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novo deputado federal do Maranhão 

Hélio Santos deputado eleito e prefeito 

lldemar concedem coletiva à imprensa as 

PM prende traficantes 

com 50 kg de maconha 
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A apreensão aconteceu quando 

dois homens tentavam passar 

com a droga no posto da 

Polícia Rodoviária Federal A7 
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POLÍTICA 

Pulverização de votos 

atrapalha eleição de 

deputado estadual em 

Açailãndia 

Como não pulverizou para federal, Hélio 
Santos muda da Câmara Municipal 
para a Federal B5 

"A oposição do Maranhão 

continuará a existir", 

diz Flávio Dino 

V 

Qualidade da terra eleva a produção 

Fazendas de médios e grandes portes investem no 

melhoramento genético de 575 mil cabeças e beneficiam 

o comércio de máquinas e fertilizantes B4 

Muita tristeza no velório 

e sepultamento de Dezin 
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O líder comunitário faleceu dia 

1o de outubro em acidente de 

carro na BR-222 A8 

Há menos de 20 dias do acidente que 
ceifou a vida do líder ex-vereador e líder 
comunitário do povoado Novo Bacabal 
(70 quilômetros de Açailãndia), Eutímio 
Gonçalves Viana, o Altino, 61, o muni- 
cípio perde também em acidente ocorri- 
do na mesma BR-222, o ex-candidato a 
vereador e líder comunitário do Córrego 
Novo, Adeilson Pereira de Santana, 54, 
povoado localizado há 60 quilômetros de 
distância da sede e 10 do povoado Novo 
Bacabal. 

Hélio Santos, deputado eleito, agradece 

apoio de Madeira e Imprensa A5 

POLICIA 

Fatos novos obrigam 

comissão continuar 

com sindicância na 3a 

Vara da Comarca 

Uma Comissão apura prováveis 
irregularidades ocorridas na 3a Vara A6 

Veículo encontrado com falso 

despachante é de propriedade 

de empresa Seguradora A6 

Ao que tudo indica o veículo era 
clonado ainda na fábrica 

ADQUIRA SEU CARTÃO FIDELIDADE CLIMED 

CUIDAR DA SUA SAÚDE 

AGORA FICOU FÁCIL 

Com o CARTÃO FIDELIDADE CLIMED você 

pode fazer consultas, endoscopia digestiva alta, 

exames de eletrocardiograma, eletroencefalograma, 

audiometria, raios-x e EXAMES LABORATORIAIS com 

ótimos descontos. Os IDOSOS recebem descontos 
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Democracia é isso, dá um trabalho! 

Uma parcela expressiva do 

eleitorado decidiu não votar em 
"ficha suja". Houve um traba- 
lho de conscientização muito 

bem feito pelas igrejas, pelas 

organizações populares, pela 
imprensa e por outras instân- 
cias da sociedade civil para que 

o povo recusasse mandato aos 

"fichas sujas". 
Há um profundo sentimen- 

to de civismo na alma do povo 

brasileiro.. Engana-se quem 
pensa que o povo não tem Ci- 

vismo e Ética. O povo tem mui- 
ta Ética, o povo tem abundante 
Civismo. O que falta ao povo é 

informação. 
Alguns "fichas sujas" tive- 

ram a candidatura vetada pela 
Justiça Eleitoral. Ficaram fora 

do páreo. Bom para o Brasil! 
Outros "fichas sujas" conse- 

guiram driblar o cerco, se man- 
tiveram candidatos, obtiveram 
o voto do povo, foram "elei- 
tos"... E estão por aí, ansio- 

sos, esperando decisão do Su- 
premo Tribunal Federal acerca 
da constitucionalidade da Lei 

Complementar 135/2010 e con- 
feccionando o terno para uma 

provável e solene posse no ano 
vindouro. 

Para estes (cuja morosidade 
da justiça lhes permitiu se sub- 

meter ao "quase sagrado" sufrá- 

gio popular), a consciência do 
eleitor (ou a falta dela?) foi que 

definiu o que é um "ficha-suja". 
E muitas dessas fichinhas ca- 

rimbadas foram absolvidas pelo 
"juiz-eleitor". 

Aí surge uma dúvida: então, 

"ficha-suja" é apenas aquele 
pretendente a mandato que foi 
barrado pela Justiça Eleitoral? 

O pai de família daria pro- 
curação a um "ficha-suja" para 
cuidar dos bens que, com mui- 

to esforço, conseguiu amealhar 

para segurança da sua prole? 
Para decidir sobre dar ou 

não dar procuração, nesta hi- 

pótese de zelo pelo patrimônio 
particular, o cidadão exige que 
o "ficha-suja" tenha sido con- 

denado por um tribunal, depois 
de vários recursos? Ou conde- 

nado apenas pelo juiz da comar- 
ca, como corrupto, já é "ficha- 
suja" e não merece procuração 

alguma? 
É correto que o cidadão ne- 

gue procuração a um "ficha- 

suja", quando se trata de zelo 

pelo patrimônio privado, e dê 
procuração ao "ficha-suja" para 
cuidar dos negócios do Estado 
e do país? 

Votar é dar procuração. Ao 

votar o cidadão transfere a ou- 
trem o poder de decidir em seu 
nome. 

No último 03 de outubro, 
o povo votou para Presidente 
e Vice-Presidente, Governador 
e Vice-Governador e Senador 

(para estes cargos o sistema é 

majoritário). No mesmo dia o 
povo votou, também, para De- 

putado Estadual e Deputado 
Federal (estes, pelo sistema 

proporcional). 
Já definimos nossos repre- 

sentantes no poder legislativo 
(Senadores e Deputados). Fal- 
ta-nos decidir quem vai dirigir 

nossos destinos no poder exe- 
cutivo central (Presidência da 

República) e em alguns estados 
da federação (Governos Esta- 
duais), mediante uma nova vo- 
tação em segundo turno. 

Tem o "juiz-eleitor", por- 
tanto, mais um julgamento a 
fazer. Ou melhor, mais uma 

oportunidade de aprimorar suas 
escolhas. 

Um caminho para esse apri- 

moramento: conhecemos, desde 
criança, um candidato (o fictí- 
cio senhor "Honório Honrado") 

e o julgamos uma pessoa mui- 
ta digna e honesta, merecendo, 

por conseguinte, o nosso voto. 

Ocorre que o senhor "Ho- 
nório Honrado" é filiado a um 

determinado partido político (o 
também fictício "Partido da Paz 

Mundial"). E ao votar nesse no- 
bilíssimo conhecido nosso, es- 

taremos automaticamente dan- 
do legenda ao partido ao qual 
ele é filiado (e que agremia toda 

espécie de político, inclusive 
aquelas famosas "fichinhas!). 

Diante disso, para filtrar 
nosso voto, teríamos que ver 

quais são os políticos que acom- 
panham o nosso candidato. Se 

estiver mal acompanhado, se o 
seu partido acolhe "ficha-suja", 
não poderemos votar no senhor 

"Honório Honrado" (mesmo 
sendo ele digno e honesto!). Te- 
remos, então, que encontrar um 

outro bom candidato de outro 

partido, um partido que não seja 
guarida para sujeira, nem tenha 

manchas em sua bandeira. 
Aliás, com relação a partidos 

políticos, não basta considerar 

a existência ou inexistência de 
"fichas-sujas" na lista de seus 

candidatos. Há um outro ân- 
gulo importante. É preciso que 
o eleitor verifique a linha ide- 
ológica que o partido segue. É 

um partido conservador ou um 
partido progressista? Se somos 

conservadores, devemos votar 
em partido conservador. Se so- 

mos progressistas, devemos vo- 
tar em partido progressista. 

Mas o que é um partido con- 
servador ou um partido progres- 

sista? O nome do partido iden- 
tifica sua linha ideológica? No 
exemplo fictício que apresenta- 

mos o "Partido da Paz Mundial" 
é, necessariamente, um partido 

pacifista? De modo algum. Um 
partido pode ler esse nome ape- 
nas de fachada. 

O programa adotado ofi- 
cialmente pelo partido resolve 
nossas dúvidas? O programa 
diz que o partido é a favor de 
uma melhor distribuição de ren- 

da, a favor da reforma agrária, 

a favor de uma redução dos ju- 

ros. Podemos confiar que este é 
um partido progressista? Ainda 

não. O partido pode ser infiel 
a seu programa, e o programa 

pode ser também apenas de fa- 
chada. 

Então estamos num mato 
sem cachorro? Não, não esta- 

mos! 
É possível verificar: qual 

tem sido a linha de ação dos 

principais líderes de um parti- 
do; como tem sido o comporta- 

mento das respectivas bancadas 
em face dos temas mais impor- 
tantes da agenda política. Esses 

dados reais, e não de fachada, é 
que traçam o verdadeiro perfil 
de um partido. 

É trabalhoso verificar tudo 
isso? Trabalhoso é, mas Demo- 

cracia é assim mesmo, dá tra- 
balho! 
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Costa, historicamente de 

costas para o interior 

Historicamente a Costa sempre 
esteve "de costas" para o interior. 
O sentimento de abandono da par- 
te interna do Maranhão é sentido 
há mais de cinco séculos. Ao longo 
dos anos o sul e sudoeste do Estado 
têm sido uma voz ativa desse sen- 
timento tanto, que tal inquietação, 
há duzentos anos, fez com que se 
pensasse na criação da "República 
dos Pastos Bons" que conforme a 
história dessa região, chegou a ter 
até manifesto. Foi, a partir desse 
movimento, que houve a semea- 
dura de uma divisão do Maranhão 
com o surgimento de um novo Es- 
tado, sonhado anos depois batiza- 
do de Maranhão do Sul. 

A palavra chave para esse sen- 
timento latente de rebeldia desse 
lado do Estado em relação ao po- 
der central, em São Luís, é aban- 
dono e desprezo. 

Imperatriz e a região sempre 
tiveram menos do que mereciam. 
Se não fosse o trabalho pioneiro 
dos bravos de várias partes do Bra- 
sil e do mundo que acreditaram na 
força dessa terra, a região não se- 
ria o que é hoje; um grande centro 
de prestação de serviço, pólos gu- 
seiro, educacional e agropecuário 
e que hoje atrai investidores dos 
mais diversos ramos de negócios 
que enchem de esperança o povo 
da nossa terra. 

A dívida do Governo do Estado 
para com o interior e notadamente 
Imperatriz e região é astronômica. 
Parte da elite política da capital 
parece ter realmente desprezo pelo 
nosso povo, nossa gente. 

Em recente opinião emitida 
em seu blog, o jornalista Marcos 
D'eça , do jornal o Estado do Ma- 
ranhão (Sistema Mirante), deixou 
"vazar" esse sentimento: ao escre- 
ver, se referindo ao resultado da 
eleição, ele disse: "nessa eleição 
foram derrubados mitos, um deles 
da importância que "passaram a 
dar a Imperatriz no contexto elei- 
toral do Maranhão (...) a influência 
daquela cidade não altera em nada 
o resultado das eleições no estado 
(...) Isto também deve ser observa- 
do pelos líderes do governo, que 
se deixam submeter às pressões 
tocantinas, que quer o bônus de ser 
Maranhão, mas não assume o ônus 

de ser maranhense." 
Nada mais do que revelador o 

que escreveu o jornalista costeiro 
tanto que, quem tem tido acesso ao 
referido texto tem se posicionado. 
O professor, consultor e blogueiro 
Samuel Souza assim reagiu; 

"O posicionamento de Marco 
D'Eça é preocupante, pois ele é do 
seio da família Sarney, é ouvido e 
consultado pelo grupo, logo tem 
poder de influência e sua opinião 
pesa. Sua opinião também sinteti- 
za a visão de alguns profissionais 
da imprensa e agentes políticos de 
São Luís para com nossa região, 
esta forma de ignorar o potencial 
daqui e sua genuína importância. 

Até mesmo o executivo Alan 
Neto, que comanda o Sistema Mi- 
rante, em Imperatriz, reagiu nega- 
tivamente ao que escreveu Marcos 
D'eça. 

"Gostaria de registrar que a 
região tocantina e, em especial 
ímperatiz é sim muito importante 
do ponto de vista socioeconômico 
e também politicamente. E, sei 
que a governadora sabe disso, essa 
situação eleitoral que ela vive em 
Imperatriz desde a eleição passada 
se deve a vários fatores, principal- 
mente às pessoas que a representa- 
vam na região que não souberam 
passar a ela os anseios e desejos 
desse povo empreendedor, genero- 
so e acolhedor", reagiu o executi- 
vo. 

Daqui pra frente, não preci- 
saria escrever mais nada. Quem 
tiver a oportunidade de ler esse 
texto chegará à mesma conclu- 
são acerca do resultado da última 
eleição em Imperatriz e região: o 
sentimento, repito, de abandono e 
desprezo por parte da elite políti- 
ca que comanda, com olhos para o 
mar, o destino do Maranhão. 

Fica aqui, para que o texto 
não fique longo e enfadonho uma 
última reflexão: a cidade é um 
organismo vivo, portanto, tem 
sentimento. Chora, ri, comemora, 
protesta e grita! Diz sim e sabe 
dizer não e, como todo organismo, 
deseja, sobretudo, ser bem tratada, 
bem cuidada. Imperatriz É justa e 
sabe conspirar a favor de quem a 
protege. 

Elson Araújo 
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Cras promove cursos de qualificação 

a pessoas de baixa renda 

AÇAILANDIA 

CRAS Cem rode^w~ nc» Social 

CENTRO 
Açailandla - MA 
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O Centro de Referência da Assis- 
tência Social (CRAS) é uma unidade 
pública localizada em áreas de vul- 
nerabilidade social que desenvolve 
o Programa de Atenção Integral as 
Famílias (PAIF), atendendo prefe- 
rencialmente famílias beneficiárias 
do Programa Bolsa Família (PBF) 
e do Benefício de Prestação Con- 
tinuada (BPC), através de serviços 
socioassislenciais, encaminhamento 
da população para a rede de proteção 
social local e para acesso a outras po- 
líticas públicas. 

O Cras tem como principal ob- 
jetivo contribuir para prevenção e 
enfrentamento das situações de vul- 
nerabilidade e promoção de prota- 
gonismo das famílias, indivíduos e 
comunidades na melhoria das condi- 
ções de vida nos territórios. 

Busca ainda realiza o atendimen- 
to e a inclusão das famílias nos servi- 
ços, programas, projetos e benefícios 
socioassislenciais e demais políticas 
públicas; realiza o acompanhamen- 
to socioassistencial das famílias em 

cada território referenciado; mobiliza 
e articula ações com as organizações 
governamentais e não-governamen- 
tais nas áreas de abrangência dos 
CRAS; e desenvolve ações de forta- 
lecimento dos vínculos familiares e 
comunitários. 

Atualmente o município de Açai- 
lândia conta com três Centros de Re- 
ferências em Assistência Social - um 
no centro da cidade, outro no Pequiá 
e Vila lldemar, sendo que esses dois 
últimos foram inaugurados no dia 09 
de julho deste ano - e funcionam por 
meio de parceria entre a Prefeitura 
Municipal através da Secretaria de 
Assistência e Promoção Social (Se- 
maps) e o Governo Federal. 

Somente na Vila lldemar já estão 
sendo beneficiadas 45 famílias de 
baixa renda, que recebem o beneficio 
do Programa Bolsa Família e demais 
programas dos governos federais e 
municipais. 

Além de atendimento com psi- 
cólogos e assistentes sociais, o 
Centro oferece três cursos de capa- 

COMUNICADO 

A Fazenda Santana inscrita no Códi- 

go Rural de Imóvel (CCIR) de n0 154.059.045.306-2 e 

NIRF de n0. 5.2333.096-6, torna-se público que reque- 

reu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

e Recursos Naturais - SEMA, a dispensa da Licença 

de Operação (LO) para a atividade de Ampliação do 

Curral, aquisição de balança e sais minerais, e aqui- 

sição de matrizes. Conforme processo n0. 4447/10 a 

ser localizada no Córrego dos Martírios, lotes 122 a 

108, Gleba Zero Um - A no município de Vila Nova 

dos Martírios - MA, de propriedade do Sr. Gilvan Re- 

migio Santana. 

citação, entre eles esta o de corte e 
costura, que conta atualmente com 
quinze alunas e funciona de segun- 
da a sexta-feira. 

De acordo com a instrutora do 
curso, Marinalva Souza, a qualifi- 
cação oferece às moças e mulhe- 
res não somente a oportunidade 
de aprender um novo ofício, mas 
também promove esperança de dias 
melhores. "Aqui temos pessoas que 
buscam aprender uma nova profis- 
são e outras, novas oportunidades 
de trabalho, mas o que todas têm 
em comum, é que elas buscam con- 
dições de vida melhor para si e suas 
famílias". 

Para a dona-de-casa Maria Rai- 
munda, aluna do curso de corte e 
costura, a qualificação vai garantir 
mais experiência e oportunidade de 
trabalho. "A partir desse curso tere- 
mos novas e melhores habilidades, 
o que com toda certeza, irá nos pro- 
porcionar outras possibilidades de 
fonte de renda para casa", afirmou. 

O Cras ainda oferece outros 
cursos como de cabeleireiro e ma- 
nicura e pedicura. 

Ao final, todos os participantes 
recebem certificado de conclusão e 
estarão aptos ao mercado de traba- 
lho na área escolhida. 

Segundo a assistente Social da 
Secretaria de Ação Social, Angra 
Silva, o Centro esta de parabéns em 
oferecer cursos de qualificação às 
pessoas mais necessitadas. "Atra- 
vés desses cursos, o Cras cumpre 
seu papel de promover melhores 
condições de vida às famílias que 
vivem em risco social", concluiu. 

Assconi/PMA 

Eslado do Maranhão 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÀNDIA 

Av Santa l.u/ia. S N. Km D l - fariinc Das NavOo -1 1,1' 65 VKI-iHiii 
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DECRETO N0 570, DE 07 DE OUTUBRO DE 2010 

"Dispõe sobro Ponto Facultativo no 
dia 11 de outubro de 2010". 

O Prefeito Municipal do Açailândia, Estado do Maranhão no uso de suas 
atribuições legais. 

Considerando que o feriado nacional, alusivo á padroeira do Brasil "Nossa 
Senhora Aparecida", comemorado no dia 12 de outubro, este ano será numa terça-feira, e 

Considerando que. a declaração de ponto facultativo no dia 11 de outubro de 
2010, segunda-feira, não acarretará prejuízos de ordem administrativa para as atividades 
públicas que não são essenciais. 

DECRETA: 

Art. 1o Fica declarado Ponto Facultativo nos órgãos e entidades da 
Administração Direta e Autárquica do Poder Executivo Municipal de Açailândia o dia 11 de 
outubro de 2010. ressalvados os serviços públicos essenciais 

Art. 2o Em decorrência do disposto no artigo anterior, cs servidores deverão 
compensar as horas não trabalhadas, à razão de 01 (uma) hora diária observada a jornada 
de trabalho a que estiverem sujeitos, a partir de 13 de outubro de 2010 

§ Io Caberá ao superior hierárquico do servidor, determina' a compensação em 
relação a cada um, que se fará de acordo com o interesse e peculiaridade do serviço 

§ 2o A não compensação das horas de trabalho acarjctará nos descontos 
pertinentes, ou se for o caso, falta ao serviço correspondente ao dia sujeito á compensação 

Art. 3o Ficam mantidas as programações da Secretaria Municipal de Educação 
junto às Escolas Municipais para a data de 11 de outubro de/2010 

Art. 4o Este decreto entra em vigor na tiaja de sua publ cação, revogadas as 
disposições ao contrário 

Dé-se ciência, publique-se e cumpra-se 

Gabinete do Prefeito Municipal pc Açailândia, aos sete (07) dias do mês de 
outubro (10) do ano de dois mil e dez (2010) 

ILDEtoíWyONÇALVES DOS SANTOS 
'refeito Municipal 

Declsro que 0 Pre»4nle 

afixado no local de cosi 
os •foilo» de poblicaçâo. ... ti 1 i llj 

ICOMACOl 
COMACGT ^PROMOÇÃO 

"Ajudando a Construir Açailândia" 
São (tancisco 

Pisos giotoco porce/anato  

Pisos vinigrès B todos os modelos— 

Tinta coiorim Pint  

Argamassa sulnamar 20 Kg  

Telha Brasilite 244x50 9,9O   

Coluna pronta "barra"   

Coluna pronta %   

Treliça   

Ferro 5/16   

Av. Bernardo Sayao, 1780 - ^(99) 3538-1247 - Centro - Açailândia 

Posto Econômico dá o pontapé inicial de campanha promocional seja milionário, participei 

"SEU SONHO SE ENCONTRA AQUI"... 

...Este é o título da grande campanha promocional 
lançada pela Petrobras que acontece simultaneamente em 
todo Brasil, principalmente nas cidades que tenham postos de 
combustível credenciados e franqueados pela Petrobras. Em 
Açailândia a campanha acontece no Posto Econômico e tem 
início no próximo dia 13 de agosto. 

Conforme regulamento, a cada 60 reais em 
combustível, ou 20 reais em compras nas lojas BR Mania, o 
consumidor ganhará um cupom que dará direito a participar 
da campanha "Seu sonho se encontra aqui". 

Serão 11 prêmios de 100 mil reais e um prêmio de 1 
milhào de reais; Vale-Brinde instantâneo. Serão milhares de 
cupons premiados em todo o Brasil. 

No ato do cadastramento.o cliente recebe um Kit de 
material da promoção composto por Cartaze, Faixa, Topo de 
Bomba.Coletes. Broadsidie, Cupons, Woobler,Mobile, 
Adesivo de Porta, Lâmina de Display Check out e cupons. 

