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DEFESA SE MANIFESTA 

Revelações indicam inocência 

do professor Francisco Vieira 

A próxima audiência sobre esse rumoroso caso acontece no próximo dia 18 

Uma nova audiência com o pro- de audiência do Fórum Dr. José de Ri- sexualmente de sua neta K. de apenas 
fessor Francisco das Chagas Perei- bamarFiquene. O professor Francisco três anos de idade. A última pessoa a 
ra Vieira, 49 anos, está previamente está preso desde o inicio de junho e ser ouvida pela Justiça foi a mãe da 
marcada para o próximo dia 18 na sala responde pela acusação de ter abusado menina, a estudante C.S.B.D. A7 

CPI da Pedofilia em Açailândia 

Ontem dia 12 e hoje 13 de 
novembro, a "CPI Estadual que 
investiga casos de abusos e ex- 
ploração sexual contra Crianças e 
Adolescentes e busca garantir os 
Direitos conforme o ECA- Estatu- 
to da Criança e do Adolescente", 
ou simplesmente , a "CPI Esta- 
dual da Pedofilia", está em Açai- 
lândia. E num momento crítico 
de nossa história, quando somos 
apontados como o terceiro muni- 
cípio maranhense que mais abusa 
e explora sexualmente Crianças e 
Adolescentes. BI 
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O suspeito oliciador e agenciador, Fábio Sousa Barbosa segundo investigação 
compusera uma rede de prostituição em Açailândia 

Ação Conjunta entre poderes 

visa desobstruir calçadas | 

Trata-se da união de forças entre movimentadas do município: a ocu- 
esses representantes do poder pú- paçào das calçadas, uma via que por 
blico, polícia, comércio e sociedade lei pertence ao trânsito de pedestres, 
para garantir a solução de uma pro- mas que vem sendo utilizada por co- 
blemática que acontece nas princi- merciantes informais e até mesmo 
pais ruas e avenidas das áreas mais por os proprietários das lojas. A5 
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Vara Trabalhista de Açailândia passa por correição 

A Vara do Trabalho de A vice-presidente e cor- ra Ilka Esdra Silva Araújo, é 
Açailândia está passando por regedora do Tribunal Regio- quem presidiu os trabalhos que 
correição ordinária desde se- nal do Trabalho do Maranhão se encerram nesta sexta-feira 
gunda-feira (09). (TRT-MA), desembargado- (13). A4 

Secretaria de Saúde 

lança Programa de 

Saúde do Homem 

O Projeto visa diminuir con- 

sideravelmente a mortalida- 

de entre as pessoas do sexo 

masculino A3 

mm- 

ITiNGA FOLIA 

SUCESSO 

Prefeito Madeira faz 

visita surpresa ao 

Matadouro e constata 

melhorias 

Matadouro passa a operar com 
pistolas de insensibilizaçõo e 

aumenta o número de abates; espaço 
também ganha caixa d'água de 80 

mil litros. B3 
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POLÍCIA 

LEI DO TALIÃO - Rixa antiga 

é resolvida na peixeira 

Desempregado moto 

outro no interior do 

mercado municipal. 

A6  

Assaltante que se diz 

integrante do PCC é preso 

depois do assalto em 

Cídelândia A8 

Ao ser denunciado 

pela mãe, ele 

delatou os 

comparsas da droga 

O desempregado Fran- 
civaldo da Silva Sousa, sol- 
teiro, que reside com a mãe 
na Rua São Miguel, 402, 
Plano da Serra, foi preso 
na noite do último sábado, 
quando promovia um que- 
bra-quebra de móveis na 
casa de sua genitora. 

BOM JESUS DAS SELVAS 

Neto é acusado de 

matar o próprio avô 

Usuário de drogas ele matou de pancadas e diz 

que o velho morreu de derrame. B8 
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MEDICINA DO TRABALHO 
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional 
(admínissional, periódico, mudança de funçào, 

retorno ao trabalho e demissional) 
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"FORA DE CONTROLE, AINDA 

NÃO... MAS NO LIMITE, SIM..." 

Foi um final (e início) de se- 
mana de bagunçar o coreto da 
gente... O velho amigo, perso- 
nagem histórico do município, 
garimpeiro emblemático da Ser- 
ra Pelada, vive um drama terrí- 
vel, com sua filha, jovem ainda. 
Na história, componentes como 
drogas (é infalível, a droga está 
em todas...), convivência confli- 
tuosa, regada com muita ameaça 
mútua, gritaria, pancadaria, com 
o companheiro e pai de um me- 
nino, criado pelo avô, já adian- 
tado na idade, alquebrado por 
muito trabalho, e nos últimos dez 
anos, pelos tormentos e transtor- 
nos ocasionados pela relação de 
amor e ódio de sua filha e, diga- 
mos, genro, temperada pelo álco- 
ol (que é droga, e outras drogas, 
certamente...). 

Chegou até a ser preso, não 
apenas uma vez, na tentativa de- 
sesperada de conter sua filha, na- 
queles momentos de crise típicos 
dessa gente infeliz, possuída pe- 
los "demônios" da 'drogadiçào'. 
Em outras ocasiões, teve até que 
amarrá-la, contando com a ajuda 
e solidariedade de amigos e vizi- 
nhos, conhecedores e conscientes 
do inferno em que se transformou 
a existência da jovem, e do peri- 

go que representa a si própria, a 
família e a vizinhança. 

Por penúltimo, o velho garim- 
peiro buscou a Promotôria, que 
"determinou sua internação...". E 
por último, tudo voltou à mesma, 
as mesmas encrencas quase diá- 
rias entre a jovem e o companhei- 
ro, e do casal com as famílias, 
praticamente já destruídas. 

Agora, ambos disputam até o 
cartão do Bolsa-Família do me- 
nino, e que deveria estar sob con- 
trole dos avós... A mãe, cuja filha 
sofreu abuso sexual, caso que 
ganhou o noticiário da imprensa 
semana passada, revive o drama 
que viveu a menos de dez anos, 
com a filha mais velha... Um ci- 
clo sem fim... (seo Eduardo, mais 
uma desgraça em minha vida, na 
minha família!... Abandidagem é 
que tá no controle...!). 

E a adolescente, tantas ve- 
zes referida nas páginas do "Açai 
Folha" e do "Jornal do Mara- 
nhão" continua sua marcha incrí- 
vel e inexorável rumo a um triste 
fim, iniciado quase dez anos atrás, 
com o "simples furto de pacote de 
bolacha recheada em um grande 
supermercado da cidade". 

Ao longo de sua história des- 
controlada, foi prostituída, dro- 

gada, cooptada pelo crime e, so- 
bretudo, pelo tráfico. Personagem 
de custódia em unidade estadual, 
de duas "internações" em pro- 
jetos de resgate e tratamento de 
drogadição no centro-sul do país. 
Detida, apreendida, em situação 
de ato infracional, no início da 
semana. E em reunião na manhã 
desta terça-feira, 10/11, seu caso 
e de sua família, foi tratado pela 
centésima vez; o que fazer para 
resgatá-las, tratá-las? 

Estão "fora de controle" mes- 
mo, não tendo "mais jeito", como 
se diz? Como nos dois casos an- 
teriores, os dramas vividos pelo 
velho garimpeiro e pela mãe? 
Drogas, violência sexual con- 
tra Crianças e Adolescentes em 
Açailândia: ainda dá tempo de 
fazer alguma coisa contra, não 
está "totalmente" fora de con- 
trole, não... "No limite", sim, se 
pode dizer que está. 

Esta semana, a "CPI Estadual 
da Pedofilia" está em Açailân- 
dia, eis aí uma boa oportunidade 
para refletir sobre estas desgra- 
ças (elas andam juntas, irmãs sia- 
mesas...) que afetam o município 
inteiro! "Fora de controle, ainda 
não... Mas no limite, sim!...". 

Eduardo Hirata 

Língua 

EXEMPLOS PERNICIOSOS 

Anfrízio Meneses 
anfriziomeneses@gmail.com 

A apologia da violência em 
produções cinematográficas e tele- 
visivas (de maneira cada vez mais 
ostensiva) vem sendo apontada por 
psicólogos e estudiosos do tema 
como uma das principais causas do 
aumento da criminalidade, sobretu- 
do entre os jovens. 

Observa-se que essa aborda- 
gem não se restringe apenas às 
produções de baixo nível realiza- 
das por estúdios de terceira cate- 
goria, como acontecia no passado 
recente. Já atinge realizações con- 
sideradas artísticas e, o que é mais 
grave, filmes especificamente di- 
rigidos ao público infanto-juvenil 
(inclusive desenhos animados!). 

Sob o pretexto de tentar passar 
uma imagem aproximada da reali- 
dade, essas produções apenas con- 
tribuem para a banalização do crime, 
através da exibição de atos extrema- 
mente sanguinários e violentos. 

Por mais paradoxal que possa 
parecer, recente pesquisa realizada 
pela Universidade da Califórnia 
(EUA), afirma que, pelo contrário, 
as produções pródigas em cenas de 
agressividade contribuem para re- 
duzir comportamentos criminosos, 

por funcionar como uma espécie 
de catarse psicológica que supos- 
tamente acalmaria os impulsos de 
violência dos delinqüentes em po- 
tencial (como se esses satisfizes- 
sem seus instintos ao incorporar 
uma mórbida identificação com os 
atos praticados, na tela, por vilões 
e malfeitores). Que coisa! 

A condenação do uso da vio- 
lência como apelo comercial esten- 
de-se, também, aos jogos eletrôni- 
cos produzidos, em maior escala, 
para os consumidores infantis e 
adolescentes. O jogo denominado 
"Doom " foi responsabilizado pelo 
transtorno homicida ocorrido em 
dois alunos de uma universidade 
americana do Estado do Colorado, 
que ali promoveram uma chacina 
de estudantes. 

Outros casos de crimes prati- 
cados por jovens são claramente 
inspirados em cenas enfocadas em 
produções cinematográficas e de 
televisão, tais como brigas entre 
gangues e recados ameaçadores 
trocados através da internet. 

A indústria exploradora de te- 
mas violentos tem seus defenso- 
res, os quais tentam desvincular 

qualquer influência desses produ- 
tos sobre o que lamentavelmente 
acontece na realidade. 

Mas o principal argumento 
utilizado em contrário por pais e 
educadores, a respeito dessa incon- 
vincente teoria, é que existem inú- 
meras outras atividades dotadas de 
caráter saudável e construtivo, que 
podem atuar positivamente na for- 
mação de uma personalidade, sem 
recorrer a estereótipos massificado- 
res de personagens cruéis e circuns- 
tâncias eivadas de truculência. 

A banalização da violência 
através de filmes e "games" já é 
um conceito ratificado por fidedig- 
nas publicações científicas inter- 
nacionais. 

Para os defensores da tese de 
que qualquer tipo de censura ou 
proibição pode ser caracteriza- 
do como elemento coercitivo da 
liberdade de expressão, cumpre 
lembrar que, no caso de crianças 
e adolescentes, está em jogo a pre- 
servação da integridade de mentes 
ainda em formação, incapazes de 
defender-se, por si próprias, de 
circunstâncias comprometedoras 
da sua evolução saudável. 

Tô Ligado 

ALELUIA 
Nem ao menos chegou o Natal 

e parece que já recebi meu presente 
de papai Noel, pois finalmente as au- 
toridades resolveram por um fim na 
invasão de trabalhadores informais 
(camelôs) e também de alguns lojis- 
tas, nas calçadas do centro comercial 
de Açailândia. Durante todo o ano, 
este colunista informou, reclamou, 
cobrou uma providência em relação 
a este problema, já que esta ocupação 
indevida causa grandes transtornos 
para pedestres e condutores de veícu- 
los e motos. 

ALELUIA II 
Uma ação conjunta da Prefeitura 

de Açailândia através da Secretaria 
Municipal de Indústria e Comércio, 
Associação Comercial e Industrial de 
Açailândia (Acia) e Polícia Militar 
retirarão no próximo mês, camelôs e 
feirantes das calçadas do centro co- 
mercial, e também a mercadoria de 
vários comerciantes, que fazem da 
área de passagem de pedestres, suas 
vitrines. 

FALANDO NISSO 
A utilização indevida das cal- 

çadas é sem dúvida um dos graves 
problemas do trânsito açailandense, 
já que os pedestres por terem seus 
espaços de passagem ocupados por 
comerciantes, precisam se aventura- 
rem nas ruas e avenidas, disputando 
espaço com carros, motos, bicicletas 
e até carroças. Esperamos que está 
ação não se restrinja apenas ao perío- 
do natalino, mas durante todo o ano. 

CPI 
Uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) formada por depu- 
tados estaduais estão em Açailândia 
para investigarem casos de Pedofilia. 
O principal caso a ser averiguado é 
o conhecido como "Provita", já que 
as meninas abusadas foram enviadas 
ao Programa de Apoio e Proteção a 
Testemunhas (Provita), e devido à 
demora com que o caso está sendo 
tratado, nunca mais puderam retomar 
à cidade e ao seio de sua família. 

CPI II 
Neste caso, vários nomes grandes 

da sociedade açailandense estariam 
envolvidos no abuso e exploração se- 
xual de crianças e adolescentes, um 
crime brutal e que deveria ser tratado 
com mais rigor pela Justiça brasilei- 
ra, inclusive incluindo este crime na 
lista de crimes hediondos. 

CPI III 
Gostaria de pedir desculpas pelo 

meu pessimismo, mas diante de uma 
justiça tão rica em leis e ao mesmo 

Máximas 

Cesár Júnior 
isaiascesar@hotmail.com 

tempo, pobre no cumprimento das 
mesmas, acredito que está CPI, assim 
como foi com uma outra Comissão 
Parlamentar a anos atrás, não dará 
em nada. Não creio, sinceramente, 
que alguém vai pagar pelos crimes 
cometidos, principalmente se forem 
os chamados "peixes grandes". Es- 
pero que eu esteja errado! 

SAÚDE 
O Governo Federal em parce- 

ria com estados e municípios, lan- 
çou na quinta-feira passada (05) a 
Política Nacional de Atenção Inte- 
gral à Saúde do Homem, que visa 
facilitar e ampliar o acesso da po- 
pulação masculina aos serviços de 
saúde. Está campanha veio em boa 
hora, já que segundo o IBGE, em 
2005, a população masculina repre- 
sentava 49,2%, ou seja, mais de 90 
milhões de homens, sendo que há 
programas de saúde para a mulher, 
criança, gestante e idoso, mas ainda 
não havia para os homens. 

SAÚDE 11 
Vale destacar que o nosso es- 

tado, como sempre, é um dos que 
apresentam os piores índices da 
saúde masculina, e de quebra tam- 
bém da mulher, da criança e do ido- 
so. Para se ter uma idéia, é no Ma- 
ranhão que são registrados a maior 
quantidade de amputação de pênis 
devido o câncer na genitália, que é 
provocado pela sujeira acumulada 
no órgão masculino. 

SAÚDE III 
Outros casos que fazem com 

que de três pessoas que morrem no 
Brasil, dois sejam do sexo mascu- 
lino, são as doenças nos aparelhos 
respiratório, circulatório e diges- 
tivo. Ainda há o maior registro de 
morte dos homens provocados pelos 
acidentes, violência, alcoolismo, 
tabagismo e doenças sexualmente 
transmissíveis (DST*s). Assim não 
dá. "Tá" na hora de cuidar da saúde 
galera! 

AGRADECIMENTOS 
Gostaria de agradecer os elo- 

gios que recebo, mas prefiro as cri- 
ticas, pois são elas que nos fazem 
crescer e melhorar ainda mais aqui- 
lo que nos propomos a fazer. Desde 
que ousei a escrever está coluna, 
sempre recebi até com entusiasmo 
as reclamações e criticas, e ago- 
ra não seria diferente, até porque 
acredito saber muito pouco dentro 
da minha profissão. Contudo, re- 
pudio quem critica sem se identifi- 
car, utilizando-se do anonimato, e, 
principalmente, sem inteligência e 
sabedoria. 

"O fracasso fortifica aos fortes " 

(Antonie de Saint-Exupéry) 
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Secretaria de Saúde lança Programa de 

Política Nacional de Saúde do Homem 

O Projeto visa diminuir consideravelmente a mortalidade entre as pessoas do sexo masculino 

CAUSAS DE MORBIMORTALIDADE 

Ft 

Si 
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m 
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Foram realizadas palestras explicativas 

sobre a saúde do homem 
Público masculino atentos à palestra sobre 

as Políticas a Atenção da Saúde 

A Prefeitura de Açailândia por 
meio da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) lançou na última quin- 
ta-feira (27), na plenária da Câmara 
de Vereadores, a Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde do Ho- 
mem, que tem por objetivo facilitar e 
ampliar o acesso da população mas- 
culina aos serviços de saúde. 

Estiveram presentes ao lança- 
mento do programa, o secretário Mu- 
nicipal de Saúde, Juliano Roldi; o se- 
cretário de Educação, Sergiomar de 
Assis, que na oportunidade represen- 
tava o prefeito Ildemar Gonçalves; o 
vereador Marco Aurélio, represen- 
tando o Poder Legislativo, além de 
representantes de entidades, agentes 
comunitários de saúde (ACS), profis- 
sionais autônomos e estudantes. 

A iniciativa partiu do Governo 
Federal através do Ministério da Saú- 
de (MS) após um levantamento que 
identificou que de cada três mortes 
de pessoas adultas, duas são de ho- 
mens e que o homem vive em média, 
sete anos menos do que as mulheres e 
têm mais doenças do coração, câncer, 
diabetes, colesterol e pressão arterial 
mais elevada. 

A não-adesão às medidas de saú- 
de integral por parte dos homens leva 
ao aumento da incidência de doenças 
e de mortalidade. Números do MS 
mostram que, do total de mortes na 
faixa etária de 20 a 59 anos - popu- 
lação alvo da nova política -, 68% 
foram de homens. 

Além disso, números do Institu- 
to Brasileiro de Geografia e Estatís- 
tica (IBGE) revelam que, embora a 
expectativa de vida dos homens te- 
nha aumentado de 63,20 para 68,92 
anos de 1991 para 2007, ela ainda 
se mantém 7,6 anos abaixo da média 

das mulheres. 
De acordo com a Portaria N0 

1.944, de 27 de agosto, do Ministé- 
rio da Saúde, a implantação dessas 
políticas de atenção ao homem são 
necessárias devido os altos índices 
de morbimortalidade da população 
masculina, representando um grave 
problema de saúde pública no país. 

Com a Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Ho- 
mem, o MS, estados e municípios 
visam promover a melhoria das con- 
dições de saúde da população mas- 
culina, contribuindo, de modo efeti- 
vo, para â redução da morbidade e 
da mortalidade do homem, por meio 
do enfrentamento racional dos fato- 
res de risco e mediante a facilitação 
ao acesso, às ações e aos serviços de 
assistência integral à saúde. 

Segundo o secretário Juliano 
Roldi, o maior desafio a ser rompi- 
do pelo programa é a barreira do 
preconceito, já que os problemas da 
saúde do homem são provocados e 
agravados por questões culturais. 

"O homem é criado e educado 
desde criança que chorar e se cui- 
dar é coisa de mulher. É um pensa- 
mento machista e inapropriado, que 
causa disso, milhares de homens 
morrem a cada ano, pois esta pes- 
soa só procura o médico em último 
caso. É necessário romper com este 
pré-conceito", disse Roldi. 

Juliano explicou que uma das 
doenças que mais provoca óbito en- 
tre os homens é o câncer de próstata. 
"O câncer de próstata é uma doença 
de simples tratamento, mas é ne- 
cessário sua identificação o quan- 
to anos, contudo os homens não se 
submetem ao exame por puro pre- 
conceito". 

OBJETIVOS DO PROGRAMA 

Diante dessas barreiras culturais, 
biológicas e psicológicas. União, es- 
tados e municípios se unem a fim de 
promover uma mudança de paradig- 
mas no que concerne à percepção da 
população masculina em relação ao 
cuidado com a sua saúde e a saúde 
de sua família. 

O programa também busca cap- 
tar precocemente a população mas- 
culina nas atividades de prevenção 
primária relativa às doenças cardio- 
vasculares e cânceres, entre outros 
agravos recorrentes, bem como for- 
talecer a assistência básica no cui- 
dado com o homem, facilitando e 
garantindo o acesso e a qualidade da 
atenção necessária ao enfrentamen- 
to dos fatores de risco das doenças e 
dos agravos à saúde. 

Na vida sexual do homem, as 
políticas visam implantar e imple- 
mentar a atenção à saúde sexual e 
reprodutiva dos homens, incluindo 
as ações de planejamento e assis- 
tência às disfúnções sexuais e re- 
produtivas, com enfoque na infer- 
tilidade; e estimular a participação 
e a inclusive do homem nas ações 
de planejamento de sua vida sexual 
e reprodutiva, enfocando as ações 
educativas, inclusive no que toca à 
paternidade. 

As políticas pretender promover 
a prevenção e o controle das doen- 
ças sexualmente transmissíveis e da 
infecção pelo HIV; e ainda atender 
todo o público masculino, seja nas 
populações indígenas, negras, qui- 
lombolas, gays, bissexuais, traves- 
tis, trabalhadores rurais, homens 
com deficiência, em situação de ris- 
co, e em situação carcerária. 

