
histórias e estórias que engrandece- 
ram, fizeram e fazem parte do coti- 
diano dos fiéis. 

A entidade acolhe toda ramifi- 
cação religiosa, não discriminando 
nenhuma outra incorporada. Os seus 
seguidores acreditam que cada uma 
dessas entidades sempre tem uma li- 
ção a lhes ensinar. Com isso, apren- 
dem mais e podem conhecer a com- 
plexidade da mente do ser humano. 

Jornal Maranhão 

O jornal que tem a sua cara 
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VENDA 

O pai de santo Bita do Barão é recebido em Açailândia 

Antônio Maria 

No último sábado (28), o Centro 
Espírita "Filhos do Oriente Maior", 
realizou um grande festejo em co- 
memoração a Nossa Senhora Santa 
Sara Kali, padroeira e protetora dos 
ciganos. 

A grande festa aconteceu em 
grande estilo e contou com a partici- 
pação especial do comendador "pai 
de santo" mestre Bita do Barão de 
Guaré, que veio com uma grande co- 
mitiva da cidade de Codó/MA. 

Na ocasião, foi comemorado 
mais um aniversário da cigana Lui- 
zinha. Toda a programação teve iní- 
cio às 18h com a abertura do terço, 
queima de fogos. A partir das 19h, o 
festejo iniciou com a desenvoltura e 
o trabalho realizado por Bita do Ba- 

rão, que tem suas ações reconhecidas 
internacionalmente. 

Durante todo o festejo, ele apre- 
sentou uma luxuosa e rica indumen- 

; -íi 
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Mapa autoriza prorrogação da campanha de 

vacinação contra a febre aftosa no Maranhão 

O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
autorizou a prorrogação da primei- 
ra etapa da Campanha de Vacinação 
contra a Febre Aftosa do Maranhão 
para até o dia 15 de junho. O adia- 
mento do prazo para o encerramen- 
to da campanha, que terminaria 
na última terça-feira (31), foi so- 
licitado ao Mapa, pela Agência de 
Defesa Agropecuária do Maranhão 
(Aged-MA), em conseqüência das 
fortes chuvas que estão mais inten- 
sas em algumas regiões do estado. 

O diretor geral da Aged, Fernan- 
do Lima, informou que o pedido de 
prorrogação da campanha ao Minis- 
tério foi feito na segunda-feira (30). 
"Emitimos um relatório técnico ao 
Mapa e comprovamos que, devido 
às fortes chuvas, em algumas regi- 
ões do estado, os comerciantes estão 
com dificuldade de comercializar 
a doses de vacina, os criadores em 
comprar as vacinas e no manejo dos 
seus animais", explicou. "Em outras 

regiões, a campanha aconteceu nor- 
malmente, com índices de cobertura 
vacinai acima da média das campa- 
nhas anteriores", esclareceu. 

Fernando Lima informou que 
a prorrogação contempla o prazo 
para que os criadores comprovem a 
vacinação de seus animais contra a 
febre aftosa junto à Aged-MA. Ini- 
cialmente, este prazo seria finaliza- 
do dia 15 de junho. "O criador que, 
ainda, não vacinou seus animais 
terá mais 10 dias para comprovar 
essa vacinação nos escritórios da 
Agência de Defesa Agropecuária", 
acrescentou o diretor geral da agên- 
cia agropecuária. 

A Instrução Normativa n0 44 de 
2 de outubro de 2007 do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abaste- 
cimento diz que qualquer antecipa- 
ção ou prorrogação das campanhas 
de vacinação somente poderá acon- 
tecer se houver autorização do mi- 
nistério. A solicitação ao Ministério 
deve ser fundamentada em parecer 

técnico do serviço de veterinária 
oficial no estado, que no caso do 
Maranhão, é a Aged. 

O secretário de Agricultura, Pe- 
cuária e Pesca, Cláudio Azevedo, in- 
formou que a Aged, que é um órgão 
estadual vinculado à Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagri- 
ma), intensificará as ações de divul- 
gação da campanha e a realização dos 
dias de campo para conscientização 
dos criadores, com foco nas regiões 
que apresentaram um menor índice 
de cobertura vacinai, como é o caso 
das regionais de Itapecuru Mirim, Zé 
Doca, São João dos Patos, Pinheiro, 
Chapadinha e Viana. 

"E preciso que o criador apro- 
veite a prorrogação do prazo para 
vacinar seu rebanho e comprovar a 
vacinação nos escritórios da Aged, 
pois em julho teremos uma audito- 
ria do Mapa e é fundamental que o 
Maranhão alcance uma cobertura 
vacinai acima de 90%", ressaltou 
Cláudio Azevedo. 

j jjp Casa - situada na Rua Santo Antonio, n" 132, Jacu. Com 02 quartos sala co- 
zinha, banheiro social e quintal. Terreno medindo 10m x 25m = 250m2. Valor; R$ 

15.000,00. 
Casa - situada na Q. 209, Lt. 313, Vila lldemar. Com 02 quartos, sala, cozinha, 

banheiro social, área de serviço e quintal. Terreno medindo 9m x 15m = 135m2. Valor: 
R$ 22.000,00. 

Casa - situada na rua H, Q. 14, Lt. 02. Jardim de Alah. Com 02 quartos, 01 sala, 
cozinha, banheiro social. Terreno medindo 6m x 15m = 90m2, com área construída 
de 49,30m2. Valor: R$ 30.000,00. 

Casa - situada na Q. 55, Lt. 140, Vila lldemar. Com 02 quartos, sala e cozinha 
banheiro social, garagem, quintal com área de serviço. Murada e forrada. Terreno me- 
dindo lOmx 15m = 150m2. Valor: R$ 30.000,00. 

Casa - situada na Q. 84, Lt. 187, Vila, lldemar. Com 03 quartos, sala e cozinha, ba- 
nheiro social, quintal. Terreno medindo 6,00m x 15m = 144m2. Valor; R$ 35.000,00. 

Casa - situada na Q. 75, Lote 178, Vila lldemar. Com 02 quartos. 02 banhei- 

ínnnnnn" 2cozinhas' sala' areade serviço, depósito, garagem equintal. Valor: R$ OU.UUUjUU. 
Casa - situada na Rua Esmeralda, n0 23, Jardim América. Com 02 quartos. 02 

salas, cozinha, banheiro social, quintal e garagem para 2 carros. Terreno medindo lOm 
x 30m = 300m2. Valor: R$ 50.000,00. 

Casa - situada na Rua 2, Q, 03, casa 04, Vila Bom Jardim 2. Com 02 quartos, 
sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, garagem, depósito e quintal Terreno 
medindo 7,00m x 15.00m =105,00m2 Valor: R$ 60.000,00. 

Casa - situada na Rua Brasil, n0139, Vila Maranhão. Com 02 quartos. 02 salas, 
cozinha, banheiro social, área de serviço, garagem e quintal. Terreno medindo 6 55m 
x 18,70m =122,48m2. Valor: R$ 65.000.00. 

Casa - situada na Rua Santa Catarina, 347, Vila Tancredo. Com 02 suítes, 01 
quarto, 02 salas, cozinha, banheiro Social, área de serviço, depósito, garagem para 2 
carros e quintal. Com área construída de 100.00 m2 e área total de 228,40 m2. Valor; 
R$ 150.000,00. 

Casa - situada na Q. 57, Lt. 01, Parque das Nações, Com 1 suíte. 2 quartos, 02 
salas, cozinha, banheiro social, depósito, piscina e garagem para 5 carros Terreno 
com area de 600m2. Valor: R$ 215.000,00. 

Casa - situada na Rua São Paulo, 447, Centro. Com 03 quartos, 02 salas, 01 sala 
pra computador, cozinha. 2 banheiros sociais, área de serviço, despensa e qaraqem 
Terreno medindo 5,30m x 25m = 132,5m2. Valor; R$ 250.000,00. 

Casa - situada na Rua Goiás. 788, Centro. Contendo; 01 casa com 01 suíte 01 
quarto, 01 sala, cozinha, área de serviço e garagem. 03 Kit nets: Cada um com 01 
quS £] sala'cozinha' banheiro e área de serviço. Terreno medindo 7,00m x 29 OOm = 203,00m2. Valor: R$ 300.000,00. 