CONCORRA A 

UM PRÊMIO DE 

R$ 1.000.000,00 

+ 

ONZE PRÊMIOS DE 

R$ 100.000,00 

+ 

PD5TD ECOnâmiCD Ml 

Abasteça com qualidade e segurança 
'Sil 

PETROBRAS 

VALE-BRINDES 

INSTANTÂNEOS 

Ganhe seu cupom abastecendo acima de 
60 reais ou nas compras acima de 20 reais 

nas lojas BR MANIA 

a- rf!ü6*AS 

mi 
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Fone Centro; (99) 3538-5430 ) Fone Vila lldemar: (99) 3538-2849 
Rua Duque de Caxias c/ Rua São Luís - Cfentro - Açailândia-MA 
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Todos os stands para Workshop 1 Informe DCA 

| Criança & Adolescente 

Empresarial já foram vendidos 

Eduardo Hirata 
mutucahirata@gmail.com 

— 

L. 
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Para a realização do WorkShop, 
Já foram esgotadas as vendas dos 
trinta standes que o Sebrae havia 
colocado à disposição da classe em- 
presarial interessada em participar da 
maior feira de negócios direcionada 
aos comerciantes do ramo varejista 
que na maioria são expositores de 
Imperatriz eAçailândia. 

Um Artesão vindo da capital 
maranhense, que teve conhecimento 
da importância e toda repercussão do 
evento, participará pela primeira vez, 
aproveitando a oportunidade que a 
feira oferece para expor o seus pro- 
dutos de artesanato. 

A procura por standes superou 
as expectativas da comissão organi- 
zadora, pelo fato de há menos de 20 
dias do início do Workshop, todos os 
standes terem sido vendidos, ao con- 
trário do que aconteceu nos anos an- 
teriores, o que garante a participação 
maciça do empresário, o brilho, bem 
como o sucesso da feira que está na 

sua terceira edição. 
A feira de negócios terá inicio no 

próximo dia 20 e vai até o dia 23 de 
outubro, e será realizada no Salão de 
eventos do Zeppellim. Este ano, foram 
colocados mais dois standes com re- 
lação ao evento realizado ano passado 
que eram 28 stands e todos os expo- 
sitores do III - WorkShop, já estão os 
seus contratos de locação em mãos. 

O WorkShop, a cada ano vem to- 
mando maiores proporções e desper- 
tando grande interesse da classe em- 
presarial de Açailândia, além de toda 
a região, pela qualidade e forma de 
como a feira é organizada, principal- 
mente pela grandeza do evento, bem 
como todo conhecimento adqüirido 
nas diversas palestras ministradas pe- 
las maiores personalidades de renome 
nacional e a seriedade das entidades 
envolvidas na sua realização, que são, 
o Sebrae/Açailândia e Associação 
Comercial e Industrial de Açailândia- 
(ACIA). 

Por outro lado, continuam abertas 
as inscrições destinadas aos clientes 
participantes dos projetos/SEBRAE , 
que são em tomo de 150, e estas podem 
ser feitas no próprio Sebrae, já a ACIA, 
ficará responsável pelas inscrições do 
comércio local que segundo o Sebrae, 
são limitadas, cerca de 300 vagas. Para 
os estudantes universitários, estão sen- 
do destinadas 100 vagas. 

As inscrições destinadas aos co- 
merciantes, clientes do Sebrae e uni- 
versitários, dará o direito d às palestras, 
mini-cursos ministrados por consulto- 
res do Sebrae/Maranhão, além do aces- 
so à feira de modo geral. 

Caravanas das Unidades do Se- 
brae de São Luis/MA, Pinheiros/MA e 
Balsas/MA, que perfazem um total de 
150 pessoas, já confirmaram presença 
e como o objetivo de dar todo apoio e 
maior comodidade às caravanas parti- 
cipantes de um modo em geral, a or- 
ganização do evento, Sebrae e ACIA 
criou várias comissões de logísticas 
para atender todas as necessidades e 
prestar assistência aos participantes e 
expositores da feira. 

O evento traz o que tem de mais 
moderno em lermos de tendências do 
comércio varejista e servirá de gran- 
de estímulo para a classe comercial 
de Açailândia e toda região tocantina. 
Com isso, o Sebrae pretende alcançar 
todos os objetivos fazendo com que 
cada expositor e participante também 
alcance os suas metas adquirindo o 
melhor em termos de conhecimentos 
e as mais modernas tendências do co- 
mércio. 

Por Antonio Maria 

O caso Neymar 

"A diretoria do Santos, em vez de apoiar o técnico, decidiu apoiar Neymar 
Foi como se a escola expulsasse o professor ofendido pelo aluno". 

Frei Betto 

Por Eduardo Hirata - Neymar 
tem 18 anos de idade. É uma revela- 
ção como jogador de futebol. Joga pelo 
Santos, o mesmo lime que projetou 
Pelé. E joga bem, muito bem. A dife- 
rença entre ambos é que Pelé procedia 
com educação em campo. 

Neymar é rebelde. Não entra apenas 
para jogar. Entra para lutar: xinga o técni- 
co, os adversários, até os parceiros de time. 
Neymar tem pavio curto. Age na base do 
olho por olho, dente por dente. Não se 
conforma de a bola não ser só dele. 

O então técnico do Santos, Dorival 
Júnior, em seu papel de educador (como 
todo técnico deveria fazer), puniu Neymar 
por mau comportamento. Por falta dc éti- 
ca, suspendeu-o de jogo. De um jogo im- 
portante, contra o Corinlhians, dia 22 de 
setembro. A diretoria do Santos, em vez 
de apoiar o técnico, decidiu apoiar Ney- 
mar. Foi como se a escola expulsasse o 
professor ofendido pelo alurio. 

Dorival Júnior foi demitido e Ney- 
mar, escalado para o jogo contra o Co- 
rinlhians. Adiantou pouco. O Corin- 
lhians ganhou por 3X2. 

Mano Menezes, técnico da seleção 
brasileira, fez o que o Santos deveria ter 
feito: puniu o jovem atleta. Mostrou-lhe 
os limites. Se Neymar quer ver seu talen- 
to brilhando nos jogos, terá que aprender 
a dominar sua fúria. Aprender a saber 
perder. E admitir que ele pode muito. 
Mas não pode tudo. 

O ílilebol já foi esporte. Hoje, é com- 
petição. Já foi arte. Hoje, é violência. Já 
foi fator de integração social. Hoje, acir- 
ra disputas entre torcidas enfurecidas. 
Os estádios, em dia de jogo, parecem 
penitenciárias em dia de visitas. Policiais 
por todos os lados, torcedores revistados, 
armas apreendidas. 

Os jogadores mais se parecem atle- 
tas de luta - livre. Entram em campo para 

trucidar o adversário. Predomina a agres- 
são verbal e física. As faltas não resultam 
da disputa de bola. São premeditadas e 
visam a mobilizar o adversário, dc pre- 
ferência mandá-lo para fora de campo ou 
mesmo para o hospital. 

Os valores democráticos são nega- 
dos pelo ethos guerreiro do futebol que se 
pratica hoje. Os times entram em campo 
imbuídos de espírito revanchista. Por trás 
de cada jogador há o jogo de poder dos 
cartolas. Os atletas valem pelo que re- 
presentam monetariamente. São tratados 
como produtos de exportação. E, num 
mundo carente de heróis altruístas, eles 
ocupam o vácuo. São idolatrados, inveja- 
dos, imitados. 

Na cabeça de milhares de crianças e 
jovens, eis um modo de se tomar rico e 
famoso sem precisar dar duro nos estudos. 
Basta ter a habilidade de fazer a bola obe- 
decer a vontade que se manifesta nos pés. 

Gigante adormecido não é apenas o 
Brasil. E também a nossa seleção, desde 
a conquista do pentacampeonato. Agora 
ela acorda. Acorda para a Copa de 2014, 
que terá o Brasil como palco. Alguns bi- 
lhões de dólares estão em jogo. Por isso, 
o que parece uma simples partida entre 
dois times é, para cartolas e investido- 
res, um laboratório destinado a transfor- 
mar gatos em leões. 

O Brasil não pode, em 2014, repetir 
o vexame de 1950. Naquela Copa, no 
jogo final, em pleno Maracanã, o Uru- 
guai ganhou do Brasil por 2 X 1. Na- 
quela época o futebol ainda era esporte. 
Os estádios não se pareciam a coliseus 
nem os atletas a gladiadores. E os carto- 
las torciam mais por seus times que por 
suas contas bancárias. 

Bons jogadores não brotam de um 
dia para o outro. São preparados desde 
a infância. Os clubes mantêm escolinhas 
de futebol. Muitas exigem dos alunos 

freqüência à escola formal e boas notas. 
Isso é bom. Mas não suficiente. Essas 
crianças deveriam também aprender o 
que significa ética nos esportes. Valores 
e direitos humanos. Para que, mais tarde, 
alucinadas pela fama e a fortuna, não se 
transformem em monstros suspeitos de 
cumplicidade com traficantes e de homi- 
cídios hediondos. 

Alguém já refletiu em que medida o 
'■bullying" que tanto assusta as escolas, 
é reflexo do que se passa em nossos es- 
tádios? Onde falta educação campeia a 
perversão. 

Se a lei do mais forte é o que predo- 
mina aos olhos da multidão, como espe- 
rar uma atitude diferente de crianças e 
jovens carentes de exemplos de genero- 
sidade e solidariedade? 

Nosso futebol, tão bom de bola, 
não estaria ruim da cabeça? Não teria se 
transformado num imenso cassino mo- 
nitorado por quem angaria fortunas? 

Faz sentido, num país civilizado, 
atletas, símbolos de vida saudável, po- 
sarem de garotos-propaganda de bebi- 
das alcoólicas? 

Há que escolher entre Olímpia e 
Roma, maratona c coliseu. E conhecer 
a diferença entre os verbos disputar e 
aniquilar. 

(Obs.: aproveitando a eleição geral, 
quando elegeremos os maiores governan- 
tes do país, responsáveis diretos na resolu- 
ção dos grandes problemas que atormen- 
tam a nação, é preciso colocar na pauta 
nacional de debates e proposições, esta 
"profissionalização precoce", de Crianças 
e Adolescentes, sobretudo no universo do 
futebol. Não é possível que continuemos a 
fechar os olhos fazendo de conta que está 
bem e vai melhorar, com essa vertigem 
capitalista/materialista, essa distorção.e 
perversão de valores, que castra a Infância 
e estressa as famíiias...Eduardo Hirata) 

"III SEMINÁRIO CRIANÇA NÃO É DE RUA" 

EM SÃO LUÍS, SEMINÁRIO DEBATERÁ POLÍTICA 

PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RUA 

Nesta quinta-feira e sexta-feira, dias 7 e 8 de outubro acontece em São Luís/ 
MA, o III Seminário Criança Não é de Rua" com o propósito de ampliar o debate 
sobre a Política Municipal de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação 
de Rua, que está em construção desde o início de 2010 por meio do diálogo entre 
representantes do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), Secretarias Municipais e Sociedade Civil. 

A situação de rua é um dos casos de vulnerabilidade mais prejudiciais à Crian- 
ça e ao Adolescente devido à condição peculiar de desenvolvimento em que se 
encontram e por ser um fenômeno que aparece aliado a várias outras violações de 
direitos, como trabalho infantil, violência doméstica e sexual, uso de drogas e o 
envolvimento em atos infracionais. 

Os serviços destinados a atender este público são insuficientes e alguns, previs- 
tos em leis, ainda nem existem na capital maranhense. 

Para enfrentar esta problemática, o CMDCA, instância deliberativa de Polí- 
ticas Públicas para área da Infância e Adolescência, e a Rede Amiga da Criança, 
articulação intereetorial focada em situação de rua, têm realizado ao longo dos anos 
diversas iniciativas, envolvendo organizações da sociedade civil, poder público, 
conselhos de direitos e tutelares. 

Como reconhecimento a estes esforços, São Luís está entre as nove cidades 
brasileiras que participam do Projeto "Os processos de construção e implementação 
de políticas públicas para Crianças e Adolescentes em situação de rua" desenvol- 
vido pelo Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância (CIESPI) 
ligado à PUC do Rio de Janeiro. 

A ''Política Municipal de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação 
de Rua" pode dar concretude aos direitos preconizados em marcos legais como o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Convenção Internacional dos Di- 
reitos da Criança e ser um instrumento para a sociedade pautar e acompanhar a 
efetivação de ações durante os próximos anos. 

A Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (Semcas) e a Ia Pro- 
motoria de Justiça da Infância e Juventude de São Luís têm sido parceiras desta 
iniciativa e na tentativa de envolver as demais Secretarias municipais no processo. 

Espera-se ter como resultado do evento a construção coletiva da "Política Mu- 
nicipal de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua" de São 
Luís, com o comprometimento de sua execução por parte dos setores da sociedade 
civil e gestores públicos. Também serão elaboradas ferramentas de monitoramento 
de sua implementação. 

(Obs: Açailândia participou dos dois Seminários anteriores, e deverá ser repre- 
sentada neste III Seminário Criança não é de Rua", com a conselheira dos direitos 
da Criança e do Adolescente, Zilda Marques dos Santos /Associação de Moradores 
da Vila Bom Jardim e o conselheiro Orlando Monteiro Pereira /Secretaria Mu- 
nicipal de Desporto, Cultura e Juventude. A Casa Abrigo da SEM APS/Secretaria 
Municipal de Assistência e Promoção Social será representada pela assistente social 
Lucinete Freitas de Aguiar). (Com informações da "Rede Amiga da Criança, de 
São Luís-MA") 

"CRIANÇAS COMO ARTISTAS, MODELOS: 

ISSO É SAUDAVEL?" 

Algumas crianças desenvolvem desde cedo um talento artístico. Muitos desses meni- 
nos e meninas prodígios já atuam profissionalmente como ator, DJ, tenor c dupla sertaneja. 

Para especialistas, o acompanhamento dos pais é muito importante para o desenvolvi- 
mento saudável desses pequenos artistas. A psicóloga e presidente da Associação Brasileira 
de Psicopedagogia (ABPp), Quézia Bombonatto, afirma que a arte é importante para o de- 
senvolvimento do indivíduo, mas também acaba promovendo e expondo muito a criança. 

Segundo ela, se os pais observarem atentamente a carreira de seus filhos e perceberem 
que o trabalho está se tomando algo desagradável, está na hora de parar e estimular outros 
interesses, sobretudo, fazer a criança estudar sempre. 

Em alguns casos, o Ministério Público intervém impondo orientações aos pais, como 
sempre acompanhar os filhos nas atividades artísticas e exigir boas notas na escola. 

(Obs.: em tempos dc eleições de artistas/palhaços, e ampla exposição de Crianças e 
Adolescentes em programas da televisão aberta, que inegavelmente conta na "formação e 
opinião pública", o poder da comunicação "uma imagem vale por mil palavras...". Acres- 
cente-se a "indústria da moda" e a "carreira nas passarelas", que utiliza cada vez mais mo- 
delos infanto-juvenis. O assunto bem merece mais reflexão e debate, não?) 

[Com informações da "Folha de S. Paulo (SP), Hélia Araújo, e ANDU - 03/10/2010] 

E PRECISO REPENSAR O 

"ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL" 

A política de enviar Crianças para instituições de proteção só porque os pais são pobres 
criou uma geração de desaparecidos no Brasil. Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, 
a presidente da Childvvatch International Research Network, Irene Rizzini, falou sobre os 
avanços trazidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em relação a este lema. 

Segundo ela, os 20 anos de ECA mudaram a concepção do Brasil em relação às crian- 
ças, que hoje são sujeitos de direitos, e colocou o País como uma liderança latina na imple- 
mentação do sistema de garantias de direitos. 

Por outro lado, Rizzini ressalta as falhas cometidas na efetivação desses direitos, prin- 
cipalmente entre a população de maior vulnerabilidade. Ela acredita que é necessária uma 
análise sobre a intervenção nas famílias que sofrem com violações, atribuição dada ao con- 
selho tutelar. 

Essa discussão, segundo ela, evitará que determinado órgão fique com missões impos- 
síveis de resolver. Por fim, Rizzni critica a chamada cultura da institucionalização, onde os 
abrigos são vistos como a única solução para as crianças em vulnerabilidade. Segundo ela. 
essa prática não resolve o problema, só agrava e desresponsabiliza a família. 

Obs.: O ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente- prevê no seu artigo 90, IV, a exis- 
tência de entidades de atendimento, em regime de "acolhimento institucional", antigo abri- 
go/abrigamento. O "acolhimento institucional" é uma medida de proteção à Criança e Ado- 
lescente, artigo 98 do ECA, determinada pela autoridade aplicada autoridade competente, 
ao artigo 101, VII, e §3°, do ECA. 

O "acolhimento institucional é medida provisória e excepcional, utilizável como for- 
ma de transição para reintegração familiar, ou não sendo esta possível, para colocação em 
família substituta, não implicando privação de liberdade. Açailândia conta com duas uni- 
dades de "acolhimento institucional , a Casa Abrigo, pública municipal, administrada pela 
SEM A PS/Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social, e a Casa Lar Meninas 
dos Olhos de Deus, da Associação Comunitária Bom Samaritano. Infelizmente, o teor da 
notícia confirma-se em nosso caso: embora avanços consideráveis, muitas vezes acabam 
como única solução para Crianças e Adolescentes em situações de abandono, negligência 
ou maus-tratos familiares. 

(Com informações da "Gazeta do Povo/PR e da ANDI, 05/10/2010) 
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Deputado eleito Hélio Santos e prefeito 

Ildemar concedem coletiva à imprensa 

MS 

n 

N 
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Na manhã de terça-feira, 05, o 

deputado federal eleito Hélio Santos 
e o prefeito Ildemar Gonçalves rece- 
beram a imprensa na sede do diretó- 
rio municipal do PSDB de Açailândia 
para entrevista coletiva, onde fez uma 
avaliação das eleições de três de ou- 
tubro, que culminaram com a eleição 
do primeiro deputado federal do mu- 
nicípio. 

Abrindo a coletiva, o prefei- 
to agradeceu a toda sociedade e aos 
companheiros de partido pela eleição 
do deputado. Ele frisou a atuação do 
prefeito de Imperatriz, Sebastião Ma- 
deira e do prefeito de Porto Franco, 
Deoclides Macedo. 

Ildemar disse que sempre acre- 
ditou na eleição de Hélio Santos, 
afirmando que era um projeto para 
garantir ao município e à região um 
representante na Câmara Federal. "Eu 
acredito que o Hélio vai tirar de letra 
seu mandato, porque além de ter ca- 
pacidade, ele conhece bem a região, 
suas necessidades e tem grande co- 
nhecimento com todas as lideranças 
da nossa região", frisou. 

O prefeito também avaliou a vo- 
tação de Hélio em Açailândia e nos 
municípios da região. Ele afirmou que 
a votação do candidato foi satisfatória, 
embora esperasse uma votação mais 
expressiva em Açailândia. O gestor 
também lembrou que a região estava 
com uma lacuna aberta e esta foi su- 
prida com a eleição de Hélio Santos. 

Já o candidato agradeceu a vo- 
tação que obteve, em particular à 
imprensa, pelo trabalho de conscien- 
tização que fez visando a eleição de 
candidatos da terra. "Vocês tiveram 
uma participação importante e agora 
nos encontramos Já na condição de 
deputado eleito e isso devo a todos 
vocês", disse. 

Hélio disse que como vereador de 

Açailândia, conhece bem as necessi- 
dades da cidade e da região e fez uma 
análise dos seus quatro mandatos e 
das mudanças que o município alcan- 
çou na gestão do prefeito Ildemar. 

O deputado lembrou da atuação 
dos ex-deputados Roberto Rocha e 
Sebastião Madeira, que este ano não 
concorreram à Câmara Federal. "O 
prefeito Ildemar com as lideranças do 
PSDB entenderam que meu nome era 
viável e concorri. Graças a Deus con- 
seguimos a eleição e por isso agrade- 
ço muito a todas essas lideranças que 
andaram comigo por toda a região, 
como o Deoclides também e assim, 
vou lutar para trazer tudo o que for 
possível para Açailândia e todos os 
municípios onde fiz compromisso", 
garantiu. 

Hélio disse que sabe da dimensão 
da sua responsabilidade como depu- 
tado federal. Ele falou que exercerá 
seu mandato de cabeça erguida, cana- 
lizando os recursos disponíveis para 
as cidades visando atender todas as 
necessidades. "Vou honrar cada voto 
e cada compromisso", frisou. 

O deputado eleito disse ainda 
que embora tenha apoiado Jackson 
Lago para o governo do estado, não 
se furtará em dar apoio à governadora 
Roseana Samey no que for beneficiar 
a população. "As cores partidárias fi- 
caram de lado e embora não sejamos 
aliados, não vou deixar de ajudar no 
que for possível para o bem do nosso 
estado", pontuou. 

Hélio frisou que tem consciên- 
cia de que não é deputado apenas de 
quem votou nele e que está feliz em 
ser o primeiro deputado federal elei- 
to por Açailândia. "Eu estou honrado 
e vou trabalhar por todos, sem olhar 
cara ou frente partidária", destacou. 