De acordo com o Conselho Na- 
cional dos Secretários de Saúde (Co- 
nass), vários fatores tornam os ho- 
mens mais vulneráveis às doenças, 
sobretudo às enfermidades graves 
e crônicas, sendo que estes morrem 
mais precocemente que as mulheres, 
pois não buscam na rotina, como as 
mulheres, os serviços de atenção bá- 
sica. 

Em nota técnica, o Conass in- 
forma que os altos índices de mor- 
bimortalidade dos homens são deter- 
minados por questões socioculturais, 
biológicos e comportamentais, exi- 
gindo dessa forma por parte do ho- 
mem, uma mudança de comporta- 
mento e atitude diante da sua própria 
saúde. 

Entre os principais fatores de 
morbimortalidade estão: 

Violência - o homem é mais vul- 
nerável à violência, seja como.autor, 
seja como vítima. Os homens adoles- 
centes e jovens são os que mais so- 
frem lesões e traumas devido a agres- 
sões, e as agressões sofridas são mais 
graves e demandam maior tempo de 
internação em relação às sofridas pe- 
las mulheres. 

Alcoolismo- os homens iniciam 
precocemente o consumo de álcool, 
tendem a beber mais e a ter mais pre- 
juízos em relação à saúde do que as 
mulheres. No Brasil, as internações 
de mulheres por transtornos mentais 
e comportamentais devido o uso do 
álcool representa 2% de todas as in- 
ternações, enquanto os homens apre- 
sentam um percentual de 20%. 

Tabagismo - são os homens os 
maiores consumidores de cigarros e 
com mais freqüência, o que acarre- 
ta maior vulnerabilidade às doenças 
cardiovasculares, cânceres, doenças 
pulmonares obstrutivas crônicas, do- 
enças bucais e outras. 

DST - as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST's) entre a po- 
pulação masculina é bem superior à 
feminina, pois o homem não adota 
práticas preventivas, e também por 
maior exposição a situações de risco, 
como: uso de drogas, sexo inseguro 
e violência. 

Doenças - na população mas- 
culina compreendida na faixa etá- 
ria de 15 a 59 anos, 78% dos casos 
de óbitos incidem em cinco grupos 
principais: causas externas, doen- 
ças do aparelho circulatório, do- 
enças do aparelho digestivo, e as 
doenças do aparelho respiratório. 

COMPETÊNCIAS 
Em relação às competências, 

cabe a União, coordenar e fomen- 
tar, em âmbito nacional, a imple- 
mentação e acompanhar a im- 
plantação da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Ho- 
mem; estimular e prestar coope- 
ração técnica e financeira aos Es- 
tados e aos Municípios, visando à 
implantação do Programa de modo 
a valorizar e respeitar as diversida- 
des locorregionais. 

Também é de competência da 
União, estimular e apoiar a realiza- 
ção de pesquisas que possam apri- 
morar a Atenção Integral à Saúde 
do Homem, bem como estabelecer 
parceria com as diversas sociedades 
científicas nacionais e internacio- 
nais e as entidades de profissionais 
de Saúde, cujas atividades tenham 
afinidade com as ações propostas 
no Programa, a fim de possibilitar a 
colaboração técnica, no âmbito dos 
planos, programas, projetos, estraté- 
gias e atividades dela decorrentes. 

Por fim, deve ainda promover 
ações de informação, educação e 
comunicação em saúde visando 
difundir as políticas de proteção à 
saúde do homem; e apoiar, técnica 
e financeiramente, a capacitação 
e a qualificação dos profissionais 
para atender esses pacientes. 

Ao estado, como também ao 
município, cabe, nos seus respec- 
tivos âmbitos de atuação, o apoio 
técnico e financeiro, o acompanha- 
mento e a avaliação do programa, 
a coordenação e implementação de 
estratégias nacionais de Educação 
Permanente dos trabalhadores do 
SUS voltadas para a Política de 
Atenção à Saúde do Homem. 

Ministério da Saúde e Conass 
Assecom/PMA 
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E com trabalho que Açailandia 

cresce e se desenvolve. 

Prefeitura de 

Açailandia 
TRABALHANDO MUITO MAIS PARA VOCE 

mêm m homem 

Nós mulheres cuidamos da nossa saúde, 

agora é a vez de vocês homens, 

cuidarem da sua. 

fc-r- 
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Açaílândia dá passos decisivos com a realização 

da I Conferência Municipal de Cultura 
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Participação nos eixos na conferência 

A I Conferência Municipal de 
Cultura foi uma realização da Pre- 
feitura Municipal de Açailândia em 
parceria com o Centro de Defesa da 
Vida e dos Direitos Humanos e Fó- 
rum de Cultura do município, nos 
dias 23 e 24 de outubro, através do 
decreto municipal no534/09. 

O evento reuniu artistas e produ- 
tores de cultura das diversas áreas, 
bem como vários setores da socie- 
dade civil organizada, para discutir e 
encaminhar propostas para esse seg- 
mento. Toda articulação e mobiliza- 
ção dos grupos e artistas, bem como 
o planejamento tiveram o apoio de- 
cisivo do Centro de Defesa da Vida 
e dos Direitos Humanos e do Fórum 
de Cultura de Açailândia. Fizeram- 
se presentes participando ativamente 
das discussões mais de 100 pessoas 
representando a sociedade civil e-26 
do poder público. 

A Conferência teve como tema 
central; Cultura, Diversidade, Cida- 
dania e Desenvolvimento, com focos 
direcionados. 

Dentre as propostas elencadas 
pelos participantes da conferência, 
podemos destacar algumas que se- 
rão de responsabilidade pela sua 

aplicação os poderes público muni- 
cipal, estadual e nacional: 

Que seja criado o Sistema Mu- 
nicipal de Cultura, através da im- 
plantação da Secretaria Municipal 
de Cultura, como forma de adequar 
o município dentro da sistemática 
institucional proposta pelo Ministé- 
rio da Cultura e Governo do Estado. 
Proposta esta sugerida por todos os 
grupos temáticos: 

- Criar o Conselho Municipal de 
Cultura e o Fundo Municipal de Cul- 
tura,. 

- Elaborar um plano municipal de 
, cultura com a participação dos diver- 

sos segmentos culturais, no sentido 
de fortalecer as políticas públicas de 
cultura do município. Essa, foi mais 
uma propostas sugerida em todos os 
eixos. 

- Construir o Teatro Municipal 
de Açailândia através de uma parce- 
ria envolvendo governo do Estado e 
empresas privadas, a fim de garantir 
um espaço para apresentações de tea- 
tro, cinema dentre outras. 

- Construir um Centro de Cultu- 
ra (em parceria com o governo mu- 
nicipal, Federal e empresas do setor 
privado) para capacitação, oficinas 

e realização das produções artísticas 
diversas, para todas as classes e ní- 
veis culturais; 

- Maior equidade na distribuição 
de recursos do Ministério da Cultura, 
a fim de que os municípios de peque- 
no e médio porte tenham mais pos- 
sibilidade de acesso a esses recursos; 

- Ampliar o número de membros 
do Conselho Nacional de Cultura, 
garantindo a participação de mais 
artistas a nível nacional, sendo que 
a participação seja proporcional ao 
número de habitantes por estados/ 
município; 

- Além dessas, surgiram outras 
propostas importantes e caso queiram 
saber mais sobre, procurar represen- 
tantes do Fórum de cultura, CDVDH 
ou o coordenador de cultura do Mu- 
nicípio. 

De acordo com a avaliação da 
comissão, a conferência foi um passo 
decisivo para a conquista de bens e 
serviços para os nossos artistas. 

Para Terezinha Soares - Coorde- 
nadora das Atividades culturais do 
CDVDH, um dos principais objetivos 
da conferência municipal foi garantir 
a participação do nosso município na 
II Conferência Estadual de cultura a 
fim de possamos defender as nossas 
propostas e sairmos dessa inércia do 
descaso público frente a tanta produ- 
ção artística. A Conferência Estadual 
acontece no período de 02 a 04 de 
dezembro/09 em são Luís e nosso 
município será representado pelas 
seguintes pessoas:: Carlos Cristiano 
Coelho de Sousa - Representando a 
ARCA FM; Maria das Graças Silva 
- Represente o grupo Teatral Centro 
da arte - CDVDH; Marcelo Gran- 
geiro dos Santos - ilstituto de Dança 
do Sul do Maranhão; Cleiton Tiago 
Leal Espinosa - Fórum de Cultura de 
Açailândia;Joào Bosco Gurgel - Re- 
presentante do poder público. 

Fonte: CD VDH de Açailândia 

Vara do Trabalho de Açaílândia 

passam por correíção ordinária 

A Vara do Trabalho de Açai- 
lândia está passando por correiçào 
ordinária desde segunda-feira (09). 
A vice-presidente e corregedora do 
Tribunal Regional do Trabalho do 
Maranhão (TRT-MA), desembarga- 
dora Ilka Esdra Silva Araújo, é quem 
presidiu os trabalhos que se encerram 
nesta sexta-feira (13). 

Durante o período correicional, 
a corregedora ficou à disposição dos 
interessados na sede da Vara Traba- 
lhista, para receber quaisquer infor- 
mações ou reclamações sobre a or- 

dem processual. 
A correição ordinária é realizada 

anualmente para analisar o desempe- 
nho das Varas Trabalhistas, verificar 
a movimentação processual e avaliar 
a prestação jurisdicional. O titular 
da Vara Trabalhista de Açailândia é 
o juiz Higino Diomedes Galvão; e a 
diretora de Secretaria, Stefânia Amo- 
rim Silveira. 

Além de Açailândia, fazem par- 
te da jurisdição da Vara Trabalhista, 
mais sete municípios, sendo eles: 
Cidelândia, Itinga do Maranhão, 

Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, 
Vila Nova dos Martírios, São Pedro 
da Água Branca e São Francisco do 
Brejão. 

Caso alguém tenha perdido a 
oportunidade de falar pessoalmente 
com a desembargadora Ilka Esdra, e 
ainda deseja fazer alguma reclama- 
ção ou pedido de informações à Cor- 
regedoria Regional, tais ações podem 
ser encaminhadas à sede do TRT da 
16a Região, localiza à Av. Vitorino 
Freire, 2001, Areinha, CEP: 65030- 
015, em São Luís - MA. 
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Informe DCA 

Criança & Adolescente 

Eduardo Hirata 
mutucahirata@gmail.com 

JUSTIÇA JUVENIL: AÇAILANDIA 

DISCUTE PACTO DE ATENDIMENTO 

Dando seqüência ao processo de inclusão de nosso município à "Rede Mara- 
nhense de Justiça Juvenil", realizou-se na manhã da terça-feira, 10/11, na sede do 
COMUCAA -Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, locali- 
zada à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n0 111, Bairro do Jacu, uma reunião, que 
representou o terceiro momento de Açailândia na mencionada "Rede". Coordenada 
pelas representantes do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência 
Social, as assistentes sociais Anália Medeiros e Salete de Jesus Birino Ferreira, a 
reunião contou com presenças do COMUCAA e sua assessoria (conselheiras Romé- 
lia Martins Marques e Zilda dos Santos Marques e assistente Social Lucinete Frei- 
tas de Aguiar), Judiciário (Weslany de Sousa Bezerra), Ministério Público Estadual 
(Chianaydi de Morais Rodrigues) e Conselho Tutelar/CONTUA (conselheira Tutelar 
Gilma Castro de Sousa. A reunião teve o objetivo o "Pado para qualificar o atendi- 
mento socioeducativo em meio aberto em Açailândia", e que está sendo construído 
num esforço articulado e integrado entre as instituições das áreas de Assistência So- 
cial, Educação, Direitos Humanos, Segurança Pública, Ministério Público e Judici- 
ário; Conselhos COMUCAA e CONTUA, e a sociedade civil organizada, através 
do Fórum DCA - Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e que 
visa efetivar e qualificar um Modelo de Ação para a municipalizaçào das medidas 
socioeducativas em meio aberto, buscando assegurar os Direitos previstos no ECA - 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n.0 8.069/90). 

O QUE SÃO AS MEDIDAS 

SÓCIOEDUCATIVAS/MSE EM MEIO ABERTO 

As medidas socioeducativas são aquelas aplicadas pela autoridade judiciária a 
adolescentes autores de atos inífacionais, sendo previstas no artigo 112 do ECA -Es- 
tatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal n." 8.069/90. As medidas socioedu- 
cativas em meio aberto não implicam em restrição ou privação da liberdade, como 
as medidas de "Prestação de Serviços à Comunidade/PSC", definida no artigo 117 
e Parágrafo Único, do ECA, e de "Liberdade Assistida/LA" (artigos 118 e 119, do 
mesmo ECA). Aqui em Açailândia, a instituição pública oficialmente responsável 
pelo atendimento e execução das medidas socioeducativas é o CREAS - Centro-de 
Referência Especializada de Assistência Social, vinculado à Secretaria Municipal de 
Assistência e Promoção Social (SEMAPS), e que é coordenado pela assistente So- 
cial Anália Medeiros. O atendimento e a execução das medidas socioeducativas, no 
entanto, não é de responsabilidade exclusiva do CREAS, mas deve ser de toda uma 
rede de atendimento, que articule, integre e mobilize instituições públicas, comunitá- 
rias e da sociedade, que atue com eficiência não só no "tratamento" das situações de 
adolescentes inífacionais (atualmente são três, de acordo com o CREAS), mas tam- 
bém preventivamente, naquelas situações, hoje alarmantes, de risco ou de "infração 
de fato", quando Adolescentes (e mesma Crianças) já vivem situações de "conflito 
com lei". Uma preocupação levantada na reunião: a falta de acompanhamento e 
assistência aos egressos. Adolescentes que cumpriram medidas restritivas de liber- 
dade (semi-liberdade, internação) ou que passaram por "custódia". Dois deles foram 
assassinados, somente neste ano 2009. 

O QUE É "REDE MARANHENSE" 

E "JUSTIÇA JUVENIL RESTAURATIVA' 

A "Rede Maranhense de Justiça Juvenil" é uma instituição que tenta, de forma 
articulada e complementar, integrar e desenvolver uma rede de atendimento, visando 
a defesa de Direitos de Adolescentes em conflito com a lei, com foco no atendimen- 
to socioeducativo em meio aberto, e conforme princípios, diretrizes e métodos da 
Justiça Juvenil Restaurativa. A "Rede Maranhense de Justiça Juvenil" é constituída 
atualmente, por dezenove organizações públicas, civis, religiosas, classistas, e que 
assinaram em maio passado, um Protocolo de Intenções. E desenvolve-se em quatro 
municípios: Açailândia, Imperatriz, São José do Ribamar e São Luis. A "Justiça Ju- 
venil Restaurativa" propõe nova abordagem da questão infracional (crime atribuído 
a adolescente): é um procedimento de consenso, em que a vítima e o adolescente in- 
frator, e quando apropriado, outras pessoas da comunidade afetada pelo crime, como 
sujeitos centrais, participam coletiva e ativamente na construção de soluções para a 
restauração dos traumas e das perdas, causados pelo crime. Trata-se de um processo 
voluntário, mais informal que formal, com a intervenção de um ou mais mediadores 
ou facilitadores, que atuarão nas mediações vítima/infrator, encontros com a parti- 
cipação de familiares e da comunidade, e reuniões decisórias. Os procedimentos na 
Justiça Juvenil Restaurativa constituem espaços de fala e escuta, de expressão de 
sentimentos e emoções vivenciados, e que serão valiosos como construtores de um 
acordo reparador, que restaure as relações sociais e os danos causados. 

"CPI" CHEGOU, FALTA AGORA A 

"'FORÇA-TAREFA ESTADUAL"... 

Prevista, e mais que confirmada, a vinda da "CPI Estadual da Pedofilia, ou que 
investiga casos de abuso e exploração sexual e busca garantir os Direitos, conforme 
o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente". Os trabalhos da CPI Estadual serão 
realizados, quinta e sexta-feira desta semana, dias 12 e 13, na Câmara de Vereadores. 
Pelo noticiário oficial da Assembléia Legislativa do Maranhão, mais de trinta agentes 
públicos constituem a equipe de apoio à CPI, presidida pela deputada Eliziane Gama 
(PPS), tendo como relator o deputado Penaldon Jorge (PSC). Duas adolescentes, 
vítimas de uma rede de exploração sexual denunciada a mais de quatro anos atrás 
(outubro de 2005) pelo radialista Jorge Quadros e pelo jornal "AÇÁIFOLHA", hoje 
o nosso "Jornal do Maranhão", foram ouvidas pela CPI na tarde de terça-feira, 10/11, 
na própria Assembléia Legislativa. As adolescentes encontram-se amparadas pelo 
PROVITA - um programa federal de proteção a vítimas de violência e testemunhas, 
e que conta com forte participação comunitária no apoio, na segurança e na retomada 
de vida das vítimas e famílias. Conforme anúncio da Deputada Eliziane Gama, na 
segunda-feira, 09/11, serão ouvidas sete pessoas em Açailândia, acredita-se de uma 
outra forma ligadas a este caso, denominado "caso PROVITA", pelas entidades de 
promoção, proteção e defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes. A expectativa 
das entidades não se resume à repercussão e aos efeitos da CPI, mas também quanto 
às atividades da "Força Tarefa", proposta pelo senador Magno Malta, presidente da 
"CPI da Pedofilia" do Senado Federal, e prometida/assumida pela governadora Rose- 
ana Samey. Esta "Força Tarefa", composta por representantes da Segurança Pública, 
do Ministério Público, do Judiciário e do Legislativo, tem como atribuições não só 
agilizar, inquéritos e ações judiciais, mas também "abrir/reabrir" investigações. 
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Ação Conjunta entre poderes visa 

desobstruir calçadas de Açailândia 

Comerciantes da Vila lldemar 

pedem socorro à FoSícia Militar 
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Camelôs lotam calçadas, interropendo o trajeto de pessoas e atrapalhando os comerciantes legalizados 

No próximo mês de dezembro 
- período de maior movimentação 
nas ruas devido às festas de final 
de ano - vai acontecer na cidade de 
Açailândia uma operação em con- 
junto, da qual participará o governo 
municipal, Associação Comercial e 
Industrial de Açailândia (ACIA) e a 
Polícia Militar. 

Trata-se da união de forças entre 
esses representantes do poder pú- 
blico, polícia, comércio e sociedade 
para garantir a solução de uma pro- 
blemática que acontece nas princi- 
pais ruas e avenidas das áreas mais 
movimentadas do município: a ocu- 
pação das calçadas, uma via que por 
lei pertence ao trânsito de pedestres, 
mas que vem sendo utilizada por co- 

merciantes informais e até mesmo 
por os proprietários das lojas. 

Há muitos anos se pode observar 
que os conhecidos "camelôs" vem 
trocando a área do mercado muni- 
cipal, indicada para a exposição dos 
seus produtos, para "imigrarem" a 
outros setores de movimentação pú- 
blica. Nesse caso, os preferidos são 
os setores da rodoviária, dos bancos 
e das ruas próximas a eles. 

Nas ruas Marly Samey e Duque 
de Caxias os camelôs disputam com 
os transeuntes os espaços das calça- 
das, obrigando-os a buscar caminho 
livre no meio das ruas, o que acaba 
por prejudicar o trânsito dos veículos 
e motos. 

O secretário de Indústria e Co- 

mércio do município, Lucimar Cor- 
deiro, falou a esta reportagem, que 
"a incorreta ocupação das calçadas, 
além de causar um grande proble- 
ma para o trânsito de pedestres e 
de veículos, fere o Código de Pos- 
turas do Município, isso, aliada às 
muitas denuncias recebidas, obriga 
uma tomada de atitude por parte da 
prefeitura, daí, a realização desta 
operação que acontecerá no dia 15 
de dezembro". 

De acordo com o secretário, os 
comerciantes informais já foram 
advertidos em várias ocasiões de 
serem proibidos de utilizar esses 
espaços e depois dessa operação, 
será encontrada uma solução para 
ambas as partes. 

Comerciantes e a população da 
Vila lldemar - maior bairro do muni- 
cípio de Açailândia - e bairros adja- 
centes como Vila Progresso, Vila Dr. 
Gilson, João Paulo II, Brasil Novo, 
Jardim Tropical e COHAB estiveram 
reunidos na segunda-feira (09) com 
o comandante da 5a Companhia In- 
dependente da Polícia Militar, major 
Edeílson Carvalho. 

Na oportunidade, os representan- 
tes dessas localidades entregaram um 
abaixo assinado com mais de cem 
assinaturas, pedindo em caráter de 
urgência, atenção especial por parte 
da Polícia Militar para estes bairros. 
Sendo que, o mais afetado são os co- 
merciantes que estão localizados na 

i^a Principal da Vila lldemar, 
(Píluxo de pessoas é maior e o 

Avenií 
onde 
comércio é mais intenso. 

Segundo informações dos pró- 
prios moradores e comerciantes, o 
número de assaltos está cada vez 
maior. Para se ter uma idéia, só nos 
últimos dias mais de meia dúzia de 
estabelecimentos foram arrombados 
e alguns assaltos foram registrados. 
"Todos estão apavorados", declarou 
um dos comerciantes. 

Uma outra reunião está marcada 
para este sábado (14) na própria Vila 
lldemar, quando o Major Edeílson 
irá, mais uma vez, ouvir a comunida- 
de e dizer de que forma poderá con- 
tribuir para minimizar esta situação. 