Ponto Comercial e Residencial - situada na Rua 24, Q. 58. Lt. 117, Vila lldemar. 
Proximo à Avenida Principal. Com 02 quartos, 01 sala, cozinha, banheiro social com 
Ponto Comercial. Terreno medindo 9m x 15m = 135m2. Valor: R$ 65 000 00 

Ponto Comercial e Residencial - situada na Rua 2. Q. 18. Lt. 04, Jardim de Alah 
Contendo. 01 Ponto Comercial com 02 depósitos: Casa; Com 02 quartos, 02 salas 

Sâeü^61 Vate RUaOOO S0e0VÍÇO'gara9em 6 qUin,al' Terren0 medínd0 X 

Ponto Comercial e Residenciai - situada na, Q. 19, Lt. 14-A, Vila Bom Jardim 
Contendo: 01 Ponto comercial com 2 banheiros e despensa: 01 Casa; com 02 quar- 

x024m = 150 OMOO96"1 ^ VárÍ0S Carr0S"Terren0 H160'^0 13m 

Ponto Comercial e Residencial - situada na. Q. 58, Lt. 146. Vila lldemar. Conten- 
do: 01 Ponto comercial com 1 banheiro; 01 Casa; Com 01 Suite, 02 quartos 2 salas 
cozinha e banheiro social. Area total de 9m x 15m = 135m2. Valor R$ 230 000 00 

Ponto Comercial e Residencial - situada na Av. Santa Luzia, n0 464. Contendo: 
01 Ponto comercial com 01 Suíte, 01 quarto, cozinha, 02 depósitos, banheiro social e 
área de serviço: 01 apartamento com 01 Suíte, 01 quarto, sala. 01 banheiro, cozinha e 
area de serviço. Terreno medindo 5,35m x 16m = 53.50m2. Valor- R$ 250 000 00 

Ponto Comercial e Residencial - situada na Av. Desemb. Tácito de Caldas 217 
Centro. Contendo: 01 Ponto comercial com 1 banheiro e depósito: 01 apartamento1 

Com 01 Suite- 02 Quartos, 1 sala, cozinha e banheiro social. Terreno medindo 5,80m 
x 25,1 Om = 145,58m2. Valor: R$ 700.000,00. 

Terreno - com área de 300 m2, situado na Rua Cedro, Lt. 11. Quadra 297, Bairro 
Vila Bom Jardim. Valor: R$ 9.000,00. "/,Ddinu 
i ♦ TSIe!5 nnOILár^cle 1 •800m2- situado no Parque Novo Horizonte, Quadra 33 Lotes 06,07,08,09,10 e 11. Valor: RS 25.000,00. 

dqh J,rrnen0w" Cn0om,ár
t
eaoS 4?2m2' medind0 15m x 32'80m' situad0 na Rua Dom Pedro I. Quadra 08, Lote 274. Jacu. Valor; R$ 60 000 00 

ÍSaodvenES?ír,e 6 L?Zer'Situa(ja na Q- 215' Lts- 331. 333. 335, 337, 339, 341, 342 e 343, Vila lldemar. Area total de 1.080m2. Valor: R$ 200.000,00. 

O mm** 

mmrãL&v 

ALUGUEL 

Apartamento - situado na Av. Des. Tácito de Caldas, n0 277, Centro. Com 01 quarto 01 
sala, 01 banheiro social, cozinha e área de serviço. 

Apartamento - situado na Av. Des. Tácito de Caldas, n0 256, Centro. Com 02 quartos 
01 sala, 01 banheiro social, cozinha e área de serviço. 

Apartamento - situado na Rua Tiradentes, 762, Centro. Com 02 quartos 01 sala 01 
banheiro social, cozinha e área de serviço. 

Apartamento - situado na Rua Rio Grande, 96, Centro. Com 01 suite, 02 quartos 01 
sala, 01 banheiro social, cozinha e área de serviço. 

Casa - situada na Rua Dom Pedro I, 611, Jacu. Com 3 quartos, 02 salas, cozinha 
banheiro social e garagem. Valor: R$ 545,00. 

Casa - situada na Rua Esmeralda, 09, Vila São Francisco. Com 02 suítes, 02 salas 
cozinha, depósito e garagem para 2 carros. Valor: R$ 900,00. 

Casa - situada na Rua Santa Catarina. 347, Vila Tancredo. Com 02 suítes, 01 quarto 02 

Valor-' RsToOQ OO ^eÍr0 S0Cial' ^ de SerVÍÇ0'depósit0' 9ara9em Para 2 carros e quintal. 
Casa - situada na Q. 57, Lt. 01, Parque das Nações. Com 1 suíte. 2 quartos, 02 salas 

zinha, banheiro social, depósito, piscina e garagem para 5 carros. Valor: R$ 1.800,00. ^ 
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Polícia Militar deflagra guerra 

contra o tráfico de drogas 

A operação será intensificada nos dias do açaifolia para dar mais segurança à população 

Major Edeilson de Carvalho 

zidos para o Io Distrito Policial para 
prestar esclarecimentos. 

Dentre estas duas prisões, a po- 
lícia tirou de circulação mais outros 
homens acusados de terem ligação 
como tráfico de drogas, inclusive 
usuários. A operação de combate ao 
tráfico de drogas e à crimimilnali- 
dade está sendo intensificada a cada 
dia. De acordo com o major Edeilson 
de Carvalho, a operação terá mais 
rigor ainda durante o aniversário da 
cidade, principalmente nos três dias 
do Açaifolia, evento em que há uma 
grande concentração de pessoas na 
cidade. 

A polícia alerta para este mo- 
mento em que muitos desocupados 
aproveitam a data desta festividade 
para entrar na cidade e praticar cri- 
mes como assaltos à pessoas e veí- 
culos, além de arrombamento de re- 
sidências. 

A polícia volta a prender trafi- 
cantes em Açailândia. Nos últimos 
dias, foram presas cinco pessoas que 
comercializam substâncias entor- 
percentes como crack e maconha. A 
polícia intensificou as ações princi- 
palmente no Centro da cidade, onde 
o setor bancário está sendo o mais 
monitorado. 

Izaque dos Santos, um jovem de 
apenas 20 anos foi preso portando vá- 
rias pedras de crack. Ele afirma que 
não estava usando a droga, mas que 
comprou para repassar a terceiros. 
Izaque estava na companhia de um 
adolescente e os dois foram aborda- 
dos por policiais militares que esta- 
vam numa operação comandada pelo 
major Edeilson Carvalho, sargento 
Ramos e os soldados R.Carvalho, 
Assiroaldo e Rocha. 

Segundo informações da polí- 
cia, ao se aproximar da área interna 
do setor rodoviário perceberam que 

Izaque entregava uma pedra de cra- 
ck para um homem. Diante disso, os 
policiais abordaram o jovem e um 
adolescente identificado como J.O.S 
de 17 anos. 

Ao perceberem a presença da po- 
lícia, eles saíram correndo em direção 
ao banheiro da rodoviária. A guami- 
ção perseguiu os dois e ao adentrarem 
ao banheiro, onde encontraram Iza- 
que com o short abaixado, enquando 
o adolescente ainda vestia a roupa. 
Depois de um trabalho de revista, a 
polícia pediu para que os mesmos 
abaixassem a roupa, e nesse momen- 
to caiu um pequeno saco plástico do 
ânus de Izaque, em que continha sete 
pedras de crack amarradas com fios. 
Para a polícia, o homem disse que era 
para o seu consumo próprio. 

Os dois já estavam sendo mo- 
nitorado pela polícia há muitos dias 
sob denúncia de envolvimento com o 
tráfico de drogas. Eles foram condu- 

Izaque dos Santos, 20 anos, foi preso 
portando várias pedras de crack 

PM prende casal com roça de maconha 

Com eles foram encontrados 800 gramas da droga 

Policiais militares do Destaca- 
mento de Itinga do Maranhão efetua- 
ram a prisão de Antônio Denisvaldo 
Soares Alves (19), vulgo "Berim- 
bau", residente na mesma cidade. 
O fato ocorreu na última terça-feira 
(31), por volta das 15h, no assenta- 
mento Agua Fria. 

Com "Berimbau", a polícia en- 
controu aproximadamente 800 gra- 
mas de maconha. Ele relatou à polí- 
cia que a maconha era resultado de 
uma colheita de uma roça com uma 
grande plantação da droga próximo 

ao assentamento. 
Uma g -nição policial com- 

pôs ^Ir ^entos Lima, Feitosa 
e os l ida vVilson e Arnaldo foi 
até ao locai, onde constatou a vera- 
cidade da denúncia e comprovaram 
a plantação de aproximadamente 
dois mil pés de maconha. 