Outra situação levantada na co- 
letiva foi o fato de Açailândia não 

ter eleito nenhum deputado estadu- 
al. Ele atribuiu essa situação à gran- 
de quantidade de candidatos que 
foram apresentados e que nas próxi- 
mas eleições é necessário rever esta 
situação. Ele frisou a eleição de Car- 
linhos Amorim em Imperatriz, Valé- 
ria Macedo em Porto Franco e Fran- 
cisca Primo em Buriticupu. "Esses 
municípios tiveram .esse cuidado de 
eleger seus representantes, com uma 
quantidade menor de candidatos e 
acredito que os candidatos daqui 
olharão essa questão com mais cui- 
dado no futuro", frisou. 

Quanto a questão dos candidatos 
a deputado estadual de Açailândia, o 
prefeito Ildemar disse que Açailân- 
dia é uma cidade muito nova e que 
com uma análise melhor, no futuro 
será revertida essa situação. "A culpa 
não foi do eleitor, foi de nós políti- 
cos e acredito que é necessário pôr a 
cabeça no lugar, com candidatos do 
governo e de oposição, mas numa 
quantidade que garanta eleição. Fo- 
ram 55 mil votos para mais de dez 
candidatos de Açailândia e ainda os 
de outros municípios. Realmente não 
dá para eleger. Em nosso grupo ten- 
tamos aplicar essa questão de menos 
candidaturas, mas infelizmente não 
foi possível, mas sei que na próxima 
eleição vai haver juízo para que isso 
não se repita", analisou. 

Quanto a sucessão eleitoral em 
2012, Ildemar disse que não há como 
escolher adversário. O que ele espera 
é uma eleição saudável, onde a de- 
mocracia seja garantida e o resultado 
quem dará é o povo. 

Ildemar disse que se depender 
dele, Hélio Santos não será candida- 
to a prefeito nas próximas eleições, 
mas que a decisão cabe a ele. "Nós 
lutamos para eleger um deputado fe- 
deral e eu acredito que o Hélio tem 

que tirar seu mandato, garantindo os 
benefícios que só um deputado fe- 
deral pode trazer, no entanto, ele é 
quem sabe e acho que nós devemos 
encontrar um candidato para fazer 
um grande trabalho, até melhor que o 
meu como prefeito", observou. 

O prefeito ainda falou sobre a 
eleição para a presidência da Câ- 
mara Municipal no final do ano. Ele 
afirmou que a decisão é dos verea- 
dores e que ainda há muito o que se 
conversar até lá. "A Câmara é muito 
forte, os vereadores com certeza to- 
marão a decisão correta e só cabe a 
mim acatar a decisão dos parlamen- 
tares, que formam uma das melhores 
câmaras do Estado". 

Ildemar afirmou que sua respon- 
sabilidade aumentou com a eleição 
de Hélio Santos, já que o povo da 
região tocantina lhe deu um deputa- 
do federal. "O Hélio vai me ajudar a 
trabalhar por Açailândia e em toda a 
região. É uma parceria que tem dado 
certo e vamos fazer muito. Além do 
Hélio tenho outros amigos deputados 
federais e mais dois deputados es- 
taduais, a Valéria e o Cadinhos, por 
isso sei que vamos fazer muito. Eu 
acredito primeiro em Deus e depois 
no trabalho, por isso vamos conse- 
guir", apontou. 

Candidatos que foram trazidos 
de outras regiões, como o deputado 
estadual Hélio Soares, apoiado pela 
ex-prefeita Gleide Santos, não obti- 
veram votação expressiva. Ildemar 
foi questionado sobre o assunto "A 
população deu a resposta à Gleide, 
que quer votar em candidatos da ci- 
dade e não em candidatos que nunca 
fizeram nada pela cidade, então acho 
que ela vai avaliar melhor essa ques- 
tão nas próximas eleições", avaliou 
Ildemar. 

No tocante à eleição para gover- 

nador, Ildemar analisou como uma 
resposta à governadora Roseana Sar- 
ney. Para o prefeito, a população dis- 
se que ela precisa trabalhar mais por 
Açailândia. "Eu acredito que ela vai 
ler um comportamento diferenciado 
neste mandato". Ele completou di- 
zendo ainda que os próximos passos 
quanto ao governo serão definidos 
pelo PSDB, diante o compromisso 
da governadora Roseana de trabalhar 
por Açailândia, trazendo os benefí- 
cios que a cidade e toda a região pre- 
cisa. "A oposição ou o apoio só vai 
depender da governadora olhar para a 
região. Quando ela assumiu o gover- 
no, tirou todos os recursos deixados 
pelo ex-governador Jackson Lago e 
espero que ela repense agora e com 
certeza vai dar certo", apostou ele. 

Ildemar encerrou dizendo que 
o povo entendeu o projeto que foi 
apresentado. Ele afirmou que o Hélio 
é um político jovem, de mente aberta 
e que trabalhará muito. Já o deputado 
Hélio encerrou dizendo que seu man- 
dado é do povo. Ele agradeceu à im- 
prensa e a cada cidadão de Açailândia 
e da região. "Eu vou trabalhar muito 
pelo meu povo. Quero agradecer a 
todos. Quero agradecer à dona Zita 
que andou comigo como se ela fosse 
a candidata. Agradecer aos vereado- 
res pelo apoio e sei que o amadure- 
cimento da Câmara garantirá a conti- 
nuidade dos trabalhos com a eleição 
de presidente que vem aí, onde todos 
são capazes de administrar aquela 
Casa. Meu muito obrigado", fechou. 

Hoje à tarde o deputado Hélio 
Santos, o prefeito Ildemar e todas as 
lideranças que atuaram no projeto de 
sua eleição, realizarão carreata em 
agradecimento ao povo pela eleição 
do primeiro deputado federal eleito 
por Açailândia. 

Da Assessoria 

Hélio Santos agradece apoio de Madeira e Imprensa 

O deputado federal eleito Hé- 
lio Santos (PSDB) esteve na ma- 
nhã de ontem participando do café 
da manhã, oferecido pela deputa- 
da estadual eleita Valéria Macedo, 
em sua residência situada na Rua 
Simplício Moreira, em Imperatriz. 
A imprensa esteve praticamen- 
te em peso, atendendo o convite 
formulado pelo jornalista Josué 
Moura, um dos coordenadores da 
campanha de Valéria. 

Hélio Santos que fez dobradi- 
nha com Valéria Macedo aprovei- 
tou a oportunidade para agradecer 
o apoio recebido dos profissionais 
de imprensa de toda região tocan- 
tina. Para o deputado eleito, o 
apoio de toda imprensa da região 
foi fundamental para que ele fosse 

eleito para uma cadeira na Câma- 
ra Federal. 

Demonstrando profundo conhe- 
cimento da região e do Maranhão, 
Hélio Santos falou dos indicado- 
res sociais, observando que, como 
único eleito na região vai se desdo- 
brar para realizar um bom trabalho 
em favor do Maranhão, "mas de 
maneira especial a minha região", 
destacou Santos, garantindo que 
vai abrir um escritório político em 
Imperatriz para dar suporte a todos 
os municípios da região. 

Hélio Santos afirmou que vai 
lutar por recursos para os municí- 
pios Tocantins, pois recebeu apoio 
de vários prefeitos, mas destacou 
o apoio do prefeito de Imperatriz, 
Sebastião Madeira. "Tive o orgulho 

de votar quatro vezes para Madei- 
ra, elegendo-o deputado, um parla- 
mentar atuante na defesa de nossa 
região", disse Hélio Santos, ob- 
servando que o mesmo trabalho, a 
mesma dedicação, Madeira tem tido 
com o município de Imperatriz. 

O deputado federal eleito des- 
tacou também dois prefeitos da 
região tocantina que colaboraram 
decisivamente com sua eleição: Il- 
demar Gonçalves, de Açailândia, e i 
Deoclides Macedo, de Porto Fran- r 
co, irmão da deputada eleita Valéria 
Macedo. Finalmente disse acreditar iwi 
que Valéria vai realizar, também, 
um excelente trabalho na Assem- 
bléia Legislativa do Estado do Ma- 
ranhão. 

Domingos Cezar 
m 
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Fatos novos obrigam comissão continuar 

com sindicância na 3a Vara da Comarca 

Uma Comissão apura prováveis irregularidades ocorridas na 3a Vara 

<■7 

Os magistrados determinam a prorrogação dos trabalhos 
da Comissão de Sindicância que apuram denúncias na 3a Vara 

A Comissão de sindicância que 
apura prováveis irregularidades 
ocorridas na 3;' Vara da Comarca de 
Açailândia foi prorrogada por mais 
um mês, devendo, desta forma, se es- 
tender até o próximo dia 20 de outu- 
bro. Até lá o juiz Luiz André Santos, 
titular da 2a Vara, mas respondendo 
pela 3a Vara espera que os trabalhos 
da Comissão estejam concluídos. 

Presidida pela servidora Adriana 
Lima Brandão Torres e formada, ain- 
da, pelas servidoras Mayara Cristina 
Alencar de Sousa e Luciana da Silva 
Machado, a comissão recebeu a in- 
cumbência de apurar todas as denún- 
cias que chegaram à secretaria da 3a 

Vara dando conta de indícios referen- 
tes à expedição de alvarás judiciais e 
depósitos judiciais. 

A Comissão, de acordo com de- 
terminação do juiz Luiz André San- 
tos, tinha o prazo de 30 dias, que 
se esgotaria no último dia 20 de se- 
tembro. Entretanto, esse prazo, de 
acordo com o magistrado, poderia 
ser prorrogado desde que houvesse 
necessidade. O magistrado cobrou da 
Comissão que fosse feita uma sindi- 
cância com imparcialidade para que 
não se cometa uma injustiça. 

Nos últimos dias, contudo, fatos 
novos foram aparecendo o que obriga 
a comissão dar continuidade ao tra- 

balho de sindicância. Assim sendo, 
a Comissão, por intermédio de sua 
presidente, solicitou a prorrogação 
do prazo para mais 30 dias, tempos 
que espera ser suficientes para sua 
conclusão. 

Os trabalhos prosseguem de for- 
ma independente, imparcial e sigilo- 
so, conforme determinou o magistra- 
do. Ele diz não importar que o prazo 
venha a ser prorrogado, para o juiz, o 
importante é a rígida e completa apu- 
ração dos fatos. A Portaria 02/010 foi 
assinada pela então juíza da 3a Vara, 
Alessandra Costa Arcangeli, antes 
de deixar o cargo em agosto passado 
quando saiu de Férias. 

Veiculo encontrado com falso despachante 

é de propriedade de empresa Seguradora 

Ao que tudo indica o veículo era clonado ainda na fábrica 
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Piorou ainda mais a situação de 
Manoel Raimundo Feitosa Silva, 34 
anos, residente em Açailândia, que 
foi preso em flagrante por não expli- 
car a procedência do veículo Strada 
Advent Flex, placa NND-2937, cor 
cinza, fabricação modelo 1010, com 
o qual desfilava pela cidade. 

Ele foi detido quando se passa- 
va por despachante no interior da 
11a Ciretran tentando a todo custo 
legalizar o automóvel. Em pos- 
se de Manoel Raimundo a polícia 
apreendeu também a nota fiscal de 
compra do veículo que era falsa. A 

nota falsificada grosseiramente no 
valor de RS 46.200,00 encontrava- 
se em nome da empresa Milenium, 
de Imperatriz. 

Durante as investigações, o de- 
legado Ricardo Luis de Moura e Sil- 
va, que preside o inquérito descobriu 
que a nota estava no endereço de 
Daniel Mateus Mota, que segundo 
o falso documento indica residir na 
Rua João de Deus, 315, bairro Nova 
Imperatriz. A polícia descobriu que 
esse endereço não existe em Impera- 
triz e que a Rua João de Deus existe, 
mas no bairro Getat, em Açailândia. 

Em ofício remetido para o de- 
legado Ricardo Luiz, o gerente 
comercial da Milenium informou 
que a nota fiscal não é originária 
da empresa, que desde dezembro 
do ano passado emite notas ele- 
trônicas. Ao indagar ao chefe da 
1 Ia Ciretran, se Manoel Raimundo 
Feitosa Silva era funcionário do 
órgão recebeu a resposta: "ressalto 
que o mesmo não possui nenhum 
vínculo empregatício junto a 11a 

Ciretran". 
Novas provas - Recentemente a 

polícia encontrou mais uma prova 
que incrimina ainda mais o acusado 
Manoel Raimundo, trata-se de có- 
pia da nota fiscal verdadeira da Fiat 
Automóveis S/A estabelecida em 
Betim (MG). A nota de No. 386929 
no valor de RS 40.005,76 foi emiti- 
da no dia 24 de maio de 2010, em 
nome da verdadeira proprietária do 
veículo em questão, a Sul América 
C.N. Seguros, empresa estabeleci- 
da em Belo Horizonte (MG). 

O veículo, de acordo com o 
delegado Ricardo Luiz, foi devida- 
mente quitado na fábrica da Fiat, 
em Betim, pela empresa Sul Amé- 
rica Seguros, que pagou o seguro 
e que legalmente lhe pertence. O 
delegado vai ouvir mais uma vez 
o falso despachante, para compre- 
ender como ele conseguiu esse ve- 
ículo, para então concluir o inqué- 
rito policial e encaminhá-lo para a 
Justiça. 

IMON/SIS 
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Stela Martins Chaves Anicácio - Advogada e Corretora de Imóveis 
OAB-MA 5810 / CREC11852 - 20a Região 

Casa - situada na Rua Santo Antonio, n0132, Jacu. Com 02 quartos, sala, cozinha, 
banheiro social e quintal. Terreno medindo lOm x 25m = 250m2. Valor: R$ 15.000,00. 

Casa - situada na 0.48, Lote 103, Vila lldemar. Com 02 quartos, sala, cozinha, banhei- 
ro social e quintal. Terreno medindo 9m x 15m = 135mz. Valor: R$ 22.000,00. 

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

Casa - situada na Q. 55, Lt. 140, Vila lldemar. Com 02 quartos, sala e cozinha, banhei- 
ro social, garagem, quintal com área de serviço. Murada e forrada. Terreno medindo lOm x 
15m = 150m2. Valor: RS 30.000,00. 

Casa - situada na Q. 84, Lt. 187, Vila, lldemar. Com 03 quartos, sala e cozinha, banhei- 
ro social, quintal. Terreno medindo 6,00m x 15m = 144m2. 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: RS 35.000,00. 

Casa - situada na Q. 30, Lote 71 e 72, Vila lldemar. Com 01 Suíte, 01 quarto, sala e 
cozinha, banheiro social, garagem e quintal. Terreno medindo 9m x 30m = 270m2. Valor: 
RS 37.000,00. 

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 lOm x 30m = 
300m2. Valor; R$ 50,000,00. 

Casa - situada na Rua 2, Q. 03, casa 04, Vila Bom Jardim 2. Com 02 quartos, sala, 
cozinha, banheiro social, área de serviço, garagem, depósito e quintal. Terreno medindo 
6,55m x 18,70m = 122,48m2. Valor: RS 60.000,00. 

Casa - situada na Rua Brasil, n0139, Vila Maranhão. Com 02 quartos, 02 salas, cozi- 
nha, banheiro social, área de serviço, garagem e quintal. Terreno medindo 6,55m x 18,70m 
= 122,48m2. Valor; RS 65.000,00. 

Casa - situada na Rua 4 de Outubro, 201, Q. 21, Lt. 14, Vila Sâo Francisco. Com 02 
suítes, 01 quarto, 3 salas, cozinha, banheiro social, depósito, 1 quarto com banheiro e 
garagem para 4 carros. Terreno medindo 20m x 20m = 400m2. Valor: RS 120.000,00. 

Casa - situada na Q. 57, Lt. 01, Parque das Nações. Com 3 quarto, 01 sala, cozinha, 
banheiro social, depósito e garagem para 5 carros. Terreno com área de 600m2. Valor: RS 
215.000,00. 

Casa - situada na Rua São Paulo, 447, Centro. Com 03 quartos, 02 salas, 01 sala pra 
computador, cozinha, 2 banheiros sociais, área de serviço, despensa e garagem. Terreno 
medindo 5,30m x 25m = 132,5m2. Valor: RS 250,000,00. 

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; RS 65.000,00. 

Ponto Comercial e Residencial - situada na Rua 2, Q. 18, Lt. 04, Jardim de Alah. Con- 
tendo: 01 Ponto Comercial com 02 depósitos: Casa: Com 02 quartos, 02 salas, cozinha, 
banheiro social, área de serviço, garagem, garagem e quintal. Terreno medindo 12m x 30m 
=360m2. Valor: RS 80.000,00. 

Ponto Comercial e Residencial - situada na, Q. 19, Lt. 14-A, Vila Bom Jardim. Con- 
tendo: 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. 

Ponto Comercial e Residencial - situada na Rua Lamante Júnior, n0 808, Laranjeiras. 
Contendo: 01 Ponto comercial, 03 quartos. 3 salas. 2 cozinhas, banheiro social, depósito. 
Terreno medindo 09m x 40m = 360m2. Valor: RS 150.000,00. 

Ponto Comercial e Residencial - situada na, Q. 58, Lt. 146, Vila lldemar. Contendo; 
01 Ponto comercial com 1 banheiro; 01 Casa; Com 01 Suíte, 02 quartos, 2 salas, cozinha 
e banheiro social. Área total de 9m x 15m = 135m2. Valor; RS 230.000,00. 

Ponto Comercial e Residencial - situada na Av. Santa Luzia, Lt. 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07 e 08, Jardim de Alah. Contendo: 01 Ponto comercial: 02 Casas; Com 01 Suíte, 01 
quarto, sala, cozinha e área de serviço; 01 Casa; 02 Suites, 04 quartos, sala, 02 banheiros, 
cozinha e área de serviço. Área total de 2.880,00m2. 

Chácara - situada na Q. 07, 08, 11 e 12, Parque Novo Horizonte, Açailândia-MA. 
Contendo; Casa; Com 01 quarto, 01 suíte, 02 salas, 01 banheiro social, cozinha, dispen- 
sa. 01 Campo society, 01 Quiosque, 02 Banheiros. Área total de 16.500,00m2. Valor: RS 
300.000,00. 

Terreno - com área de 300 m2, situado na Rua Cedro. Lt. 11, Quadra 297, Bairro Vila 
Bom Jardim. Valor; RS 9.000,00. 

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

Terreno - com área de 300m2, medindo 12m x 25m, situado na Rua Galdino C. Andra- 
de, Q. 59, Lotes 10, Vila Bom Jardim. Valor: R$ 35.000,00. 

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

Terreno - murado, com área de 900m2, medindo 30m x 30m, situado na Q. 15, Lotes 
18,19 e 20, Jardim América. Valor; RS 80.000,00. 

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: RS 200,000,00. 

cssinin* 

Casa - situada na Rua Dom Pedro 1,611, Jacu. Com 3 quartos, 02 salas, cozinha, banheiro 
social e garagem. Valor: RS 510,00. 

Casa - situada na Q. 57, Lt. 01, Parque das Nações. Com 3 quartos, 01 sala, cozinha, ba- 
nheiro social, depósito e garagem para 5 carros. Valor: RS 1.800,00. 

Ponto Comercial - situados na Rua Goiás, 1848, centro. Medindo 7,00m x 13,00m = 
91,00m2. Valír RS 850,00. 
fk Ponto Comercial - situado Av. Santa Luzia, n0 219, Centro. Medindo 12,00m x 20,00m = 
240,00m2. Valor RS 3.060,00. ■k 

Rua Rio Grande, 101 - Centro 

CER 65930-000 - Açailândia-MA 
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Militares prendem trafícantes 

com 50 kg de maconha 

A apreensão aconteceu quando dois homens 

tentavam passar com a droga no posto da PRF 
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Marcos Frank Fernandes Ribeiro, se 
deslocou para o posto aonde encon- 
trou o ônibus estacionado no pátio do 
posto da PRF. 

Os militares abordaram dois 
homens suspeitos, os quais se ne- 
garam que tivessem até mesmo 
bagagens. Ao revistar os dois in- 
divíduos, os policiais encontraram 
com eles etiquetas das bagagens. 
De posse das etiquetas localizaram 
duas bolsas, cada uma contendo 50 
quilos de maconha prensada. 

Os dois indivíduos, identificado 
através de um bilhete de passagem 
foram presos por tráfico ilícito de 
substância entorpecente e recam- 
biados para a Delegacia de Polícia 
Civil. Ambos confessaram aos poli- 
ciais que adquiriram a maconha no 
município de Novo Repartimento, 
no Pará, e pretendiam vendê-la em 
Teresina, no Piauí. 

2 homens são presos transportando 50 kg de maconha 

Após uma denúncia anônima po- 
liciais militares prenderam na madru- 
gada do último sábado (2) dois indi- 
víduos que tentavam passar no posto 
da Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
portando 50 quilos de maconha pren- 
sada. O carregamento da droga foi 
apreendido, e os dois indivíduos fo- 
ram presos em flagrante. 

Era madrugada quando o poli- 
cial rodoviário Roberto Portela de 
Oliveira, lotado na \8a Superinten- 

dência Regional de Polícia Rodo- 
viária Federal recebeu a denúncia 
anônima, via rádio, que dois ou três 
indivíduos suspeitos deslocavam-se 
em um ônibus da empresa Boa Es- 
perança que faz o a linha Tucuruí 
(PA) até o estado da Paraíba. 

O policial rodoviário entrou em 
contato imediato com uma guamição 
da Polícia Militar comandada pelo 
Sargento-PM Árias Ribeiro Cunha, o 
qual, na companhia do Soldado-PM 

Jovens são presos sob a 

acusação de tráfico de drogas 

Foram presos em flagrante deli- 
to e enquadrados na previsão legal 
do Artigo 22 c/c Artigo 35 da Lei 
11.343/2006, cuja enumeração tipi- 
fica crime de tráfico de substância 
entorpecente e associação para o 
tráfico, Fábio Oliveira Limas, e Rai- 
fran Leite de Assis. 