Associação Bom Samaritano 

continua realizando a campanha 

"0 Sonho do Bom Samaritano" 

CDVDH discute com o Deputado Federal Washington Luis (PT/ 

MA), Emenda Parlamentar para execução de projeto social 

No dia 09/11 na capital do Esta- 
do, representante do CDVDH esteve 
em audiência com a assessoria do 
Deputado Federal Washington Luis, 
discutindo a possibilidade de Emenda 
Parlamentar para execução do proje- 
to Balcão de Direitos. No dia 23/10, 
o Deputado esteve em Açailândia e 
em conversa com os diretores do 
CDVDH, tomou conhecimento do 
projeto e da sua importância social 
para alguns municípios do Estado, 

bem como ficou acordado um segun- 
da conversa com sua assessoria. 

O projeto Balcão de Direitos é 
financiado pela Secretaria Especial 
de Direitos Humanos da Presidên- 
cia da República, sendo executado 
pelo CDVDH desde 2007 e, por três 
anos (2007, 2008 e 2009) consecu- 
tivos, beneficiou milhares de traba- 
lhadores, principalmente aqueles 
em condição de escravos. Foram 
atendimentos, orientações, pales- 

tras, divulgação de material educa- 
tivos sobre Direitos Humanos e en- 
caminhamentos de denúncias que 
estão ajudando as comunidades 
carentes a conhecer melhor os seus 
direitos e exigir sua efetivação. Di- 
retamente tem sido beneficiado tra- 
balhadores dos municípios de Alto 
Alegre do Pindaré, Santa Luzia, 
Açailândia, Bom Jesus das Selvas 
e Buriticupu. 

Fonte: CDVDH de Açailândia 

ICOMACOI COMACO 

Êãi 
'Ajudando a Construir Afailândia,, 

Fone: (99) 3538-1247 

Av. Bernardo Sayão, 1780 - Centro CEP: 65930-000 - Açailândia - MA 

A Associação Comunitária B^m 
Samaritano, que trabalha com recu- 
peração de dependentes químicos, 
continua com a campanha de arreca- 
dação de alimento, roupas, calçados e 
materiais de construção denominada 
"O Sonho do Bom Samaritano". To- 
dos os sábados, alguns internos que 
estão na segunda ou terceira fase de 
tratamento, já tem autorização para 
irem ás ruas, acompanhados de seus 
líderes ou pela direção, para partici- 
par da campanha. 

A pastora Leide Chaves, que 
também é a presidente da Asso- 
ciação, acompanha de perto todo 
o desenvolvimento da campanha, 

orientando os jovens que visitam 
as casas de quem quer fazer a do- 
ação. Segundo ela, é preciso muita 
atenção na hora de conversar com 
a população, para que o verdadeiro 
sentido da campanha não seja des- 
virtuado. "Além do mais, é preciso 
muita oração antes, durante e depois 
de cada tarefa, já que o aluno sem- 
pre enfrenta algumas adversidades", 
declarou. 

A campanha tem sido benéfica 
para a Associação já que o montante 
de alimento arrecadado tem trazido 
uma economia importante nos gas- 
tos. Hoje estão internados na chácara, 
mais de 50 dependentes químicos. 

LEIA E ASSINE 

Jornal do Maranhão 

(99) 3538-2060 

A SUA MAIOR REALIDADE 
EM AUTO ESCOLA 

3538-2360 

RUA RIO DE JANEIRO, 249 - CENTRO 
CEP 65930-000 - AÇAILÂNDIA-MA 
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no mercadi 
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Rixa antiga é resolvida na peixeira 

Desempregado mata outro no interior do mercado municipal 

Kaíque Lassandro afirma em 
depoimento que a morte executada 

se deu em legítima defesa 

Uma rixa antiga entre dois ele- 
mentos freqüentadores das rodadas 
de bares do mercado municipal e ad- 
jacências acabou com a morte de um 
dos contendores. O crime ocorreu 
por volta das 02h00 da madrugada de 

sábado (7) e teve como vítima o indi- 
víduo conhecido como José Rogério 
Andrade. 

Durante a refrega ambos se feri- 
ram a faca peixeira, mas José Rogé- 
rio levou a pior e faleceu no local, 
mesmo antes de ser socorrido por 
uma viatura da Polícia Militar que 
ali passou logo após o incidente que 
redundou.em sua morte. O acusado, 
Kaique Lassandro do Nascimento, 
solteiro, 22 anos, residente na Rua 
7 de Setembro, 866, foi preso em 
flagrante. 

Kaique se encontrava receben- 
do o necessário atendimento médi- 
co no hospital municipal, quando 
recebeu voz de prisão do Sargento- 
PM Jobson Feitosa Passarinho, o 
qual, após ser avisado pelo vigia 
Antonio Roque Neto do incidente 
e do destino do acusado conseguiu 
prendê-lo em flagrante no hospital 
de onde foi conduzido para a Dele- 
gacia de Polícia Civil. 

O corpo de José Rogério Andra- 
de que foi reconhecido na hora pelo 
sobrinho Tiago Oliveira dos Santos, 
18 anos, residente na Rua da Pedrei- 

ra, 701, foi retirado do local por uma 
funerária e encaminhado para a rea- 
lização dos exames de praxe. Tiago 
que diz conhecer Kaíque garante que 
este saíra de um bar e se preparava 
para realizar um assalto na compa- 
nhia do parceiro Monteiro. 

Assaltado - Em depoimento 
prestado na Delegacia de Policia, 
Kaíque Lassandro do Nascimento 
contou uma história bem diferente. 
Disse que saíra naquela madrugada 
de uma seresta de um bar próximo 
quando, ao passar pelo mercado mu- 
nicipal foi atacado por um homem 
que quis lhe assaltar. Este homem, 
segundo ele, seria Rogério, o qual 
conhecia de vista. 

Disse que lutou bravamente 
para tomar a faca peixeira da mão 
de Rogério que ainda conseguiu lhe 
ferir na região do peito esquerdo. 
Afirmou que, após lutar cansativa- 
mente conseguiu tomar a faca de 
Rogério e na tentativa de se defen- 
der o golpeou. Em seguida correu, 
pediu ajuda de um mototaxista que o 
conduziu ao hospital onde foi preso 
pelos policiais., 

Homem fere vítima e causa tumulto na rua 

O desempregado Marcelo Ven- 
tura Lira, solteiro, 34 anos, que diz 
residir na Rua do Casqueiro causou 
o maior tumulto nas ruas próximas 
a estação rodoviária quando tentou 
assaltar na manhã de quinta-feira (5) 
o senhor Mauri Adson Reese, resi- 
dente na Rua São Luis, 610, centro 
de Açailândia. 

O tumulto começou quando 
o indivíduo, depois identificado 
como Marcelo, foi encontrado por 
Mauri dentro de um ônibus de sua 
propriedade que costuma ficar esta- 
cionado na Rua São Luis, em frente 
ao Hotel Fortaleza e a sua residên- 
cia. Como o indivíduo estava em 

atitude suspeita ele fechou a porta 
do ônibus e tentou se comunicar 
com a Polícia. 

Enquanto esperava a chegada da 
Polícia, Mauri Adson teve a infeliz 
idéia de abrir a porta para, junta- 
mente com o filho Richardson, se- 
gurar o homem para entregá-lo às 
autoridades policiais. Levou azar, 
pois ao abrir a porta o homem des- 
ceu sacando uma arma branca (pei- 
xeira) com a qual o feriu no rosto e 
empreendeu fuga. 

Mauri correu atrás do homem 
que cruzou várias ruas do centro, 
mas foi contido quando cruzava a 
Avenida Santa Luzia, na BR-222 por 

uma viatura da Polícia Militar. Foi 
detido e conduzido pelos policiais 
até o plantão da Delegacia Regional 
de Polícia Civil, onde teria ameaça- 
do a vítima e seus familiares. Mauri 
garante que o acusado é conhecido 
por furtar por aquelas bandas. 

Na Delegacia de Polícia, Marce- 
lo Ventura Lira contou uma história 
fantasiosa se fazendo de vítima. Dis- 
se que passava pela rua quando foi 
pego por Mauri e o filho Richardson 
que o colocaram dentro do ônibus e 
o agrediram. Mesmo tendo ferido a 
vítima com a faca, o acusado nega 
que tenha usado a faca quando foi 
pego no interior do ônibus. 
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Banco do Brasil 

Caixa Econômica Federal 
-ja 98,00 

TJ rejeita denúncia do MP contra juiz 

acusado de manter trabalhadores 

em regime escravo 

Em resultado até certo ponto 
aguardado por militantes na luta em 
defesa dos direitos humanos, por 
12 votos a 4, os desembargadores 
do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão (TJ/MA) rejeitaram, na 
manhã da última quarta-feira (11), a 
denúncia feita pelo Ministério Públi- 
co contra o juiz Marcelo Baldochi. 

O juiz Marcelo Baldochi era acu- 
sado de manter trabalhadores em re- 
gime análoga de escravidão em sua 
fazenda, localizada no município de 
Bom Jardim, no interior do Estado. 
Com essa decisão, o processo contra 
o magistrado, para revolta de traba- 
lhadores e dirigentes sindicais, deve- 
rá ser arquivado. 

Antes da decisão do Tribunal de 
Justiça, o processo já havia sido dis- 

DIVISÃO 

cutido quatro vezes, porém sempre 
o julgamento era adiado. No último 
julgamento que deveria acontecer no 
dia 28 de outubro, um dos desembar- 
gadores pediu mais tempo para ana- 
lisar o caso, resultado mais uma vez, 
no adiamento do julgamento do juiz 
Marcelo Baldochi. 

Para lideranças de trabalhadores 
rurais, principalmente de coordena- 
dores do Movimento dos Trabalha- 
dores Rurais Sem-Terra (MST) essa 
decisão foi precipitada e injusta. 
Isso porque o juiz Marcelo Baldochi 
aparece na lista suja do Ministério 
do Trabalho e Emprego, como um 
dos proprietários rurais que mantêm 
trabalhadores em situação análoga a 
de escravos. 

(Domingos Cezar) 

Proposta do Maranhão do 

Sul continua emperrada 

Duas propostas com o objetivo de dividir o estado aguardam 
apenas a votação nos plenários da Câmara e do Senado, mas 

não há data para que isso ocorra 

Rua São Francisco, 1010 - Centro - Açailândia-MA - Fone: (99) 3538-0526 

O desmembramento do Estado do 
Maranhão voltou a ser discutido pelos 
parlamentares de Brasília. Na sema- 
na passada, o deputado federal Carlos 
Brandão (PSDB) enviou requerimento 
solicitando a votação do projeto para 
criação do Maranhão do Sul. A proposta 
tramita na Câmara desde 2001. Medi- 
da semelhante está parada no Senado, 
apesar da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Casa ter dado parecer 
favorável ainda em 2007. 

Carlos Brandão afirma que as duas 
propostas já passaram por todas as co- 
missões das Casas e esperam apenas a 
votação em plenário. Os projetos pedem 
a realização de um plebiscito para de- 
liberar sobre a divisão do estado. Duas 
coisas emperram a criação da nova uni- 
dade federativa: a defesa da proposta 
por lideranças políticas e a posição dos 
eleitores que não pertencem à região do 
sul do estado. 

"Se o governo não quiser, não 
adianta, mesmo que entre na ordem do 
dia. Mas, não existe nada fácil. Temos 
que correr antes das eleições, porque 
depois que todo mundo está eleito, a 
vontade desaparece. Precisamos de uma 
geração comprometida. O Tocantins 
precisou de 160 anos para ser desmem- 
brado", afirma. 

As propostas apresentadas na Câ- 
mara e no Senado perderam seus líderes 
ao longo dos anos. O senador Edison 
Lobão (PMDB) deixou a Casa para as- 
sumir o ministério de Minas e Energia. 
Sebastião Madeira (PSDB), primeiro 
a levantar a proposta na Câmara, ficou 
distante do movimento depois que as- 
sumiu a prefeitura de Imperatriz. O de- 
putado federal Davi Alves, que também 
defendia a proposta, faleceu em 1998. 

O senador Lobão Filho (PMDB), 
que assumiu a vaga deixada pelo pai no 
Senado, avisou que a solicitação de ple- 
biscito aguarda há dois anos e sete me- 
ses para entrar na pauta do dia. Durante 
esse período, a proposta já teve dois 

relatores, Mozarildo Cavalcanti (PTB- 
RR) e Demóstenes Torres (DEM-GO). 
Atualmente, o projeto está parado. 

"É importante lembrar que a apro- 
vação da proposta não cria um novo 
estado, autoriza apenas a realização do 
plebiscito. Aproximadamente 75% da 
população está no norte do Maranhão 
e não está envolvida diretamente com o 
desmembramento. Será que essas pes- 
soas seriam a favor de separar Impera- 
triz do restante do estado?", questiona o 
peemedebista. 

INVESTIMENTOS 
Além disso, o próprio Carlos Bran- 

dão afirma que durante os governados 
de Jackson Lago e José Reinaldo Tava- 
res foram realizados investimentos no 
Sul do estado para esfriar o ânimo de 
empresários da região. Ele garante que 
a população do sul está empenhada e 
comprometida. Seria preciso fazer uma 
campanha no norte do estado para mos- 
trar a importância do MA do Sul, afirma 
o parlamentar. 

"Esta semana estou discutindo com 
os prefeitos sobre a realização de uma 
pesquisa para mostrar como a divisão 
pode ser boa para as duas partes. Esta- 
mos debatendo qual será a instituição 
responsável pela pesquisa. Depois va- 
mos divulgar essas informações para o 
norte do Maranhão", lembra o tucano. 

Somada a todas essas dificul- 
dades, existe um receio dos parla- 
mentares em aprovar a realização do 
plebiscito. Existem 18 propostas de 
desmembramento em tramitação, seis 
em estado avançado como o do Mara- 
nhão do Sul. Se um pedido de plebis- 
cito for aprovado, abrirá precedente 
para a realização de outros. O presi- 
dente da Casa junto com os líderes de 
outros partidos são responsáveis por 
decidir quais pautas entram em vota- 
ção, a medida para a divisão do estado 
ainda não conquistou a simpatia das 
lideranças. 



JORNAL DO MARANHAO 
Açailândia-MA, 13 a 19 de Novembro de 2009 

m JORNAL DO - tmã 
^/VIaranhao- H* 

POLICIA 

CASO FRANCISCO VIEIRA 

Advogado garante que professor 

Francisco é inocente 

A próxima audiência sobre esse rumoroso 

caso acontece no próximo dia 18 

N,.,. 
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Preso desde o último dia 01 
de junho, familiares e amigos 
do professor Francisco Vieira 
aguardam um desfecho para a 
acusação segundo os mesmos 

infundadas 

Uma nova audiência com o pro- 
fessor Francisco das Chagas Pereira 
Vieira, 49 anos, está previamente 
marcada para o próximo dia 18 na 
sala de audiência do Fórum Dr. José 
de Ribamar Fiquene. O professor 
Francisco está preso desde o inicio 
de junho e responde pela acusação de 
ter abusado sexualmente de sua neta 
K. de apenas três anos de idade. A 
última pessoa a ser ouvida pela Jus- 
tiça foi a mãe da menina, a estudante 
C.S.B.D. 

Baseado no relato da mãe da 
criança, o advogado Catarino dos 
Santos Pereira de Abreu, que assu- 
miu a defesa do acusado juntamen- 
te com o colega Idelmar Mendes de 
Sousa, afirma categoricamente que o 
seu constituído é inocente e que ele 
vai conseguir provar isso diante da 
Justiça e da sociedade. Em entrevis- 
ta exclusiva concedida ao jornalista 
Domingos Cezar, o advogado tem 
convicção que a menina realmente 
aparenta ter sido abusada, mas ga- 
rante que não foi pelo avô. 

Exame de corpo de delito rea- 
lizado às 17h45 do dia 25 de maio 
de 2009, pela médica Juracy Morais 
Lima comprova que a criança teve o 
hímen rompido, bem como apresen- 
tou eritemia vaginal e anal. Exame de 
conjunção carnal realizado no dia 4 
de junho passado pelo médico Ronal- 
do Alencar, em Imperatriz, compro- 
vou o exame feito em Açailândia e 
vai mais além afirmando que a crian- 
ça tem órgãos genitais desenvolvidos 
para sua idade. 

Os exames foram solicitados pela 

autoridade policial quando a dona de 
casa Silvana de Sousa Brito Daniel, 
avó materna da criança, compareceu 
ao Conselho Tutelar da Criança e do 
Adolescente (Contua) e depois na 
Delegacia Especializada da mulher 
onde registrou queixa contra o pro- 
fessor Francisco das Chagas Pereira 
Vieira, ex-diretor da Escola Estadual 
Antonio Carlos Beckman, o Bandei- 
rante e ex-secretário de Educação do 
Município de Açailândia. 

A avó materna da menina de- 
nunciou ao Conselho e a Polícia Ci- 
vil que havia percebido que a neta 
havia sido abusada sexualmente 
depois que ela chegou do sítio dos 
avós paternos, onde passara o final 
de semana. Afirma que a constata- 
ção veio quando ela foi dar banho 
na menina e esta chorava muito 
em contato com a água. Perguntou 
quem havia feito aquilo com ela, e 
a criança responderá que tinha sido 
"o avô Titico". De posse dos resul- 
tados do exame a delegada Noêmia 
Maciel pediu a prisão preventiva do 
professor. 
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O advogado Catarino Abreu em visita a redação do JM, expondo farta 
documentação que embosa sua tese de inocência do professor Francisco Vieira 

Advogado responsabiliza avó materna da criança 

Durante a entrevista, o advoga- 
do Catarino Abreu diz que defende 
o professor Francisco por enten- 
der, de seu íntimo, que ele não co- 
meteu tal atrocidade. Indagado por 
que Silvana Brito Daniel o acusa- 
do do crime, afirmou que por esta 
ter ciúme da neta e da própria filha 
que diz sentir muito apego a Fran- 
cisco Vieira. "Ela não tolerava que 
a filha e a neta residissem na mes- 
ma casa dos avós paternos", diz o 
causídico. 

Ele afirmou não ter nada con- 
tra Silvana Daniel, pois esse tipo 
de sentimento ocorre com deter- 
minadas pessoas, "então como ela 
não gosta do professor Francisco 
por este motivo, então resolveu 
incriminá-lo e, infelizmente, está 
surtindo o efeito desejado porque 
desde o dia 26 de maio quando 
foi deixar a neta na casa de Silva- 
na que Francisco nunca mais teve 

contato com a criança que ele tanto 
gosta", observa. 

Instado por que tanto o médico 
de Imperatriz (Ronaldo Alencar), 
quanto a médica de Açailândia (Ju- 
racy Morais) constataram através 
dos exames de corpo de delito e de 
conjunção carnal que a menina foi 
realmente abusada sexualmente, o 
advogado tem uma explicação. Para 
buscar essa explicação, Catarino 
Abreu se baseou no depoimento de 
C.S.B.D. prestado na polícia onde 
afirma que até aos 9 anos de idade, 
era sua mãe Silvana quem lhe dava 
banho ao mesmo tempo em que fa- 
zia o asseio de sua genitália. 

"Desta forma, ela foi desper- 
tando a libido da menina, tanto que 
C.S.B.D. se casou com 13 anos de 
idade", afirma o causídico, obser- 
vando que o mesmo aconteceu com 
a neta K. em face a esse desmedido 
zelo. Catarino Abreu disse, entre- 

tanto, que com a neta Silvana disse 
em depoimento que utilizava uma 
cotonete (hastes flexíveis com pon- 
tas de algodão) para fazer a limpe- 
za da genitália da criança e diz não 
ter dúvida que foi esse instrumento 
que causou a lesão (eritemia) cons- 
tatada nos exames. 

Para o advogado, o tempo em 
que os dois exames apresentam para 
o rompimento do hímen da crian- 
ça está claro que foi bem menor 
do que o tempo em que Francisco 
Vieira permaneceu com a neta. "Ele 
a viu pela última vez no dia 25 de 
maio e somente no dia 4 de junho é 
que foi feito o exame de conjunção 
carnal que constatou a eritemia nos 
órgãos genitais da criança". Para o 
advogado esses sinais ou lesões 
duram no máximo 72 horas após a 
prática do delito. "São conclusões 
técnicas que provam sua inocên- 
cia", conclui Abreu. 

Servimos almoço e janta todos os dias. 
Também entregamos em sua casa. Ligue! 