Com ele, a polícia encontrou 
ainda um revólver calibre 38', mar- 
ca Taurus, de cor preta, numeração 
IH-196855, com cinco cartuchos in- 
tactos. "Berimbau" estava acompa- 
nhado com uma mulher identificada 

como Ivonete Silva (28), que tam- 
bém recebeu voz de prisão. 

Segundo ela, um indivíduo co- 
nhecido como "Pezão", procurado 
pela polícia de Itinga por homicídio 
também estava no local, mas conse- 
guiu empreender fuga, antes da che- 
gada da polícia. A plantação de ma- 
conha foi toda destruída e queimada 
pela polícia e os acusados foram apre- 
sentados na Delegacia de Itinga para 
ser tomadas as devidas providências. 
Nesta operação a Polícia Militar re- 
cebeu todo apoio da Polícia Civil. 
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Ojomal que tem a sua cara 

Polícia  

Motorista é assassinado quando fazia uma pescaria 

Crime de Encomenda não é descartado, pois nada foi levado da vítima 

-■= ■ 

Estado em que ficou o corpo do motorista 

A pescaria era o lazer e esporte 
predileto do motorista Inamar Pursi- 
no de Oliveira (39), nos fins de sema- 
na, mas no último domingo (29), este 
hobby foi interrompido brutalmente, 
quando Inamar e sua esposa, Elizân- 
gela Santana de Lima(29), na compa- 
nhia dos amigos Evando e Francisca 
realizavam uma pescaria no Rio Pin- 
daré. 

Segundo informações colhidas na 
delegacia, o grupo de amigos saíram 
de Açailândia às 17h do sábado (28), 
em um carro gol de cor prata, placa 
NHB-0148/Açailândia, com a finali- 
dade de realizar uma pescaria no rio 
localizado na zona rural de Novo Ba- 
cabal. Ao chegarem às margens do rio, 
lá havia três carros e algumas pessoas 
pescando, segundo eles, moravam na 
Vila Ildemar, em Açailândia. 

De acordo com Elizângela, es- 
posa de Inamar, durante a pescaria 
foram abordados por dois homens 

desconhecidos portando armas de 
fogo. Ela afirmou que eles chegaram 
anunciando um assalto, colocando as 
armas de fogo na cabeça do casal e 
em seguida os levaram para dentro 
do mato, ocasião em que os dois ele- 
mentos pediram a chave do carro sob 
ameaça de morte. 

Elizângela disse que nesse mo- 
mento iniciou uma luta corporal entre 
Inamar e o assaltante que apontara a 
arma para a sua cabeça. Ela ouviu um 
disparo e depois mais outro tiro. 

No mesmo instante, pescadores 
que estavam no local ligaram suas 
lanternas e apontaram em direção ao 
local onde estavam os assaltantes. Os 
assaltantes ficaram muito nervosos e 
empreenderam fuga, ocasião em que 
a mesma aproveitou a oportunidade 
e saiu correndo em direção aos ou- 
tros carros que estavam estacionados 
na beira do rio em busca de socorro. 
Ela afirmou que nenhuma das outras 

pessoas que estavam no rio e naque- 
le momento se dispuseram a prestar 
ajuda ao seu marido. 

Depois disso, desesperada, re- 
solveu ir até a uma fazenda da loca- 
lidade onde estavam acampados o 
restante do grupo, quando recebeu a 
notícia da morte de seu esposo. 

Ela caracteriza os assaltantes, um 
era forte com aproximadamente 1,70 
de altura, de cor negra, usava um ca- 
puz, camisa marrom com a manga 
média e usava calça comprida, ou- 
tro que efetuou os disparos, era um 
homem com cerca de 1,80 de altura, 
também de cor negra e capuz, camisa 
quadriculada de cor escura, vestindo 
uma bermuda. Elizângela ressaltou 
que ainda existiam mais dois homens 
dando suporte aos bandidos, e que o 
terceiro usava um capacete, era ma- 
gro e também usava capuz. 

O fato está sendo investigado 
pela polícia que busca os autores 
deste crime. 
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William Castro 

Olhando para trás, consegue- 

se se enxergar uma grande his- 

tória na fundação de Açailândia. 

Sua trajetória começava a ser 

desenhada com o desbravamento 

de terras na abertura da cons- 

trução da BR-010 (Antiga BR 14, 

Belém-Brasília). Trabalhadores 

de todos os níveis sociais esta- 

vam neste território e João Ne- 

ves de Oliveira, conhecido como 

João Mariquinha, o caçador do 

grupo fixou-se em definitivo com 

sua família nestas terras, sendo 

pioneiro na região. 

A grande obra seguia seu ca- 

minho sob as ordens do engenhei- 

ro Bernardo Sayão. Esse percurso 

era inimaginável na época, logo, 

todos estavam traçando o destino 

de um dos municípios maranhen- 

ses mais promissores do país. 

O nome Açailândia nasceu 

devido a uma grande quantida- 

de de palmeiras de açaí existente 

naquele tempo. As terras férteis 

atraíram mais desbravadores e 

aventureiros, que deram mais vi- 

sibilidade ao povoado. Casas pau 

a pique compunham o cenário 

da localidade, o ciclo comercial 
começava a se desenvolver, a pe- 

cuária e a indústria davam seus 
primeiros passos ao destaque no- 

tório no sul do estado. 

Cortada atualmente por duas 

BRs 010 e 222, e localizada em 

um entroncamento rodoferroviá- 

rio do Norte e Nordeste do Brasil, 
Açailândia possui uma logística 

de atração de investimentos na 

área social, econômica, político 

e cultural que atrai a cada trans- 

curso de ano mais projeção, con- 
templando à sociedade um poten- 

cial existente nos avanços que a 

cidade tem alcançado. 

O ciclo da madeira e do fer- 

ro sempre foram características 
peculiares de Açailândia no co- 

meço de sua história. Nesses 30 

anos, a evolução nos setores de 

prestação de serviço comparti- 

lhou espaço com a indústria e a 

agropecuária na região. O pólo 

agro-industrial impulsionado 

pela exportação de ferro gusa, 

criação de gado e implantação 

de técnicas modernas de plantio 

levaram o nome do município a 

diversos lugares Brasil à fora. 

Essa geração de riquezas 

despontou a cidade colocando-a 

em segundo lugar do PIB mara- 

nhense, perdendo apenas para a 

capital São Luís. Seu alto nível 

de desenvolvimento encontra-se 

em larga expansão. Com 30 anos, 

Açailândia é o 8o município bra- 

sileiro mais populoso do Mara- 

nhão, e possui 101.022 habitan- 

tes, de acordo com o censo 2010. 

Mas, será que tudo são flo- 

res? Será que não há nenhuma 

indignação por parte da socie- 

dade ou imprensa? E claro que 

nem tudo é um mar de rosas, mas 

deixa-se de lado, por enquanto, 

as insatisfações que permeiam 

a mente dos açailandenses. E 

tempo de comemorar, de festejar 

um novo tempo, de reconhecer o 

que foi feito, porque a cada ano, 

anseios são superados e novos 

desafios lançados. 

Açailândia tem potencial de 

crescimento? Tem. Pode se tor- 

nar uma metrópole brasileira em 

alguns anos? Porque não? Está 

preparada para receber mais in- 

vestimentos nos diversos setores? 

E só apostar que o retorno é ga- 

rantido. 

A cidade está em plena for- 

ma física, Imaturidade aliado ao 
desenvolvimento transforma a 

cidade no centro das atenções 

neste dia seis de junho. Que no- 

vos projetos na área da saúde, 

educação, infra estrutura e segu- 

rança possam ser concretizados 

e que políticas públicas atendam 

as necessidades mais gritantes 
da sociedade, resultando sempre 

no bem estar comum. 

O município acolhe e o seu 

povo é trabalhador, combinação 

de sucesso que torna a cidade do 

ferro um destaque no mundo todo, 

favorecendo ainda mais a sua as- 

censão no cenário brasileiro. 

Parabéns Açailândia, que 

nesta data sejam refletidos to- 

dos os votos daqueles que te 

querem bem e que desejam fazer 

parte da bela história que está 

construindo. A contribuição de 

quem acredita na tua força é o 

que move seu desenvolvimento. 

O Jornal do Maranhão sente-se 

feliz em ajudar o município a se 

colocar na posição que merece. 