Ambos foram detidos na noite da 
última quinta-feira quando circula- 
vam nas imediações da estação rodo- 
viária em uma motocicleta BIS. No 
primeiro momento, o que chamou a 
atenção dos policiais militares que 
faziam ronda pelas redondezas, é que 
o rapaz que estava na garupa da mo- 
tocicleta não usava capacete, confor- 
me determina as leis de trânsito. 

Os militares Antonio Carlos Sil- 
va Linhares e Rubenilton da Silva 

Leite se surpreenderam quando fize- 
ram a abordagem, pois os dois jovens 
empreenderam fuga no pequeno veí- 
culo. Ao realizar uma nova aborda- 
gem, os policiais notaram quando 
um deles arremessou papelotes no 
chão, que os militares desconfiaram 
tratar-se de entorpecentes. 

Mesmo diante das evidências, 
uma vez que os militares presen- 
ciaram quando os papelotes foram 
jogados ao chão, ambos negaram 
que o entorpecente encontrado nos 
papelotes pertencesse a eles. Na 
Delegacia de Polícia, entretanto, 
Fábio disse que fugiu temendo os 
policiais, porém voltou a negar que 
fosse dono da droga, muito embora 
tenha confessado ter sido e proces- 
sado por roubo. 

Depois de algum tempo, Fábio 
Oliveira Lima, que afirma ser músi- 
co, se entregou revelando que há cer- 
ca de três anos é usuário de maconha 
e crack, que naquela noite se dirigiu 
às proximidades da rodoviária com 
o objetivo de comprar drogas. Disse 
que, na ocasião, encontrou Raifran 
que o levou a uma boca de fumo, no 
Casquêiro, onde adquiriu a droga. 

Raifran Leite de Assis confes- 
sou ao delegado Sidney Oliveira de 
Sousa, que os papelotes arremessa- 
dos por ocasião de sua detenção re- 
almente pertencia á ambos. Admitiu 
que seja usuário de maconha e crack, 
que já foi preso anteriormente por | 
porte ilegal de arma. Com eles fo- 
ram apreendidas cerca de 15 gramas 
de maconha e três pedras de crack. 

Acusado de matar taxista é condenado 

a 16 anos e 6 meses de reclusão 

O advogado do acusado, Oziel Vieira, que defendeu a tese de 

negativa de autoria, vai recorrer da decisão do Corpo de Jurados 

Mariano Antonio de Abreu Júnior, 
acusado de ler matado o taxista Vicente 
Alves Teixeira, que era seu cunhado, foi 
condenado a 16 anos e 6 meses de reclu- 
são em regime fechado, em julgamento 
realizado nessa quinta-feira (7), no au- 
ditório da Academia Imperatrizense de 
Letras (A1L). 

A Reunião do Tribunal do Júri Po- 
pular, que julgou e condenou Mariano 
Júnior, foi presidida pela juíza Samira 
Barros Heluy, titular da 5a Vara Crimi- 
nal da Comarca de Imperatriz. A acu- 
sação esteve a cargo, mais uma vez, do 
Promotor de Justiça Domingos Eduardo 

Silva. 
A defesa esteve a cargo do advoga- 

do Oziel Vieira, que defendeu a tese de 
negativa de autoria do acusado. 

Em seu depoimento, Mariano An- 
tonio de Abreu Júnior, negou que tenha 
sido ele o autor da morte de Vicente 
Alves Teixeira. Ele, inclusive, já tinha 
sido julgado por acusação desse crime 
e foi absolvido. Entretanto, o Ministério 
Público recorreu da decisão do Tribunal 
do Júri e o Tribunal de Justiça anulou o 
julgamento, determinando que fosse re- 
alizado outro, o que aconteceu ontem. 

Mariano Júnior responde também a 

acusação pela morte de outro cunhado, 
desta feita perpetrada em Açailândia. O 
julgamento desse crime ainda não foi 
marcado. 

Com esse julgamento, chegou ao 
fim a 6a Reunião Ordinária do Tribunal 
do Júri Popular relativa ao ano de 2010. 

A pauta da 7a e 8a reuniões já foi de- 
finida. A 7a acontecerá de 25 a 27 de ou- 
tubro e no dia 3 de novembro, enquanto 
a 8a será realizada de 9 a 12 de novem- 
bro, que serão realizadas no auditório 
da Facimp e da Uema, respectivamente, 
em função das obras de reformas do Fó- 
rum Henrique de La Rocque. 
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PLANETA 

VEÍCULOS 

Financiamento e Consignação 

veículos em estoque 

CELTA 1.0 2PIS C/ AR, TRAVA E ALARME ANO/ 
MOD: 2002/2003 COR: AZUL 

CELTA 1.0 FLEX 4P C/ AR ,TRAVA , E SOM ANO/ 
MOD:2005/2006 COR: AMARELO 

CELTA 1.0 4PTS C/AR ANO/MOD: 2004/2004 
COR: BRANCO 

CORSA WIND SEDAN C/ AR, TRAVA ANO/MOD: 
2001/2001 COR: PRATA 

CORSA WIND SEDAN C/ AR, TRAVA E ALARME 
ANO/MOD: 2001/2001 COR: CINZA 

CORSA WIND SEDAN C/ AR, DH, TRAVA E ALARME 
ANO/MOD: 2002/2002 COR: BRANCO 

CORSA HATCH 1.0 C/ TRAVA, ALARME E SOM 
ANO/MOD: 2002/2002 COR: BRANCO 

GOL 1.0 4PTS G3 C/ AR, TRAVA E ALARME ANO/ 
MOD: 2004/2005 COR: 
PRETO 

MOTO BIZ 125 C/ PARTIDA ANO/MOD: 2007/2007 
COR: PRETO 

PALIO CELEBRATION 1.0 4PTS COMPLETO ANO/ 
MOD: 2008/2008 COR: PRETO 

PALIO 1.0 4PTS COMPLETO ANO/MOD: 2005/2006 
COR: PRATA 

PALIO 1.0 4PTS C/AR ANO/MOD: 1997/1997 
COR: VERMELHO 

S10 DE LUXE CD DUPLA 4X4 COMPLETA ANO/ 
MOD:2002/2002 COR: PRATA 

STILO 1.8 FLEX COMPLETO ANO/MOD: 2006/2007 
COR:PRETO 

STRADA 1.3 CE COMPLETA ANO/MOD; 2005/2005 
COR: CINZA 

VECTRA SEDAN ELEGANCE 2.0 COMPLETO ANO/ 
MOD: 2008/2009 COR: PRATA 

TODA LINHA CHEVROLET O KM 

AÇAILANDIA, 28/09/2010 

Willian Chaer 

Ger.de Vendas 
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1991 3538-1402 

Rua São Luisr n0 368 - Centro - Açailândia-MA 

E-maíl: planetaacai@yahoo.com.br 
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Muita tristeza no velório e 

sepultamento de Dezin 

O líder comunitário faleceu dia 1o de outubro em acidente de carro na BR-222 

rr 
m 

O grave acidente automobilistico que ceifou a v ida do lider 
comunitário e político Dezihho do Cor rego Novo 

Há menos de 20 dias do acidente 
que ceifou a vida do líder ex-vereador 
e líder comunitário do povoado Novo 
Bacabal (70 quilômetros de Açailân- 
dia), Eutímio Gonçalves Viana, o 
Altino, 61, o município perde tam- 
bém em acidente ocorrido na mesma 
BR-222, o ex-candidato a vereador e 
líder comunitário do Córrego Novo, 
Adeilson Pereira de Santana, 54, po- 
voado localizado há 60 quilômetros 
de distância da sede e 10 do povoado 
Novo Bacabal. 

A história desses dois líderes de 
suas respectivas comunidades esteve 
intrinsecamente ligada por suas atu- 
ações na política partidária. Ambos 
tiveram uma vida dedicada às cau- 
sas de suas populações rurais, foram 
também em suas vidas profissionais 
pequenos produtores rurais, mas com 

vasta liderança política. Por suas atu- 
ações eram respeitados e disputados 
pelos grupos políticos que dominam 
a política local. 

Embora tenha falecido há menos 
de 20 dias de diferença, outra coisa 
coincide na vida e na morte de am- 
bos. Eles foram vitimados por aci- 
dente automobilístico na BR-222, há 
menos de 500 metros do local dos 
dois acidentes. Ambos tiveram mor- 
te instantânea. Ambos foram velados 
e chorados por centenas de pessoas 
que compareceram a seus funerais 
para lhes prestar um último adeus. 

O acidente com Dezin, que era 
membro da Igreja Adventista do Sé- 
timo ocorreu quando o mesmo este- 
ve na sede do município, dia Io de 
outubro com o objetivo de adquirir 
material de campanha de seus candi- 

datos que seriam entregues aos cabos 
eleitorais do povoado Córrego Novo. 
Ao retomar para sua localidade, por 
volta das 20h00, no KM 627 da Reta, 
ao tentar uma ultrapassagem seu veí- 
culo colidiu frontalmente com outro. 
Teve morte instantânea. 

Na ocasião, Adeilson Pereira de 
Santana, o Dezinho, dirigia o auto- 
móvel Fiat Uno, placa KEY-2205/ 
MA, que chocou frontal e violenta- 
mente com o veículo Corgo, de placa 
HPG-9705/TO, que na oportunidade 
era dirigido por um motorista que 
evadiu-se do local do acidente. José 
dos Reis Marinho, que fazia compa- 
nhia ao motorista do Corgo, disse à 
polícia que Dezin ao tentar a ultra- 
passagem teria provocado o grave 
acidente que ceifou sua vida. 

Seu corpo foi velado, após ser li- 
berado no dia seguinte, sábado, 2, do 
IML de Imperatriz, na casa de uma 
filha residente no Jardim de Alah. 
No domingo (3), pela manhã, o cor- 
po do líder comunitário foi levado 
para a igreja central Adventista do 
Sétimo Dia, onde ocorreu a celebra- 
ção religiosa. Em seguida, sob forte 
de comoção de familiares, amigos, 
políticos e admiradores o corpo foi 
trasladado e sepultado no Campo da 
Saudade. 

Dezin residia há cerca de 30 anos 
em Açailândia, tinha 54 anos de ida- 
de, deixou viúva a senhora Isabel 
Brás de Santana e órfãos os filhos Ju- 
dson Brás de Santana e Judicéia San- 
tana Santos, além dos netos, Yasmin 
da Costa Nascimento e Christian de 
Santana Santos. Era filho da senhora 
Juvenilda Lacerda Santana e irmão 
de Aluísio, Helena, Wilson, Isabel, 
Gilson, Maria, Valdecy, Adelino Pe- 
reira de Santana Júnior, Arnaldo e 
Izabel. 
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ENTREGAMOS A DOMICÍLIO 
LIGUE E RECEBA EM SUA CASA 

(99) 3538-2038 

PASSAGENS PARA: 

São Luís • Belém • Castanha! • Rondon 
Marabá • Jacundá • Goianésia • Tucuruí 
Tailândia • Parauapebas Canaã 

Qualidade garantida em montagem, manutenção 

industrial e locação de equipamentos. 

MONTAGENS INDUSTRIAIS 
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"Quem governa, não governa apenas para 

um grupo, governa para todos" diz Madeira 

ao avaliar o resultado da eleição 

Prefeito Sebastião Madeira 

Na primeira entrevista á impren- 
sa depois da proclamação do resul- 
tado da eleição o prefeito Sebastião 
Madeira (PSDB) disse lamentar que 
o candidato a governador apoiado 

por seu grupo em Imperatriz não 
tenha repetido a mesma votação 
que obteve em Imperatriz, nas ou- 
tras regiões do Maranhão, mas que 
política "não se faz olhando para 

retrovisor" e que encara o resulta- 
do do pleito com a tranqüilidade 
da experiência de acumular na sua 
trajetória política, como apoiador e 
candidato, dez eleições. 

Para o prefeito os candidatos 
apoiados direto e indiretamente por 
ele obtiveram uma votação dentro 
do esperado. O ex-governador Ja- 
ckson Lago (PDT), por exemplo, 
teve em Imperatriz a maior votação 
do Estado. Saiu consagrado com 
73,63% dos votos dados para go- 
vernador. 

Seu grupo assinala o prefei- 
to, reelegeu o deputado Carlinhos 
Amorim (PDT), inspirou uma boa 
votação ao candidato a deputado fe- 
deral Edmilson Sanches, que saiu 
de Imperatriz praticamente com a 
mesma votação que ele, Madeira, 
obteve em três disputas de deputa- 
do federal ( na casa dos 20 mil vo- 
tos) e ainda a ajudou a eleger Hélio 
Santos (PSDB), Cleber Verde (PR) 

e Carlos Brandão (PSDB). 
"Lamento que o deputado Davi 

Júnior, que tanto tem ajudado Im- 
peratriz não tenha conseguido a 
reeleição, mas Imperatriz foi jus- 
ta dando a ele uma votação acima 
dos 30 mil votos" disse Madeira 
acrescentando que acredita que na 
composição do novo governo de 
Roseana ele possa vir a reocupar 
uma vaga na Câmara já que ficou 
na primeira suplência da bancada 
eleita na coligação o Maranhão não 
Pode Parar. 

O prefeito Madeira disse ainda 
que ficou satisfeito com a votação 
obtida pelo candidato a presidente 
de seu partido, PSDB, a Presidên- 
cia da Republica José Serra que 
ficou empatado tecnicamente com 
Dilma, apoiada pelo presidente 
Lula. Serra, sem uma campanha os- 
tensiva, obteve 33,69% dos votos 
de Imperatriz para presidente; Dil- 
ma ficou com 35,87%. 

Sobre a vitória de Roseana Se- 
bastião Madeira declarou: democra- 
cia é isso. Uns ganham, outros per- 
dem. "Da minha parte, como prefeito 
de uma das maiores cidades do Mara- 
nhão, estamos abertos para continuar 
com as parcerias e levar as questões 
de Imperatriz para discutir com o 
Governo do Estado. Quem governa, 
não governa apenas para um grupo, 
governa para todos" pontuou. 

Na região tocantina, mesmo 
com a derrota de Jackson Lago, 
Madeira (Imperatriz) Ildemar 
(Açailandia) e Deoclides Macedo 
(Porto Franco) provaram que tem 
peso e influência política. Juntos, 
conseguiram além de uma votação 
substancial para seus candidatos 
majoritários, elegeram os candida- 
tos proporcionais que apoiavam di- 
retamente. Madeira com Carlinhos, 
Deoclides com Valéria Macedo e 
Ildemar, com Hélio Santos, este úl- 
timo eleito deputado federal. 

Vereador afirma que eleição demonstrou 

liderança que Madeira tem no município 

O vereador Luis Gonçalves da 
Costa, o Pastor Luis Gonçalves, líder 
do PSB na Câmara Municipal, usou 
a tribuna na sessão de ontem para fa- 
zer comentários à respeito da eleição 
do último domingo. Gonçalves, ini- 
cialmente, parabenizou a postura de 
todos os candidatos, "uma vez que 
tivemos uma eleição bastante dispu- 
tada, mas sem baixaria". 

De acordo com o líder socialis- 
ta, a eleição serviu para demonstrar 
a inconleste liderança que o prefeito 
Sebastião Madeira tem na região, 
mas principalmente, no município 
de Imperatriz. Para Luis Gonçalves, 
a prova dessa liderança foi a expres- 
siva votação de seu candidato ao 
governo do estado, Jackson Lago, 
recebeu no município. 

O vereador lembrou que Ma- 
deira também usou de sua influên- 
cia para conferir uma boa votação 
para o candidato a deputado federal 
Edmilson Sanches, além de ter co- 
laborado decisivamente com as elei- 
ções dos seus candidatos Carlinhos 
Amorim, deputado estadual, e Hélio 
Santos, deputado federal. 

Luis Gonçalves aproveitou a 
oportunidade e parabenizou os depu- 
tados eleitos por Imperatriz, a saber o 
médico Antonio de Pádua, o empre- 
sário Léo Cunha, além dos deputados 
reeleitos, Antonio Pereira e Carlinhos 
Amorim. Ele também parabenizou 
seu sobrinho, Bira do Pindaré, eleito 
deputado estadual pelo PT. 

"Tenho certeza que a ligação 
familiar que Bira mantém com esta 

cidade vai fazer com que ele apre- 
sente emendas a nível estadual, que 
venham beneficiar o município de 
Imperatriz", disse o vereador. Para 
Luis Gonçalves é preciso que a go- 
vernadora dê mais atenção para Im- 
peratriz, construindo obras de inte- 
resse da comunidade. 

Infraestrutura - Ainda na sessão 
de ontem, a Câmara aprovou, por 
unanimidade, projeto de indicação de 
autoria de Luis Gonçalves da Costa, 
que solicita da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Serviços Públicos, 
em caráter de urgência, a pavimenta- 
ção asfáltica com canalização para 
escoamento de água pluvial, da Rua 
Projetada "A", entre as Ruas João 
Pessoa e Rio Branco, no bairro Ba- 
curi. (Comunicação) O vereador Pastor Luis Gonçalves da Costa 

HOSPITAL SAO 

SEBASTIÃO 

PLANTÃO MÉDICO 24 h. 

SE VOCÊ NÃO CUIDAR BEM DE 

SEU CORPO, ONDE VAI VIVER? 

Rod Br 222, KM 02, AÇAILANDIA ■ MA - TEL (99) 3S38-1500 

Corpo Clínico 

ANA CRISTINA PREMOLI - GINECOLOGIA/ 
OBSTETRÍCIA/ HORMÔNIOS/ ULTRA-SONOGRAFIA; 
ANTÔNIO DA SILVEIRA • GINECOLOGIA/ 
OBSTETRÍCIA/ULTRA-SONOGRAFIA; 
BENJAMIM OLIVEIRA - CIRURGIA/ ENDOSCOPIA/ 
C0L0N0SC0PIA; 
CLÁUDIA MARTINS - BIOQUÍMICA (EXAMES DE 
LABORATÓRIO); 
FRANCISCO BANDEIRA-ANESTESIA; 
GLÉNIO VIANA-ANESTESIA; 
LEANDRO MARQUES MOURÃO ■ ORTOPEDISTA 
VALMIR MARTINS MOREIRA ■ ORTOPEDISTA 

JULIANA DOS SANTOS - NEUROLOGIA; 

PAULO ROCHA - CIRURGIA/ UROLOGIA/ 
ANDR0L0GIA; 
PETRÔNIO GONÇALVES - CLÍNICA MÉDICA/ 
OBSTETRÍCIA; 
REGINA CUNHA - 0T0RRIN0LARING0L0GIA 
(OUVIDO, NARIZ, GARGANTA); 
ROGÉRIO P0RCI0NAT0 - CARDI0L0GIA/ 
EC06RAFIA CARDÍACA; 
VÁLTER LUÍZ RIBEIRO - CLÍNICA MÉDICA/ 
CARDIOLOGIA. 
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Semus começa a implantar 

o sistema de regulação 

A meta é descentralizar o atendimento na unidade de Saúde Três Poderes 

r. 
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O superintendente da autoria Irisnaldo Félix diz que sistema 
de regulação começa a ser implantado em Imperatriz 

Imperatriz - A Prefeitura de 
Imperatriz por intermédio da Secre- 
taria Municipal de Saúde (Semus) 
realiza uma "força-tarefa" para im- 
plantar o sistema de regulação (Sis- 
reg) em Imperatriz. A informação 
foi prestada ontem à reportagem 
pelo superintendente da autoria. 

Irisnaldo Félix. 
Ele assinala que a meta do pre- 

feito Sebastião Madeira e da. secre- 
tária Conceição Madeira (Saúde) é 
agilizar o atendimento à comunida- 
de em relação a marcação de consul- 
tas, exames e cirurgias de alta com- 
plexidade. "Nós temos empreendido 

esforços para agilizar a implantação 
desse sistema de regulação", disse. 

Em decorrência do processo de 
implantação do Sisreg, o auditor 
solicitou a compreensão da comuni- 
dade imperatrizense para que "nes- 
ta fase de transição de substituir o 
exame de autorização do carimbo 
para o sistema informatizado ainda 
existem alguns obstáculos". 

"Quando começamos a autori- 
zar pelo computador pelo sistema 
de regulação, seguirá uma dinâmi- 
ca continua, mantendo uma rotina 
de segunda a sexta-feira autorizan- 
do os exames, descentralizando o 
atendimento da unidade dos Três 
Poderes para todos os postos de 
saúde de Imperatriz", explica ele. 

Irisnaldo Félix adianta que, após 
a implantação total do sistema, ini- 
cialmente consultas e exames serão 
autorizados nas seis maiores unida- 
des de saúde de Imperatriz. 

"Vamos implantá-lo, posterior- 
mente, em todos os postos de saúde, 
cuja finalidade é de melhorar o aces- 
so da população na autorização dos 
exames, assim como descentralizar 
e evitar aglomerações, tumultos e o 
descontentamento dos usuários do 
SUS", frisa ele. 

Mulheres vítimas de violência receberão 

atendimento no Centro de Referência 

Centro elas receberão tratamento 
psicológico e atendimento jurídico 
e social", afirma a coordenadora. 

Ela garante que o Centro de 
Referência manterá urna assistente 
social, uma advogada e uma psi- 
cóloga, as quais acompanharão as 
vítimas de violência em todos os 
aspectos, "tanto jurídico, psicoló- 
gico e social", afirma Suely Barbo- 
sa, observando que o Centro con- 
tará com uma bem formada equipe 
administrativa. 