(99) 3538-2635 

Há três anos com você 

MUSICA AO VIVO 

Noite Pop, um presente pra você 

todas as quintas e sábados. 
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PLANETA 

VEÍCULOS 
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Financiamento e Consignação 

VEÍCULOS EM ESTOQUE 

CORSA SEDAN PREMIUM (COMPLETO) 1.0 ANO: 
2004/2004 COR: BEGE NEVADA 

CORSA CLASSIC 1.0 FLEX 4PTS C/ AR ANO/MOD: 

2006/2006 COR: PRETO 

CORSA CLASSIC 1.0 4PTS C/ AR, TRAVA, ALAR- 
ME, SOM E RODA ANO/MOD: 2004/2005 COR: 
PRETA 

CELTA 1.0 LIFE FLEX BÁSICO ANO/MOD: 
2009/2010 COR:PRETO O (ZERO) 
KM 

CELTA 1.0 4PTS C/ AR, TRAVA E ALARME ANO/ 
MOD: 2003/2004 COR: PRETO 

GOL 1.0 4PTS C/ AR E DH ANO/MOD: 2004/2004 
COR: CINZA 

GOL 1.0 4PTS C/ AR, TRAVA E ALARME ANO/ 
MOD: 2003/2003 COR: CINZA 

GOL 1.0 4PTS C/ AR, TRAVA, ALARME E VE ANO/ 
MOD: 2005/2005 COR: PRETO 

GOL 1.0 G4 4PTS TOTAL FLEX AR ANO/MOD: 

2006/2007 COR: PRETO 

GOL 1.0 G4 4PTS TOTAL FLEX COMPLETO ANO/ 
MOD: 2007/2007 COR: PRATA 

HILUX CD SRV 4X4 (COMPLETO) ANO/MOD: 
2006/2006 COR: PRATA 

UNO MILLE FIRE 4PTS FLEX C/ AR E VIDRO ELÉ- 
TRICO ANO/MOD: 2006/2007 COR: PRATA 

S10 EXECULTIVA 4X4 COMPLETA ANO/MOD: 
2004/2005 COR: BRANCA 

" TODA LINHA CHEVROLET OKM" 

AÇAI LAN D IA, 28/10/ 

Ger.de Vendas 

Willian Chaer 
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Assaltante que se diz integrante do PCC é 

preso depois do assalto em Cidelândía 

m 

À autoridade policial ele con- 
tou que perto de sua casa encon- 
trou um revólver de brinquedo 
com o qual assaltou a papelaria e 
com a mesma arma, de brinquedo, 
tomou como refém a moça que o 
conduziu até a margem do rio To- 
cantins. Ao chegar à margem do 
rio um pescador de prenome No- 
nato ao tomar conhecimento do 

fato pegou o ladrão de facãozada 
causando graves ferimentos pelo 
corpo. Em seguida, entregou para 
a polícia. 

Ao ser levado para Cidelân- 
día, o ladrão se deparou primeiro 
com a fúria do pai da jovem que 
o ameaçou de morte e só não fez 
"uma besteira" porque os policiais 
militares não permitiram. Com a 

aglomeração das pessoas em redor 
do preso, alguns deles com olhares 
ameaçadores, os policiais temendo 
pela integridade física do preso o 
conduziu de imediato para Açai- 
lândia. 

Nesta cidade já se sentindo 
seguro da ameaça dos populares, 
ele afirmou para as autoridades 
policiais que a carteira de identi- 

dade apresentada na Delegacia era 
falsa e que seu verdadeiro nome 
é Adriano Santana Nunes, tem 32 
anos. Garante que é foragido do 
estado de São Paulo onde cumpria 
pena por crimes de roubo numa 
delegacia da cidade de Sorocaba. 
Garante, ainda, que é integrante da 
facção criminosa TCC (Terceiro 
Comando da Capital). 

GARDENI 

"Ai/e,e 

Tvda Casa Merece 

O assaltante Maciel Vieira se 
diz integrante do PCC 

A Policia investiga se é ver- 
dadeira ou fantasiosa a história 
de um fanfarrão que assaltou uma 
papelaria na manhã da última se- 
gunda-feira (9) na cidade de Ci- 
delândía. Depois do assalto a uma 
pequena quantia de dinheiro e um 
aparelho celular ele tomou como 
refém uma jovem que passava em 
uma moto Biz que o conduziu até 
o povoado de Viração na margem 
do rio Tocantins, onde foi pego por 
populares. 

No plantão da 9a Delegacia 
Regional de Polícia Civil para 
onde os militares o conduziram 
temendo que o bandido fosse lin- 
chado pela população, o elemento 
se apresentou com uma carteira de 
identidade em nome de Maciel Ba- 
tista dos Santos, baiano, 36 anos, 
que garante residir na Rua Alto 
Bonito, próximo ao povoado Vira- 
ção, no município de Cidelândia. 
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MONTAGENS INDUSTRIAIS 

Qualidade garantida em montagem, 

manutenção industrial e 

locação de equipamentos. 
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Os membros da CPI na Câmara Municipal de Açailândia O comunicador Jorge Quadros foi um dos 
depoentes na CPI da Pedofilia 

A comunidade local lotou as dependências da casa 
legislativa para acompanhar os trabalhos da CPI da 

Pedofilia em Açailândia 

Ontem dia 12 e hoje 13 de 
novembro, a "CPI Estadual que 
investiga casos de abusos e ex- 
ploração sexual contra Crianças e 
Adolescentes e busca garantir os 
Direitos conforme o ECA- Estatu- 
to da Criança e do Adolescente", 
ou simplesmente , a "CPI Estadual 
da Pedofilia", está em Açailândia. 
E num momento crítico de nossa 
história, quando somos apontados 
como o terceiro município mara- 
nhense que mais abusa e explora 
sexualmente Crianças e Adoles- 
centes. Praticamente todos os dias, 
um novo caso é denunciado. Nes- 
te 2009, até meados de outubro o 
Conselho Tutelar (CONTUA) e a 
Polícia Civil já registram mais de 
50 (cinqüenta ocorrências), num 
crescendo que levanta cada vez 
mais o clamor indignado da popula- 
ção, que ao mesmo tempo se cons- 
cientiza desta realidade cruel que 

aflige nossa infância , ganha cora- 
gem e denuncia às autoridades. A 
"CPI Estadual da Pedofilia 2009" 
tem a mesma motivação da "CPI 
Estadual da Exploração Sexual, do 
Trabalho Infantil e dos Meninos 
Emasculados, de 2003/2004", ou 
dos recentes trabalhos da "CPI da 
Pedofilia, do Senado Federal", em 
São Luís: ampliar e aprofundar o 
conhecimento e o debate sobre a 
realidade do abuso e da exploração 
sexual de Crianças e Adolescentes; 
apurar denúncias, buscar a agiliza- 
ção de investigações, inquéritos, 
processos judiciais, combatendo 
assim a impunidade; cobrar a im- 
plementação de políticas públi- 
cas de prevenção e combate, com 
especial atenção às vitimas, suas 
famílias e comunidades, para re- 
verter o quadro cultural, político, 
social e economico que favorece 
a continuidade e a banalização 

do abuso e da exploração sexual. 
Também esperamos que esta CPI 
possa verificar se as recomen- 
dações/sugestões/solicitações da 
"CPI 2003/2004", feitas aos Pode- 
res Executivo, Legislativo e Judi- 
ciário, e nos três níveis governa- 
mentais, mas sobretudo ao estado 
e aos municípios, foram atendidas 
ou não, e por quê. E lógico que 
por si só, esta CPI não resolverá 
a situação, acabando ou diminuin- 
do drasticamente com a realidade 
perversa do abuso e da exploração 
sexual de Crianças e Adolescentes 
em Açailândia, ou colocará gente 
na cadeia, e dará assistência plena 
e integral às vitimas e suas famí- 
lias. Este não é o papel da CPI, não 
é o papel do Legislativo. Mas será 
um momento fundamental, um ins- 
trumento para que Açailândia tome 
consciência da gravidade da situa- 
ção, e se mobilize concretamente 

para o enfrentamento, com compe- 
tência e efetividade, resgatando os 
conceitos e valores da cidadania da 
dignidade, sobretudo voltando-se 
para a população infanto-juvenil. 
É inadmissível, inaceitável, into- 
lerável, que uma sociedade civi- 
lizada, democrática e cristã conti- 

nue convivendo, neste níveis, com 
esta situação de desrespeito e vio- 
lação aos Direitos Fundamentais 
de Crianças e Adolescentes, que 
não podem continuar sendo obje- 
tos de lascívia e de perversão de 
pessoas doentes e mal-resolvidas 
sexual e socialmente. 

O QUE E O "CASO PROVITA" 

EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AOS TRABALHOS DA "CPI" 

As expectativas da população 
com a vinda da "CPi Estadual" são 
imensas. Em todas, a esperança que 
represente um "freio" na expansão 
da violência sexual contra Crianças 
e Adolescentes Para muitas institui- 
ções, além do CONTUA, que está 
na linha de frente deste ação com 
a "CPI Estadual"( presidida pela 
Deputada Eliziane Gama/PPS., e 
que tem como relator o Deputado 
Penaldon Jorge/PSC.) será um mo- 
mento decisivo, pois não se quer 
apenas a punição, com o rigor da 
lei, dos culpados abusadores/ex- 
plóradores sexuais, que no próprio 
"caso PROVITA" presume-se não 
sejam somente os seis menciona- 
dos sob processo judicial, mas so- 
bretudo a reparação das vitimas e 

suas famílias, e uma integração de 
políticas sociais públicas, dos três 
níveis governamentais, com uma 
definição do Município quanto ao 
seu papel e suas responsabilidades, 
e ações sociais de prevenção e com- 
bate à violência contra Crianças e 
Adolescentes. 

Para muitas instituições, além do 
CONTUA, podemos citar o COMU- 
CAA- Conselho Municipal dos Di- 
reitos da Criança e do Adolescente, o 
Fórum DCA- Fórum Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescen- 
te, o Centro de Defesa da Vida e dos 
Direitos Humanos, o movimento To- 
dos contra a Pedofilia, que articulam 
com a CPI os trabalhos em Açailân- 
dia, se as expectativas são imensas, 
os ganhos já são palpáveis: mais 

denúncias e confiança da população 
nas autoridades, segundo o Conse- 
lheiro Tiutelar Raimundo Rodrigues 
da Silva; implantação de vários ser- 
viços públicos de assistência, como 
o CREAS, o CRAS; a existência do 
Plano Municipal de Enfrentamento e 
seu grupo de Monitoramento, etc. 

E o fundamental é garantir o mo- 
mento pós-CPL, com a articulação e 
a integração do Poder Público e da 
Sociedade, cumprindo efetivamente 
com as políticas sociais e com as leis 
de prevenção e combate, e a quali- 
dade dos serviços às vitimas e suas 
famílias. Só assim Açailândia dei- 
xará de constar no mapa dos muni- 
cípios maranhenses mais abusadores 
e exploradores sexuais de Crianças e 
Adolescentes . 

Estará trabalhando, pelas in- 
formações disponíveis até a manhã 
da sexta-feira, 06/11, num caso que 
caracteriza/zou uma verdadeira e 
ampla rede de abuso e exploração 
sexual, e que se transformou em pro- 
cesso judicial que tramita pelo judi- 
ciário maranhense.Trata-se do "caso 
PROVITA", que teve inicio em outu- 
bro de 2005, no programa "Hora do 
Povo", do radialista Jorge Quadros, 
então na Rádio Marconi FM, que 
denunciava uma situação de alicia- 
mento/agenciamento de Adolescen- 
tes na Praça do Pioneiro. O suspeito 
aliciador/agenciador, o jovem Fábio 
Sousa Barbosa, comparecera espon- 
tanemente junto à Delegada de Poli- 
cia Igliana Terezinha de Freitas (hoje 
comandando a DPCA- Delegacia de 
Proteção à Criança e Adolescente, 
de São Luís, e também compondo 
a equipe de apoio à CPI Estadual de 
Pedofilia), e descreveu e discriminou 
a "rede", entregando o nome de mais 
de cinqüenta "clientes", entre eles 
"empresários, advogados e até um 
apresentador de TV, que já esteve en- 
volvido em situações semelhantes", 
conforme noticiou o jornal semanal 
"Açai Folha". No desenrolar imedia- 
to do caso, duas Adolescentes, então 
com treze anos de idade, vítimas des- 
ta "rede de exploração sexual", pres- 

taram depoimento à polícia, e diante 
de quadro de ameaças e pressões, fo- 
ram incluídas no programa federal de 
proteção a testemunhas e vítimas, o 
"PROVITA", onde permanecem até 
hoje. Uma destas Adolescentes, pou- 
cas semanas de "estourar" este caso, 
estivera envolvida, com outras Ado- 
lescentes, num bacanal no Jardim de 
Alah, com quatro rapazes, que chaga- 
ram a ser presos pela Policia Militar. 
Na "rede" apontada por "Fabiano" e 
confirmada pelas duas Adolescentes 
ora sob proteção do "PROVITA", 
eram exploradas outras muitas meni- 
nas e jovens, pelos mais de cinqüenta 
clientes, acrescentando-se estabele- 
cimentos, como motéis, como partes 
integrantes do "esquema". No proces- 
so judicial que tramita no judiciário 
maranhense, ainda em primeira ins- 
tância, conforme o CONTUA estão 
sendo processados, Antonio Borges 
Neto, advogado; Francisco, empre- 
sário; Ildenor dos Santos, empresá- 
rio; James..., funcionário público e 
político; Pedro Rodrigues de Sousa, 
empresário, além do acusado alicia- 
dor/agenciador Fábio Sousa Barbo- 
sa. Alguns destes personagens foram 
"convidados" para "CPI da Pedofilia, 
do Senado Federal", quando de seus 
trabalhos em São Luís, a pouco mais 
de um mês, mas não compareceram. 

Fórum dos Direitos da Criança e Adolescente de Açailândia 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Açailândia 

Conselho Tutelar de Açailândia 

a 

HOSPITAL SAO 

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 PREMOU • GINECOLOGIA/ 
OBSTETRÍCIA/ HORMÔNIOS/ ULTRA-SONOGRAFIA; 
ANTÔNIO DA SILVEIRA - GINECOLOGIA/ 
OBSTETRÍCIA/ULTRA-SONOGRAFIA; 
BENJAMIM OUVEIRA - CIRURGIA/ ENDOSCOPIA/ 
C0L0N0SC0PIA; 
CLÁUDIA MARTINS - BIOQUÍMICA (EXAMES DE 
LABORATÓRIO); 
EUANE CALDAS - DERMATOLOGIA/ MEDICINA 
ESTÉTICA/ PEDIATRIA; 
FRANCISCO BANDEIRA - ANESTESIA; 
GLÊNIO VIANA-ANESTESIA; 
JUAN COCA FLORES - ORTOPEDIA/ 
TRAUMATOLOGIA; 

JULIANA DOS SANTOS • NEUROLOGIA; 
MARCELO ALVES - ORTOPEDIA/ TRAUMATOLOGIA; 
MARCUS FERNANDES - ORTOPEDIA/ 
TRAUMATOLOGIA; 
PAULO ROCHA ■ CIRURGIA/ UROLOGIA/ 
ANDROLOGIA; 
PETRÓNIO GONÇALVES - CLÍNICA MÉDICA/ 
OBSTETRÍCIA; 
REGINA CUNHA - OTORRINOLARINGOLOGIA 
(OUVIDO, NARIZ, GARGANTA); 
ROGÉRIO PORCIONATO - CARDIOLOGIA/ 
ECOGRAFIA CARDÍACA; 
VÁLTER LUÍZ RIBEIRO - CLÍNICA MÉDICA/ 
CARDIOLOGIA. 



RV TI*-JORNAL DO 
r^VlARANHAOl 

IMPERATRIZ 

IPERATRIZ 

t* ■ - 

m 0. m - 
ali 

3» n a 
■■I s m 

1! 

li 

■ 
> 

-'S— 

Projeto para ampliação dos leitos de UTIs 

no Socorrão de Imperatriz é apresentado 

ao Ministério da Saúde 

Das mais de cinqüenta cidades que transladam seus pacientes paro Imperatriz, nenhuma investe em 
Unidades de Terapia Intensiva. Com isso um numero cada vez maior de pessoas provocam o judiciário 

buscando atendimento causando a saturação dos serviços até mesmo na rede particular. 

Paragominas que deveriam contar 
entre 4 elO leitos de UTI, Dom Eli- 
zeu entre 5 e 13 leitos, isso no Pará, e 
no Tocantins Augustinópolis deveria 
disponibilizar na rede SUS entre 4 e 
9 leitos para acudir a população. 

A inércia dos gestores e a aco- 
modação dos órgãos de fiscalização 
e controle externos fazem com que 
verdadeiros peregrinos busquem 
atendimento em nossa cidade além 
da capacidade de absorção, que é 
sempre prevista na programação pac- 
tuada integrada (PPI). 

O projeto apresentado levou em 
consideração a localização geográfi- 
ca da cidade de Imperatriz, na área 
de transição da Amazônia legal, com 
o sertão nordestino, bem como a im- 
posição judicial para a ampliação do 
serviço, em ação promovida, ainda 
em 2005, pelos Ministérios Publico 
Estadual e Federal em litisconsórcio 
ativo, tendo como réus a União, o Es- 
tado do Maranhão e o Município de 
Imperatriz. 

"A criação de vagas de UTI em 
numero superiores ao preconizado 
põe em risco a vida dos pacientes que 
necessitam do serviço bem como in- 
viabilizam as ações de prevenção e 
recuperação em nível hospitalar cus- 
teadas pelo Bloco da MAC (Média e 
Alta Complexidade)", disse Mame- 
de Vieira, acrescentado que "caso os 
promotores das cidades vizinhas de 
Imperatriz agissem com o mesmo 
empenho que os promotores locais 
certamente não teríamos tantas pes- 
soas buscando o judiciário para ter 
seu direito à saúde garantido atra- 
vés de liminares, pois o artigo 30, 
VII da Constituição Federal é claro 
nesse sentido". 

Agora com a apresentação do 
projeto, aguarda-se que o Ministério 
da Saúde, como órgão que represen- 
ta o responsável pela arrecadação e 
custeio do SUS, aprove a iniciativa, 
e tome possível a ampliação dos ser- 
viços, uma vez que os custos com a 
reforma e a adaptação do Hospital 
Municipal ficarão á cargo dos recur- 
sos municipais. (Assessoria) 

O Socorrão poderá ter novas UTIS pelo projeto 
apresentado pela secretaria de saúde 

O Município de Imperatriz, atra- 
vés da Secretaria Municipal de Saúde, 
apresentou na ultima sexta-feira, 07, 
junto ao Ministério da Saúde, projeto 
para aquisição de equipamentos para 
a ampliação, em mais vinte leitos, da 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
do Hospital municipal de Imperatriz, 
o "Socorrão", dez adultos e dez pedi- 
átricos, elevando para trinta o núme- 
ro total de leitos na rede municipal do 
SUS, assim como o custeio de parte 
dos serviços. 

O secretário de Saúde, Mamede 
Vieira Magalhães, salientou que em- 
bora seja tratado como um serviço 
especial a UTI é uma unidade dentro 
do ambiente hospitalar, sendo uma 
parte, um serviço que só pode ser 
prestado se houver um Hospital, e 
deve ser assim considerada, de sorte 
que a ampliação deve levar em con- 
ta as regras adotadas pelos órgãos de 
fiscalização e controle do Ministério 
da Saúde. 

"Ao interpretarem a legislação 
algumas autoridades esquecem que 
o fato de nossa cidade ser conside- 
rada como sede de macro não impõe 
a esta o dever de tratar da totalidade 
das necessidades da população, visto 
que não há nem estrutura nem recur- 

sos para isso, mas sim a referencia 
para uma série de serviços cujo tra- 
tamento, em sendo necessário, pode- 
rá exigir o uso de UTI", argumenta 
Mamede. 

Segundo ele, todo Hospital deve- 
ria ter entre 4% a 10% do total de lei- 
tos para UTI, como preconiza a por- 
taria MS/1.101/02, porém das mais 
de cinqüenta cidades que transladam 
seus pacientes para Imperatriz, ne- 
nhuma investe em Unidades de Tera- 
pia Intensiva. Ou seja, não cumprem 
a portaria 1.101/02, o que faz nosso 
município apresentar um numero 
cada vez maior de pessoas que ne- 
cessitam de serviços em UTI e que 
quase sempre provocam o judiciário 
com fito de atendimento causando a 
saturação dos serviços até mesmo na 
rede particular. 

Caso os demais Municípios que 
ficam tanto no entorno de Imperatriz, 
como na rota de abrangência cum- 
prissem com suas obrigações, como 
referenciado na legislação do SUS, 
teríamos, por exemplo, em Açailan- 
dia entre 5 e 12 leitos de UTI, Balsas 
entre 4 e 11, Grajaú entre 5 e l41eitos 
de UTI, isso sem se falar nos demais 
que compõem a macrorregião de Im- 
peratriz, mas também cidades como 

Professores da rede municipal participam do 

uarto encontro do Projeto Escola que Proteje 

Encerra hoje (12), a quarta eta- 
pa do Curso de Formação do Pro- 
grama Escola que Protege realizado 
pela Secretaria Municipal de Educa- 
ção, Esporte e Lazer (SEMED), por 
meio do Departamento de Formação 
Continuada. O encontro acontece 
desde ontem (11) nas instalações da 

Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA). . 

Na tentativa de reduzir o índice 
de crianças e adolescentes que so- 
frem exploração e abusos. O Proje- 
to Escola que Protege é voltado ao 
desenvolvimento de ações para a 
Garantia dos Direitos das Crianças 

e Adolescentes. As ações se reali- 
zam através do apoio das institui- 
ções de ensino e de profissionais 
que atuam direta ou indiretamen- 
te com crianças e adolescentes. O 
Projeto é uma parceria da Secre- 
taria de Educação e Ministério da 
Educação (MEC). 

JORNAL DO MARANHÃO 
Açailândia-MA, .13 a 19 de Novembro de 2009 
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Coluna do 

Sanches 

Edmiison Sanches 
edmilsonsanches@uol.com.br 

Questão de 

atitude 

Em 2008 escrevi o artigo abaixo, no aniversário (em novembro) 
do médico Jackson Lago, governador do Maranhão à época. Amigos me 
pediram para reproduzir o texto, a partir do qual, após a deposição do Go- 
verno, se pode (ria) fazer algumas reflexões sobre atitudes que se tomam 
ou se deixam de tomar quando se está à frente de um Poder Executivo. 
Atendendo a pedidos, pois, aí está o texto. 