Que mais 30 anos possam vir 

unindo-se à prosperidade aqui 

já existente. 
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MEIO AMBIENTE 

Secretaria de Meio Ambiente realiza 

programação especial para o dia 05 de junho 

O aumento da população e do 
consumismo, estimulados pelos 
meios de comunicação, tem amplia- 
do a quantidade de lixo em áreas 
urbanas e rurais, fato que se tornou 
um dos principais problemas da 
atualidade, pois envolve diversas 
conseqüências como: limpeza, saú- 
de, higiene, educação e conscienti- 
zação ambiental. 

Levando em consideração tal 
contexto e buscando a alteração 
de ações que têm prejudicado a 
limpeza da cidade, a Prefeitura de 
Açailândia através da Secretaria de 
Meio Ambiente (SEMMA) organi- 
zou a Campanha "Todos por uma 
cidade mais limpa". 

O objetivo principal é chamar a 
atenção da população de nosso mu- 
nicípio para as ações que aumentam 
o lixo nas ruas, praças, logradouros 
públicos e terrenos baldios, e que 
deixa a cidade com aspecto paisa- 
gístico desfavorável e ampliando 
ainda a possibilidade de reprodução 
de vetores de doenças. 

Este é o segundo ano que a 
SEMMA trabalha esta temática no 
Dia Mundial do Meio Ambiente 
(comemorado no dia 5 de junho), 

n 

m 

devido ao grande sucesso em 2010. 
"A responsabilidade de cuidar da 
nossa flora e fauna, da água e da 
limpeza de nossa cidade, é de to- 

dos nós", destacou o secretário de 
Meio Ambiente, Antônio Benedito 
Galvão. 
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Fone: (99) 3538-0271 

Av. Santa luzia. 
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Dr. Valmir Martins 

CRM-MA4560 

TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA 

Fraturas Ósseas, Traumas de Partes Moles, 
Doenças dos Ossos, Acidentados, Gessos, 

Medicina Esportiva 

Universidade Gama FIlho-RJ 

HOSPITAL SAO SEBASTIÃO 

FONE. \99\3538-1500 - CEL. \99\8156-7697 - CEL.\99\9123-2865 

O jornal que tem a sua cara 

ESPORTE 

Corrida "João Mariquinha" foi 

realizada com grande sucesso 

Como parte das comemorações 
do 30° aniversário de emancipação 
político-administrativa de Açailân- 
dia, foi realizada neste último do- 
mingo (29). a tradicional maratona 
"Corrida João Mariquinha". 

Os atletas participantes con- 
correram nas categorias; livre 
(masculino e feminino) e juvenil 
masculino. A largada aconteceu na 
Praça José Reinaldo Tavares (Praça 
do Palizal), na Vila lldemar, com 
grande público presente. 

Os atletas correram por di- 
versas ruas e avenidas do bairro, 
passando pela Avenida Alexandre 
Costa, com retorno e chegada na 
própria Praça do Patizal. 

Os ganhadores foram; livre- 
mascuüno Pedro Figueiredo; 
livre-feminino: Ângela Santos; e 
juvenil-masculino; Adriano. Os 
vencedores de cada categoria re- 
ceberam troféus e um prêmio em 
dinheiro. 

"Estamos bastante satisfeitos 
com o resultado. Trabalhei muito 

por isso e agradeço aos organiza- 
dores do evento por proporcionar 
uma corrida de alto nível como 
esta", declarou o vencedor Pedro 
Figueiredo. 

Já Ângela Santos, vencedora 
na categoria livre-feminino, des- 
tacou as dificuldades no esporte 
e a importância do evento. "Viver 
como esportista no Brasil é mui- 
to difícil, e são ações como esta, 
desenvolvida pela prefeitura, que 
nos dar condições e motivação 
para continuar treinando". 

Segundo o secretário de Es- 
porte e Juventude do município, 
Josué Alves, o incentivo ao esporte 
no município é fundamental para 
o desenvolvimento físico e social. 
"Investir no esporte, seja ele a mo- 
dalidade que for, é imprescindível 
para apoiar na qualidade da saúde 
física e mental das pessoas. Esta- 
mos mais uma vez satisfeitos e fe- 
lizes corú o resultado dessa compe- 
tição", concluiu. 
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Dr. Leandro Mourão 

CRM-MA 5905 

TRAUMATOLOGIA E ORTOPED A 

Fraturas Ósseas, Traumas de Partes Mo es, 
Doenças dos Ossos, Acidentados, Gessos, 

Medicina Esporiva 

Universidade Federal do Est ado 
do Rio de Janelro-UNIRIO 

HOSPITAL SAO SEBASTIÃO 

FONE. \99\3538-1500 - CEL. \99\8156-7697 - CEL.\99\9123-2865 

HOSPITAL SÂO 

SEBASTIÃO 

PLANTÃO MÉDICO 24 h. 

SE VOCÊ NÃO CUIDAR BEM DE 

SEU CORPO, ONDE VAI VIVER? 

Rod Br 222, KM 02, AÇAILÂNDIA - MA - TEL (99) 3538-1500 

Corpo Clínico 

ANA CRISTINA PREMOLI - GINECOLOGIA/ 
OBSTETRÍCIA/ HORMÔNIOS/ ULTRA-SONOGRAFIA; 
ANTÔNIO DA SILVEIRA - GINECOLOGIA/ 
OBSTETRÍCIA/ULTRA-SONOGRAFIA; 
BENJAMIM OLIVEIRA - CIRURGIA/ ENDOSCOPIA/ 
COLONOSCOPIA; 
CLÁUDIA MARTINS - BIOQUÍMICA (EXAMES DE 
LABORATÓRIO); 
FRANCISCO BANDEIRA - ANESTESIA; 
GLÊNIO VIANA-ANESTESIA; 
LEANDRO MARQUES MOURÃO - ORTOPEDISTA 
VALMIR MARTINS MOREIRA - ORTOPEDISTA 

JULIANA DOS SANTOS - NEUROLOGIA; 

PAULO ROCHA - CIRURGIA/ UROLOGIA/ 
ANDROLOGIA; 
PETRÔNIO GONÇALVES - CLÍNICA MÉDICA/ 
OBSTETRÍCIA; 
REGINA CUNHA - 0T0RRIN01ARING0L0GIA 
(OUVIDO, NARIZ, GARGANTA); 
ROGÉRIO PORCIONATO - CARDIOLOGIA/ 
ECOGRAFIA CARDÍACA; 
VÁLTER LUÍZ RIBEIRO - CLÍNICA MÉDICA/ 
CARDIOLOGIA. 



/ri Açailândia-MA, 04 a 09 de JUNHO de 2011 - ED. 427 

O Jornal que tem a sua cara 

Açaílândia é uma das três cidades do 

Maranhão que cumpre Lei da Transparência 

A prestação de contas está disponível para a população na internet 

O Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) está intensificando a fiscali- 
zação nos municípios com mais de 
50 mil habitantes a cumprir a Lei da 
Transparência. Até agora, apenas as 
prefeituras de Açailândia, Imperatriz 
e São José de Ribamar atendem ple- 
namente ao que estabelece a Lei de 
Transparência. 

Desde o ano passado, o municí- 
pio de Açailândia colocou no ar o seu 
Portal da Transparência, onde além 
do TCE, a população também pode 
acompanhar todos os gastos em tem- 
po real. 

O Tribunal de Contas do Estado 
do Maranhão emitiu Ofício-Circular 
aos prefeitos dos 22 municípios com 
mais 50 mil habitantes, alertando para 
a necessidade do cumprimento dos 
dispositivos da Lei Complementar n0 

131/2009 (Lei da Transparência). 
O diploma legal determina que 

as prefeituras disponibilizem à po- 
pulação, em suas páginas na internet, 

informações detalhadas sobre a exe- 
cução orçamentária municipal. 

Levantamento realizado por 
técnicos do TCE identificou que a 
maioria dos municípios não obedece 
à determinação legal, o que ocasiona 
dificuldades ao processo de avalia- 
ção das despesas públicas, realizado 
pelos órgãos do sistema de controle 
externo e pela sociedade. 

Com o intuito de fazer com que 
os gestores municipais cumpram a 
Lei da Transparência, o Ministério 
Público de Contas (MPC) está in- 
gressando com representações contra 
os infratores, solicitando as punições 
cabíveis, entre elas o não recebimen- 
to das transferências voluntárias des- 
tinadas aos municípios. 