A coordenadora afirmou ain- 
da, que o Centro de Referência 
de Imperatriz vai funcionar em 
parceria com os setores especiali- 
zados, como a Vara Especializada 
da Mulher, Promotoria, Delegacia 
da Mulher, entre outros. "O Centro 
vai funcionar em tempo integral 
durante todo o dia, de forma que 
vamos atender a todas as pessoas 
que buscarem nosso apoio", con- 
cluiu Suely Barbosa. 

(Comunicação) 
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Conceição Formiga secretária municipal da mulher 

A Secretaria Municipal de 
Políticas Públicas para Mulhe- 
res vai inaugurar ainda neste mês 
de outubro mais um organismo 
voltado para a defesa da mulher, 
vítima de violência doméstica. 
Trata-se do Centro de Referência 
em Atendimento a Mulher, que 
vai funcionar na Rua Pará, 102, 
Centro, entre as Ruas Gonçalves 
Dias e 13 de Maio. 

A informação foi prestada 
pela coordenadora Suely Brito 
Barbosa, que se encontra entu- 
siasmada com a criação de mais 
um órgão que atuará na defesa da 
mulher, principalmente as mais 
carentes. A inauguração também 
é aguardada com grande expecta- 
tiva pela secretária municipal da 
Mulher, Conceição Formiga. 

Para Conceição Formiga, a 
criação' deste centro representa 
também o cumprimento das ações 
desenvolvidas pela administração 
do prefeito Sebastião Madeira que, 
segundo ela, vem cumprindo fiel- 

mente com as reivindicações elen- 
cadas pelas mulheres, por intermé- 
dio da Secretaria da Mulher. 

De acordo com Suely Barbosa, 
o Centro de Referência vai atender 
as mulheres vítimas de violência 
que procuram o Centro por von- 
tade própria, ou que sejam enca- 
minhadas por órgãos afins. "No 

'.\p: 

L IPi 

O 

i.1. 
Ç-. ^ •' - • -ifiSx 

T9 

- -!''/• .1 
it i. 

Coluna do 

Sanches 

i 

Edmilson Sanches 
edmilsonsanches@uol.com.br 

CACHORRINHOS DE MADAME 

(OU DE LOCOMOTIVAS E VAGÕES) 

Há muita insegurança em (in) 
certos chefes do Poder Executivo. 
Têm medo de renovação, lideran- 
ça, criatividade, inovação, ousa- 
dia. Armam esquemas e freiam 
investimentos em candidaturas 
que lhes possam criar "sombras". 
Daí a solução é apoiar candidatos 
toscos, colocá-los à frente de um 
projeto (!) político ou de poder. 
Estes políticos toscos devem ser 
do tipo cachorrinho manso, da- 
quele que, em parques e praças, 
vai à frente da madame. Esses 
dóceis cãezinhos parecem ter to- 
mado a dianteira, mas na verdade 
há coleiras e rédeas, cordas e ca- 
brestos direcionando os passos e 
rumos do bichinho de estimação. 

Esses políticos mansos são 
uma espécie de intermediários 
do "establishment", da mesmice, 
do quase-atraso. Não renovam o 
debate político, não debatem a 
agenda nacional, regional ou lo- 
cal. Só servem para serem man- 
dados. Qualquer gesto de autono- 
mia, de independência, de caráter 
que deveriam ter — e eis que lhe 
puxam as rédeas, encabrestam- 
no, puxam-lhe as cordas, põe-se- 
Ihes arreios e ajustam coleiras e 
focinheiras... Tornam-no, sem 
trocadilho, um animal político. 

Com práticas atrasadas como 
essas, embora negadas nos dis- 
cursos empolados, os (in)certos 
chefes do Poder Executivo com- 
portam-se como vagões e não 
locomotivas. Esses políticos não 
puxam para diante, como o fa- 
zem as potentes máquinas. Esses 
políticos são puxados, são meros 
vagões do trem do atraso mental, 
da insegurança pessoal, da quase 
nulidade política. São políticos 
que não inspiram a comunidade 
a que deveriam servir. São políti- 
cos que não renovam as práticas 
da Política e da Administração 
Pública. São ocupadores de car- 
go, não desenvolvedores nele. 

Não vale a pena insistir nes- 
ses políticos. Gastar verbo com 
eles, que só falam em verba, 
que só culpam a (falta de) verba. 
Chefetes assim deveriam se can- 
didatar a gestor da Casa da Moe- 
da. Deveriam ser caixa ou chefe 
de Tesouraria, já que só querem 
pegar em dinheiro. 

Imperatriz sai mais pobre 
destas eleições de 2010. Quanto 
mais candidaturas ricas, mais po- 
bres os resultados. Porque numa 
verdadeira sociedade democrá- 
tica não haveria necessidade de 
se investir tanto em tanta coisa. 
Sem saudosismo, mas seria qua- 
se o caso de se retornar à boa e 
velha (isto é, antiga) prática do 
falar nas praças, nos ajuntamen- 
tos de gente. 

É lamentável que em Impe- 
ratriz as mais expressivas enti- 

dades de classe e de categorias 
profissionais, patronais, socioco- 
munitárias não tenham se valido 
de seu papel e estimulado e reali- 
zado debates com ou entre candi- 
datos. Seria saudável saber-lhes 
as idéias, os projetos, o passado, 
as ações presentes, a visão de fu- 
turo. Mas não. As entidades lo- 
cais se fecharam em copas, como 
se estivessem em Marte, alheias 
ao que ocorria em uma pequena 
unidade do planeta azul. Depois, 
estas entidades vão se arvorar em 
arautos das reclamações, das de- 
núncias, das críticas e sugestões, 
quando nada fizeram, quando 
nada cobraram no momento da 
formação da agenda de ações 
legislativas e parlamentares dos 
candidatos ao Poder Legislati- 
vo. 

Neste momento certos políti- 
cos riem e gozam o sucesso de 
suas podres urdiduras e toscas 
candidaturas. Nem sequer com- 
param que gastaram milhões 
para seus candidatos receberem, 
individualmente, menos de um 
milhão nos quatro anos em que 
se refestelarem à sombra do man- 
dato e nas sobras da campanha. 

Como já disseram: não nos 
devemos incomodar com o baru- 
lho dos maus, mas com o silêncio 
dos bons. 

Imperatriz ainda é uma cida- 
de que silencia. Pelo menos fe- 
charam a boca certas estruturas 
sociais, profissionais, patronais, 
comunitárias, artístico-cultu- 
rais... Um ou outro arremedo de 
encontro, algumas entrevistas na 
Imprensa, um ou outro panfleto 
ou folheto — e nada mais se sou- 
be dos projetos e idéias e visões 
de centenas de candidatos. 

Haverá um dia — ainda que 
por morte (política ou física) de 
coronéis e chefetes eleitorais --, 
haverá um dia em que campanhas 
serão melhores, mais justas, mais 
equilibradas. Haverá um dia em 
que propostas serão construídas 
cooperativa e solidariamente. 
Haverá um dia em cidades terão 
como candidatos verdadeiras lo- 
comotivas, com poder de trans- 
portar com velocidade — mas 
sobretudo com segurança — as 
comunidades para um novo mo- 
mento. Precisamos de potentes 
locomotivas, que puxem, e não 
de pesados vagões, que têm de 
ser puxados pelos beiços. 

Não precisamos de pessoas 
que se colocam à frente, como 
cachorrinhos de madame. 

Se tiver de ser assim, para 
que a coisa fique menos mascara- 
da, sejam afastados os cãezinhos 
para longe — e se elejam logo 
ou se eternizem no poder as ma- 
dames... (edmilsonsanches@uol. 
com.br) 

LEIA E ASSINE 

Jornal do Maranhão 

(99) 3538-2060 
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Prefeitura comemora Dia da Criança na Beira Rio 
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tação, amor e educação. No caso 
brasileiro, a tentativa de se padroni- 
zar uma data para as crianças acon- 
teceu algumas décadas antes. 

Em 1923, a cidade do Rio de 
Janeiro, então capital do Brasil, se- 
diou o 3o Congresso Sul-Americano 
da Criança. No ano seguinte, apro- 
veitando a recente realização do 
evento, o deputado federal Galdino 
do Valle Filho elaborou o projeto de 

lei que estabelecia essa nova data 
comemorativa. No dia 5 de novem- 
bro de 1924, o decreto n0 4867, ins- 
tituiu 12 de outubro como data ofi- 
cial para comemoração do Dia das 
Crianças. Entretanto, a data não se 
tornou uma unanimidade imediata. 
Somente em 1955 a data começou a 
ser celebrada a partir de uma cam- 
panha de marketing elaborada por 
uma indústria de brinquedos. 

A Prefeitura Municipal de Impe- 
ratriz, por intermédio das Secretarias 
de Educação, Saúde, Desenvolvi- 
mento Social, de Esporte e Juventu- 
de, Fundação Cultural de Imperatriz 
e Assessoria de Comunicação, reali- 
za na tarde/noite de hoje, na Avenida 
Beira Rio, uma bonita festa em ho- 
menagem as crianças desta cidade. 

Durante o período das 17h00 
às 19h00, as crianças que compa- 
recerem ao mesmo espaço onde se 
realizou a festa de aniversário do 
município, vão se encontrar com 
palhaços para os divertirem; téc- 
nicos de variados esportes que or- 
ganizarão competições esportivas 
direcionadas às crianças, além de 
vários meios de entretenimento vi- 
sando levar alegria a todos. 

De acordo com o Assessor-Che- 
fe de Comunicação da Prefeitura, 
jornalista Élson Araújo, a Prefeitura 
este ano resolveu antecipar a data da 
comemoração do Dia da Criança - 
12 de outubro, e também mudar o 
local das festividades. No ano pas- 
sado a "festança" das crianças ocor- 
reu com muita alegria e sucesso na 
Praça Mane Garrincha. 

Este ano, segundo Élson Araújo, 
a homenagem às crianças terá uma 
inovação: o show musical da cantora 
Lena Garcia, uma das mais brilhan- 
tes intérpretes da Música Popular 
Brasileira. Entretanto, para esta im- 
portante data, Lena Garcia escolheu 
um repertório totalmente infantil que 
certamente vai agradar as crianças 
que comparecerem no final da tarde 

de hoje na Avenida Beira Rio. 
Origem - O Dia das Crianças é 

uma data comemorada em vários 
países do mundo. De acordo com 
história e o significado da come- 
moração, cada país escolhe uma 
determinada data e certos tipos de 
celebração para lembrar de seus 
menores. Ao mesmo tempo, o Fun- 
do das Nações Unidas para a Infân- 
cia (UNICEF) convencionou o dia 
20 de novembro para se comemorar 
o dia das crianças. 

A escolha desta data se deu por- 
que nesse mesmo dia, no ano de 
1959, o UNICEF oficializou a De- 
claração dos Direitos da Criança. 
Nesse documento, se estabeleceu 
uma série de direitos válidos a todas 
as crianças do mundo como alimen- 
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OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASUL - 
SUBSEÇÃO DE AÇAILÂNDIA - MA 

Açailândia -MA, 05 de outubro de 2010 

Ofício n0 058/2010 

Assunto: (Requerimento de Publicação de Nota Oficial). 

Prezada Diretora, 

A Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de 
Açailândia - Maranhão, através do seu presidente, ao final assinado, vem 
mui respeitosamente a honrosa presença de Vossa Senhoria requerer a 
publicação na próxima edição deste competente jornal a Nota Oficial em 
anexo, da lavra da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 
CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO. 

consideração. 
Aproveito ao ensejo para renovar protestos de estima e 

ANTONIOHSRITO DE MORAIS 
Presidente da OAB/Subseção de Açailândia 

A lima Sra: 
Valdelice Oliveira - Diretora do Jomal do Maranhão. 
Av. Santa Luzia. 449 - Centro - Açailândia - MA. 

Kiu l)t Hdlbum Cndadc Kihciro, U01 - Jardim tropical tonc/t'»: |M) JSJtdMS 
Availlndio - Mmanhln CEP 659304**) 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
Conselho Seccional do Maranhão 

Fone: (098) 2107 5436 Fm: (098) 2107 5435 
e-mail; UiihineU' » iialiiiia.org.hr 

NOTA OFICIAL 

0 CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL - SEÇÃO DO MARANHÃO, por seu Presidente, ao fim assinado, em razão de 
deliberação lomada na sessão do último dia 16 de setembro de 2010. vem a público para 
REPUDIAR E DENUNCIAR ato do Delegado de Polícia Civil VITAL RODRIGUES DE 
CARVALHO, nos termos que se seguem: 

1 - No dia 14/09/2010 cidadãos presos e acusados de praticarem delitos na 
Cidade de llinga (MA), que teriam sofrido violento espancamento praticado por policiais civis 
e militares, comunicaram esse falo ao seu defensor, advogado Demival Guimarães, e á 
Subcomissão de Direitos I lumanos da Subseção da OAB de Açailândia/MA. 

2 - Em razão da comunicação da grave da denúncia, o advogado dos presos 
o Presidente da Subcomissão de Direitos Humanos da OAB. advogado Marcos Pimenlel, se 
dirigiram à Delegacia do Primeiro Distrito de Açailândia. a fim de apurarem as denúncias de 
tortura sofrida pelas pessoas presas. 

3 - Para lotai surpresa e indignação dos advogados presentes ao ato. o 
Delegado Vital Rodrigues de Carvalho, em absoluto desrespeito à Ordem Constitucional e às 
leis vigentes no país. desrespeitando os mais comezinhos ditames do direito e seu dever 
funcional de obediência e submissão à legalidade, recebeu os advogados com brutalidade e 
desrespeito, chegando ao cúmulo de proferir palavras ofensivas não apenas à dignidade dos 
advogados presentes, mas de toda à advocacia e à própria OAB. ao afirmar que a instituição 
represcnlativa dos advogados só defendia "bandidos". 

4 - Cumpre desde logo ressaltar que ao delegado de policia não c dado 
sentenciar os acusados da pratica de crimes, função que cumpre privativamente ao Poder 
Judiciário. Ao Delegado de Policia, como deveria ler ciência a indigitada autoridade, cumpre 
exclusivamente, nos limites da lei e da Constituição, exercer as funções de Policia Judiciária, 
assegurando aos acusados todas as franquias constitucionais, inclusive os direito inalienáveis 
à integridade fisiea e à assistência por advogado (arl. 5o, incisos XLIX e I.X1II - Cr/88). 

Av. Prof. Carlos Cunha s/n° - Calhau - CEP 65071-470 - São Luís - Ma 
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
Conselho Seccional do Maranhão 

Fone: (098) 2107 5436 Fax: (098) 2107 5435 
e-mail; galiinclcrg oabnia.org.hr 

5 - Ademais, a prática de tortura é crime inafiançável e insuscetível de 

anistia, graça ou indulto (Art. 5o. XLIII - CF/88 c Lei 9.455/1997), Dai porque, mesmo 

quando travestidos de autoridades públicas, os torturadores são criminosos, tanto quanto o são 
os sonegadores, os corruptos, os homicidas, os estclionalários ou os ladrões. 

6 - A inaceitável prática da tortura, crime covarde e. tanto mais grave, 
porque iguala agentes do Estado àqueles que deveriam combater, sempre mereceu, c 
continuará merecendo, a mais veemente denúncia de parle dos advogados e da OAB. sendo 
inadmissível que uma autoridade pública a quem incumbiria investigar a denúncia de tortura e 
punir seus responsáveis se acumplicie a torturadores c lente desmoralizar- a Ordem dos 
Advogados do Brasil, entidade que goza de credibilidade e respeito |>eranie a sociedade 
brasileira. 

7- O Conselho Seccional da OAB/MA tomará providênc ias legais cabíveis a 
fim de que seja legalmente responsabilizada a autoridade que agrediu as prerrogativas 
profissionais dos advogados e a própria OAB, alem de não haver providenciado a imediata 
investigação das práticas de tortura denunciadas pelos advogados. 

8. Cabe. por fim, lamentar que ainda existam autoridades públicas que, a 
exemplo do Delegado de Policia Civil acima nominado. menoscabam o Ordenamento Jurídico 
e os Direitos individuais, e conclamar os órgãos do Sistema de Segurança Pública a 
combaterem c reprimirem a prática de tortura no interior das instituições do Estado. 

São Luis, 30 de Setembro dc 2010. 

Mário de Andrade Macieira 
Presidente do Conselho Seccional da OAB/MA 

Av. Prof. Carlos Cunha, s/n" • Calhau - CEP 65071-470 - São Luis - Ma 
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PECUÁRIA 

Qualidade da terra eleva a produção 

Fazendas de médios e grandes portes investem no melhoramento genético 

de 575 mil cabeças e beneficiam o comércio me máquinas e fertilizantes 

As propriedades rurais de 
Açailândia e Imperatriz apostam 
no melhoramento genético dos re- 
banhos e no sistema de rodízio de 
pastagens para aumentar a produ- 
ção do gado de corte. Juntas, têm 
mais de dois mil estabelecimentos 
agropecuários e um rebanho esti- 
mulado em 547 mil cabeças. A ca- 
deia produtiva do agronegócio na 
região beneficia outros segmen- 
tos, como o de produção de leite 
e derivados, além do comércio de 
máquinas c fertilizantes. Para fa- 
cilitar o escoamento da produção, 
os municípios querem recuperar 
mais de 3 mil quilômetros de es- 
tradas vicinais. 

A pecuária é uma das ativi- 
dades de maior desenvolvimento 
em Açailândia, que conta com 
um rebanho bovino com 450 mil 
cabeças — considerado o maior 
do Estado. Segundo Marco Túlio 
Domicini, presidente da Associa- 
ção dos Criadores do Maranhão 
(Ascem), dos 885 integrantes da 
entidade, pelo menos 25% deles 
estão na cidade. O município tem 
1,5 mil unidades agropecuárias 
espalhadas em 421,7 mil hectares, 
de acordo com o Instituto Brasi- 

O setor agropecuário é um dos que mais contribui para o cerscimento da economia 

lembra. Hoje, a fazenda Chaparral, 
propriedade de 7,5 mil hectares a 
18 quilômetros do centro do mu- 
nicípio, cria dez mil cabeças e se 
especializou em gado de corte e 
animais para reprodução. 

As fazendas da região também 
são grandes produtoras de leite e 

ço, dono da empresa de laticínios 
Vovó Lenita, no mercado há cinco 
anos. 

Segundo o produtor, a cadeia 
produtiva do leite emprega mais 
de 1,5 mil pessoas na cidade e mo- 
vimenta R$ 30 milhões por ano. A 
empresa de Melgaço produz dois 

energia elétrica de qualidade, que 
garanta o funcionamento dos res- 
friadores dos alimentos." Cerca 
de 60% da zona rural de Açailân- 
dia tem energia elétrica, enquan- 
to a zona urbana sofre constantes 
cortes de força. Segundo Lucimar 
Cordeiro, Secretário da Indústria, 

a prefeitura mantém um acordo 
com a Vale, que serve trilhos de 
ferros para a reforma das pontes. 

Em imperatriz, no último ano, 
foram recuperados 120 quilôme- 
tros de estradas vicinais para faci- 
litar o escoamento das mercado- 
rias. O matadouro municipal foi 
modernizado e o volume mensal 
de abates passou de 1,2 mil ani- 
mais para quatro mil reses. A Se- 
cretaria de Agricultura também 
realizou um levantamento em 32 
comunidades e cadastrou 1,8 mil 
produtores rurais. O objetivo é 
oferecer acompanhamento técni- 
co, com distribuição de adubos e 
sementes. 

O comércio de material ligado 
ao agronegócio também pega ca- 
rona no desenvolvimento da pro- 
dução. Em imperatriz, a loja Ma- 
qsul, especializada em máquinas, 
roçadeiras e ferragens, além de 
sua clientela local, atende a clien- 
tes dos estados do Tocantins, Pará 
e Maranhão. Criado em 1963, tem 
62 funcionários e fatura R$ 30 
milhões por ano. Em 2010, vai in- 
vestir 430 mil na expansão da loja 
da de 150 metros quadrados. "Va- 
mos ganhar mais 200 metros qua- 
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José Melgaço Chaves garante que o 
produtividade só tende a crescer na região 

O empresário do ramo de insumos agropecuários, Joaquim 
Ramos garante que o setor é um que mais cresce na região 

Secretário Municipal de Indústria 
e Comércio, Lucimar Cordeiro 

leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). "A maioria das fazendas 
é de médio e grande porte e pros- 
perou por conta da qualidade da 
terra e da adoção de novas tecno- 
logias de produção." 

Os produtores têm investido 
em técnicas de adubaçào de terras 
e sistema de rodízio de pastagens. 
"Há um consórcio de agricultura e 
pecuária na mesma propriedade", 
diz. "Depois de colher o arroz, o 
milho e a soja, o produtor inicia a 
atividade pecuária." Uma das no- 
vas tendências é o melhoramento 
genético dos rebanhos. "As vacas 
da região de Açailândia e Impe- 
ratriz são inseminadas por bois 
campeões, dos melhores critérios 
do Brasil." 

Em imperatriz, há 638 empre- 
sas agropecuárias em 57 mil hec- 
tares de terras. O rebanho total é 
estimado em 97,6 mil cabeças. 
No agronegócio desde os anos de 
1970, o fazendeiro Osmar Brito é 
conhecido por ter trazido o primei- 
ro lote de gado Nelore para a ci- 
dade. "Eram apenas dez cabeças" 

derivados. Segundo o serviço bra- 
sileiro de apoio às Micro e Peque- 
na Empresas (SEBRAE), a bacia 
leiteira no entorno dos municípios 
de Imperatriz e Açailândia repre- 
senta mais de 90% da oferta do 
Estado. "Os quatro laticínios da 
cidade absorvem 100 mil litros de 
leite por dia", avalia José Melga- 

mil quilos de queijo mussarela 
por dia, que são despachados para 
São Paulo, Minas Gerais, Amapá 
e Ceará, além do Maranhão. Ele 
agora está se preparando para pro- 
duzir também manteiga e ricota. 