* * * 

No começo de novembro [2008], o governador do Maranhão com- 
pletou anos. Setenta e três. Em 2006 recebeu o grande presente que 
um ser político poderia ter recebido, com validade de quatro anos, até 
31 de dezembro de 2010: o cargo e encargo de governador de esta- 
do, avalizado por exatamente 1.393.754 maranhenses que votaram não 
somente em Jackson Lago, mas no constructo que nele, por diversos 
meios e razões, se agregou: o conceito, necessidade ou imagem de 
mudança. 

Com 73 anos, no mínimo um homem tem - ou deveria ter — idade 
para saber o que deve e o que não deve fazer. Que escolhas priorizará 
entre o bem e o mal, o bom e o ruim, o certo e o errado, o defensável e 
o detestável, o permanente ou o conveniente. 

Com 73 anos, no Brasil, um homem superou a idade média do bra- 
sileiro (71 anos) e ultrapassou a idade média masculina, de 67 anos (75 
para as mulheres). 

A esperança é eterna; o ser humano, não. Assim, em especial em 
seu aniversário, um ser humano deve ser "alertado" que não se nasce 
apenas para ser um ser, mas para ser uma era. 

Não escolhemos nascer, mas podemos escolher morrer: se como 
heróis e inovadores ou covardes e repetidores. E herói, aqui, não é 
aquele que voltou vivo da guerra — é o que resiste às pressões, sedu- 
ções e tentações gerais do cotidiano, em nome de instaurar uma nova 
e justa ordem. 

Um governo precisa mais de designers que de mecânicos. Estes 
trocam uma peça, desamassam a lataria, retocam a pintura, dão um 
trato. Designers, não — eles podem, e devem, projetar o veículo que 
transportará comunidades, pessoas e coisas com velocidade e seguran- 
ça para um novo e merecido destino, onde seres humanos saiam de seu 
estado de dependência e atinjam o status de competência. 

Johannes Kepler, patrimônio da ciência mundial, formulou as três 
leis fundamentais da mecânica celeste. Do mesmo modo, seu homôni- 
mo Jackson Kepler Lago tem de estabelecer as "leis" de sua "mecâni- 
ca" político-administrativa, e que estas tenham, como base, os eixos 
da Ética, da Legalidade e da Competência. E se for essa a opção, ela 
não comporta concessões que são compensações, flexibilidades que 
são frouxidões, maleabilidades que são molezas, continuidades que 
são continuísmos, 

O eleitor elege alguém para resolver os problemas do povo e do Es- 
tado, e não para que o eleito resolva seus próprios problemas ou de seu 
grupo de apoio. O Kepler maranhense, à Machiavelli, teria de ser duro 
no primeiro ano, ainda que moldado ao orçamento-herança 2007, sobre 
cuja elaboração não teve maior ingerência. Tem de ajustar a "máqui- 
na". Não fazer negociatas, não admitir imposições, mesmo dos que se 
perfilaram na luta — afinal, presume-se que se esteja lutando por um 
projeto, não por vantagens, benefícios e comissões. 

O Johannes Kepler europeu optou pela ciência quando dogmas ou 
superstições eram tão fortes nos séculos 15 e 16. O Jackson Kepler 
maranhense tem de optar pela transparência, se quiser mostrar que não 
eram dogmas, superstições, invencionices, mito ou marketing negativo 
a história das origens e das razões do atraso do me, do seu, do nosso 
Estado. 

O Mato Grosso do Sul é de 1977 — tem 30 anos. O Tocantins é de 
1988 - mal chegou aos 19 anos. O Maranhão existe desde 1534 — tem 
473 anos. E por que o nosso estado é o pior da Federação em termos de 
desenvolvimento? Pelo que se sabe, nem Tocantins nem o Mato Gros- 
so do Sul têm homens e mulheres com trinta pernas, quarenta braços, 
duzentos olhos ou mil cérebros. Pelo que se sabe, os habitantes tocan- 
tinenses e sul-mato-grossenses têm a mesma fisiologia e fisionomia 
dos seus irmãos brasileiros do Maranhão. Incompetência não precisa 
de herdeiros, não é característica hereditária — ela se estabelece por 
si mesma. 

E por que o Maranhão está assim, embora a excepcional localiza- 
ção estratégica, a qualidade de sua gente, de seu solo e água? Por que 
com nada disso Japão (território quase do tamanho do Maranhão) e 
Israel (área 16 vezes menor que a do nosso estado) são potências mun- 
diais e nós sequer somos proeminência regional? 

A diferença está onde sempre esteve: no ser humano. O desenvol- 
vimento de um país ou de um estado não é questão de recursos natu- 
rais. É resultado das escolhas humanas. É uma questão de atitude. 

Nos próximos três anos, qual será a atitude de Jackson Kepler 
Lago? 

Se for acertada, inovadora e de resultados, com certeza todo dia Io 

de novembro ele estará recebendo mais visitas, mais abraços e mais 
cumprimentos do que o que deve ter recebido no ano da eleição — que 
devem ter sido mais, muito mais, do que o que recebeu no início deste 
mês, até por motivo de sua viagem ao exterior na data de seu aniver- 
sário. 
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Prefeito Madeira faz visita surpresa ao 

Matadouro e constata melhorias 

Matadouro passa a operar com pistolas de insensibilização e aumenta o número 

de abates; espaço também ganha caixa d'água de 80 mil litros. 
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Operário Manuseia Pistola de 
Insensibilização no Matadouro Público 

Prefeito Madeira e o administrador do Matadouro 
vistoriam as condições sanitárias e constata melhorias 

Cleto Pessoa, Marchante do município 

"São significativas as mudan- 
ças ocorridas no Matadouro desde 
o início do Governo Madeira" as- 
sinalou ontem pela manhã o secre- 
tário de governo Carlinhos Amorim 
durante visita, surpresa, feita pelo 
prefeito Madeira ao Abatedouro 
Municipal, local de onde sai toda a 
carne bovina e suína consumidas 
na cidade. 

Amorim, que acompanhou o 
prefeito durante a visita, se mostrou 
impressionado com o que ele clas- 
sificou de "mudanças que fatalmen- 
te redundam na melhoria do carne 
consumida e em mais saúde para 
a população" 

"São visíveis as mudanças 

ocorrida aqui desde que assumimos 
a gestão municipal" destacou o pre- 
feito que mesmo antes de assumir o 
cargo de prefeito fez uma visita ao 
matadouro e estarrecido com o que 
viu, à época, assumiu o compro- 
misso de melhorar as condições de 
funcionamento e de salubridade. 

As mudanças, afirma o prefei- 
to, começaram antes mesmo do Mi- 
nistério Público (MP)visitar o local 
e elencar algumas exigências para 
a funcionalidade do local. Do que 
o MP recomendou a prefeitura já 
atendeu mais de 70% 

Fim da Crueldade- Madeira 
lembra que o que mais lhe deixou 
impressionado, na primeira visita 

que fez ao matadouro foi a forma 
de abate. Os animais eram mortos da 
forma mais cruel possível. Ao estilo 
medieval, com golpes intermitentes 
na cabeça. " Os bois eram escalpela- 
dos praticamente vivos, um horror" 
disse o prefeito ressaltando que a si- 
tuação, hoje é bem diferente. 

O prefeito assinala que o abati- 
mento é feito atualmente com pis- 
tolas de insensibilização. Essa me- 
dida, destaca Madeira, diminuiu o 
sofrimento dos animais, melhorou 
a qualidade da carne e fez com que 
fosse aumentado o número diário 
de abates. 

"Pulamos de 15, para 35 ani- 
mais por hora" informou o admi- 

nistrador do Matadouro José Jales 
destacando que teve semana se 
abater até 800 animais. 

A preocupação com a limpeza 
do local é permanente. As equipes de 
limpeza estão sempre a postos, tan- 
to na parte externa, quanto no local 
destinado ao abate. Hoje, também 
é feito, o exame microbiológico e 
físico/ químico da água utilizada na 
lavagem dos animais abatidos. 

"Em breve vamos inaugurar, 
aqui, uma caixa d água de mais 
de 80 mil litros e uma bateria de 
banheiros, masculino e feminino" 
destacou José Jales. Ele admite que 
ainda há muito que fazer, mas "hoje 
podemos afirmar que muita coisa 

mudou e que mudou para melhor" 
Com 42 anos de atividades, três 

operando no Matadouro Municipal, 
o marchante Cleto Rodrigues Pes- 
soa, atesta as melhorias ocorridas 
no Matadouro. Ele disse que houve 
uma melhoria significativa, tanto 
nas condições de salubridade e aba- 
te até no relacionamento da direção 
com os marchantes e funcionários. 

O prefeito Madeira, em rápido 
contato com a reportagem, assegu- 
rou que os investimentos que fo- 
rem necessários para a melhoria do 
funcionamento do Matadouro serão 
feitos " afinal, estamos lidando com 
a saúde da população. E isso não 
tem preço" concluiu. 

Vereadores elogiam ações da Prefeitura 

Entre as ações os edis destacam asfaltamento de ruas e instalação de Telecentro 

Alguns vereadores usaram a 
tribuna "Vereador Freitas Filho" da 
Câmara Municipal na última quar- 
ta-feira para tecer elogios as ações 
do prefeito Sebastião Madeira, no 
que diz respeito à pavimentação de 
ruas e a instalação de Telecentros 
nos bairros da cidade. O primei- 
ro serviço está sendo executado 
na Rua General Gurjão, bairro do 
Bacuri, enquanto o quarto pólo de 
Telecentro foi instalado no bairro 
Santa Rita para atender estudantes 
do citado bairro e de outros adja- 
centes. 

O primeiro a se pronunciar a 
respeito foi o vereador Raimundo 
Costa (PP), o qual disse ter acom- 
panhado o prefeito Madeira em vi- 
sita as obras de asfaltamento de um 
trecho da Rua General Gurjão, no 
bairro Bacuri. O referido perímetro 
destacou Costa, recebeu da Secre- 
taria Municipal de Infraestrutura e 
Serviços, inicialmente, uma neces- 
sária obra de drenagem para depois 

receber a camada asfáltica. Um ser- 
viço bem feito e duradouro, como 
observou o vereador. 

O vereador Alberto Sousa, 
também do PP, da tribuna parabeni- 
zou o prefeito e o secretário Roberto 
Alencar pela obra realizada na Rua 
General Gurjão, com a drenagem e 
asfaltamento, lembrando que esses 
benefícios serão levados a morado- 
res de mais oito ruas do Bacuri. Da 
mesma forma elogiou o secretário 
de Desenvolvimento Econômico, 
Sabino Costa, pela instalação do 4o 

pólo de Telecentro no bairro Santa 
Rita. "É o prefeito Madeira pro- 
porcionando inclusão digital aos 
estudantes com familiares de baixa 
renda", concluiu. 

Francisco das Chagas Alves de 
Brito, o Chagão (PT) também elo- 
giou o prefeito pela instalação do' 
Telecentro no bairro em que reside. 
Joel Costa (PMN), líder do gover- 
no, fez referência ao asfaltamento 
da Rua General Gurjão, no bairro 

do Bacuri, e na instalação do Tele- 
centro, no bairro Santa Rita. O líder 
garantiu que é propósito de Sebas- 
tião madeira encerrar sua adminis- 
tração com 10 pólos de Telecentro, 
levando a inclusão digital para mi- 
lhares de crianças dos bairros de 
Imperatriz. 

Joel Costa aproveitou a opor- 
tunidade para rebater críticas do 
vereador Rildo Amaral (PV) com 
relação aos serviços prestados pelo 
hospital municipal, o Socorrão. O 
líder do governo diz entender, as- 
sim como o prefeito entende essa 
situação, "mas tanto ele, como o 
diretor da unidade, Dr. Cloves, e 

o próprio secretário de Saúde, Dr. 
Mamede, tem procurado encontrar 
uma solução para o problema que 
começa pela grande demanda". 

O vereador argumenta que só 
vê uma saída para sanar de vez o 
problema do Socorrão: é firmar 
uma parceria entre a Prefeitura Mu- 
nicipal, Governo do Estado, médi- 
cos, prestadores de serviços e todas 
as pessoas envolvidas com essa 
unidade de saúde. Joel Costa afirma 
que o estado do Socorrão é gravís- 
simo e endêmico, "mas tudo isso 
pode ser resolvido, depende de um 
consórcio de vontades de todas as 
pessoas, físicas e jurídicas ligadas 

ao hospital", orientou. 
Decisão enérgica - O vereador 

Hamilton Miranda (PSDB), presi- 
dente da Câmara Municipal, tam- 
bém elogiou as ações administra- 
tivas do prefeito, porém disse que 
a Prefeitura, em alguns casos tem 
que tomar decisões enérgicas. Ele 
lembrou que o prefeito se esforça 
para recuperar as ruas e quando 
pavimenta algumas delasi vêm a 
Caema ou moradores para cavarem 
uma vala danificando seu leito. Ele 
disse que isso vem ocorrendo em 
vários lugares e citou como uma 
destas, a Rua Amazonas, no centro 
da cidade. 

CONSTRUTORA NORBRÁS 

10 ANOS DE TRABALHO 

(99) 3538 - 6588 
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Lançamento da obra "ecologicamente pensando" 

foi prestigiada pelos amantes da arte e literatura 

O evento aconteceu no Paço do Zuzinha da Fundação Cultural de Imperatriz 

m 
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O lançamento do mais novo livro do esfritor e jornalista Domingos Cezar atraiu dezenas pessoas, 
que movidos pelo sentimento mais puro da arte literária, prestigiaram a Noite de Autógrafos 

Dezenas de professores universi- 
tários, do ensino médio e fundamen- 
tal; estudantes, acadêmicos, artistas, 
profissionais liberais e de imprensa, 
políticos e pessoas simples do povo 
compareceram na noite da última 
sexta-feira (6) no Paço do Zuzinha, 
da Fundação Cultural de Imperatriz 
(FCI) para prestigiar o lançamento 
do livro "Ecologicamente perisan- 
do", do jornalista e escritor Domin- 
gos Cezar. 

A noite de autógrafos se tomou 
num verdadeiro sarau de poesia e 
música abrilhantado pelos alunos 
de escolas públicas do município 
de Governador Edison Lobão, fina- 
listas do concurso de poesias e crô- 
nicas daquela cidade. No palco, os 
cantores André Guido, Leandro Ma- 
cedo, Aziz Bahury e Zeca Tocantins 
se revezaram dando mais brilho à 
festividade e encantando as pessoas 
presentes ao evento. 

Em breve pronunciamento o po- 
eta Luis Gonçalves, membro da Aca- 
demia Açailandense de Letras (AAL) 
e vereador da Câmara de Imperatriz 
lembrou da efervescência cultural 
que vive a cidade desde o mês de ou- 
tubro com a realização do Festival de 
Música e do 7o Salão do Livro. Luis 
Gonçalves destacou o trabalho de 

Domingos Cezar, tanto no campo do 
jornalismo, quanto das artes, na lite- 
ratura e na defesa do meio ambiente. 
"Este novo livro certamente fará o 
mesmo sucesso que as obras anterio- 
res deste festejado autor", concluiu. 

Representando o prefeito Sebas- 
tião Madeira, o secretário de Governo, 
advogado Carlinhos Amorim, também 
observou da efervescência cultural da 
cidade. Lembrou que a administração 
do prefeito Madeira não medirá esfor- 
ços para apoiar todas as manifesta- 
ções culturais, através da Fundação 
Cultural de Imperatriz. Carlinhos 
afirmou ter acompanhado todo o tra- 
balho desenvolvido pelo autor, como 
escritor e ambientalista, ressaltando 
que o livro "Ecologicamente pensan- 
do" trará uma nova consciência am- 
biental para as pessoas que tiverem a 
oportunidade de lê-lo. 

Bastante satisfeito com a presen- 
ça maciça das pessoas, o presidente 
da Fundação Cultural de Imperatriz 
(FCI), Antonio Lucena Filho, desta- 
cou a proveitosa parceria que man- 
tém com a Fundação Rio Tocantins 
(FRT), presidida pelo jornalista e es- 
critor Domingos Cezar. Para Lucena, 
"o lançamento desta obra virá ainda 
mais enriquecer o campo literário e 
cultural da cidade, bem como trazer 

uma mensagem às pessoas de cons- 
cientização da necessidade de se pre- 
servar o nosso meio ambiente". 

Por sua vez, o autor agradeceu 
a presença de todos lembrando que 
sua obra traça um paralelo do amor 
do poeta pelas mulheres e também 
pela natureza. "Este livro trás as 
vertentes da literatura em si, bem 
como se converte numa ferramenta 
de educação ambiental", disse Do- 
mingos Cezar, ressaltando que, por 
essa razão, a obra deveria ser adota- 
da pelos professores locais em todos 
os níveis da educação. 

Presenças - Responsável pelo 
evento, o coordenador de cultura da 
FCI, Axel Carlos Britto se disse re- 
alizado com a beleza e simplicidade 
do acontecimento que reuniu pessoas 
de todas as classes sociais. Axel Bri- 
to, observou as presenças do gráfico 
e escritor José Matos Vieira; dos ve- 
readores Luis Gonçalves, Raimundo 
Roma, José Roberto, o Zé do Creia, 
Francisco das Chagas Brito, o Cha- 
gão e Alberto Sousa, o assessor-ad- 
junto de Comunicação da Prefeitura, 
Josué Moura, além de representantes 
de todos os órgãos de comunicação 
da cidade, os quais apoiaram desde a 
divulgação deste evento cultural. 

(Assessoria/FR T) 

III Simpósio de Comunicação 

encerra nesta sexta-feira 

A coordenação escolheu este ano como tema: Jornalismo e Meio Ambiente 

LU 

A Coordenação e Centro Aca- 
dêmico do Curso de Comunicação 
Social - Habilitação Jornalismo, 
da Universidade Federal do Ma- 
ranhão-UFMA/Imperatriz, iniciou 
na manhã de quarta-feira (11) o 
III Simpósio de Comunicação da 
Região Tocantins, que tem como 
tema: Jornalismo e Meio Ambiente. 
A programação foi aberta às 09h00 

com o credenciamento e abertura 
do Concurso de Fotografias e da 
Feira de Comunicação. 

No período das 14h00 às 18h00 
houve apresentação de filmes e de- 
bate sob a coordenação do profes- 
sor Marcos Fábio. A programação 
prosseguiu às 19h00 com a palestra 
de abertura ministrada pela jorna- 
lista Yara Medeiros, coordenadora 
geral da ONG Núcleo de Ecomu- 
nicadores, do Mato Grosso e Mato 
Grosso do SuL Às 21h0, teve pro- 
gramação cultural com apresenta- 
ção do Projeto Comcultura e lan- 
çamento de livros. 

Na quinta-feira (12), durante 
toda a manhã ocorreram as oficinas, 
e no horário vespertino, foram rea- 
lizadas as sessões científicas com 
apresentação de filmes e debates. 
Das 18h00, às 20h00, mesa redonda: 
Jornalismo, assessorias de comuni- 
cação e os desafios ambientais. Fo- 
ram convidados, representantes das 
assessorias de comunicação da Vale, 
do Consórcio Estreito (Ceste) e Iba- 
ma. A mesa teve como mediadora a 

professora Letícia Cardoso. Em se- 
guida, aconteceu o show ecológico. 

Nesta sexta-feira (13), realizam- 
se, por toda a manhã as oficinas e 
no início da tarde as sessões cien- 
tíficas, seguido de um ato externo, 
pelo Centro Acadêmico. Das 18h00 
às 20h00, mesa redonda: Meio Am- 
biente nas mídias audiovisuais e 
digitais com representantes de TV, 
Luis Carlos Lima, Rádio, Arimatéia 
Júnior e Mídia Impressa, Domingos 
Cezar. A mesa terá como mediadora 
a professora Penha Rocha. 

De acordo com a coordenação, 
às 20h30 ocorrerá a premiação do 
Concurso de Fotografias e Show 
ecológico dentro do projeto Comcul- 
tura. As Oficinas com seus respecti- 
vos coordenadores são as seguintes: 
Fotografia e Meio Ambiente, Carla 
e Carlos Henrique, Antropologia e 
Meio Ambiente, professor Heber 
Gracio, Cultura Popular, Antonio 
Fabrício Barbosa, Computação Grá- 
fica, Leonardo Varão e Locução para 
Rádio e TV, Sheila Belchior. 

Domingos Cezar 

Em Pauta 

Domingos Cézar 
dcezar65.yahoo.com.br m 

ADMINISTRAÇÃO 
TRANSPARENTE 

O prefeito de Imperatriz, Se- 
bastião Torres Madeira (PSDDB) 
realiza no município uma adminis- 
tração séria e transparente, aplican- 
do os parcos recursos em obras de 
interesse da comunidade e prestan- 
do contas do que recebeu (receita) 
e do que gastou (despesa). Na úl- 
tima quarta-feira (4), o Controla- 
dor Geral do Município, Cândido 
Madeira Filho, esteve na Câmara 
fazendo a prestação de contas do 
2o quadrimestre deste ano. Expli- 
cou em detalhes quanto a prefeitu- 
ra recebeu e quanto gastou. 