Mais uma vez, a prefeitura mu- 
nicipal de Açailândia coloca à frente 
a responsabilidade maior de ter na 
transparência, o alcance a todos com 
os gastos públicos. 
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Lançado selo personalizado em 

comemoração aos 30 anos de Açailândia 

Representantes dos Correios, autoridades políticas e jurídicas do município estiveram presentes na solenidade 

William Castro 

Na última quarta-feira, 01, 
aconteceu na Prefeitura Munici- 
pal o lançamento do selo perso- 
nalizado "30 anos da cidade de 
Açailândia". O selo é uma forma 
de homenagear e divulgar a cida- 
de por meio dos Correios levan- 
do o nome de Açailândia a todo o 
país, fazendo parte das coleções 
ilustres nacionais e internacio- 
nais. 

A solenidade teve a presença 
do assistente comercial da re- 
gional da empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, Antônio 
Mattos dos Reis Júnior, o prefei- 
to Ildemar Gonçalves, o procura- 
dor do município, Dr. Júlio Sá, 
o vice prefeito Antônio Erismar, 
a secretária de Economia, Val- 
delina Gonçalves, o presidente 

■A 

f 

Presentes com o prefeito Ildemar exibindo o selo 

do Rotary Club, Livio Gomes, o 
presidente da Associação Comer- 
cial de Açailândia (ACIA), Gil- 
dásio Alcântara, o presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Antônio Brito, o gerente 
dos Correios, Ramos Nunes, en- 
tre outras autoridades políticas. 

O selos começaram a circular 
este mês com período indeter- 

minado. O prefeito municipal, 
Ildemar Gonçalves, explica o 
seu significado. "Este selo repre- 
senta a grandeza do município 
de Açailândia e é um presente a 
mais para a história da cidade, 
divulgando nosso potencial por 
todo o país." 

O gerente dos Correios, José 
dos Ramos Nunes, afirma que é 

uma satisfação da empresa em 
participar desse momento. "É um 
prazer fazer parte dessa come- 
moração e é uma forma de mos- 
trarmos que temos amor por esta 
cidade", enfatiza. 

Há 22 anos na cidade, An- 
tônio Brito, atual presidente da 
OAB, subsecção de Açailândia, 
fala sobre o aniversário do muni- 

cípio. "[Este selo é] Um grande 
avanço para Açailândia e não há 
a menor dúvida que o futuro está 
aqui. Quero aproveitar a oportu- 
nidade para parabenizar a cidade, 
e em nome da OAB, desejo que 
Açailândia cresça mais, se tor- 
nando uma cidade promissora no 
país". 

Os selos foram emitidos pe- 
los Correios e lançados pelo Mi- 
nistério das Comunicações e a 
empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos. E uma forma de 
divulgar eventos históricos, ins- 
tituições, datas comemorativas, 
campanhas educativas, registran- 
do a importância para a história 
do Brasil. O selo comemorativo 
estará a disposição de toda a so- 
ciedade na Agência de Correios 
Central de Imperatriz, localizada 
na Avenida Bom Jesus, n0 307, 
Centro da cidade. 

Dr. Paulo Maram Rocha 

CRM-MA4999 
liPlilSí: 

UROLOGIA 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), Impotência 
Sexual, Doença dos Rins, Bexiba, Próstata, Uretra, 

Cistoscopia (Endoscopia das Vias Urinárias), Peniscopía 

ade F J • > Paraná-PR 
1 Hospital Evangélico Curitiba-PR 

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO 

FONE. \99\3538-1500 - CEL, \99\8156-7697 - CEL.\99\9123-2865 

Dra. Regina Cunha 

CRM-MA 5066 

OTORRiNOLARINGOLOGiSTA 
I )l VID() - N \RIZ - GARGANTA 

Renite - Sinusite - Dor de Garganta - Dor de Ouvido - Surdez 
Zumbido - Tontura - Rouquidão - Tosse Crônica u 

Faculdade de Medicina de Blumenau-SC 

Atendendo pelos convênios VALE 

e UNIMED no Hospital Sta. Luzia 
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O jornal que tem a sua cara 

ASSENTAMENTO NOVA VITÓRIA 

IV Edição da Festa da Colheita reúne centenas de fiéis 

sfl 

Evento teve a participação de 
Dom Gilberto Pastana, bispo da 
Diocese de Imperatriz 

Mais de 700 pessoas prestigia- 
ram no último domingo (29), a IV 
edição da Festa da Colheita, even- 
to tradicional da Paróquia São João 
Batista, em Açailândia. Nesse ano, 
a festa aconteceu no assentamento 
Nova Vitória, interior do municí- 
pio, reunindo representações nu- 
merosas dos vários assentamentos 
do P.A. Açaí e dos interiores da 
BR 222. . 

O bispo da diocese de Impera- 
triz, Dom Gilberto Pastana, presi- 
diu uma linda celebração eucarísti- 
ca, em ação de graças pelos frutos 
da terra e em defesa e promoção da 
agricultura familiar. Movimentos 
sociais e entidades como o MST, o 
Centro de Defesa da Vida e dos Di- 

reitos Humanos e a Casa Familiar 
Rural participaram ao lado das 30 
comunidades eclesiais de base que 
compõem a Paróquia São João. 

Dom Gilberto frisou, em sua 
homília, a importância de valori- 
zar a luta das pessoas do campo e 
escutar suas reivindicações. Soli- 
citou, também, as comunidades do 
campo a se organizarem, amarem 
sua terra e cultura, defenderem 
seus direitos, cobrarem e. fiscaliza- 
rem os recursos destinados à agri- 
cultura familiar. 

"Na vida comunitária nada é 
meu, tudo é nosso. Se não apren- 
demos a partilhar e se não insis- 
tirmos na defesa dos interesses 
de todos, não estamos vivendo o 
Evangelho", ressaltou o bispo. 

A tarde, as comunidades rurais 
alternaram-se numa seqüência em- 

polgante de apresentações cultu- 
rais: Bumba Meu Boi, forró, dança 
do Lindor, teatros e místicas em 
resgate do valor sagrado da terra. 

"A vida do campo pode ser 
dura e com menos oportunidade 
do que a cidade oferece, mas aqui 
estão nossas raízes e aqui pode- 
mos construir nosso futuro, se nos 
forem oferecidas oportunidades e 
condições suficientes", explicou 
Zé da Leni, um dos assentados do 
P.A. Açai. 

Pe. Pedro Carlos, que está par- 
ticipando nesse ano de sua última 
Festa da Colheita, antes de regres- 
sar para Itália, concluiu: "Essas 
celebrações da vida e da cultura de 
nosso querido povo do campo nos 
dão ânimo e renovam a paixão pela 
causa dos pequenos. Frente a uma 
progressiva invasão do latifúndio 
e da monocultura do eucalipto, que 
estão voltando a concentrar a ter- 
ra, a Igreja acompanha a agricultu- 
ra familiar sabendo que isso pode 
garantir qualidade de vida para os 
pequenos e também os excluídos 
de hoje. Agradeço a Deus por isso 
e convido todos a continuar essa 
caminhada até a Romaria de se- 
tembro". 

A Romaria da Terra e das 
Águas, organizada pela Igreja Ca- 
tólica do Maranhão, concentrará 
em Açailândia, no próximo dia 10 
de setembro, milhares de pessoas 
do estado inteiro, celebrando e rei- 
vindicando esses mesmos valores 
e o direito de todos/as a acessarem 
aos recursos naturais, para uma 
vida digna. 

AGENDA CULTURAL DO 

30° ANIVERSÁRIO DE AÇAILÂNDIA 

A Prefeitura Municipal de Açailândia, através da Secretaria de : 
Cultura, oferece aos açailandenses, visitantes c turistas uma ampla 
programação cultural em homenagem aos 30 anos de emancipação po-: 
lítica do município. 

A novidade deste ano é que, devido à adesão da Prefeitura de Açai- 
lândia a programação da VI edição da Semana de Teatro no Maranhão, 
etapa intermunicipal, contaremos com a participação da Cia. Tapete 
Criações Cênicas, de São Luís, que fará dois espetáculos c uma oficina 
para professores de educação infantil. 

f^SDONFIRA A AGENDA E PAÇgfelPE 

De 28/05 a 05/06 - Feira de Artesanato, das 16 às 22 horas, 

na Praça da Bíblia 

Dia 03/06 - Espetáculo teatral "Um tapete cheio de histórias", 

com a Cia Tapete Criações Cênicas, às 19 horas, na Escola Muni- 

cipal Crislaine Gonçalves. 