"Precisamos de melhores es- 
tradas vicinais para transportar a 
produção e um fornecimento de 

Comércio, Turismo e Infraestrutu- 
ra de Açailândia, dos 3,2 mil qui- 
lômetros de estrada do município, 
metade está em bom estado de 
conservação. "A cidade tem 380 
pontos e 30 delas estão em con- 
dições precárias", afirma. "Preci- 
sam ser restauradas até Julho, por 
conta das chuvas. Desde 2006, 
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A recuperaç-so de Vicinais tem contribuído para um melhor escoamento da produção agrícola 

drados e contratar mais oito fun- 
cionários", adianta o proprietário, 
Euclides Vieira. Segundo ele, o 
crescimento do negócio ocorre 
por conta dos investimentos fei- 
tos pelas siderúrgicas em áreas de 
reflorestamento com eucaliptos. 
Quando começo no setor, vendia 
só para os madeireiros. 

Dono da loja de insumos Pro- 
agro, O empresário Joaquim Ra- 
mos quer ampliar seu portfólio 
de produtos de 2 mil para 2,5 mil 
itens até dezembro. O lojista de 
Açailândia vende fertilizantes, 
sementes e ferramentas em oito 
municípios da região. "Atendo 
mais de 500 fazendas de pequeno 
e grande portes", explica. 

No ano passado, faturou RS 
2,4 milhões e quer fechar 2010 
com RS 2,8 milhões no caixa. A 
idéia é contratar agrônomos e ve- 
terinários para realizar visitas téc- 
nicas aos clientes. "Os produtores 
precisam conhecer melhor as no- 
vidades tecnológicas do setor para 
dinamizar a produção", diz ele. 

Revista Valor Econômico 
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Pulverização de votos atrapalha eleição 

de deputado estadual em Açailândia 

Como não pulverizou para federal, Hélio Santos muda da Câmara Municipal para a Federal 
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O atual presidente da Câmara 
Municipal de Açailândia, vereador 
Hélio Santos, do alto de seus mais 
de 58 mil votos vai se mudar no 
início do próximo ano, da Câmara 
Municipal para a Câmara Federal. A 
eleição do novo deputado deve-se, 
primeiramente, ao trabalho desen- 
volvido pela coordenação de cam- 
panha, pelo seu trabalho e porque 
não houve pulverização de votos em 
Açailândia. 

Para o campo federal, Hélio San- 
tos "nadou de braçadas", uma vez 
que praticamente não teve concor- 
rente, além do que, o atual presiden- 
te das Câmara Municipal recebeu o 
decisivo apoio do prefeito Ildemar 
Gonçalves, do prefeito de Imperatriz, 
Sebastião Madeira e de outros líderes 

políticos do sul do Maranhão. Todos 
esses apoios foram fundamentais 
para construir sua vitória. 

O mesmo não ocorreu com os 
postulantes a uma cadeira na As- 
sembléia Legislativa do Estado. 
Eles foram tantos (13 ao todo) que 
uns acabaram atrapalhando os que 
tinham mais condições de conseguir 
uma eleição, no caso, ao mais bem 
colocados dos candidatos prata de 
casa. Por outro lado, como é comum 
em todas as eleições vieram buscar 
votos no município, dezenas de can- 
didatos de outras regiões o que veio 
enfraquecer ainda mais o desempe- 
nho de nossos candidatos. 

Desta forma, o município de 
Açailândia, praticamente ficou sem 
uma forte representatividade na As- 

sembléia Legislativa, uma vez que 
só conseguiu reeleger o deputado 
Antonio Pereira (DEM), que apesar 
de votar em Açailândia, tem uma 
atuação relativamente boa, mas em 
outros municípios da região. Tanto é 
que sua expressiva votação ocorreu 
nos municípios onde ele se mostra 
ou se faz mais presente, conseguin- 
do recursos através de emendas par- 
lamentares. 

Concorrência - Único eleito 
com domicílio eleitoral no municí- 
pio de Açailândia, Antonio Pereira 
obteve 36.303 votos. Dos candi- 
datos que tem sua atuação política 
voltada praticamente para este mu- 
nicípio, em primeiro lugar ficou Jus- 
celino Oliveira, com 15.008 votos; 
seguido de Quininha, que obteve 
13.668 votos e Zetinha Sampaio, 
que teve 12.120 votos, praticamente 
a mesma quantidade obtida por seu 
irmão Deusdete Sampaio, em 1994, 
ou seja, há 16 anos atrás. 

No time de "baixo" figuram 
Sérgio Vieira, que recebeu 11.666 
votos; Bebeto Teles, com 5.440 vo- 
tos, seguido do atual vice-prefeito, 
Antonio Erismar, que obteve 5.440 
votos, Júnior Meu Garoto, que teve 
a baixíssima média de 1.606 votos, 
quase o mesmo tanto de votos que 
recebeu para vereador, Mauro Luis, 
com 634 votos, Pedro Saúde, com 
584, Jane Vasconcelos, obteve 375 
votos, seguida de Pedro Araújo, 
com 357 e, por último, o militante 
do Psol, Vilitão Andrade, que obteve 
106 votos. 

(Domingos Cezar) 

193 candidatos a deputado estadual 

e 110 candidatos a deputado federal 

foram votados em Açailândia 

Olhando com mais cuidado 
percebemos o quanto Açailândia 
ainda está vulnerável a candida- 
turas que nem vem a cidade e ti- 
ram votos por aqui, o fenômeno 
aliado a outros problemas como 
a proliferação de 13 candidaturas 
a deputado estadual, a absten- 
ção de 15.166 eleitores que não 
compareceram para votar, foram 
responsável por não elegermos 
deputado estadual na cidade. 

Dos 55,026 votos dados na 
eleição só 38.342 foram dados 
para os 14 candidatos da cidade 
além dos votos perdidos na abs- 

tenção ainda 13.793 votos foram 
dados aos 193 candidatos a de- 
putado estadual de fora somados 
aos votos brancos e nulos, foi o 
que impediu em grande parte a 
eleição de um ou mais deputado 
estadual pra junto com o federal 
Hélio Santos pudesse representar 
nossa terra. 

Já na eleição de federal os 
110 candidatos de fora leva- 
ram nada mais nada menos que 
23.748 votos, o que poderia ter 
impedido a eleição do nosso de- 
putado federal. 

Fonte: Rei dos bastidores 
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Em entrevista coletiva concedida 
à imprensa, o candidato ao governo 
do Maranhão, Flávio Dino, reafirmou 
a sua crença no campo da mudança 
política do Maranhão. Ele disse que, 
com a vitória da atual governadora 
Roseana Sarney em primeiro turno, 
fica reservado a ele e ao seu grupo 
político o campo da oposição no Ma- 
ranhão. 

"Se ela foi eleita governadora, 
eu fui eleito oposição. A oposição 
continuará a existir e vai cumprir o 
seu papel, que é de acompanhar, fis- 
calizar e cobrar o cumprimento dos 
projetos do governo eleito", disse 
Flávio Dino, que afirmou ainda que 
esse campo político se manterá forte 
no estado. "Não há risco de rendição 
ou capitulação da esquerda no Mara- 
nhão", garantiu, sob aplausos de li- 

diz Flávio Dino 

deranças políticas e de movimentos 
sociais que o acompanhavam. 

Flávio Dino concedeu a entre- 
vista coletiva acompanhado da can- 
didata a vice-govemadora, Miosólis; 
do presidente do diretório estadual do 
PPS, Paulo Matos; do ex-govemador 
e candidato ao Senado pelo PSB, José 
Reinaldo Tavares; do coordenador 
geral da campanha, Márcio Jerry Sa- 
raiva Barroso, e dos deputados elei- 
tos pela coligação Muda Maranhão, 
Rubens Pereira Jr (PCdoB), Marcelo 
Tavares (PSB), Bira do Pindaré (PT) 
e Eliziane Gama (PPS). 

Resultado - O candidato disse 
que se orgulha do resultado obtido 
nas eleições. Após a contagem final 
dos votos, Flávio Dino teve 859.402 
votos, que representam 29,4% dos 
votos válidos no Maranhão. Ele lem- 
brou que as eleições foram encerra- 
das no primeiro turno por uma dife- 
rença inferior a um décimo. "É um 
resultado inédito no Maranhão e, até 
onde me lembro, em toda a história 
brasileira nas eleições para governa- 
dor", comentou Flávio Dino. 

Ele lembrou ainda que a sua cam- 
panha foi feita em condições extre- 
mamente adversas, tanto na conjun- 
tura nacional quanto estadual. Flávio 
Dino disse ainda que a assessoria ju- 
rídica está analisando e avaliando o 
resultado das eleições, mas que até o 
momento não há intenção de contes- 
tar os números do pleito. "Aceitamos 
o resultado, consideramos que este 
foi bom e desejamos boa sorte à go- 
vernadora Roseana Sarney", disse. 

Flávio Dino disse ainda que não 
se arrepende de ter disputado o go- 
verno do Estado. "Posso ir dormir em 
paz com a minha consciência e andar 
de cabeça erguida. É importante que 
o povo saiba que aqui há vencedo- 
res. Continuarei a ser um servidor do 
povo do Maranhão e do Brasil, um 
militante da Justiça sem perder a es- 
perança", afirmou. 
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| W1LL1AM DOS SANTOS COSTA e VALERIA CRISTINA SANTOS SOUSA 

FINALIDADE: Pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 
Artigo 1.525, 1,111, e IV do Código Civil. 

O NUBENTE: É brasileiro, solteiro, de profissão: autônomo, natural de 
Acullândia. Estado do Maranhão. Nascido aos dezesseis (16) de janeiro 
(01) de mil novecentos e oitenta e sete (1987), residente e domiciliado na 
Quadra 46, Lote 77, Vila Ildemar, nesta cidade de Açailándia/MA. Filho 
de: VILAMAR TEIXEIRA COSTA e LAIDE AMARO DOS SANTOS, 
brasileiros, casados, autônomos, residentes e domiciliados neste 
município de Açailãndia/MA.  

A NUBENTE: É brasileira, solteira, de profissão: vendedora, natural de 
Imperatriz. Estado do Maranhão. Nascida aos sete (07) de agosto (08) 
de mil novecentos e oitenta e sete (1987), residente e domiciliada na 
Quadra 02, Lote 24, Bairro Brasil Novo, nesta cidade de Açailãndia/MA. 
Filha de: JOÃO DE DEUS DE SOUSA e NECI SANTOS SOUSA, 
brasileiros, casados, motorista e lavradora, residentes e domiciliados na 
Quadra 02, Lote 24, Bairro Brasil Novo, nesta cidade de Açailãndia/MA. 

"Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei." 

Açailãndia - MA, 06 de setembro de 2010. 
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ALEX ROSA NASCIMENTO e ELIAN COSTA SANTANA [ 

5; Pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 
Artigo 1.525,1, III, e IV do Código Civil. 

O NUBENTE: É brasileiro, solteiro, de profissão: programador de 
manutenção, natural de Imperatriz. Estado do Maranhão. Nascido aos 
nove (09) de outubro (10) de mil novecentos e oitenta e um (1981), 
residente e domiciliado na Rua Beta, n0 3, Quadra 02, Bairro Jardim 
Planalto, nesta cidade de Açailãndia/MA. Filho de: ALMIR DE JESUS 
NASCIMENTO e MARIA LUSAMISTE ROSA NASCIMENTO, brasileiros. 
casados, gerente de produção e empresária, residentes e domiciliados 
nesta cidade de Açailándia/MA.  

A NUBENTE: É brasileira, solteira, de profissão: técnica em segurança 
do trabalho, natural de Açailãndia. Estado do Maranhão. Nascida aos 
dez (10) de dezembro (12) de mil novecentos e oitenta e quatro (1984), 
residente e domiciliada na Rua Guanabara, n0 220, Bairro Getat, nesta 
cidade de Açailãndia/M.A. Filha de: EUGENIO SANTANA e MARIA DE 
JESUS DA COSTA SANTANA, brasileiros, casados, vigilante e do lar, 
residentes e domiciliados nesta cidade de Açailándia/MA. 

"Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei." 

Açailãndia - MA, 10 de setembro de 2010. 
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JONIELSON SOUSA DE ARAÚJO e DA1ANE LIRA SILVA 

FINALIDADE: Pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 
Artigo 1.525, 1, III, e IV do Código Civil, 

O NUBENTE; É brasileiro, solteiro, de profissão: estudante, natural de 
Coroatá. Estado do Maranhão. Nascido aos primeiro (01) de maio (05) 
de mil novecentos e oitenta e cinco (1985), residente e domiciliado na 
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n0 239, Bairro Jacu.^nesta cidade 
de Açailãndia/MA. Filho de; JOÃO JANUÁRIO DE ARAÚJO FILHO e 
IPENICE SOUSA DE ARAÚJO, já falecida, ele brasileiro, viúvo, 
lavrador, residente e domiciliada em Independência/MA.  

A NUBENTE: É brasileira, solteira, de profissão; estudante, natural de 
Bacabal. Estado do Maranhão. Nascida aos nove (09) de fevereiro (02) 
de mil novecentos e oitenta e cinco (1985), residente e domiciliada na 
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n" 239, Bairro jacu, nesta cidade de 
Açailándia/MA. Filha de: VENÃNCIO PEREIRA SILVA e IRISMAR 
MESQUITA DE LIRA SILVA, brasileiros, casados, lavradores, residentes 
e domiciliados ele em São Mateus/MA, ela nesta cidade de 
Açailãndia/MA.  

"Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se nu forma da Lei." 

Açailãndia - MA, 06 de setembro de 2010. 
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EDIVALDO DA SILVA CONCEIÇÃO e RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA 
CRUZ 

■ Pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 
Artigo 1.525, I, III, e IV do Código Civil. 

O NUBENTE: É brasileiro, solteiro, de profissão: serviços gerais, 
natural de Açailãndia, Estado do Maranhão. Nascido aos quatro (04) de 
dezembro (12) de mil novecentos e oitenta (1980), residente e 
domiciliado na Quadra 23, Lote 13, Vila Bom Jardim, nesta cidade de 
Açailándia/MA. Filho de: PEDRO DA CONCEIÇÃO, já falecido e 
D AM LANA FORTUNATO DA SILVA CONCEIÇÃO. brasileira, viúva, do 
lar, residente e domiciliada nesta cidade de Açailãndia/MA.  

A NUBENTE: É brasileira, solteira, de profissão: do lar, natural de 
Açailãndia. Estado do Maranhão. Nascida aos doze (12) de setembro 
(09) de mil novecentos e setenta e cinco (1975), residente e domiciliada 
na Quadra 23, Lote 13, Vila Bom Jardim, nesta cidade de 
Açailándia/MA. Filha de; MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA CRUZ, 
brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada nesta cidade de 
Açailãndia/MA.  

"Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na lorma da Lei." 

Açailãndia - MA, 29 de setembro de 2010. 
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MIGUELSON MIRANDA COSTA e MARCELLA LISBOA ZOCATELLI 

FINALIDADE: Pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 
Artigo 1.525, I, III, e IV do Código Civil. 

O NUBENTE: É brasileiro, solteiro, de profissão; advogado, natural de 
Açailãndia, Estado do Maranhão. Nascido aos quatorze (14) de abril 
(04) de mil novecentos e oitenta e quatro (1984), residente e domiciliado 
na Rua Rio Grande do Norte, n0 1005, Centro, nesta cidade de 
Açailándia/MA. Filho de: MIGUEL LOPES COSTA e GESUILA 
MIRANDA COSTA brasileiros, casados, autônomos, residentes e 
domiciliados nesta cidade de Açailándia/MA. 

A NUBENTE: É brasileira, solteira, de profissão; universitária, natural 
de Marabá. Estado do Pará. Nascida aos nove (09) de outubro (10) de 
mil novecentos e oitenta e nove (1989), residente e domiciliada na Rua 
Rio Grande do Norte, n" 1098, Centro, nesta cidade do Açailándia/MA. 
Filha de: RICARDO JOSÉ ZOCATELLI e MAGDA LISBOA ZOCATELLI. 
brasileiros, divorciados, comerciantes, residentes e domiciliados ele em 
Belém/PA, ela em São Paulo/SP.  

"Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei." 

Açailãndia - MA, 08 de setembro de 2010. 
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 TIAGO DOS REIS MATOS e JESSICA DA CONCEIÇÃO SILVA | 

FINALIDADE: Pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 
Artigo 1.525,1, III, e IV do Código Civil. 

O NUBENTE: É brasileiro, solteiro, de profissão: faqueiio, natural de 
Açailãndia. Estado do Maranhão. Nascido aos dezenove (19) de dezembro 
(12) de mil novecentos e oitenta e oito (1988), residente e domiciliado na 
Quadra 85, Lote 217, Vila Ildemar, nesta cidade de Açailãndia/MA. Filho 
de: BENTO IQSÉ PÓVOAS DE MATOS c RAIMUNPa DOS REIS 
MATOS, brasileiros, solteiros, lavradores, residentes e domiciliados nesta 
cidade de Açailândia/MA.  

A NUBENTE: É brasileira, solteira, de profissão: estudante, natural de 
Santa Luzia do Paruá. Estado do Maranhão. Nascida aos vinte e um (21) de 
fevereiro (02) de mil novecentos e noventa e um (1991), residente c 
domiciliada na Quadra 85, Lote 217, Vila Ildemar, nesta cidade de 
Açailândia/MA. Filha de: 1ÚLIO BARBOSA SILVA, já falecido e MARIA 
CELMA DA CONCEIÇÃO SILVA, brasileira, viúva, garimpeira, residente e 
domiciliada em Suriname.. 

"Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei." 

Açailãndia - MA, 06 de outubro de 2010. 
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Com base em Lei da Ficha Limpa, TSE nega registro 

a 3° mais votado para deputado federal no Maranhão 

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) negou nesta quinta-feira (7), 
por 6 votos a 1, o registro de candi- 
datura de Cléber Verde (PRB-MA), 
terceiro candidato a deputado federal 
mais votado no Maranhão, com 126,8 
mil votos, com base na Lei da Ficha 
Limpa. A decisão contraria entendi- 
mento anterior do Tribunal Regional 
Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), 
que havia liberado o registro. 

Ainda cabe recurso ao próprio 
TSE, mas isso não alterará o teor da 
sentença. Já que esse tipo de recur- 

so é apenas para esclarecer algo que 
não ficou claro na decisão. Em última 
instância, o candidato poderá entrar 
com um recurso para que o Supre- 
mo Tribunal Federal (STF) analise o 
caso. 

Com a decisão, fica indefinida a 
situação dos votos dados ao candi- 
dato. Uma alteração feita na Lei das 
Eleições no ano passado incluiu um 
artigo que afirma que o candidato 
com registro sub judice pode fazer 
campanha e até ser eleito enquanto 
estiver sob essa condição, "ficando 

a validade dos votos a ele atribuídos 
condicionada ao deferimento de seu 
registro por instância superior". 

O efeito do artigo para os votos 
obtidos por deputados ainda não foi 
apreciado pelos ministros, porque 
nas eleições proporcionais é possível 
votar na legenda, além da possibili- 
dade de o candidato ter influenciado 
na eleição de outro político de sua 
coligação. Com o impasse, há dois 
caminhos possíveis: os votos irem 
para a legenda ou serem invalidados 
por completo. 

A impugnação ao registro de Clé- 
ber Verde partiu do Ministério Públi- 
co Eleitoral (MPE) do Maranhão. O 
MPE entendeu que o político não 
poderia ser candidato pelo fato de 
ter sido demitido de cargo no serviço 
público federal por ilícitos adminis- 
trativos. Crime que pela Lei da Ficha 
Limpa torna o candidato inelegível. 

O candidato foi demitido em 
2003 dos quadros do Instituto Na- 
cional do Seguro Social (INSS) em 
decisão resultante de processo admi- 
nistrativo. Nas eleições de domingo 
(3), Cléber Verde, que é deputado 
federal e concorreu com o registro 
deferido pelo TRE-MA, obteve um 
total 126.896 votos, o que permitiria 
a sua reeleição ao cargo no Estado. 

Relator do processo, o ministro 
Hamilton Carvalhido afirmou em seu 
voto que o critério de inelegibilidade 
em relação ao caso é claro. O minis- 
tro ressaltou que não consta dos au- 
tos da ação qualquer decisão judicial 
que suspenda ou anule a demissão do 
servidor público decorrente do pro- 
cesso administrativo, afastando, por 
conseqüência, a sua inelegibilidade. 

"Evidente a causa de inelegibi- 
lidade. A decisão da Corte Regional 
não está de acordo com o entendi- 
mento do TSE em relação à aplicação 
da Lei Complementar 135", ressaltou 
o ministro Hamilton Carvalhido. 

O Ministério Público afirmou no 
recurso que Cléber Verde foi demiti- 
do por meio de portaria do Ministério 
da Previdência Social, publicada em 
17 de novembro de 2003, por "se va- 
ler do cargo para lograr proveito de 
outrem em detrimento da dignidade 
da função pública". 