GESTO IMPENSADO 

Num gesto - que eu considero 
impensado - o vereador Francisco 
das Chagas Alves de Brito, o Cha- 
gão (PT), único a fazer oposição 
ao prefeito Madeira na Câmara 
Municipal, se zangou porque o 
presidente em exercício da Co- 
missão de Orçamento e Finanças, 
Raimundo Roma (PSL), fazendo 
cumprir o regimento interno da 
Casa, não permitiu que ele fizesse 
algumas colocações no início da 
explanação de Cândido Filho. 

É PRECISO OUVIR 

Demonstrando um certo des- 
controle Chagão disse que se era 
para ficar no plenário sem falar que 
ia se retirar e retirou-se. Perdeu a 
oportunidade de ouvir o Controla- 
dor Geral do Município e fazer os 
questionamentos que achasse por 
bem fazê-los. E não foi por falta 
de orientação, pois Roma o avisou 
que quando Cândido Filho conclu- 
ísse sua explanação ele e os de- 
mais vereadores teriam a palavra 
garantida. 

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 

O governo de Sebastião Ma- 
deira vem se esforçando para mu- 
dar um antigo hábito do povo de 
Imperatriz, principalmente os mais 
abastados de não pagar impostos. 
Eles não gostam de pagar seus al- 
varás em dia, bem como o Imposto 
Predial Territorial urbano, o IPTU. 
Entretanto, em função de uma boa 
campanha na mídia, a prefeitura ar- 
recadou em IPTU valor bem acima 
do previsto. 

CONFIANÇA NO PREFEITO 

E a confiança que o povo de Im- 
peratriz vem botando em seu pre- 
feito, que tem procurado atender os 
anseios da população. É certo que 
não agrada a todo mundo, princi- 
palmente os moradores de bairros 
afastados os quais nunca foram 
assistidos em administrações ante- 
riores, mas que agora querem bene- 
fícios de imediato. Devagar com o 
andor que o santo é de barro... 

MODERADO E RESPEITADO 

O bancário e pastor evangélico 
Luis Gonçalves sempre foi um ho- 
mem moderado e por isso respeita- 
do na sociedade em que vive. No 
trabalho atende a todos com corte- 
sia, independente de sua condição 
financeira. Presenciei muitas vezes 
Luis Gonçalves na agência do BNB 
de Açailândia, em meio a trabalha- 
dores rurais atendendo-os da mes- 
ma forma que atendia os empresá- 
rios. Hoje, vereador em Imperatriz 
pelo PSB, continua com a mesma 
sensatez e responsabilidade que o 
cargo exige. 

VISITA AGRADÁVEL 

Depois de receber em Impe- 
ratriz, quando em vez a visita dos 
amigos Fernando Queiroz (Pro- 
move) e Hermógenes Dantas Filho 
(órgão de saúde do estado) recebi, 
finalmente, esta semana, a visita 
do amigo e parceiro de música, o 
cartorário Antonio Carlos Sampaio. 
Também foi preciso que o convo- 
casse por intermédio desta coluna. 
Garante que se fará presente ao 
lançamento do meu novo livro nes- 
ta sexta-feira, junto com o médico 
Valdeci Ferreira. Ainda vem... 

LANÇAMENTO OFICIAL 

A propósito do assunto, nesta 
sexta-feira (6), a partir das 19h00 
no Paço Zuzinha da Fundação Cul- 
tural de Imperatriz (FCI) estaremos 
lançando, oficialmente, nossa déci- 
ma obra, o livro de poesias deno- 
minado "Ecologicamente pensan- 
do...". O evento que contará com as 
participações musicais de Neném 
Bragança, Zeca Tocantins, Chico 
Marthan, Antonio Carlos e outros 
talentos de nossa música está sendo 
organizado pelo produtor cultural 
Axel Carlos Britto, com a supervi- 
são do presidente Lucena Filho, a 
quem agradeço o apoio. 

A PROPÓSITO... 

Quero agradecer publicamente o 
apoio e o carinho que tenho recebi- 
do por parte de todos os meus cole- 
gas da imprensa dos mais diversos 
órgãos de comunicação. Difusora, 
Mirante, Band, TV Nativa, Capital, 
Rede Vida, além de rádios e jornais, 
todos tem divulgado o lançamento 
do livro, o qual, por intermédio des- 
ta divulgação está sendo muito bem 
procurado. Porém, o público só terá 
acesso após o lançamento. 

COMEÇOU A PIRACEMA 

Por esta razão, o presidente da 
Fundação Rio Tocantins - Memorial 
do Pescador, êta cabra enjoado, vai 
acompanhar de perto a situação dos 
pescadores filiados a todas as Colô- 
nias de Pesca do médio Tocantins. 
É preciso que esses profissionais 
recebam seu seguro-desemprego na 
época do defeso para que eles não 
tenham necessidade de ir ao rio pes- 
car. Tá dado o recado... 

LEIA E ASSINE - 

Jornal do Maranhão 

(99) 3538-2060 
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Itínga Folia foi um sucesso 
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A festa tão esperada pelos itin- 
guenses aconteceu no último final 
de semana com a animação de várias 
nadas de axé e a participação de fo- 
liões de toda a região. A 4a edição do 
Itinga Folia foi um sucesso. 

Mesmo o município enfrentando 
dificuldades, a prefeita Vete Botelho 
não quebrou a tradição e realizou o 
Itinga Folia, festa tradicional que já 
entrou para o calendário de eventos 
da cidade como principal comemo- 
ração do aniversário de emancipação 

política de Itinga do Maranhão. 
Durante os três dias de festa a 

anfitriã Vete Botelho recebeu vários 
visitantes, que vieram se confrater- 
nizar com ela e com a comunida- 
de itinguense pela importância da 
data, entre eles o deputados estadu- 
al Léo Cunha, o deputado federal 
José Vieira, o ex-secretário de Es- 
porte e Juventude, Everton Rocha, 
o prefeito de Sítio Novo, Dr. Jansen 
e muitos outros políticos e amigos 
da região. 

FESTA TRANQÜILA 

Uma das características do Itinga 
Folia é a segurança e a tranqüilidade 
vivida pelos foliões e esse ano não 
foi diferente. Durante os três dias os 
itinguenses e convidados se diverti- 
ram muito e segundo informações do 
Chefe da Corporação policial, Sar- 
gento Sampaio, nem uma ocorrência 
grave foi registrada, demonstrando 
que a comunidade itinguense é pací- 
fica e ordeira. 

CAVALGADA COMPLEMENTA A FESTA 

A 4a Cavalgada também marcou 
as festividades de aniversário em 
Itinga. Organizada anualmente pelo 
militar reformado e pecuarista Lula 
Caldas, atual secretário de Agricul- 
tura e Meio Ambiente, esse ano a 
Cavalgada reuniu um grande número 
de cavaleiros e amazonas, que desfi- 
laram pelas principais ruas da cidade, 
finalizando no Parque de Vaquejada 
Ceará, onde alguns cavaleiros parti- 
ciparam de provas eqüestres e depois 
foram servidos com um delicioso 
churrasco. 
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Comunidade participou ativamente 

da 5a Conferência de Saúde 
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O plenário da Câmara ficou pe- 
queno para tantos participantes du- 
rante a 5a Conferência Municipal de 
Saúde, que teve como conferencis- 
ta o médico Edmundo Gomes, ex- 
secretário de Saúde do estado, que 
falou sobre o tema "Saúde pública e 
seus novos desafios". 

Durante a palestra ele lembrou os 

avanços conquistado pela saúde públi- 
ca desde a Constituição de 1988, prin- 
cipalmente com a implantação do Sis- 
tema Único de Saúde (SUS), que vem 
garantindo assistência integral, justiça 
social, descentralização e reforma dos 
serviços de saúde em todo o Brasil, 
garantindo um conjunto de ações e 
serviços de saúde prestados pelas ins- 

tituições públicas, federais, estaduais 
e municipais, com a implantação dos 
programas de Atenção Básica. 

Durante a palestra, o médico 
Edmundo Gomes lembrou que a re- 
forma dos serviços de saúde vem 
conseguindo alcançar seu principal 
objetivo, que é melhorar a qualidade 
de vida do povo brasileiro. 

IMPERATRIZ-MA 

Coluna do 

Sanches 

C) Edmilson Sanches 
edmilsonsanches@uol.com.br 

DITOS & DESDITAS 

ONDE TEM FUMAÇA... 
" — O bairro Bacuri é uma boca-de-fumo só. Eu não vejo ninguém 

fazendo o combate de drogas aqui." (Vereador Rildo Amaral, na tribuna da 
Câmara Municipal, 11/11/2009) 

CASA DA CANDINHA 
" - Em Imperatriz, em vez de secretaria de Comunicação, tem asses- 

soria de fuxico. (...) Nenhuma sugestão chega aos ouvidos do sr. prefeito, 
mas fuxicos e mentiras chegam". (Vereador Rildo Amaral, no mesmo dia 
e local) 

TEM VERGONHA? 
"Se esta Casa [a Câmara Municipal] tiver vergonha, a gente pede a 

interdição do Socorrão." (Vereador Rildo Amaral, idem, ibidem) 

SNI 
" - Essa situação [do Socorrão de Imperatriz] se resolve fácil se o pre- 

feito quiser. Basta que o prefeito crie um serviço de inteligência dentro do 
Socorrão, para identificar pessoas e atos e, depois, tomar as providências 
necessárias. (...) O prefeito deve ter o pulso mais firme. Tem de identificar 
pessoas inescrupulosas." (Vereador Raimundo Roma, na sessão da Câmara 
Municipal, 11/11/2009) 

NÃO SE VÁ... 
" - Estou pensando em renunciar à presidência [da Comissão de Saú- 

de da Câmara]. Quem aqui for assessor, aspone, puxa-saco, que leve ao 
prefeito a minha indignação com essa pasta chamada Saúde". (Vereador 
Rildo Amaral, na tribuna da Câmara Municipal, 11/11/2009) 

CASA DE HORRORES 
"-O Socorrão é um prédio inadequado, onde se tenta salvar vidas de 

uma forma precária e desumana -- como tem sido colocado. Houve tem- 
po em que foi pior. Eu não vejo saída a curto prazo se não houver parce- 
ria determinada entre o governo do município e o governo do estado. Eu 
presenciei, no Socorrão, uma senhora chegar às 11 horas e o médico de 
sobreaviso só foi chegar às 5 horas da tarde. E teve mais casos. (...) E tem 
os cartéis. Os anestesistas, é uma empresa que cuida dos profissionais de 
anestesia. (...) Aí tem os trabalhos ao arrepio da Lei. A prefeitura tem que 
se submeter a pagar o preço de quatro serviços para fazer o atendimento 
de um. (...) Tem médico que leva blocos inteiros para fazer serviços em 
outros municípios. (...) Tem de haver um consórcio de boa vontade: só o 
prefeito sozinho não resolverá esse problema". (Joel Costa, vereador, na 
tribuna da Câmara Municipal, 11/11/2009) 

SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR 
"-A saúde no Socorrão sempre foi do jeito que está, ou pior' 

ador Chagão, em sessão da Câmara Municipal, 11/11/2009) 
(Vere- 

CANETA x BISTUR1 
" - Dobrar o número de médicos no Socorrão significa colocar mais 

um médico. Entretanto, contrataram um assessor de Imprensa, como se 
o hospital precisasse de divulgação e não de médicos". (Vereador Rildo 
Amaral, sessão da Câmara Municipal, 11/11/2009) 

TESTEMUNHA OCULAR E AURICULAR 
"-No Socorrão está faltando, na verdade, é humanidade. Muitas das 

vezes não se chama o médico porque ele não está preocupado com a do- 
ença daquela pessoa. É preciso que se respeite os pacientes. (...) Ninguém 
aqui conhece mais de perto o Socorrão do que eu. Eu passei nove dias na 
UTI e nove na enfermaria, e presenciei, vi o mau atendimento." (Vereador 
Chiquim da Diferro, tribuna da Câmara Municipal, 11/11/2009) 

O QUE FALTA, ENTÃO? 
"-Eu não vou culpar os médicos. Falia comando. Se alguém maltrata 

um paciente, cadê o chefe desse alguém? Já vi uma funcionária dizer: ' - 
Vá para a farmácia, que lá o senhor será atendido melhor do que aqui'". 
(Vereadora Fátima Avelino, sessão da Câmara Municipal, 11/11/2009) 
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Flávio Dino em entrevista afirma que deseja 

formar um novo campo político no MA 

Considerado um dos deputados 
federais mais conceituados da atual 
legislatura, Flávio Dino pavimenta 
com solidez a sua possível candi- 
datura ao governado do Maranhão, 
depois de uma bem sucedida dis- 
puta para a prefeitura de São Luís. 
Segundo o Dino, o desafio agora 
é levar seu nome para o interior e 

buscar uma rede de apoio político e 
social que garanta o sucesso de sua 
candidatura. Nesta entrevista, -ele 
fala um pouco sobre os próximos 
passos e o seu desejo imperioso de 
solidificar uma gestão que seja re- 
almente comprometida com os an- 
seios da sociedade maranhense. 

Vanessa Stropp 

Flávio Dino planeja 2010 

SALDO POSITIVO 
Flávio Dino - "As últimas elei- 

ções em São Luís deixaram um saldo 
bastante positivo para nós. Então, a 
preparação para a eleição de 2010 
parte desse patamar que fomos cons- 
truindo em primeiro lugar por meio 
da longa história do PCdoB no Mara- 
nhão e, depois, a partir de 2006 com 
o exercício de meu mandato federal 
e minha candidatura a prefeito em 
2008. Do ponto de vista da prepara- 
ção eleitoral, a tática se assenta pri- 
meiramente na acumulação de força 
e depois na busca da afirmação de 
uma estratégica inovadora no estado. 
Buscamos construir um caminho di- 
ferente". 

CONTRADIÇÕES 
PROFUNDAS 

Flávio Dino - "Temos, em pri- 
meiro lugar, uma estratégia política: 
partimos da demarcação de contradi- 
ções mais profundas, as verdadeiras 
contradições que há na política mara- 
nhense. Existe uma contradição real 
entre os campos Samey e anti-Sarney, 
porém ela não é suficiente para expli- 
car a realidade do estado e sua reso- 
lução não é capaz de levar o estado a 
um momento novo. O campo político 
que procuramos demarcar se assenta 
nas contradições mais profundas que 
há entre atraso e desenvolvimento. 
Nosso objetivo é unir em tomo do 
PCdoB outros partidos e forças po- 
líticas e sociais que sejam parceiras 
desse projeto de desenvolvimento 
com inclusão e justiça social. Temos 
uma referência muito clara com rela- 
ção àquilo que o presidente Lula faz 
no Brasil e é mais ou menos o que 
pretendemos fazer no Maranhão com 
as adaptações que a mediação da rea- 
lidade local exige". 

ESTRATÉGIAS POLÍTICA 
E ELEITORAL 

Flávio Dino - "A partir dessa 
estratégia política cumpriremos uma 
estratégia eleitoral baseada no longo 

acúmulo do nosso partido, sobre- 
tudo na fase mais recente, e na sua 
organização, expansão e aumento 
de influência nos movimentos so- 
ciais. Tudo isso girando em tomo de 
um programa que diagnostique os 
péssimos indicadores sociais que o 
Maranhão ostenta e com a apresen- 
tação de caminhos que efetivamente 
- superando todas as contradições - 
consiga fazer com que o Maranhão 
se encontre com seu destino de ma- 
neira que as tantas promessas-feitas 
ao longo.de anos sejam possíveis de 
serem concretizadas. Para isso, falta 
no estado o elemento político". 

INJUSTIÇA SOCIAL 
Flávio Dino - "O problema do 

Estado não é climático, não é geo- 
gráfico, não é natural. Pelo contrário: 
do ponto de vista das pré-condiçoes 
temos as mais favoráveis: estamos 
no meio-norte, com regime climáti- 
co favorável, solos férteis; temos três 
ferrovias e cinco rodovias federais 
cortando o estado; temos um impor- 
tante complexo mineral e metalúr- 
gico e um agronegócio pujante. Po- 
rém, temos baixa agregação de valor 
e muita injustiça social.. Precisamos 
identificar as cadeias produtivas ca- 
pazes de gerar desenvolvimento com 
inclusão social e riqueza para a maio- 
ria do povo, uma política assentada 
na diversificação econômica. Com 
criatividade e imaginação podemos 
ter uma boa gestão de esquerda e po- 
pular no Maranhão". 

LIÇÕES ELEITORAIS 
Flávio Dino - "Durante as últimas 

eleições, tivemos acertos políticos e 
programáticas que temos de conso- 
lidar neste instante, mas também al- 
guns erros operacionais derivados do 
nível em que nos encontrávamos. Por 
exemplo: não tivemos condições de 
enfrentar adequadamente a campa- 
nha violenta, de direita, fascista feita 
contra nossa candidatura. Não espe- 
rávamos essa cena e não estávamos 
preparados para uma campanha como 
aquela. Esperávamos algo programá- 
tico e por isso não tínhamos vacinas 
prontas à disposição para combater a 
violência física e moral movida pelo 
hoje prefeito João Castelo. Este foi 
um erro no sentido da falta de previ- 

são da nossa parte de que isso seria 
um cenário possível. 

Temos feito uma avaliação co- 
letiva para exatamente garantir que 
o acerto político não se perca e não 
deixe de ter resultados eleitorais jus- 
tamente por essas questões do campo 
técnico e operacional". 

AUSÊNCIA DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 

Flávio Dino - "O Maranhão vive 
hoje, do ponto de vista real, proble- 
mas graves resultantes da ausência 
de gestão administrativa com conti- 
nuidade e método, capaz de liderar 
um momento novo no estado. Jack- 
son Lago fez um governo bastante 
precário e desorganizado, incapaz de 
realizar as mudanças para as quais 
foi eleito e Roseana Samey assume 
num momento de fadiga e desgaste 
em razão dos longos anos em que o 
grupo Samey exerceu hegemonia po- 
lítica; além disso, num período muito 
curto de governo era impossível ges- 
tar algo de maior qualidade. Pratica- 
mente teremos quatro anos perdidos 
de administração pública. Este mo- 
mento é bastante negativo". 

PCDOB EM EXPANSÃO 
Flávio Dino - "O PCdoB é o 

partido que mais cresce entre todas 
as forças políticas do Maranhão. Es- 
tamos ampliando nossa presença no 
interior com muitas lideranças. Não 
passa pela nossa cabeça a idéia de o 
PCdoB ser do Flávio Dino, mas sim 
de o Flávio Dino ser do PCdoB. Por 
isso estamos investindo no recru- 
tamento e formação de lideranças 
políticas, sociais e sindicais em dife- 
rentes municípios e temos um grupo 
de possíveis candidatos a deputado 
federal, estadual de grande expres- 
são e qualidade. Recuperamos nosso 
espaço na Assembléia Legislativa 
com a filiação do deputado estadual 
Rubens Júnior, um quadro jovem e 
muito promissor com mandato qua- 
lificado. Temos dezenas de prefeitos, 
vices e vereadores. Tudo isso'para 
que a nossa influência se transfor- 
me em força eleitoral. Diria que o 
PCdoB está cada vez mais preparado 
para cumprir esse objetivo de ser um 
novo campo político na política ma- 
ranhense". 
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Stela Martins Chaves Anicácio - Advogada e Corretora de Imóveis 
OAB-MA 5810 / CREC11852-20a Região 

Casa-situada na rua H,Q. U.Lt. 02, Jardim deAlah. 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 medindo 10m x 15m 
= 150m2. Valor: R$ 30.000,00. 

Casa - situada na Q. 11, Lt. 21, Vila lldemar. Com 03 quartos, sala e cozinha, banheiro 
social, garagem, despensa e quintal. Terreno medindo 9,60m x 15m = 144ma. Valor: R$ 
35.000,00. 

Casa • situada na Rua Tocantins, Q. 44, Lt. 36, Residencial Tropical. Com 02 quartos- 
sala e cozinha, banheiro social, garagem, despensa e quintal. Terreno medindo 9m x 15m = 
135m2. Valor: R$ 35.000,00. 

Casa - situada na Av. Tocantins, 560, Vila São Francisco. Com 02 quartos, 01 suíte,; 
sala, cozinha, banheiro social, garagem. Terreno medindo 12,50m x 20m = 250m2. Valor: 
R$ 38.000,00. 

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 10m x 30m =i 
300m2. Valor: R$ 50.000,00. 

Casa - situada na Rua Tiradentes, n" 361, Laranjeiras. Com 01 Suite, 01 quarto, 01 r 
sala, banheiro, cozinha, área de serviço e quintal. Valor: R$ 65.000,00. 

Casa - situada na Rua Tapajós, Q. 15, n" 20, Residencial Tropical. Com 01 Suite, 02 
quartos. 02 salas, cozinha, banheiro social, área de serviço, garagem para vários carros 
e quintal. Terreno medindo 18m x 15m =319,20m2. Com área: 270,OOm2. Valor: R$ 
70.000,00. 

Casa ■ situada na Rua Amazonas, Q. 41, n0 15, Residencial Tropical. Com 01 
Suíte, 02 quartos, 02 salas, cozinha, banheiro social, área de serviço, garagem e quintal. 
Terreno medindo 12m x 26,60m =319,20m2. Com área construída de: 135,50m2.Valor: R$ 
75.000,00. 

Casa • situada na Rua Esmeralda, n0 263, Vila São Francisco. Com 01 suite, 02 quarto, 
garagem, sala, cozinha, banheiro social, quintal e área de serviço. Medindo 10m x 30m = 
300m2. Valor: R$ 75.000,00. 