Dia 04/06 (manhã e tarde) - Oficina "Contadores de Histó- 

ria", com íaciiitação da Cia Tapete Criações Cênicas, direcionada 

para professores de educação infantil, na Escola Municipal Tan- 

Dia 05/06 - 

com o ator/André 

: Dia 06/06 

saga de 

Espetáculo Solo -/Encantador de Histórias", 

Lobão, às 19 horas, no Zepeüm Eventos 

Espetáculo "0 Auto da Rodovia", que conta a 

ia. às 21 horas, na Praça do Pioneiro. 
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<ür. féenj amm de OÍíve ira 

O médico Benjamin de Olivei- 

ra, juntamente com a esposa Gisele 

Sampaio, está otimista com a chega- 

da do primeiro filho, que será legí- 

timo açailandense para orgulho dos 

pais, que comparam Açailândia com 

o "Cristo Redentor", sempre de bra- 

ços abertos para receber a todos. 

Com várias especialidades 

na área de gastroenterologia, ci- 

rurgia geral e endoscopia, ele está 

revolucionando o mercado com a 

colocação dos balões gástricos, a 

mais nova opção em substituição 

a cirurgia de redução de estômago 

para que tem problemas de obesi- 

dade e precisa perder peso de ma- 

neira menos agressiva. 

Ele atende tanto no serviço 

público quanto no Hospital São 

Sebastião e diz que apesar do 

pouco tempo em Açailândia, já se 

sente um filho da cidade devido à 

grande acolhida que recebeu de 

todos os açailandenses. 

Ele promete se unir a todos os 

filhos adotivos dessa cidade em prol 

do desenvolvimento desse município 

tão acolhedor. ■ 
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íspiii "Açailândia e como o Cristo Redentor, 

sempre de braços abertos' 
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Cristiano Murta 

Meireles 

* 'im 

Ele chegou a Açailândia quase um 

adolescente, mas com uma visão gran- 
diosa de crescimento, suprindo as neces- 

sidades de uma área muito carente no 

município, que e a segurança. 
A Protege Alarme foi a primeira em- 

presa do gênero na cidade, oferecendo 
segurança com monitoramento 24h para 

empresas e residências e caiu como uma 
luva nas necessidades do açailandense. 

As adesões foram muitas e hoje a empre- 
sa conta com cerca de 700 clientes. 

Muito empreendedor, ele expandiu 

a empresa para a cidade de Rondon do 

Pará e para a capital do estado, São 

Luis, onde já mantém uma grande e fiel 

clientela. 

Atualmente, com apenas 32 anos de 
idade e vasta experiência no mundo dos 

negócios, ele é um apaixonado por Açai- 
lândia e diz que se sente filho dessa cida- 
de como qualquer um que aqui nasceu. 

Nesse aniversário de 30 anos de 

emancipação política, ele deseja um 
município próspero com todas as gló- 

rias possíveis e felicidades a todos, 

que como ele, fizeram a escolha certa 
em viver aqui. 

»! mi m 
mm ass e1' 

iiir 

Toda Casa Merece 

IMÓVEIS 

^ "l 

Agradecemos a Deus, Pai. 
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A ti, ó Deus, elevamos a nossa gratidão, por esta terra 

que maravilhosamente nos acolhe. E aprendemos a 

cada dia que vale a pena acreditar em ti. 

Açailândia, com afeto, dos que em ti esperam, 

ninguém será envergonhado. 
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Há 30 anos nasceu Açailândia 

Há 20 anos nasceu o Hospital São Sebastião 

Açailândia 

era assim: 

Pois era assim quando Açailân- 

dia nasceu. Não era muito diferente 

quando nasceu o hospital São Sebas- 

tião 10 anos depois (03/03/1991). 

Queremos neste aniversário de 30 

anos cumprimentar todas as pessoas 

que ajudaram a construir esta cidade. 

São 20 anos com um médico de 

plantão 24h atendendo você e sua 

família. 

Parabéns a 

Açailândia e ao 

seu povo. 

M 

Dr. Petrônio Gonçalves, 

fundador do Hospital São Sebastião 

Hospital São Sebastião 

Plantão 24h 
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20 ANOS DEPOIS SOMOS ASSIM 

A maior equipe de médicos 

especialistas da cidade. 

Dra. Claudia Mourão 
CRM-MA 2590 

ENDOCRíNOtOGISTA 

Diabetes, obesidade, doenças da tieróide 
Outras doenças endócrinas 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Dra. Cláudia M. R. Martins 

Exames de Fezes, Sangue, Urina, Hormônios 
Testes de DNA e Anátomo-Patológico 

Universidade Federal da Paraíba-UFPB 

Dra. Sabrina Castro DalCol 
CRM-MA 6113 

OÊHÍMATOI.OGIA CLÍNICA S ESTÉTICA 

Acne - Micoses - Verrugas - Crioterapia - Celulite Estrias - 
Tratamento de Manchas - Queda de Cabelos Biópsias - Laser 

- Botox - Preenchimento Escleroterapia de Vareizes - Peeling 
de Cristal e Diamante - Caiboxrterapia • Intradermoterapia 

Dra. Juliana dos Santos 
CRM-MA 4580 / CRM-MG 32444 

NEUROLOGIA CLÍNICA E PEDIATRIA 

Eletroencefalograma. Mapeamento Cerebral, 
Elelromiografia, Tratamento de Epilepsias e Doenças do 

Sistema Nervoso 
Federal de Minas Gerais-UFMG 

Dra. Regina Cunho 
CRM-MA 5066 

OT ÔRRtNOLAHINOOLOGIS TA 
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA 

Renite - Sinusile - Dor de Garganta - Dor de Ouvido ■ 
Surder - Zumbido - Tontura - Rouquidão - Tosse Crônica • 

- Rinolaringoscopia - (Endoscopia das Vias 
Respiratórias Superiores) 

Faculdade de Medicina de Blumenau-SC 

Dr. Petrônio Gonçalves 

CUNÍCA UtQKA £ OBSTETRÍCIA ■B|| 

Médico diretor do 
w 

Hospital São Sebastião " ir' : 

Universidade Estadual do Pará-UEPA . j 

Profa. Dra. Ana Cristina Premoli 
CRM-MA 3740 

GINECOLOGIA E OSSTETRÍCtA 
Ginecologia, obstetrícia, hormônios, 

coiposcopia, ultra-sonografia, cirurgias ginecológicas, 
parto normal e cesariana 

Universidade Federal do Espírito Santo-UFES 
Universidade de São Paulo - USP 

Dr. Leandro Mourão 
CRM-MA 5905 

íRAU&iATOtOGiA £ OmOPEÜtA 

Fraturas Ósseas. Traumas de Partes Moles, 
Doenças dos Ossos. Acidentados, 

Gessos, Medicina Esportiva 
Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro-UNIRIO 

Dr. Rogério Porcionato 
CRM-MA 4895 .f* 1 

Dr. Valmir Martins 
CRM-MA 4560 

CARDIOLOGÍA £ CLÍNICA MEDICA ; 

Ecocardiogralia, Eletrocardiograma Digital, 
Teste Ergométrico, Holler, Mapa 

Faculdade de Medicina de Petrópolis-RJ 
Hospilal Beneficência Portuguesa-SP 

Instituto do Coração-INCOR-SP 

Fraturas Ósseas. Traumas de Partes Moles, 
Doenças dos Ossos, Acidentados, Gessos, 

Medicina Esportiva 

Universidade Gama Filho-RJ fi 

Dr. Valter Luís Ribeiro 
CRM-MA 2614 -• '■ / f" 't-. 

Dr. Antonio da Silveira 
CRM-MA 2590 

1 CLÍNICA MEDICA £ CARDIOLOGIA A I S GiNECOLOGIA E OBSTÊTRÍCÍA 9 

Geriatria 
Eletrocardiografia 

üttra-som 
Cirurgia do períneo 

Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG illl Universidade Federal do Pará 

m 

m 

Dr. Leandro Mourão 
CRM-MA 5905 

TRAUMATOtOGiA E ORTOPEDIA 

Fraturas Ósseas, Traumas de Partes Moles, 
Doenças dos Ossos, Acidentados. 