A defesa de Cléber Verde susten- 
tou que ele recorreu em 2004 da deci- 
são do processo administrativo, que 
resultou em sua demissão. Informou 
a defesa que até hoje a ação não foi 
examinada pela Justiça maranhense. 
O processo administrativo teria veri- 
ficado irregularidades em 13 proces- 
sos de concessão de aposentadoria de 
trabalhadores rurais, os quais Cléber 
teria supostamente participado da 
análise em Imperatriz (MA). 

Acompanharam o voto do rela- 
tor, dando provimento ao recurso, 
o presidente do TSE, ministro Ri- 
cardo Lewandowski, e os ministros 
Arnaldo Versiani, Cármen Lúcia, 
Aldir Passarinho Júnior e Henrique 
Neves. 

Apesar de lamentarem a falta 
de pronunciamento da Justiça ma- 
ranhense sobre o pedido de Cléber 
Verde de anulação do processo de 
sua demissão, os ministros do TSE 
salientaram que a alínea "o" do dis- 
positivo da Lei 64/90 traz um "cri- 
tério objetivo" de inelegibilidade, 
que somente pode ser suspenso ou 
anulado por uma decisão judicial. 

"A alínea estabelece um crité- 
rio objetivo, no qual não há espaço 
para ressalvas", disse o ministro 
Ricardo Lewandowski, ao votar 
com o relator. 

O ministro Marco Aurélio foi o 
único a divergir, negando o recurso, 
por entender que a Lei da Ficha Lim- 
pa não se aplica às eleições deste ano, 
por desrespeitar o princípio da anua- 
lidade da lei eleitoral disposto no ar- 
tigo 16 da Constituição Federal. 

Débora Zampier 
Da Agência Brasil (*) 

Assembléia Legislativa maranhense 

tem mais de 45% de renovação 

Acompanhando a tendência de 
eleições anteriores, a Assembléia Le- 
gislativa maranhense apresentou 45% 
de renovação nas eleições de domin- 
go passado. Dos 42 deputados eleitos, 
apenas 24 exerciam mandato este ano. 
Já na bancada na Câmara dos Deputa- 
dos, a mudança de nomes foi de 33% 
- seis das 18 legislaturas são novas. 

Tanto no parlamento estadual 
quanto no federal, a maioria dos re- 
presentantes maranhenses é da base 
governista. Do total de eleitos para a 

Assembléia Legislativa, 30 deputados 
apoiam a governadora reeleita Rosea- 
na Samey (PMDB-MA), contra 13 de 
partidos de oposição. 

Na Câmara Federal, 13 dos 18 
candidatos eleitos compunham a coli- 
gação "O Maranhão não pode parar", 
que elegeu Roseana. 

O grande percentual de modifica- 
ção dos componentes da Assembléia 
Legislativa maranhense deve-se tam- 
bém ao fato de que dez dos 18 ex-de- 
putados optaram por não concorrer no 

pleito deste ano, alguns por incidirem 
na Lei Ficha Limpa e outros por terem 
decidido encerrar a carreira política, 
como é o caso de Helena Heluy (PT- 
MA), que encerra o terceiro mandato 
como deputada estadual junto com a 
vida política. (iG) 

Assembléia Legislativa 
Base governista: Ricardo Murad 

(PMDB), Raimundo Cutrim (DEM), 
Max Barrós (DEM), Vianey Bringel 
(PMDB), Edilázio (PV), Victor Men- 
des (PV), César Pires (DEM), Rigo 

Teles (PV), Roberto Costa (PMDB), 
Stênio Rezende (PMDB), Afon- 
so Manoel (PMDB), Arnaldo Melo 
(PMDB), Manoel Ribeiro (PTB), 
Hemetério Weba (PV), Carlos Filho 
(PV), Antônio Pereira (DEM), Tatá 
Milhomem (DEM), André Fufúca 
(PSDB), Edson Araújo (PSL), Carli- 
nhos Florêncio (PHS), Rogério Cafe- 
teira (PMN), Marcos Caldas (PRB), 
Eduardo Braide (PMN), Hélio Soares 
(PP), Léo Cunha (PSC), Dr. Pádua 
(PP), Francisca Primo (PT), Zé Carlos 

(PT), Jota Pinto (PR) e Alexandre Al- 
meida (PTdoB). 

Base de oposição; Gardênia 
Castelo (PSDB), Neto Evangelista 
(PSDB), Valéria Macedo (PDT), Ca- 
milo Figueiredo (PDT), Graça Paz 
(PDT), Cadinhos Amorim (PDT), 
Cleide Coutinho (PSB), Luciano Lei- 
toa (PSB), Marcelo Tavares (PSB), 
Eliziane Gama (PPS), Rubens Pereira 
Jr. (PCdoB) e Bira do Pindaré (PT). 

por John Cutrim 
Fonte: Rei dos bastidores 
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Acusado de mandante da morte de Renato 

condenado a 18 anos e 9 meses de reclusão 

Ex-prefeito Salvador Rodrigues de Almeida vai recorrer da sentença em liberdade 

m. 

à * § 

A. 

O acusado de ser um dos mandantes do assassinato do 
ex-prefeito Renato Moreira foi condenado a 18 anos de prisão 

Encerrou ontem por volta 
de I7h30, o julgamento do ex- 
prefeito de Imperatriz, Salvador 
Rodrigues de Almeida, acusado 
de mandante do assassinato do 

Açailândia 

então prefeito Renato Moreira, 
fato ocorrido no dia 6 de outubro 
de l993. 

O julgamento, ocorrido na 
última quarta-feira (6) aconte- 

ceu justamente no dia em que 
completou 17 anos da morte do 
ex-prefeito, que foi morto a tiros 
quando se encontrava no Merca- 
dinho Bom Jesus, comprando in- 
gredientes para o café da manhã. 

Salvador Rodrigues de Almei- 
da foi condenado pelo Tribunal do 
Júri a 18 anos e 9 meses de reclu- 
são, inicialmente em regime fecha- 
do. Entretanto, o ex-prefeito poderá 
recorrer da sentença em liberdade. 

De acordo com os autos, 
Salvador Rodrigues teria pago 
para matar Renato Moreira. Ele 
chegou a assumir o comando do 
município de Imperatriz, mas foi 
destituído por força do povo, que 
se revoltou pelos desmandos ve- 
rificados na Prefeitura. 

Na época do crime, Salvador 
Rodrigues foi preso, mas foi co- 
locado em liberdade dias depois, 
e/vem respondendo em liberda- 
de. Seus advogados recorreram 
pela impronúncia do processo 
ao Tribunal do Júri Popular, mas 
o Tribunal de Justiça do Estado 
manteve a pronúncia. 

O Tribunal do Júri, que aconte- 
ceu no auditório IIl da Faculdade 
de Imperatriz (FACIMP), foi pre- 
sidido pela juíza Samira Barros 
Heluy. Na acusação, funcionou o 
promotor de Justiça e representan- 
te do Ministério Público, Domin- 
gos Eduardo da Silva. A defesa 
coube ao advogado Farnézio Pe- 
reira dos Santos. 

PRF liberta oito pessoas 

do trabalho escravo 

Oito pessoas que estariam submetidas ao trabalho escravo foram libertadas 

na tarde da última quarta-feira. Uma pessoa foi presa com uma arma de fogo. 

Oito pessoas, mantidas em 
condições de trabalho escravo, fo- 
ram libertadas no fim da tarde des- 
ta quarta-feira, 6, às margens da 
BR-222, na cidade de Açailândia. 
A ação foi realizada pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) em par- 
ceria com o Ministério do Traba- 
lho e Emprego. 

Com a operação, além de liber- 
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Corpo de uma mulher é 

encontrado próximo ao 

jardim Brasil 

Foi encontrado por volta das 
6 horas da manhã desta quarta- 
feira,(06), o corpo de uma mulher 
que foi identificada como Maria 
de Jesus Pinto Siva, de 30 anos de 
idade,moradora da Vila Capellozza. 
O corpo foi encontrado por popula- 
res em debaixo de uma árvore no 
Jardim Brasil, nas proximidades do 
Colégio Imperador, na BR 222. 

De acordo com informações 
dos moradores do local onde acon- 
teceu o crime, durante a madruga- 
da de terça-feira,05,por volta das 5 
horas, foram ouvidos vários tiros, 
além do movimento de pelo menos 
três pessoas correndo logo após os 
disparos e que durante a correria, 
ainda ouviram vozes de homens 
dizendo: "Vai para tua casa!.." 

A vítima foi atingida com um 
tiro à "queima roupa" na região 
do peito e de acordo com infor- 
mações, a vítima era usuária de 
drogas. A polícia acredita que o 
crime tenha sido motivado pelo 
fato de Maria de Jesus ter envol- 
vimento com o mundo do tráfico 
e provavelmente tenha sido exe- 
cutada por dívidas à traficantes. 
O Corpo foi levado para o Ins- 
tituto Médico Legal (IML) em 
Imperatriz para ser realizado o 
exame cadavérico e conseqüen- 
temente causa/mortis , e depois 
para a funerária Açai Pax. O caso 
está sendo investigado pelas au- 
toridades policiais, onde estão 
tomando as providências neces- 
sárias. 
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O corpo do mulher foi encontrado no Jardim Brasil 

tar os trabalhadores em condições 
de escravidão, foram apreendidos 
no local uma espingarda calibre 20 
e uma moto-serra da marca still, 
sob a responsabilidade de Cícero 
Torres de Moraes, o qual foi con- 
duzido a Polícia Civil de Açailân- 
dia para maiores averiguações so- 
bre a denúncia de escravidão. 

Alan Jorge 
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Enchendo de beleza minha coluna essa semana está a gatíssima Renata Lisboa Zucatelli, 

que se encontra na city para o casamento da irmã (Marcela Zucatelli). Essa jovem é discreta e 

inteligente. Curte as coisas simples da vida e as sinceras amizades, é uma moça morena linda, 

meiga, iluminada e realizada, mas acima de tudo comprometida com seus estudos. Com sua garra 

e determinação não médio esforços, deixando a família para se tornar médica e realizar seu sonho. 

É acadêmica de Medicina da ITPAC em Araguaína, está aniversariando amanhã (10) e com certeza 

causaráírison nos corações masculinos de nossa cidade. 

Aniversariante 

do mês 

Quero parabenizar antecipadamente 

a Sra. Alessandra Silva Santos, pelo 

níver que transcorrerá na próxima 

segunda (11), data que ela com 
certeza vai comemorar com muita 

alegria ao lado do marido após essa 

maratona política vitoriosa. 

Alessandra é esposa do deputado 

federal eleito, Hélio Santos, com 

quem é casada há 13 anos e tem 

dois filhos: Vítor Henrique (11) e 

Hélio Júnior (05). Ela é açailandense, 

filha do casal de pecuaristas Maria 

José Viana Silva (Zezé) e Antonio 

Moura da Silva e diz que o presente 

ela recebeu antecipado, que foi o 

sucesso do marido nessas eleições, 

vitória que não foi só dele, mas sim, 

de todo o povo de Açailândia. 

m 

& 

Hoje (09),a bela Marcela Lisboa Zocatelli estará completando 

20 anos de idade e se unindo em matrimônio com o jovem advogado 
Miguelson de Miranda, com quem já nomora há três anos. Marcela é 

filha de Magda Lisboa e Ricardo Zucatelli, tradicional família da 

Marabá (PA) e a cerimônia acontecerá na Igreja Batista Nova Aliança. 

Os noivos recepcionarão os convidados no Santa Maria Hotel. 

Euzinha, que sou uma das madrinhas, estarei lá para clicar cada 

momento da bela recepção, e mostrar para todos na próxima edição. 

Grande parceira 

E por falar em Alessandra Silva Santos, quero ressaltar seu grande empenho 

e a importância que teve na campanha do marido, acompanhando de perto todos os 

compromissos do candidato durante os 60 dias da campanha, sempre ao lado do 

marido em todos os momentos, dividindo os compromissos, o stress e 

compartilhando todos os problemas. Ela me confidenciou que o momento mais difícil 

de toda a campanha foi quando certo dia acompanhou o marido para um comício em 

Porto Franco, ele com febre muito alta e os pés cheios de calos, mas fez questão de 

cumprir o compromisso agendado. Alessandra deverá fixar residência em Brasília no 

próximo ano para acompanhar de perto, como sempre fez, a carreira do marido. 

Votos de muito sucesso a essa lindaíamilia. 
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rderno Social 

Reconhecimento 

Parabenizo a governadora Roseana Sarney 

pela reeleição em primeiro turno, mas gostaria de 

pedir que ela tivesse reconhecimento pelo povo 

maranhense e fizesse jus a essa vitória trabalhando 

nos próximos quatro anos para tirar o Maranhão da 

pobreza e do analfabetismo para que um dia todo o 

povo do nosso estado e euzinha possamos ter 

orgulho de tê-la como governadora, diga-se de 

passagem, já no quarto mandato. Que dessa vez seja 

diferente e que nosso velho e sofrido Maranhão não 

permaneça sendo apenas o "clã" da família Sarney, 

como tem sido nos últimos 40 anos, mas sim, um 

Maranhão de todos nós. Parabéns, governadora. 

t 
J 

AÇAILÂNDIA 

Faltou consenso 

É lamentável admitir, que Açailândia com mais de 70 mil 

eleitores não tenha conseguido eleger um deputado estadual. Faltou 

consenso entre os partidos e coligações para que esse objetivo 

fosse cumprido. No meu humilde conhecimento, creio que não 

precisávamos de tantos candidatos e sim da união de todos pela 

eleição dos que tivessem mais chances, pois os chamados 

"deputados paraquedistas" só retornarão ao nosso município daqui 

a quatro anos e durante esse período, dificilmente se lembrarão de 

nós, através dos projetos e emendas. Os candidatos foram: Zetinha 

Sampaio, Sérgio Vieira, Juscelino Oliveira, Antonio Erismar, Bebeto 

Teles, Júnior Meu Garoto, Mauro Luis, Pedro Araújo. Vilitão, Jane 

Vasconcelos e Pedro da Saúde. 

Os mais votados do 

eleitorado açailandense 

"Espoca Urnas' 

A maior votação foi 

alcançada pelo vereador 

Juscelino Oliveira, que 

recebeu 11.416 votos do 

eleitorado açailandense; 

Sérgio Vieira foi o segundo 

mais votado com 7.966 votos 

e Zetinha Sampaio ficou em 

terceira colocação com 6.187 

votos. É uma pena não termos 

conseguido mandar um 

representante legal para a AL. 

Mas, mesmo assim, parabéns 

atodosospleiteantes. 

A candidata Jane 

Vasconcelos não 

conseguiu mobilizar nem 

mesmo os membros da 

sua igreja e obteve apenas 

236 votos. Muito pouco 

para quem se diz amiga 

pessoal da governadora 

Roseana e almeja ser 

prefeita de Açailândia. 

Entre os "espoca urna" 

mais conhecidos está 

também o Vilitão, que 

recebeu apenas 28 votos. 
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De parabéns 

Os Juizes Eleitorais André Bogéa Pereira dos Santos (71a Zona Eleitoral) e Antonio 

Fernando dos Santos Machado (98a Zona Eleitoral), que em parceria com os Promotores de 

Justiça José Alexandre Rocha e Gerusa Capistrano Pinto realizaram um grande trabalho para que 

o processo eleitoral transcorresse dentro da normalidade. Foi uma eleição linda e tranqüila 

r? 
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Diversidade de Cores, diversidade de Arte 

Aberta para visitaçãoes desde o dia 06 de 
Outubro a exposição de telas do artista plástico 
Morais Filho, já é uma realidade e um sucesso e tem 
tido muita aceitação do público que até o momento 
pôde prestigiá-lo. 
Diversidades de temas, de teônicas de cores 
materializadas em telas pelas mãos de Morais Filho 
que a alguns anos vem desenvolvendo um trabalho de 
fomento à cultura artística em nosso município, pode 
ser conferida na Exposição que acontece no Espaço 
eletro Mateus (10 Piso - Mateus supermercados), até 
o dia 10 de outubro do corrente mês. 
O artista, o grupo Mateus e a equipe da coordenadoria 
de cultura que pensaram em coletividade propor aos 
expectadores encger os olhos de arte e mais uma vez 
o acesso a um dos bens culturais, em específico a 
pintura contam com a presença de novos 
expectadores afim de contribuir com a formação de 
platéia conscientes de que a arte é uma necessidade humana e deve ser difundida para a contribuição 
do crescimento cultural da sociedade açailandense. 
Vale a pena conferir de perto o trabalho de nosso artista local Morais Filho. 
Apoio: André Araújo, ele que é Gerente de, eletro e de Sandra ela que é gerente do Mateus 
Supermercado 
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Presente para os meus olhes 

0 mais recente presente da Ótica Maia aos seus clientes é a parceria com o oftalmologista Gunter Maia, que passa a atender na 
cidade e já conta com uma vasta clientela, pois além de todas as suas especialidades, é um verdadeiro colírio para os olhos de qualquer 
mortal. Gunter, que é irmão de Glen Maia, um dos maiores profissionais da área de odontologia em Imperatriz, é goiano, solteiro, tem 29 e 
veio para Açailândia após passar pelas melhores clínicas de oftalmologia do país como Beneficiência Portuguesa em São Paulo, Hospital 

de Olhos de Minas Gerais, Instituto de Olhos de Imperatriz e membro da Academia 
Americana de Catarata e Cirurgia Retrativa. Ele é especialista em cirurgias 
retrativas, catarata e em breve disponibilizará em sua clínica o que há de mais 
moderno em equipamento para cirurgia de catarata a laser. Vale ressaltar, que fui 
fazer uma rotineira consulta de vista para troca de óculos, mas fiquei tão encantada 
com a beleza do rapaz, que sai de lá enxergando tudo. Só pode ser milagre. 

Votos de Doas vindas 

Ao pediatra Marco 
Aurélio Palmas, de 

Vitória (ES), em visita à 
nossa cidade esteve 

também na redação do 
JM e aproveitou para 
nos informar que se 

encantou com 
Açailândia e estará 

retornando em 
novembro, dessa vez 

pra ficar. Observando a 

carência no setor de 
pediatria ele se radicará 

em nossa city para 
exercer a profissão, já 

que se especializou em 

cardiologia pediátrica, 
Neo-natal Eco- 

cardiografista é 
também Intensivista 

pediátrico. Agora o 

melhor para a galera 
feminina é solteiríssimo 

da silva. Seja bem 
vindo. 
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Quem acaba de concluir o curso 

de Administração é a gata Aleyza Viana. 
Ela é filha do casal Antonia Viana e 
Francisco Nascimento e anda muito feliz 
pela conquista. Parabéns pela formatura e 

votos de muito sucesso. Ela posou para 
Flávio Foto. 

No próximo dia 15 a inauguração de mais uma opção de lazer para o 
açailandense, a Churrascaria Boi DVuro, que está sendo instalada no Jardim 
América (antigo Q-Eventos) e promete um churrasco de carnes especiais e um 

variado cardápio para você e sua família. Além das deliciosas sobremesas o 
atendimento será diferenciado. É o que precisamos. A inauguração é durante o dia, e 
a noite grande show sertanejo universitário com Gean e Genaldo e DJ convidados e 

no sábado o melhorpop rock com banda tio Bob e DJDUARTH. 

Churrascaria boi de Ouro grande inauguração dia 15. Reserve já sua mesa 
pelo fone 3538-4102/3538-5080 Rua JK Q- 22 jardim America. Antigo Q Eventos. Na 

compra de sua mesa você ganha 5 long-neck's ou tira-gosto e dois litros de 
refrigeantes 
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O candidato do PC do B ao governo do 

estado, Flávio Dino, mesmo não saindo 

vitorioso, afirmou que houve uma mudança 

política no Maranhão e garante que a oposição 

do Maranhão continuará a existir, acreditando 

que esse campo político se manterá forte no 

estado. Flávio Dino obteve 850.402 votos, que 

representam 29,4% dos votos válidos do 

Maranhão. Portanto, não resta dúvida que 

temos aí uma revelação na política, tanto 

estadual quanto nacional, que ele foi 

considerado o 4o melhor deputado federal do 

Brasil. Apesar das eleições se encerrarem no 

primeiro turno com a diferença inferior a um 

décimo, Dino não pretende contestar os 

números do pleito, mas como oposição, vai 

ficar atento ao governo de Roseana e não 

hesitará em fiscalizar e cobrar o cumprimento 

dos projetos do governo eleito. 

Profissional da semana 

Flá quase 30 anos 

em Açailândia, ele chegou 

para ajudar a implantar o 

Pólo Siderúrgico e 

impressionado com p 

crescente progresso do 

município por aqui 

resolveu criar raízes. Ao 

lado da sua Amy criou as 

filhas e ao sair do setor 

siderúrgico se dedicou ao 

comércio local (Livraria 

Açailândia), sendo 

também pioneiro no ramo 

que escolheu. Gostaria de 

reafirmar a admiração que 

tenho pelo empresário 

Maurílio Tonassi e 

prometo em breve 

conseguir um tempinho 

pra visitá-lo. Votos de 

muito sucesso. 
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Ao meu amigo 

Isisnaldo Lopes, fotógrafo da 

Assessoria de Imprensa do 

prefeito lldemar e grande 

colaborador daquela 

assessoria. Ele está fazendo 

aniversário nesse domingo e 

deverá passar a data ao lado 

da família, descansando da 

campanha, já que ele esteve 

afastado da assessoria pra 

acompanhar o candidato Hélio 

Santos nos últimos sessenta 

dias. Parabéns e votos de 

muito sucesso. 