Casa • situada na Rua Tiradentes, n" 1097, Centro. Com 02 Suites, 02 quartos, 02 salas, 
cozinha, 2 banheiros sociais, área de serviço e garagem. Com área construída: 201,42m2. 
Valor: R$ 220.000,00. 

Casa ■ situada na rua A-1, n0 11, Jardim de Alah. Com 01 suíte, 02 quartos, 01 sala, 
cozinha, banheiro social, garagem. Terreno medindo 18m x 25m = 450m2. Valor: R$ 
270.000,00. 

Ponto Comercial e Residencial ■ situada na Q. 03, Lt. 16, Vila lldemar. Com ponto 
comercial, 02 quartos, sala e cozinha, banheiro social, dispensa e área de serviço. Medindo 
9m x 15m = 135m2. Valor: R$ 35.000,00. 

Ponto Comercial e Residencial • situada na Rua 24. Q, 58, Lt. 117, Vila lldemar. 
Próximo 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, Q. 19. Lt. 14-A, Vila Bom Jardim. 
Contendo; 01 Ponto comercial com 2 banheiros e despensa; 01 Casa; com 02 quartos, 
sala, cozinha, banheiro social e garagem para vários carros. Terreno medindo 13m x 24m = 
312m2. Valor: R$150.000,00. 

Lotes - situados no Bairro Jardim Glória, com diversos tamanhos. Com o valor a partir 
de: R$10.500,00. 

Terreno - com área de 300m2, medindo 12,5m x 24m, situado na Travessa Bacuri, 
Quadra 59, Lote 14, Vila Bom Jardim. Valor: R$ 20.000,00. 

Terreno - com área de 1.800m2, situado no Parque Novo Horizonte, Quadra 33. Lotes 
06. 07,08, 09,10 e 11. Valor: R$ 25.000,00. 

Terreno - com área de 492m2, medindo 15m x 32,80m, situado na Rua Dom Pedro I, 
Quadra 08, Lote 274, Jacu. Valor: R$ 60.000,00 

Terreno - com área de 600m2, medindo 20m x 30m, situado na Rua Goiás, s/n0, Getat, 
próximo ao Açaí Clube. Valor: R$ 120.000,00. 

Terreno - corri área de 300m2, medindo 11,30m x 20m, situado na Av. Bernardo Sayão, 
1407, Centro. Valor; R$ 180.000,00. 

Área de Esporte e Lazer • situada na Q. 215, Lts. 331,333, 335,337, 339, 341, 342 e 
343, Vila lldemar. Área total de 1.080m2. Valor: R$ 200.000,00 
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Dino se firma como uma das maiores lideranças políticas do Maranhão 
O deputado Flavio Dino postula sua 

candidatura ao Governo do Maranhão 

Casa • situada na Rua Maranhão, n0- 802, Centro. Com 02 quarto. 01 sala, banheiro, 
cozinha, quintal. Valor: R$ 400,00. 

Casa - situada na Rua Tiradentes, n" 361, Laranjeiras, Com 01 Suite, 01 quarto, 01 
sala, banheiro, cozinha, área de serviço e quintal. Valor: R$ 400,00. 

Casa ■ situada na Rua Tocantins, n" 421, Vila São Fracisco. Com 01 Suite, 02 
quartos, 02 salas, banheiro social, cozinha, piscina, área de serviço e garagem. Valor: R$ 
1.300,00. 

Apartamentos - no Edifício Lumière, situado na Rua Rio Grande, 96, Centro. Com 
garagem, elevador, câmeras de segurança, interfone com PABX interno, cerca elétrica, 
iportaria 24h, antena parabólica (s/receptor), ar condicionado split (nos aptos de 2 e 3 
Iquartos). Vários tamanhos e modelos. 

Apartamento - no Ed. Stela, situado na Av. Des. Tácito de Caldas, 252, Centro. Com 
j01 suite, 01 quarto. 01 sala, 01 cozinha, 01 banheiro social, área de serviço. 

Apartamento - no Ed. Conic, situado na Av. Des, Tácito de Caldas, 277, Centro. Com 
[01 quarto, 01 sala, 01 cozinha, 01 banheiro social, área de serviço. 

Apartamento - no Ed. Roberto Chaves, situado na Rua Tiradentes, 762, Centro. Com 
12 quarto, 01 sala, 01 cozinha, 01 banheiro social, varanda e área de serviço. 

Salas Comerciais - situadas à Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, 219,1o andar, Centro. 
R$ 800,00, cada. 

Ponto Comercial ■ situados na Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, 232, centro. Medindo 
6,65m = 34,58m2. Valor R$ 1.200,00. 

:omercial - situado Rua Ceará; n" 562, Centro. Valor R$ 1.300,00. 
. . 

Rua Rio Grande, 101 - Centro 

CEP. 65930-000 - Açaiiândia-MA 
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Copão Maranhão do Sul 

Seleção de Açailândia decide classificação fora de casa 

M 

Depois de perder a chance de 
obter um bom resultado diante da 
seleção de Porto Franco jogando 
em casa, a seleção de Açailândia 
decidirá o seu futuro no Copão Ma- 
ranhão do Sul enfrentando o seu 
adversário fora de casa, em jogo 
que vai acontecer neste sábado na 
cidade de Porto Franco. O jogo de 
volta vai ser decisivo, valendo a 
classificação para a próxima fase 
da competição. 

No sábado passado, a seleção 
açailandense recebeu o time de 
Porto Franco e teve o apoio do tor- 
cedor, que compareceu em bom nú- 
mero para prestigiar o jogo e torcer 
pelo representante local. Mas, mais 
uma vez, a torcida saiu do estádio 
Pedro Maranhão frustrada por não 
ver a seleção vencer. 

O prefeito Ildemar Gonçalves, 
acompanhado de uma grande comi- 
tiva, foi ao estádio municipal para 
prestigiar o jogo e recebeu o prefei- 
to de Porto Franco, Deoclides Ma- 
cedo, que também veio torcer pçlo 
seu time. Mas assim como o torce- 
dor, as autoridades presentes não 
virarri nenhum gol durante todo o 
jogo que terminou em 0X0. E assim 
tem sido nos últimos jogos em casa. 
A falta de objetividade da seleção 
fez com que o time não passasse do 
empate sem gols em três jogos con- 
secutivos diante de sua torcida. 

CAMPANHA NO MARANHÃO DO SUL 

O time açailandense teve pouco 
tempo para se preparar, mesmo assim 
começou bem o Copão. No jogo de 
estréia, fora de casa, venceu a seleção 
de Itinga por 2X0. Depois recebeu a 
seleção de Cidelândia no estádio Pe- 
dro Maranhão e presenteou a torcida 
com mais uma vitória por 2X0. 

O terceiro jogo foi contra Impe- 
ratriz e aí veio o primeiro empate da 
seleção com o placar de 0X0. Os gols 
que faltaram nesse jogo sobraram 
na partida de volta em Imperatriz, e 
Açailândia amargou a sua primeira 
derrota perdendo para o time da casa 
por 5X4. 

O jogo contra Itinga seria a opor- 
tunidade do time se reabilitar com 
uma boa vitória, mas 0X0 foi o resul- 
tado da partida. Para assegurar a sua 

vaga na próxima fase, o time foi até 
Cidelândia e surpreendeu ao vencer 
com uma goleada de 6X2. A classifi- 
cação foi festejada e depois da eufo- 
ria o time voltou a trabalhar de olho 
na segunda fase que, de acordo com 
o regulamento, é eliminatória. 

Porto Franco não é um adver- 
sário fácil e provou isso conseguin- 
do o empate fora de casa, deixando 
a classificação para ser decidida em 
seus domínios. A tarefa de vencer 
Porto Franco não é simples, porém, 
também não é impossível, e com esse 
pensamento a Seleção de Açailândia 
viaja para a casa do seu mais tradicio- 
nal rival no Maranhão do Sul, com a 
confiança de que pode conquistar um 
bom resultado para continuar na dis- 
puta do Copão. 
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Top Marketing premia empresa e 

profissionais de Açailândia 

ORDEM PROGUç 

Z7, 

No próximo dia 25 de novembro, 
a Top Brasil Marketing Empresarial 
estará homenageando todas as empre- 
sas e profissionais liberais que ao lon- 
go do ano de 2009 foram destaques 
em suas respectivas áreas de atuação, 

tanto na comercialização de produtos, 
quanto na prestação de serviços. 

Na oportunidade, os presentes 
receberam o Prêmio Top Brasil, uma 
placa comemorativa què registra o 
sucesso da empresa ou profissional 
do ano corrente. Ainda será servido 
aos presentes um jantar de confra- 
ternização. 

A premiação acontecerá a partir 
das 20h30, no Zepellin Eventos, lo- 
calizado à Rua Fortaleza, e pela cre- 
dibilidade da empresa certificadora, 
deverá reunir os maiores e melhores 
empresários locais, e também os pro- 
fissionais mais bem conceituados na 
opinião popular. 

VENDE-SE 

MOTO TITAN 

Vende-se uma moto 

Titan preta 150 ES em 

excelente estado de 

conservação, tendo sido 

de único proprietário. 

Valor - 4.700,00 

CONTATO 

(99) 3538-7500 

.-.i- 

Temos os melhores preços 

e os melhores serviços 

L K 3538-6853 
} 
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Celular & Cia / Pedro e Rosângela 
Rua Dr. Gervásio, 565 - Centro - Açailândia-MA Celular & Cia 

Bastidores 

DO ESPORTE 

Leidenaiva Silva 
sedel@hotmail.com 
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CAMPEONATO DE VÔLEI 

A SEDEL - Secretaria Munici- 
pal de Desporto, Cultura e Juven- 
tude está com inscrições abertas 
para o inspiradíssimo Campeonato 
Açailandense de Voleibol 2009. A 
festa do voleibol acontece nas duas 
categorias da modalidade: masculi- 
no e feminino. As fichas de inscri- 
ções ainda estão disponíveis online 
no site www.acailandiaesportes. 
com.br. A competição tem como 
destaque a grande rivalidade entre 
as melhores equipes que disputam 
o campeonato, que deverá contar 
também com a participação de mui- 
tos atletas de outras localidades. Na 
quarta-feira, 11, foi realizado a reu- 
nião que tratou dos assuntos rela- 
cionados as regras, datas e sorteios 
do campeonato de vôlei. 

SHOW DE PRÊMIOS 

O torcedor que foi ao estádio 
ver o jogo entre Açailândia e Por- 

to Franco não viu nenhum gol ser 
marcado, mas muitos foram pre- 
senteados com o sorteio de prêmios 
no intervalo do jogo. A iniciativa 
é da Liga Esportiva e SEDEL para 
incentivar e retribuir a torcida que 
tem comparecido aos jogos. 

TIME DA VIRADA 

O time do assentamento Cali- 
fórnia, atual campeão da primeira 
divisão, mostrou que desde que 
conquistou o título dessa compe- 
tição, não perdeu a sua principal 
característica, de time de garra e 
determinação. O time provou isso 
na abertura do campeonato quan- 
do enfrentou o Cruzeiro do Pequiá 
dos Baianos. O time estava perden- 
do por 3X0 e não deixou se abater. 
Foi atrás, empatou e virou o jogo 
para 5X3, conquistando uma bela e 
justa vitória. Nenzão, o camisa 10 
do Cruzeiro, é que não ficou nada 
satisfeito com o resultado. 

EXTRAVIO 

DE DOCUMENTOS 

Eu, Fernanda Fortaleza de Andrade. 

Portadora do RG - 50953408-9, declaro 

que foi extraviado meu diploma do 

Curso de Enfermagem da Universidade 

do Oeste Paulista - Unoeste, ficando 

o mesmo sem efeito por estar sendo 

providenciado a 2a via. 

Fernanda Fortaleza de Andrade 

O SEU POSTO NO GO A A 
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CONCORRA TODO MÊS À 

300 LITROS 

DE COMBUSTÍVEL E 

01 MOTO 

O KM EM JANEIRO/2010 

ABASTEÇA ACIMA DE R$ 20,00 E PREENCHA SEU CUPOM | 
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Neto é acusado de matar o próprio avô 

Usuário de drogas ele matou de pancadas e diz que o velho morreu de derrame 

/. 
í'- 

O desocupado Reginaldo Queiroz Duarte é acusado de matar o próprio avô 

Policiais militares do Destaca- 
mento da Polícia Militar em Bom 
Jesus das Selvas prendeu na tarde 
do último sábado (8) o desocupa- 
do Reginaldo Queiroz Duarte, 24 

anos, residente na Travessa São 
Jorge, S/N, naquela localidade. Ele 
é acusado de matar o próprio avô, o 
septuagenário João Queiroz Duar- 
te, residente no mesmo endereço. 

De acordo com testemunho de 
vizinhos, Reginaldo teria matado 
o avô em mais uma das discussões 
quando este queria tomar o dinhei- 
ro da aposentadoria do velho para 
adquirir maconha e crack para seu 
uso. Ao chegar em casa por volta 
do meio dia de sábado, Reginaldo, 
mais uma vez, queria dinheiro e 
partiu para cima do velho matan- 
do-o de facadas. 

Ao prestar depoimento à po- 
lícia, a doméstica Gardenir Nas- 
cimento Vieira, conhecida como 
Gardênia, 35 anos, vizinha do apo- 
sentado disse que acompanhou de 
sua casa os momentos de terror vi- 
vidos por João Queiroz Duarte. Ela 
garante que ele implorava ao neto 
para que não o matasse. Gardênia, 
que afirma ter sido ameaçada por 
Reginaldo ficou com medo de so- 
correr o aposentado. 

Depois do crime os vizinhos 
ainda tentaram entrar na casa de 
João Queiroz, mas o neto ameaçava 
quem tentasse entrar em casa para 
saber da situação em que se encon- 
trava o aposentado. As revelações 
de Gardênia foram confirmadas 
pelo lavrador Romualdo dos Reis 

Santos, 48 anos, vizinho da vítima 
que confirma que o aposentado veio 
a óbito em função de agressões so- 
fridas por parte de Reginaldo que 
era agressivo e usuário de drogas. 

De acordo com o Cabo-PM An- 
tônio Veras Nunes ele estava de ser- 
viço no Destacamento quando um 
rapaz comunicou que um cidadão 
tinha falecido, mas que seu neto de 
nome Reginaldo não estava acei- 
tando que o corpo da vítima fosse 
velado em sua casa e que ainda por 
cima estava causando baderna no 
local. 

Disse que seguiu para o local 
na companhia do Soldado-PM José 
Carlos Sousa Lima, porém quando 
chegaram à residência do aposen- 
tado receberam a informação que 
Reginaldo era suspeito de ter pro- 
vocado a morte do avô. Os dois 
policiais saíram em diligência e em 
outro local encontraram o acusa- 
do que ainda portava um facão na 
cintura. Os policiais perguntaram a 
causa da morte do avô, Reginaldo 
disse ter sido derrame. 

Muito embora o testemunho dos 
vizinhos delate Reginaldo, este, na 
presença do delegado Wady Miguel 

Nazar Safady Neto contou uma 
história fantasiosa afirmando que 
quando chegou em casa encontrou 
o avô caído ao chão com um olho 
roxo. Afirmou que o aço foi leva- 
do para o hospital local, mas como 
faleceu e ele muito magoado com a 
morte do velho foi tomar umas ca- 
chaças. Ressaltou que a faca com a 
qual se encontrava é utilizada ape- 
nas para cortar came. Não revelou 
que, se de bicho ou de gente. 

João Queiroz foi morto 
a golpes de faca 

ABASTEÇA COM QUALIDADE E SEGURANÇA 
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Foi realizada uma bela festa no 
último sábado (09), / para a bela 
Alessandra Falqueto, em comemoração 
aos seuslb anos de idade. Ela é filha 
única do casal Rose e Sandro Falqueto. A 
bela menina-moça cursa o primeiro ano 
do IF - MA CEFET, gosta de sair com os 
amigos, navegar na net, ama a revista 
Capricho, adora cachorros, e é fã da 
banda NXZero. Tem como qualidade a 
sinceridade, como defeito a ansiedade, a 
frase preferida: "É preciso amar as 
pessoas como se não houvesse 
amanhã", e o livro predileto é 
CRUSPULO. A recepção foi realizada 
no Clube Água Viva, onde a debutante 
recebeu todos com muito carinho para 
comemorar a grande data. Parabéns da 
coluna. 
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Quem fez 
aniversário no ultimo dia 
10 foi Amanda Ferraz da 
Silveira, filha de Siriei da 
Silveira (Viena) e Armanda 
Ferraz da Silveira 
(SEMMA). Amanda 
comemorou o aniversário 
antecipadamente nesse 
final de semana quando 
esteve na cidade para 
prestar vestibular. Ela 
agora já é CALOURA do 
curso de DIREITO da PUC- 
PRfPontifícia Universidade 
Católica - Paraná), com o 9o 

lugar na classificação no 
campus de Curitiba. O 
resultado saiu na quinta- 
feira passada com direito a 
banho de lama e esmolas 
na rua, "melhor 
experiência da vida", diz a 
CALOURA. Parabéns 
duplo, pelo aniversário e 
por mais uma vitória. 
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Como um colírio para 

meus leitores a beleza da 

gatíssima Aline Figueiredo, 

que além de linda é uma 

• pessoa extremamente querida 

ho meio social. Ela é 

enfermeira, adora sua 

profissão e diz que amar o 

seu próximo é o dever de tod< 

ser humano. Simples e 

elegante, ela é inteligente, 

muito alegre, e um certo ar 

timidez completa o seu 

charme. Mas aviso aos 

navegantes, que Aline já 

tem o coração 

comprometido e é 

ainda o orgulho dos país, 

o casai de pecuaristas, 

"Zinha" e Jailton Oliveira.- i 

NOVA CIRURGIA DO PERINEO 

| 

CRM-MA 2590 
Apresenta uma nova técnica cirúrgica do períneo utilizando 

tela sintética como reforço nas seguintes situações: 

• PERDA DE URINA AOS ESFORÇOS 
• BEXIGA E ÚTERO BAIXO 
• CIRUGIAS MAL SUCEDIDAS DE PERÍNEO COM TÉCNICAS ANTIGAS 

Para maiores informações marque sua 
consulta com o Dr. Antonio da Silveira 

(Clinica do Povo) através dos fones: 
(99) 3538-8616 ou 2598 

Dr. Antonio da Silveira - TEG0 Título de 
Especialista em Ginecologia e Obstetrícia e membro 

da Febrasgo 
Titulo de Especialista em Genitoscopia e membro da 

Associação Brasileira de Genitoscopia 
Médico Cirurgião de Ginecologia e Obstetrícia em 

Açailândia-MAe região desde 1991 
Médico da Santa Casa de São Sebastião do 

Paralso-MG (1985-1990) 
Médico concursado da Prefeitura Municipal de SP no 

Hospital Tide Setúbal (1984-1985) 
Residência Médica e assistente concursado na Casa 
Matemal Leonor Mendes de Barros-SP (1983-1985) 
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Que depois do Itinga Folia o "Bebezão" 

estava achando até o //Lili,, ''bonitim", é um 

fato. Agora, que D. Rose e D. Kelly gostaram da 

concorrência, é boato. 

Que um antigo amor voltou para a vida de 

Daniel do Caranguejo, é um fato. Agora, que ele 

esqueceu a sua Dielly, é boato. 

Que Daniel do Caranguejo reencontrou 

uma "santa Nazaré" em Belém do Pará, é um 

fato. Agora, que ela vai agüentar o batidão da 

fera, é boato. 

Que não trouxeram uma banda famosa 

para o Festival de Chopp da Maçonaria, é um 

fato. Agora, que faltou show de baixaria no 

evento, é boato. 

Que o prefeito Ildemar tem elogiado o seu 

vice nos últimos discursos, é um fato. Agora, 

que tem aliados gostando de ouvir os elogios, é 

boato. 

Que tentei várias vezes esquecer o meu 
;/grandão", é um fato. Agora, que eu esperava 

um "naniquim" querendo me conquistar, é 

boato. 

Que o Itinga Folia foi o maior sucesso, é 

um fato. Agora, que muita gente esperava que a 

prefeita realizasse a festa, é boato. 

Que tem muita gente despeitada por não 

estar aparecendo nas colunas desse jornal, é um 

fato. Agora, que certas colunáveis merecem 

aparecer, é boato. 

Que o repórter policial, "Professor Didi", 

foi acidentado por um motorista totalmente 

embriagado, é um fato. Agora, que a perícia 

policial estava equipada de bafômetro para 

comprovar o fato, é boato. 

Que a CPI da Pedofilia foi instalada em 

Açailândia, é um fato. Agora, que as 

investigações estão atendendo as expectativas, 

é boato. 

Que tem muitas coroas precisando de um 

aliciador, é um fato. Agora, que os bons 

meninos gostam de vèlhotas atiradas, é boato. 

Que o advogado do professor Francisco 

aposta na absolviçãò do seu cliente, é um fato. 

Agora, que euzinha e a torcida do Flamengo 

acreditamos na sua inocência, é boato. 

Que faltou energia na Câmara bem na hora 

de começar os trabalhos da CPI, é um fato. 

Agora, que o apagão foi proposital como muita 

gente pensa, é boato. 

Que o empresário Alvedir Fonseca foi 

assaltado e desrespeitado esta semana, é um 

fato. Agora, que certas pessoas estão 

respeitando a idade de meu amigo, é boato. 