Gessos, Medicina Esportiva 
Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro-UNIRIO 

Dr. Francisco Assis Bandeira 

Universidade Federal da Paraíba 

ANESTESISTAS 

Dr. Glenio Viana 

Universidade Federal de Perbambuco 

Dr. Benjamim de Oliveira 
CRM-MA 4552 

■■■BBSSSSai 
Gastroenterologia, Cirurgias de Urgência, Vesicula, 

Estômago, Hérnias, Apendicites, Hemorróidas, Endoscopia 
Digestiva (Estômago). 

Colonoscopia (Endoscopia do Intestino Grosso) 
Hospital Evangélico Curiliba-PR 

Dr. Paulo Maram Rocha i 
CRM-MA 4999 a 
UHOLOGiA 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), Impotência sC 
Sexual, Doença dos Rins, Bexiba, Próstata, Uretra, T 

Cisloscopia (Endoscopia das Vias Urinârias), Peniscopia 
Universidade Federal do Paraná-PR 

Hospital Evangélico Curitiba-PR 

Ligue! Marque sua consulta. 

3538-1500 / 8156-7697 / 9123-2865 
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Destaque 

especial para a 
odontóloga Acássia 

Miranda (Odonto 

Center), pela beleza, 

simpatia e 

profissionalismo. 

Essa morena é mais 

um exemplo de 

beleza da mulher 

açailandense, sente 

orgulho em ter 

nascido nessa cidade 
e diz que tem grandes 

projetos para escrever 

sua história no livro 

ailândia. fl 

1 

Priscila 

Lima 

Casada com o 

radialista Wilton 

Lima, bacharel em 

Direito pela 

UFMA, presta 

assessoria para 

várias prefeituras 

da região, é muito 

competente em 

tudo que faz e uma 

simpatia de pessoa. 

Impossível não 

gostar. 

Açailândia | MA -Ed. 42*7- 2011 

Tal como a 

cidade, que completa 

seu 30° aniversário de 

emancipação política, 

estas belas filhas da 

terra, de igual modo 

são dinâmicas, 

determinadas e cheias 

de vida. Com uma 

visão de futuro, estas 

exímias profissionais, 

prometem com sua 

competência um 

futuro ainda mais 

promissor para a 

cidade que amam. 

Laudirene 

Lustosa 

Çf- 

lândta 
~ -ii "AçM . 

grande patxao 

Dinâmica, espirituosa, ela faz as coisas acontecerem e essas 

características a mantém há 12 anos como gerentes de vendas na Samacol. 

Ela é casada com Adalberto Borgaço, tem um filho de 15 anos, 

Vinícius, que é seu grande companheiro nas viagens e nos eventos sociais. 

Laudirene diz, que depois da família, sua grande paixão é Açailândia, 

cidade em que já vive há 30 anos e pretende permanecer. 

Mesmo diante das crises enfrentadas nos últimos anos, ela continua 

acreditando no potencial da cidade e diz que Açailândia ainda vai 

surpreender muita gente com novas possibilidades. 

Açailândia . '#5 " rc4 5t*ÊÊj IÜ 
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Votos de muitas felicidades ao casal Solange Gonçalves e Robson Oliveira, 

pelos 25 anos de feliz união, comemorado na última segunda (30). Robson é 

pecuarista, meu mano querido, casado com Solange Gonçalves, graduada em 

Administração e concursada como bibliotecária. O casal tem dois filhos, Robson 

Júnior, graduado em Economia e Sthefanny Oliveira, bacharel em Direito. Eles 

vivem há 25 anos na mesma casa na Rua Piauí e são pioneiros em nossa cidade. 

Ao pecuarista Olindo Chaves, 

pelo níver transcorrido na última 

quinta-feira (02) e com certeza 

teve a data muito festejada pelos 

familiares e amigos. Olindo 

Chaves é um dos pioneiros em 

Açailândia e tem uma bonita 

história de amor com essa cidade 

que ele ajudou a desenvolver. 

Parabéns pelo aniversário e pelo 

espírito empreendedor que 

sempre o acompanhou. 

a> 

Marcela e Bruno 

Em breve 

estarão dizendo 
o sim e. 

perpetuando a 

união perante 
Deus. Eles 

residem em 

Dom Eliseu e 

vieram para O 

Legal produzir 

um belo hook. 
Felicidades ao 

casal 

- •- - 
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: Sandra Medeiros, 
gerente local do 

Supermercado 

Mateus, pelo grande 
trabalho desenvolvido 
em Açailândia, à 

frente de um dos 

maiores 

região. Aproveito 

também para 
parabenizar o Grupo 

firmada com o Grupo 

Pão de Açúcar, um 
dos maiores do país. | 

Certamente, quem sai, 

ganhando com essa 
; união é a comunidade 

açailandense, que 
desfrutará de 

melhores opções e 

preços. 
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De parabéns o 

casal Bethânia e José 

Raimundo Carvalho 

(Loja Centro), pelo 

filho Wesley de 

Oliveira Carvalho, o 

primogênito do casal e 

que com apenas 21 

anos de idade, há 

muito já é grande 

parceiro do pai na 

administração dos 

negócios. Além de 

grande empreendedor 

como pai, Wesley é 

também rruito 

estudioso, está 

concluindo 

Administração e já 

ocupa o cargo de gestor 

de todas as lojas da 

família instaladas na região sul 

maranhense. O grupo já mantém 24 

lojas espalhadas no sul do estado e sul 

do Pará. Em Açailândia, tem uma das 

mais bem montadas lojas de móveis da 

cidade. Na foto, Wesley posa ao lado do 

parceiro //Dinho,,, gerente da loja de 

Açailândia. 
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Trabalhando 

Foi como o empresário Feitosa (Areai 

Tocantins) passou o seu níver na 

última terça-feira (31). Mas com certeza 

a data não foi esquecida pela esposa 

Joelma, que deve ter lhe preparado 

uma surpresinha. 

Aniversaiiando 

Para a jovem Leide Silva, secretária da Ascom, pelo níver 

transcorrido no último sábado. A data foi muito festejada ao lado 

dos colegas de trabalho e da amiga inseparável Késia durante o 

festival de chopp no domingo. Parabéns da colunista. 

Materiais para Construção 
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3538-1063 

Av. Alexandre Costa, s/n - Qd. 01, Lt 01 e 11 - J. Tropical (Entrada do Quartel) | Rua GOÍáS, S/ll0 - BR 222 - AÇaílâlldia - MA 
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Festejando 

Quem recebeu uma bela festinha em 

comemoração aos três anos de idade foi o 

gatinho Arthur Vinícius. A mamãe 

Cristiane organizou uma bela festinha para 

os amigos de Arthur e O Legal registrou 

todos os momentos. 
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Essa bela morena é Karlen Monique, 

estudante do colégio Isabel Cafeteira e com 

apenas 15 tem a cabeça cheia de sonhos e 

objetivos. Ela adora desenhar, gosta de sair 

com os amigos, é filha do casal Nude Nunes 

e Paulo Lima e teve sua beleza clicada pelas 

lentes de Armando Legal. 

E como a minha amiga Vanda Alves estará 

festejando o aniversário esse ano. Ela, que é 

esposa do pecuarista Zé Onça, deverá 

comemorar a data com o maridão, já que a filha 

Fernanda está na Bolívia, onde cursa Medicina e 

Otávia em Minas Gerais. Votos de felicidades. 

o carinho 

Que tenho recebido 

do casal jesuíla e 

Miguel Miranda, que 

sempre me trata de 

forma muito especial 

e que já considero 

como segunda 

família. O mesmo eu 

digo dos filhos do 

casal, Miguelson, 

Carlos Magno e 

Cássia, que também 

são uns amores. 

Muito obrigada a 

todos vocês e saibam 

que esse amor é 

recíproco. 

5: 
m 

A gatíssima Sabrina, filha do casal 

Oswaldo e Ròbéria, acaba de completar 18 anos e 

comemorou e recebeu os amigos para 

c omemorar sua maioridade em uma bela festa no 

Zepellin Eventos. Ela é acadêmica de Direito na 

Facimp e foi clicada por Armando Legal. 

Tunto com a cidade 

Quem estará apagando mais uma velinha 

jüi|d|*óin a cidade é o design Ivan Sampaio 

(Info Design), uma das melhores empresas 

de arte da nossa cidade, Ele troca dc- idade 

na próxima segunda (06) e estará 
I comemorando junto cora Açailândia. 