Os maiores nomes da 
cultura e da política 

regional estiveram no 
último sábado no Paço 
Zuzinha, da Fundação 

Cultural de Imperatriz, no 
lançamento dó mais novo 

livro do escritor è jornalista 
Domingos Cézar. Foi 

realmente uma noite de 
^ autógrafos muito 

agradável, onde a nata da 
cultura imperatrizense se 

euniu para prestigiar mais 
essa obra do autor, 

"Ecologicamente 
Pensando". 

Sou Fa n0 1 

No lançamento do livro do DC eu tive o prazer de encontrar 
meu ex-cunhado e amigo do coração, Zeca Tocantins, artista pelo 
qual tenho o maior carinho e respeito. Aproveitamos pra colocar o 
papo em dia e matar um pouco a saudade. Zeca é um dos artistas 
mais completos do estado, já que além de ser um grande compositor, 
ainda é poeta, escritor e canta e encanta por onde vai. Valeu a noite. 

Difusora Gospel 

Sucesso total o grande evento realizado por Kennedy Gomes e Jasiel Alves no último sábado (07) 
na Quadra do Adonai. O Difusora Gospel, destinado à comunidade evangélica, reuniu um grande público 
de todas as denominações religiosas e foi animado pelos melhores DTs gospel da região. Parabéns aos 
dois prometerá e aproveito o ensejo para parabenizar o repórter e apresentador Jasiel Alves, pelo trabalho 
que vem realizando junto à TV Difusora. Ele, que é um profissional de mão cheia, além de repórter, está 
também apresentado com muito sucesso um programa na referida emissora. 

DE CHOP 

A Loja Maçônica Heitor Correia de Melo realizou nesse domingo o seu XVI Festival de 
Chopp, que mais uma vez foi largamente prestigiado pelos membros da classe e por toda a 
sociedade açailandense. Mais de mil pessoas estiveram presentes na área de lazer da 
maçonaria participando do evento. Parabéns ao presidente Iran Santos. 

Substituindo à altura 
I ■ 

Parabenizo o professor Milton Teixeira, que vem 
| substituindo à altura a inesquecível Carmem Bascaran na 
J presidência do Centro de Defesa da Vida e dos Direitos 
I Humanos (CDVDH). Carmem, que voltou para sua terra natal 
I' (Espanha), não poderia ter deixado melhor .substituto e o 
_ CDVDH continua com seu trabalho em defender os direitos do 

j cidadão em Açailândia. Parabéns a toda equipe. 
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É assim que se encontra o 

empresário Vavá e a jovem Malba 

Logrado. O casal vive uma intensa 

paixão e posou para a coluna pra 

registrar o momento. Que o amor seja 

eterno, enquanto dure. y 

nv 



Para o lindo casal Lindoracy e Hermógenes Dantas Bezerra, ambos, 
funcionários públicos federais do Ministério da Saúde, lotados na Fundação 
Nacional da Saúde (FNS). Ele, que é administrador da FNS, é também 
coordenador de Educação e Saúde nesta regional e coordenou com muito sucesso 
a 5a Conferência de Saúde de Itinga do Maranhão, realizada na última sexta-feira 
(06). Atualmente, Hermógenes está fazendo Mestrado em Gestão de Empresas. A 
esposa Lindoracy, que também é coordenadora de Educação e Saúde da FNS, é 
professora da UEMA, está fazendo Doutorado em Educação e foi a cerimonialista 
da 5a Conferência de Saúde em Itinga. Os dois já completaram 20 anos de feliz 
união, tem um casal de filhos e além de trabalhar e e^tqdar muito, não perde uma 
boa diversãovParabéns pela beleza e competênc/a. 
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Foi o que aconteceu com a gerente financeira da Ótica Maia, Maria de 
Jesus Brito (Lilita) e o comerciante Sebastião Alves Cunha (Tião), de Novo 
Bacabal. O casal se conheceu há três meses, foi amor à primeira vista e dia 21, 
oficializará a união durante uma bela cerimônia, que acontecerá no Espázio 
Verde. Votos de felicidades ao casal, que descobriu que nunca é tarde para amar. 

Geyse Rocha está de volta 

Após um mês na capital do estado, matando a 
saudade de familiares e amigos e se especializando 
em sua pós-graduação, a empresária do ramo de 
transportes, Geyse Rocha, retorna à terrinha do Açai 
e confidenciou a essa colunista, que logo no início de 
2010 estará renovando cerca de 70% da frota dos 
coletivos da empresa Nova Aliança, para oferecer 
aos usuários melhor segurança e conforto. Parabéns 
pelo empenho.   

Registro especial 

Euzinha, ladeada pelos meus amigos 
do Sebrae, durante a reinauguração da 
reforma do prédio do Balcão local. Não é 
todos os dias que me encontro em tão boas 
companhias. Vale o registro. 
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Deixando Açaílândia 

Quem está se despedindo de nossa city é o 
jovem Josiel Farias do Nascimento, 24 anos de muita 
beleza e simpatia, que está indo para a Capital Federal, 
onde vai dar continuidade aos estudos. Ele, que é um 
verdadeiro colírio para todos os olhos, trabalha na parte 
técnica da Ótica Maia e foi homenageado pelas colegas 
de trabalho no último domingo, com um big almoço na 
residência de Sandra. Euzinha, não fiquei nada feliz de 
não está presente nessa despedida.  

Leitora assídua 

Meu abraço especial para a leitora assídua 
dessa coluna, a executiva de vendas Bárbara Talya 
Rodrigues de Sousa (Ótica Maia), que nunca perde 
uma edição desse noticioso, especialmente dessa 
coluna, provando com isso que é uma moça bem 
informada. Ela, que é uma linda e sensual morena, 
está solteiríssima e com o coração aberto ao amor. 
Quem tiver competência que se habilite. 

De parabéns o casal de empresários Fernando e 
Dalvina Queiroz, proprietários da Promove - Construção 
Civil e Pré-Moldados. Eles estão em Açailândia desde 
1988 atuando na área industrial. Fernando é formado em 
Administração de Empresas pela UEMA e é um dos 
diretores mais atuantes da ACIA. 

Clínica de Beleza 

Concebida 
- 
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(99) 3538-2381 
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Rua Bonaire, 302 - Centro • Açailàndia-MA 

da 

Fbne: (99)g3,538-202^ 

Av. DeslnãBit0l(Saldãsl1gi1 

Sala A-AcailândiãiMa 

A sua loja de moda 

em Açailândia! 
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O radialista e 

apresentador Rair 
Silva ladeado do 

diretor e presidente do 
Sistema Maconi de 

Comunicação, Dorgival 
Gerônimo, fazendo 

sucesso no programa 
carro-chefe da rádio e 

agora de volta na 
telinha do SBT. 

Parabéns pelo níver no 
início do mês e votos 
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ticiamos na nossa edição 359 o 

enlace matrimonial da professora 

Neuzinette com Leonardo José da 

Silva (Pool) em uma linda cerimônia 

realizada na Igreja de Santo Antonio 

na Vila São Francisco. Porém 

equivocadamente, e também pela 

juventude da noiva, veiculamos a 

foto desta com o seu filho. Em tempo 

corrigimos, e agora sim, a foto do 

casal que tem agora também as 

bênçãos divinas sob o seu 

casamento. 

A professora Vanda 
Lopes, recebe 
amigos em sua 
residência neste 
domingo (15), para 
festejar mais um 
aniversário. A data 
*rá amplamente 
comemorada em 
família e os filhos 
lhe desejam toda 
felicidade do 
mundo. Parabéns. 

Parabéns ao 

pecuarista e empresário 

Mateus Canguçu (Casa 

Paiva), que trocou de 

idade no dia 1° de 

novembro, e comemorou 

a data com a esposa e 

amigos íntimos. 

Parabéns da coluna. 

Turbinada 

É assim que se encontra a amiga Elizete Moreira, secretária de 
Ação Social. No último dia 09, a mesma comemorou o níver em ótima 
forma física e recebeu em sua residência vários amigos e familiares de 
Cajuapara, que vieram especialmente se confraternizar pela data e se 
deliciar com uma deliciosa gatinhada preparada com muito amor pelo 
marido João Batista (JB). Obrigada pelo convite e pelo carinho. 

L 

No último 

sábado (07), 
o casamento 

de Suzana e 
Pedro, ambos 

funcionários 
do Paraíba. A 

bela 

cerimônia foi 

realizada na 
Igreja São 

João Batista e 
Flávio Foto 
registrou 

todos os 

momentos. 

■Cví. 
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O casal Antonilda 

e Rafael 

(Assessoría de 

Comunicação), 

comemorando 

mais um ano de 

feliz união, 

vivendo em eterna 

lua-de-mel. Flavio 

Foto clicou e 

eternizou esse 

momento 

importante da vida 

do casal, que para 

completar a 

felicidade só falta 

a visita da 

cegonha. Votos de 

mil sucesso para 

esse lindo casal. 

\ 

Angélica Ponce 

A empresária Angélica 

Ponce, sócia- 

proprietária da 

Camiseta & Cia, estará 

comemorando níver 

neste sábado e deverá 

passar a data fazendo 

um rápido tuor pelas 

belas praias de 

Salinópolis, no Pará. 

Parabéns e votos de 

muito sucesso. 

Dupla comemoração 

Na última quarta, o radialista e 
apresentador Nilton Cézar recebeu inúmeros 
amigos para comemorar os sete anos do 
programa "Comando do Meio Dia" e seus 40 
anos bem vividos. A festa, que reuniu amigos, 
telespectadores e colegas de trabalho, 
aconteceu na Chácara do empresário Joel 
Falqueto no Pequiá. Na foto, ele e sua Ana Paula 
em momento de muita descontração ao lado 
dos amigos, Angélica e Masterson Ponce, no 
Itinga Folia. 

Charme e heleza 

açaiiandensse 
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Da gata Siméria Lima clicada por 
Flávio Foto. Ela tem apenas 20 anos, é 
formada em Técnico de Segurança e 
trabalha na Caixa Econômica Federal. 
Ama sua família e como toda jovem da 
sua idade, curti muito uma balada com 
amigos. » 

Imnilde Assunção 

Ontem (12), que comemorou mais uma 

primavera foi a professora Iranilde 

Assunção (Colégio Imperador), que 

passou a data ao lado do seu Júlio e 

familiares. Parabéns. 

GAIO/ esua 

Votos de felicidades a empresária 

Zelma Maria (Planalto Materiais para 

Construção), pela passagem do níver no 

último dia 10, data festejada ao lado do 

maridão e amigos mais íntimos. Felicidades. 

NAP0LEA0 CARVALHO MONTEIRO 

0 COMERCIANTE NAPOLEÃO CARVALHO, TAMBÉM 

TROCOU DE IDADE NO ÚLTIMO DIA 06. A DATA FOI 

COMEMORADA AO LADO DA ESPOSA GORETH E DOS 

FILHOS. VOTOS DE SUCESSO. 

Bodas de Ouro 

O casa/ Marcelina e Luis Gonçalves completa 
50 anos de feliz união no próximo dia 21 e os filhos, 
juntamente com familiares e amigos, vão se reunir 
em uma grande confraternização para comemorar a 
data magna. A cerimônia de Bodas de Ouro e as 
comemorações acontecerão no salão social da Loja 

Maçônica Tupinambá Valente, em Imperatriz. 
Parabéns a esse casal de amigos, por quem tenho 
grande carinho e admiração. 
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Sucesso total o Xtinaa Folia realiz-ado no último Final de 

semana pela preFeitavete Sotelho em comemoração ao 

aniversário de Xtino^a do íV^a^anhão. A anFitriã, como sempre 

muito animada, recebeu convidados de várias localidades 

\ar com ela. C.onFira os melhores momentos. Feste para 

1 m 
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Prefeita Vete e Everton Rocha 

Antonia Carla 
e sua fí/ha Kaiiyni 

O médico Deusdete Sampaio, 

Jean Carlos e Everton Rocha. 

Vete Botelho e Léo Cunha. 
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Vocalista da banda Gargamel, Bôsco e Vete. Kelly, Bebezão, Antonio e Nina. 

O prefeito de Sítio Novo, 

Dr. Jansen e Vete Botelho. 

% 

fl 

Carminha, ^^^'J^ndreza. 
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Dra. Regina Cunha 

OTORRINOLARINGOLOGISTA 
CRM-MA 5066 

OLVIDO - NARIZ - GARGANTA 
Renite - Sinusite - Dor de Garganta - Dor de Ouvido 

Surdez - Zumbido - Tontura - Rouquidão - Tosse Crônica 

Joaquim e Andreza. Dra. Marluce Lins e Vicente Lins. 

Dra. Eliane B. Coutinho Caldas 
DERMATOLOGIA 

CRM-MA 4556 
Membro da Soe. Brasileira de Dermatologia 

Membro da Soe. Brasileira de Medicina Estética 

TRATAMENTO EM 

JOÃO 8:32 
"E conhecereis a verdade, e a 

verdade vos libertará". 

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO 
BR 222, Km 02 
Fone; (99) 3538-1500 
Cep: 65.930-000 - Açailândia-MA 
e-mail: regina.cunha@gmail.com 

« ESTRIAS 
ü PREENCHIMENTO 
ü RUGAS 
mBOTOX 
ü QUEDA DE CABELOS 
m MANCHAS DE PELE 
ü CELULITES 
m ENCLEROSE DE VASOS 

m VARISES 
m CRIOTERAPIA 
m BIOPSIAS 
ffi CIRURGIAS 
ss ACNE 
m MICOSES 
sUNHAS 

PEEUNGS DE CRISTAL E DIAMENTE 
TRATAMENTO DE GORGURA LOCALIZADA 
COM MATHUS E CARBOXITERAPIA DIGITAL 

FAÇA SUA AVALIAÇÃO 

HMplUI Sio StÈuUto - Rod. BR 222 - Km 03 - AfaHlnldMU 



Destaque da semana 

Meu destaque essa semana vai para a secretária executiva da ACIA, Carmem Pereira, que há quase 20 anos, desde a 
fundação da entidade classista, vem conduzindo os trabalhos com muita competência e sabedoria, especialmente a 

Campanha Natal Feliz, produzida anualmente com muito sucesso por toda a equipe da ACIA. Destaco principalmente sua 
simplicidade, que faz com que suas conquistas sejam ainda maiores. Parabéns. 

Amigo de fe 

tm 

Quero registrar o carinho e respeito que tenho pelo meu grande amigo 

Edvaldo Mendonça, uma das pessoas por quem tenho o maior respeito e 

admiração. Ele, que é um dos braços fortes do secretário Lucimar Cordeiro na 

Secretaria de Infra-estrutura, é piauiense, Técnico em Edificações e acadêmico 

de Administração pela UNISA. Votos de muito sucesso. 
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Vem aí 

E por falar em Santa Maria, 
antecipo aos fregueses do Supermercado 
que está vindo aí uma mega promoção de 
final de ano. Logo o consumidor vai poder 
encontrar preços imbatíveis em 90% dos 
produtos. Aproveito para parabenizar o 
casal de empresários Kátia e Sinval e o filho 
Gustavus Batista, idealizadores da mega 
campanha promocional e da linda 
decoração natalina feita pela dona Kátia. 
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Registro da beleza e elegância das mulheres na Polícia Civil em um 
evento social. As "mulheres da lei", apesar de muito compenetradas na 
profissão de escrivãs, não deixam de lado a feminilidade e por onde passam, 
arrancam suspiros da galera masculina, que sempre arrisca uma 
paqueradinha. 

Breve restabeleeimento 

É o que desejo de coração 
ao meu amigo Gilvan Prado (Santa 
Maria Supermercado), que vem 
passando por sérios problemas de 
saúde. Mas, gostaria de lembrar a 
ele, que Deus nunca desampara 
seus filhos e tenho certeza que ele é 
um dos "filhos amado do Pai" e breve 
estará com sua saúde 
completamente restabelecida. 

Dinheiro vivo 

E por falar em 
promoção, não poderia 
deixar de lembrar aos 
clientes dos Postos 
Econômicos I e li, que além 
de continuarem concorrendo 
a mil litros de combustível 
todo mês, em cada 
abastecimento estarão 
recebendo cupons para 
participar do sorteio de 5 mil 
reais em "dinheiro vivo", que 
acontecerá no próximo dia 31 
de dezembro. Parabéns a 
Edvan Carlos pela mega- 
promoção. 

Eterna paixão 

Em boa companhia 
0 advogado Sérgio 

Vieira, pré- 

candidatoa 

deputado estadual 

pelo PTB, ladeado 

pelos deputados 

federais do PTB do 

Maranhão, Pedro 

Fernandes e Bene 

Camacho, quando 

aqui estiveram- 

visitando amigos e 

testemunhando a 

filiação de Sérgio 

no Partido. 

lury Fabricante e Kelly estão 
vivendo uma eterna paixão. Ele, que é 
imperatrizense, publicitário e viveu por 
algum tempo em São Paulo, voltou pra 
a terrinha pra ficar com o pai e 

encontrou o grande amor da sua vida, a 
linda Kelly. Felicidade aos dois. 

Matrículas Abertas 

para o 

Curso de Férias 
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Rua São Francisco, 910 - Centro 

Fone: (99) 3538-3000 - Açailàndia - MA 
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Caminho ideal para os melhores destinos. 

g 

0 SERVIÇOS 

• Passagens aéreas nacionais 
e internacionais 

• Pacotes Turísticos 
• Cruzeiros marítimos 
• Locação de veículos 
• Seguro de viagem 
• Vistos consulares 
•Congressos e eventos 
• Intercâmbios 
• Reservas em Hotéis 
• Passagens Rodoviárias 

DIFERENCIAIS 

• Poupança Programada 
• Pacotes para lua-de-mel 
• Receptivo 

Concorra a ^ 

1 viagem 
para quatquer kigar do 

DlcsSIl com cfeneito 
passagens 3GrC3Sj 
\ de ida e volta. / 

«^"■3538-9019 
8116-6633 / 8405-6965 

Rua Sào Luis, 139-A, Centro - Açailândia-MA. 
<0^3 flexviagens 
jft flex@flexv1a9ens.coml 
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Destaque para a beleza e simpatia do delegado 
Praxísteles Martins Carlos dos 'Santos e de sua linda 
esposa Ana Rúbia Antunes Cordeiro de Godói Santos, que 
estiveram visitando nossa city na última semana. Ele, que 
há mais de dois anos vem prestando um grande trabalho em 
nbssa cidade como titular do 1o DP, graças à sua 
competência e afinco, já conseguiu elucidar vários crimes 
acontecidos no município e região. Ela, é natural de Rondon 
no Pará, é acadêmica de Direito da Facimp, e é fã n0. 1 do 
trabalho do marido. 
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www.expressoacailandia.com.br 

AÇAILANDIAm CARGAS 

ENTREGAMOS A DOMICÍLIO 

LIGUE E RECEBA EM SUA CASA 

PASSAGENS PARA; >■2038 

São Luís - Belém - Castanhal - Rondon 
Marabá - Jacundá - Goianésia - Tucurui 

Tailândia - Parauapebas - Canaã 
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Profa. Dra. Ana Cristina Gomes Premoli 

MÉDICA GINECOLOGISTA E OBSTÉTRA 
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; 'ã i-: ; '3 ■ K m&i. 
em Qmeeeleaia e Obetetriota 

pela âe - R Rreto) CRM-MA 3740 

• Cirurgias ginecològicas 
• Implantes de DIU 
• Tratamento de menopausa 
• Exame das mamas 
• Distúrbios hormonais 
• Outros 

UITRA-SONOGRAFIA A R$ 50 

Pré-natal 
Parto normal 
Cesariana 
Laqueaduras 
Preventivos 
Colposcopia 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

m 

DESTAQUE 

A bancária 
Eliete Mendonça 
Meneses esteve no 
último sábado (09) na 
capital piauiense, 
revendo familiares e 
amigos, e 
participando da 
comemoração de 
aniversário dos 18 
anos de sua sobrinha 
Ana Carolina. A festa 
à fantasia, ganhou 
uma segurança a 
mais, Já que Eleite foi 
fantasiada de agente 
da polícia. A bela 
dama é esposa do 
também bancário 
Anfrísio Meneses e 
gerência uma das 
agências do Banco do 
Brasil em Imperatriz. 
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CONVÊNIO PRÓPRIO. 

FAÇA JÁ O SEU! ; 

Fone: 3538-9300 

a saúde 
do seu 

sorriso . 
começa . 

aqui 

onto 

ESPECIALIDADES 
Ortodontia 
Ortopedia Facial 
Cirurgia 
Estética 
Prótese Dental 
Odontopediatria 
Implante Dentário 
Tratamento de Canal 
Paciente especial 
Dra. Leonardo Fraga Galvão 
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Especialista em Ortodontia pela 
faculdade Sio Leopoldo Mandlc-RJ 

RUA SÃO FRANCISCO, 1136 - CENTRO - (EM FRENTE A IGREJA SÃO FRANCISCO) - AÇAILANDIA-MA 
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Representante Exclusivo 

Megadose 

moda gestante i 
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222 - Km 02 - Dependências do Hosp. São Sebastião 

MAIS UMA LOJA 

NACIONAL CALÇADOS 

PARA VOCE. 

PU.A V SARNEY - FONE; 3538-9200 - PRÓXIMO AO MERCADO JWÜNICIPAL 
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