Fabiane Miranda 

No último domingo (29), a família de Fatiane 

Miranda, irmã caçula cio odontólogo Fernando 

Miranda, se reuniu com amigos no Zeppelin para 

comemorar seu aniversário. Bibi como é 

carinhosamente conhecida é minha querida sobrinha 

que tem me deixado num abandono total. A ela, 

meus; votos de muito sucesso e obrigada pelo convite 

para a linda festa. 
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Beleza itinguense 

Destaque especial à Carolina Chamon Correia, filha 

do empresário Marcelo Chamon, nutricionista formada 

pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFGM) e que 

já vive em Itinga há cerca de três anos, onde trabalhou como 

nutricionista da merenda escolar, na saúde pública e 

atualmente é concursada do município de Bom Jesus das 

Selvas. Muito empreendedora, ela acaba de diversificar 

suas atividades para a área da estética com a bem montada 

Clínica Modele, especializada em emagrecimento, onde 

mantém tratamentos avançados com equipamentos de 

última geração como o Manthus, endermologia e 

gessoterapia, além de acompanhamento nutricional. 

Parabéns a ela pelo carisma e competência. 
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Foi assim que encontrei o casal 

Laura e Sílvio Suriane, proprietários do 

Posto Tropical. Visionários e 

empreendedores, eles mantém um 

ambiente agradável, com loja de 

conveniência, lanchonete aconchegante e 

são grandes divulgadores da leitura. 

Semanalmente, eles adquirem grande 

quantidade de exemplares desse noticioso 

e distribuem como brinde entre sua 

clientela. Parabéns pela iniciativa e votos 

de muito sucesso. 

Achei lindo o posicionamento do empresário Pedro Jorge (Ceará Alimentos), ao 

apresentar o Flaras Beatriz a essa colunista e classificar o empreendimento como 

"investimento para a família". Segundo Pedro Jorge, o Fíaras é um presente dele e da 

esposa Florinda para os filhos, bem como para outros jovens açailandenses, já que a cidade 

ainda não dispõe de muitas opções de lazer sadio para os jovens. Passei bons momentos ao 

lado dessa linda família no último sábado e aproveitei para fazer algumas fotos dos 

momentos de descontração. Amei. 
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Agradeço também a minha amiga Núbia Legal 

(Foto Legal), que está em uma das suas melhores fases e 

também, tem sua forte parcela de colaboração no sucesso 

do nosso trabalho. Obrigada pelo carinho. 

Macarrão Escapamento 
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Reencontro 

Reencontrei 

também, no 

Zeppelin, o casal 

de amigos 

Gilmara e Beto 

Figueiredo, que se 

encantava com as 

peraltices do filho 

Pedro Henrique 

de três anos de 

idade. Felicidades 

ao casal. 

Élson Araúj o 

Niver Tereza 

Eugênia 

Quem esteve 

aniversariando no último dia 21 de 

maio, foi a minha amiga, a 

jornalista e apresentadora Tereza 

Eugênia. Ela que exerce a atividade 

na cidade de Imperatriz, 

comemorou a data em família com 

um delicioso almoço preparado 

pela mãe dona Filomena. 

Vale lembrar, que Tereza 

Eugênia está nos últimos 

preparativos com a organização da 

feijoada que acontece no próximo 

dia 11, em comemoração aos 10 

anos do seu programa "A gente vê 

com Tereza Eugênia", exibido pela 

Rede Record em Imperatriz. O 

evento acontece na chácara do 

empresário Licínio Cortez, onde vai 

estar reunida grande parte da nata 

soçaite imperatrizense ao som de 

muito pagode. 

Na foto ela aparece ladeada 

pela filha, a advogada Ana Eugênia 

que está residindo em São Paulo, da 

mãe Filomena, a c nh-^a 

Carmelita e a sobrinha \ 

Beatriz. Vale o registro! 

Na escola 

S; A professora AUana Nascimento, que 

Éhiversariou nesta quinta (02), comemorou o 

niver ao lado dos seus queridos alunos na Escola 

Carrossel. Ela é filha da professora Agostinha 

li- 
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Aprovação 

na OAB 

Felicitações especiais ao jornalista Élson Araújo, assessor de 

imprensa da prefeitura de Imperatriz e que trocou de idade 

na última terça (31) e passou a data em São Luis 

participando de um seminário. Ele está no 4a período de 

Direito e foi à capital maranhense participar de um 

seminário da área. Votos de muito sucesso pra ele. 

William Castro 

Quem comemorou com muita 

felicidade a aprovação na prova da 

Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), foi a advogada Sônia Lêda 

Pontes Fernandes, por sinal expert 

no assunto. Felicidade maior porque 

coincidiu do resultado da aprovação 

sair no dia do seu aniversário, 

27/05. Por ser altamente competente 

e profissional, exerce um brilhante 

trabalho na área jurídica na 

Procuradoria do Município. Vale 

ressaltar que Sônia Lêda é esposa do 

renomado advogado, que por sinal é 

rrtuitò querido nl city, o simpático 

Crhistiano Fernandes. 

Quem também trocou 

de idade na última 

quarta-feira (01), foi o 

nosso colega de 

trabalho William. Por 

causa da correria da 

edição especial de 

aniversário da cidade, 

não tivemos tempo de 

comemorarmos ainda, 

mas já estamos 

preparando uma 

grande surpresa para o 

amigo e grande 

profissional na área de 

jornalismo. Parabéns! 

Encontro dos Blocos no KTofo 

Diego e André 

Os empresários da noite 

Yuri Fabricante e Flávio 

Ferreira, estão felizes com o 

sucesso da casa. Como bons 

anfitriões eles estão 

religiosamente no ambiente 
nos dias de evento para 

recepcionar os simpatizantes 

da casa noturna. Para 

contribuir com a animação da 

cidade, objetivando mais 

opções para a sociedade, nas 

quartas-feiras a casa explode de 

animação com a presença dos 

foliões dos blocos "Sede Zero e 

Leva Eu", sem falar que a nata 

soçaite não deixa de marcar o 

ponto no ambiente que é mais 

do que aprazível. 

m 

O nome foi a única coisa que consegui descobri sobre 

essas duas beldades, que passaram tão rápido quanto um 

cometa no festi val de Chopp do Rotary, no último domingo. Tão 

misteriosamer te quanto chegaram eles sumiram, mas o pouco 

tempo em que permaneceram na Aerca foi o suficiente para não 

passarem despercebidos. Lindos de viver e foram clicados por 

mim ao lado da advogada Marly Trinta. Mas como boa repórter, 

prometo investigar de onde vieram essas duas belezas raras. 
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Comi ando 

Assim está o pecuarista Justino Gusmão, depois do nascimento da neta 

Maria Clara, filha de Pepe Gusmão. O encontrei no Zeppelin último 

final de semana acompanhado da esposa Paula Coelho, dos filhos Pepe 

e Gustavo e das noras, comemorando o nascimento de Maria Clara, que 

tem agora um mês de vida. Pense num vovô "babão'7. Ele, que já foi tão 

dado à diversões, teve sua vida transformada após o casamento com a 

bela Paula e a chegada da netinho veio a solidificar sua situação de 

homem sério. Parabéns. 
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Caminho ideal para os metoores destinos. 

PACOTES IMPERDIVEIS 
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e 
iTransmissao ao 

íeívíuo da maior 

Micareta do 

^^Interiordo 

Maranhão, com 

cobertura 

completa de 

imagens on iine e 

fotos em tempo 

real. 

IDías 03104 o 05 

..-í 

2011 / # 

Baixo 

diaL 

Preço 

/Sif 3 

d 

a 
01 

r 
w •iir-Ffií# !> 

todo o 
o 

ia S >TVACA(-FOUA 
X TRANSMISSÃO 

PARCEIROS; 

ÂO VIVO 
ON-LINE tcl.; (99) 3592-61« 

AÇAÍ H( 
T«L: 353-7013 C«i.-9151-3851 

V 
PONTINHO PIXZARIA 
-3538-6260 

m rteiode 10 abadás 
do bloco Leva Eu 

y* 
,/ía Mwmm Açallàndia 

I 

OLIV m 

canh 

"3 ptoTfM     «-• ogg^fli 

Rua Bonaire, 42^7/ J ç.entroj =, Açaiiándia - MA 

^SUF^ SP^fr a 
E-mail; polividrosacailandia@yahoo.com.t 

tídjii/U - íâÃ ij£^LÜLPlI'ÍL) 