Na cidade maravilhosa 

É onde euzinha estarei entre os dias 15 e 16 de novembro, participando de 

mais um Encontro Internacional de Empretecos. O evento, que acontece a cada dois 

anos, esse ano se realizará no Rio de Janeiro e todos os que participaram do último 

encontro em Vitória (ES) já se preparam para a grande programação que acontecerá 

na capital carioca. A coordenação está por conta do instrutor do Sebrae, Luis James 

Fonseca e aconselho aos Empretecos a assegurarem suas vagas, pois vale à pena 

participar. Euzinha já confirmei a minha. 

Licença maternidade 

A gerente regional da Unidade de Negócios do Sebrae 

em Açailândia, Rosilene Andrade Tavares Borges, vem 

realizando um excelente trabalho na cidade, com uma nova 

dinâmica de assistência junto ao pequeno e micro 

empresário, contabilizando muitos pontos positivos para o 

setor. Ela, que agora se encontra de licença maternidade, está 

muito bem substituída por Reginaldo Medeiros, pioneiro no 

Sebrae de Açailândia e que no momento está completamente 

envolvido com a organização do III Workshop Empresarial, 

que estará acontecendo de 20 a 23 de outubro. 
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Anirngis 

• Atendimentos • Pet Hotel • Cirurgias 

• Internações • Banho e Tosa • 

• Exames • Vacinas • 

Judo em Rações e medicamentos 

[8148-7774 / 9168-3851 

.©ra Temandíi cKelIen 

Assist. Médic^yeterinária 
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De 20 a 23 de outubro o Sebrae 

realiza o III Workshop Empresarial de 

Açailândia, que a exemplo dos dois últimos 

promete ser mais uma grande evento. A 

Feira acontecerá no Zepellin e o tema 

principal é "A liderança fazendo a 

diferença". O Workshop, que está sendo 

organizado pelo meu amigo Reginaldo 

Medeiros, expert nesse tipo de eventos, 

deverá contar com a participação 

importante de quatro palestrantes: Jussier 

Ramalho, especialista em marketing e 

motivação empresarial; Paulo Araújo, 

especialista em liderança motivacional e 

vendas: Jô Furlan, especialista em liderança 

empresarial de resultados e Clodoaldo 

Araújo, especialista em gestão estratégica 

de negócios. As inscrições estão abertas e 

o Jornal do Maranhão vai participar. 
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(99) 3538-7384 

Rodovia BR 010 - Km 1446 - Itinga do Maranhão - Maranhão 
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Com saudades 

Euzinha com saudades do meu 

amigo, o Juiz Antonio Fernando Machado, 

titular do Juizado Especial e da 98a Zona 

Eleitoral. Com todo esse corre-corre não 

tive mais tempo de fazer-lhe uma visitinha 

para elogiar pessoalmente o trabalho por 

ele realizado durante o pleito eleitoral, bem 

como a dedicação que ele vem tendo para 

com todas as causas em nosso município. 

Loucamente apaixonado 

E assim que se encontra 

o cerimonialista Erivelton 

Trindade, que agora afirma ter 

encontrado sua verdadeira cara- 

metade. Ela é a linda Renata 

(Barulhos), que pelo visto fisgou 

definitivamente o coração do 

moreno com a sua beleza e 
elegância. Votos de muitas 

felicidades ao casal. 
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Foi como encontrei o 

deputado Antonio Pereira e o 

médico e ex-prefeito, Gilson 

SanfAnna. Os dois estavam em 

um papo altamente informal e há 

quem aposte que falavam sobre 

as Eleições 2012, quando já se 

comenta que Dr. Gilson será 

candidato à sucessão com apoio 

da governadora Roseana e de 

Antonio Pereira. * 

Só elegância 

Foi como cliquei a dupla de amigos, Anfrízio Menezes, 

gerente do Banco do Brasil em João Lisboa e Edilson, nosso 

gerente do BB local. Dois perfeitos cavalheiros, eles também não 

descuidam da elegância e se confessam dois apaixonados. 

Anfrízio por sua Eliete e Edilson só tem olhos para a noiva Anny. 

Votos de sucesso pra eles. 

-- 
De volta 

Após merecidas férias o 

delegado titular do 10 DR Ricardo Luiz 

de Moura e Silva, que agora 

reabastecido pelo descanso promete 

continuar seu trabalho no combate ao 

crime no município. Votos de boas 

vindas. 

Comemilo 

No próximo dia 12, minha eterna cunhada, 

Florinda de Fátima, estará completando mais 

uma primavera e a data será comemorada 

ao lado dos filhos Jonas, Jonatas e Joadson 

e é claro, na companhia do maridão Zé 

Carlos. A ela, votos de muitas felicidades. 
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Homenagem ao padroeiro 

Açailândia parou nesta segunda (04) para assistir e participar de 

uma gigantesca procissão em homenagem ao padroeiro da cidade, São 

Francisco de Assis. Mais de dez mil fiéis participaram do evento, por sinal 

muito bem organizado pelo Frei Arimatéia e toda a equipe católica que o 

auxilia. Foi realmente um evento bonito e emocionante. 
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Comemorando 

O vereador Alan de Jesus, de Itinga do Maranhão, trocou de 

idade na última terça (05), mas as comemorações acontecerão 

nesse sábado ((09), no 50 BIS, quando ele vai aproveitar para 

festejar também o final do II Copão Rural, que aconteceu no último 

final de semana. Alan, que durante os últimos sessenta dias esteve 

muito empenhado na campanha política ao 

lado da prefeita Vete, considera os votos 

recebidos na zona rural pelos seus 

candidatos como um presente de aniversário 

e agradece a todos que mais uma vez lhe 

deram o voto de confiança. Parabéns dessa 

A nossa amiga Goreth 

Botelho, coordenadora da 

campanha de Zetinha Sampaio em 

Itinga do Maranhão, pelo empenho 

que demonstrou durante todo o 

processo político. Goreth foi 

incansável durante todo o período 

de campanha e contribuiu 

largamente para a conquista dos 

votos adquiridos. Parabenizo-a 

também pelo aniversário 

transcorrido nesta quarta (06), 

data festejada ao lado de familiares 

e amigos. Na foto ela posa ladeada 

pela amiga Marlene Araújo e a 

cunhada Eula Barbosa, que veio 

especialmente de Brasília para se 

confraternizar com ela. 

De parabéns 

% 
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DIA DA CRIANCA 

Ser criança é assim... Correr até acabar o fôlego, rolar pelo chão sem medo de se sujar, falar o que vier na cabeça e fazer de qualquer coisa uma brincadeira. Portanto, viva 
o momento presente, mas não mate o espírito de criança que há em você. Cultive a simplicidade, o mundo de sonhos, a alegria, o amor à natureza e a confiança em Deus. Com 
toda a certeza sua vida terá mais sentido e muito mais beleza... 
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"jÃ melhor maneira de formar crianças boas é torná-las felizes" 'íídvLü lutai 

Apresentando a princesinU 

Vanessa Floridi Porcionato e seu marido, o médico 

cardiologista Rogério Porcionato, apresentam com 

multo orgulho à sociedade açailandense a 

princesinha Rafaela Floridi Porcionato, que chegou a 

doze dias e veio ao mundo pelas mãos da obstetra 

Dra. Eulália Estel Vieira no Flospital São Rafael em 

Imperatriz. Rafaela nasceu 

esbanjando saúde e trouxe 

muita felicidade aos pais. 

Parabéns ao casal e votos de 

boas vindas à princesinha. 

% ftaM & 

pinte ^ 

""ssan-ioss 

11 H 
ü IS 

Wmm 

I 

i 

I I 9 » 
f 

RUA BONAIRE, 336 - CENTRO 
AÇAILÂNDIA-MA 

PROMOÇÃO 

AXR A» 

* 

Ma conipra d© um prciduto da 
tinha Intense e de outro produto 
da linha Culdcs-Bo Bem, você ganha 
UM UESCZOMKp ESPECIAL* 

NOVA CIRURGIA DO PERINEO <Bfin íT«i 

Dr. Antonio da Silveira 
— CRM-MA 2590 ^'"ntética ^o reforço 

nas seguintes situações. 

K 
Para maiores informações marque sua 
consulta com o Dr. Antonio da Silveira 
IGlinica do Povol através dos fones: 

(99) 3538-8616 ou 2598 

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

Dr. Antonio da Silveira - TEGO Titulo de 
especialista em Ginecologia e Obstetrícia e membro 
da Febrasgo título de especialista em genitoseopia e 
membro da Associação Brasileira de Genitoseopia 
Médico Cirurgião de Ginecologia e Obstetrícia em 
Açailândia-MA e região desde 1991 médico da Santa 
Casa de São Sebastião do Paraiso-MG (1985-1990) 
médico concursado da prefeitura municipal de SP 
no Hospital Tide Setúbal (1984-1985) residência 
médica e assistente concursado na Casa Maternal 
Leonor Mendes de Barros-SP (1983-1985) : Av. Desembargador Tácito Caldas, 131- centro 

Açailândia - MA - (99) 3538-7266 
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omento histórico 

lews um Mado Federal 

Fico feliz em poder afirmar que Açailândia vive um momento histórico: conseguimos eleger Hélio Santos, nosso 
primeiro deputado federal e finalmente temos um legítimo representante na Câmara Federal que, diga-se de passagem, o único 
deputado eleito na região tocantina. 

Hélio Santos está em seu quarto mandato como vereador: por duas vezes foi presidente da Câmara e tem uma história 
política de trabalho e dedicação pelo povo de Açailândia. Na Câmara Federal ele pretende continuar com a mesma linha de 
trabalho, agora, de forma mais abrangente, buscando recursos e desenvolvimento não só para Açailândia, mas para toda a região 
tocantina, já que recebeu votação expressiva em toda a região. Ele é casado há 13 anos com Alessandra Silva Santos com quem 
tem dois filhos: Vítor Henrique, de 11 anos e Hélio Júnior, de 5 anos de idade. 

Hélio está visivelmente satisfeito pela expressiva votação que recebeu da população açailandense e promete 
demonstrar seu agradecimento carreando recursos que garantam o crescente desenvolvimento de nossa cidade. Parabéns 
por mais essa conquista. 
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0 RESTAURANTE SABOR DA TERRA LANÇA 

A MAIOR NOVIDADE DO MOMENTO 

■wrl 
RESTAURANTE E 8UFFET 

Sabor da em 
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Você quer saber? Só indo pra vê! 
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Rua Rio Branco, 250 - Açailândia - MA ^6 ÍGrça 3 Domingo das 19.00 às 22,00h 

(99) 3538-6804/9131-8115 

Rua Castelo Branco, 1023 • centro ■ Açailândia • NA 
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Matando a saudade 

Quem estará embarcando nessa semana para a cidade 

universitária de Cochabamba no México é a minha amiga Maria 

do Carmo, Assessora de Imprensa da Prefeitura de Açailándia, 

que aproveitará o período para tirar merecidas férias e matar a 

saudade da filha Mariane Sousa, acadêmica de Medicina. Desde 

que Mariane foi, em julho, que Maria do Carmo sofre com 

saudades da única filha, de quem nuca se separou, mas em 

função dos compromissos de campanha só agora poderá visitá- 

la. Euzinha, que também não vejo a hora de abraçar meu filho 

Cezinha, que também se encontra em Cochabamba, estou me 

programando para tirar umas férias e ir ao seu encontro no 

México em breve, se Deus quiser. 

Homenagem póstuma 

Ao pecuarista Adeilson 

Pereira Santana, conhecido entre os 

amigos como "Dezin". Ele residia 

no povoado Córrego Novo e faleceu 

na última sexta (01), vitima de 

acidente automobilístico na RB- 

222. Dezin era um grande líder 

político na região, foi candidato a 

vereador e era membro da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia. Seu 

. corpo foi sepultado no último 

aSí domingo (03), sob forte comoção 
06 familiares e amigos. Meus 

2h Qpntimpntnç à família pnliitarla 

Show de transmissão 

Eterna saudade 

n »> 
Nossos votos de conforto a comerciaria Flávia Santos 

Silva (Santa Maria Supermercado), que acaba de perder a única 

filha, a pequena Ana Beatriz Santos Cabral, de 4 anos de idade, 

que faleceu na última quinta (30). vítima de problemas 

cardíacos. Que Deus traga conforto ao seu coração. 
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Flagra 

A Lei Seca flagrou alguns eleitores infratores,.que foram recolhidos à 

delegacia do 1o DP e eu cliquei esse aqui que nem pude identificar, 

porque ainda dormia em pleno domingo de eleição, às 10 da manhã. 

Apesar de todo adesivado do seu candidato eleito Hélio Santos, creio 

que nem pôde votar. 545 
-4 

De parabéns a equipe da 98 FM pelo show de 
transmissão na apuração do votos das últimas eleições. A 
equipe formada por Nilton César, Sininger Vidal e Orlando 

Menezes realizou um ótimo trabalho, informando aos 

ouvintes o resultado em tempo hábil. Vale ressaltar que a 

experiência do radialista Orlando Menezes nesse tipo de 
trabalho foi de grande valia para o sucesso da transmissão. 

Deu a louca na Alumil este 

mês de outubro todo matérial 

com 15% de desconto. 

Em esquadrilha de ferro e 

alumínio, portas, portais, 

forro de PVC e vidros é na 

linha cama mesa e banho 

também estamos com 50% 

de desconto vendemos em 

todos os cartões de credito e 

boleto bancário. Venha e 

confira o que estamos 

falando. 
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Dru. Regina Cunha 

OTORRINOLARINGOLOGISTA 
CRM-MA 5066 

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA 

Reníte • Sínusite - Dor de Garganta • Dor de Ouvido 

Surdez • Zumbido • Tontura - Rouquidão • Tosse Crônica 

Av. Tácito Caldas, 111 - centro - Açailándia - MA 

Auto Posto 

JOÀO 8:32 
"E cdnhecereis 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 
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Av. Alexandre Costa, s/n - Qd. 01, Lt 01 e 11 - J. Tropical (Entrada do Quartel) 



O Presidente da CDL - Gamara de 
Dirigentes Lojista de Açailândia, 0 sr. 
Merivaldo Dias de Oliveira participou no 

período de 26 a 29 de setembro/10 a 51a 

Convenção Nacional do Comercio Lojista 

em Florianópolis/SC com o Slogan "uma 

Ponte para a Inovação". A Convenção 
contou com vários palestrantes nacionais 
(Ângela Hirata das sandálias havaianas, 

Deusmar Queiroz da rede Pague Menos) 

e internacionais (' James Hunter escritor 
autor do livro O Monge e o Executivo, Jim 

Cunninghan ex coordenador da Disney 
University e outros. "Essas convenções 
representa uma grande oportunidade de 

qualificação, de obtenção de novos 
conhecimentos, de força, união, pois uma 

classe sem objetivos não chegará a lugar 
nenhum. E uma oportunidade única de 

nos reciclarmos, e de conhecermos as 
tendências do segmento. O movimento 

lojista brasileiro tem ganhado forças em 

todo os Estados da Federal. Mais de 1600 
CDL ,s figuram pelos mais distintos pontos 

do País. A Confederação Nacional dos 
Dirigentes Lojista (CNDL), tem buscado 
melhorias tanto para os empresários, 

como também para os consumidores, 
como foi o caso da recente mudanças no 
sistema de cartões de credito" . 
Participaram também nessa convenção o 

Sr. José Melgaço Chaves ( ex-presidente 

da CDL e atual conselheiro e sua esposa 
Margafeth Chaves. 

CONVENÇÃO 
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Mulher guerreira 

De parabéns minha amiga Waniêr, por participar 
ativamente dos festejos da Igreja de São Francisco. Ela, que é uma 
pessoa muito generosa, está sempre pronta para ajudar nas 
causas sociais. Vale o registro. Clic de Flávio Foto. 
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Virou moda 

Eleição começou a virar brincadeira. Os políticos não respeitam mais a 
escolha do povo e do jeito que a coisa vai o voto, que apesar da democracia é 
obrigatório, passa a não ter validade. Em Açailândia, principalmente, a coisa virou 
moda. Quando os políticos não conseguem sucesso nas urnas apelam pra Justiça. 0 
problema é que por aqui o fato já vem se repetindo a muito tempo, desde quando 
conseguiram afastar Deusdete por improbidade administrativa. De lá pra cá a coisa 

não parou mais. 0 caso se 
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Registro 

repetiu com Leonardo Queiroz, 
que acabou desencadeando um 

fato inédito no país, quando em apenas trinta dias o município teve oito prefeitos. Ao 
perder por 34 votos, Jeová tentou tirar lldemar. Na reeleição de lldemar, a segunda 
colocada, Gleide Santos, tentou também tomar no "tapetão" e agora temos um caso de 
desrespeito ao eleitor, com Chiquinho Escórcio querendo entrar na Justiça pra impedir 
que Hélio Santos assuma sua cadeira na Câmara Federal. Uma pessoa que se propõe a 
representar o povo, tem que no mínimo, respeitar a vontade do povo. 

Francisca 

Primo, esposa 

do prefeito 

Primo, foi eleita 

a deputada 

estadual mais 

votada do PT, 

obtendo 30.192 

votos. Ela é 

professora do 

ensino 

fundamental e 

agora se torna 
mais uma líder 

política daquele 

município. 

% 

O casal Alessandra e Hélio Santos 

fez questão de participar de todo o 

trajeto da procissão em 

homenagem a São Francisco. Além 

de membros ativos da comunidade 

católica, os dois aproveitaram para 

agradecer a Deus pela vitória 

alcançada nas urnas na ultima 

eleição. 

valeu a pena 

O esforço do povo maranhense na sua luta por 

mudança. Apesar de não ter conseguido eleger 

um dos dois candidatos oposicionistas, a 

eleição foi bonita e merece os parabéns. Quem 

sabe o desejo declarado de mudança por parte 

dos maranhenses não sirva pra despertar o 

desejo de mudanças na mente dos que aí 

continuam? Vamos aguardar. 

Do aniversário de dois 

aninhos de Vitor Gabriel, 

que aconteceu no dia 22 

de setembro. Ele é filho 

de Luciana Viana (Flávio 

Foto) e Vandré de Araújo 

(Júpiter Internet). 
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Ilumine Bijuterias 

É inaugurada em grande estilo 

Os irmãos Dailson e Denise da Silva Costa inauguraram no último dia 30 a mais nova loja de 

bijuterias finas da cidade (Ilumine Bijuterias). Foi oferecido um requintado coquetel aos convidados, 
que brindaram ao sucesso do mais novo negócio. A loja fica na Avenida Tácito Caldas, 149, e os 

dois empresários inovaram na apresentação dos artigos. Lá você pode encontrar também, além de 

bijuterias, acessórios como cintos, bolsas e sapatos. Vale à pena dar uma olhadinha. 
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CONVÊNIO PRÓPRIO. 

FAÇA JÁ O SEU! 

Fones 3838-9300 

a saúde 
do .seu 

sorriso 
começa 

% 

iSPECIAtIDADiS 
Ortodontia 
Ortopedia Facial 
Cirurgia 
Estética 
Prótese Dental 
Odontopediatria 
Implante Dentário 
Tratamento de Canal 
Paciente especial 
Dra. Leonardo Fraga Galvão 

Espociálisla em Ortodontia pela faculdade São Leopoldo Mandlc-RJ 
RUA SÃO FRANCISCO, 1136 - CENTRO - (EM FRENTE A IGREJA SÃO FRANCISCO) - AÇAILÂNDIA-MA 
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Todo Sábado música ao vivo 

a partir das 19:00h 

Local: Rua Duque de Caxias ■ Centro (Prox. ao Posto Econômico) Açailândia' 

PREVINA-SE! MARQUE SUA CONSULTA 

clínica dentária 

Tássio Filemon 

CIRURGIÃO DENTISTA CRO.MA3222 

ESPECIALIZANDO EM ORTODONTIA 

RESTAURAÇÃO ! APARELHOS ORTODONTICOS 
CLAREAMENTO A LAS. RODONTOPEDIATRIA 

PRÓTESE DENTÁRIA EXTRAÇÕES E IMPLANTES 

I 9 

tfíroÇ 04(4, 
CIRURGIÃO 
DENTISTA 
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CRO 3815 

TRATAMENTO DE QUALIDADE AO SEU ALCANCE. 

cllnicasempresorriso@uol.com.br 

• Endodontia • Cirurgia Oral menor • Periodontia 

o, I Pós Graduado em Endodontia Avançado UNIPOA - VR • 1997 • RJ | Odonfocllfilca Cenfral da Marinho • 1998 ■ RJ 
Monitor d© Cirurgia II i Especializando em Periodontia 
UNIFOA • VR. 1999 • Rf | aBCD ■ 2008 a 2010 • TEREZINA ■ PI 

Rua São Francisco, 886 ■ centro - Açailândia - MA (99)3538-1337-8138-2047 

Clínica de Beleza 
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Rua Bonaire, 427 - centro - Açailândia - MA 
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Linda festa para Júlia 
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O legal registrou a 

linda festa de Júlia, a 

linda princesinha do 

casal Cristiane e 

Jusy (Ideal Tecidos), 

que acaba de 

completar quatro 

anos de idade. 

Parabéns a pequena 

e aos pais pela 

ocasião. 
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Quem brinda o futuro enlace 

matrimonial é o casal Fernanda e 

Emerson, que trocaram alianças 

recentemente. O noivado aconteceu 

na Assembléia de Deus sob as 

bênçãos do Pr. Silvino. O Legal 

registrou. 

Pura felicidade 

Cícera Silva Alcântara e José Nilson 

Silva (Alumil), comemorou com muita alegria 

o níver de dois aninhos da filha Júlia Silva 
Alcântara, que é o xodó dos pais. O Legal 

clicou e mostro pra vocês. 
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Destaque especial para esse lindo casal, Rosa e 

Zezé Fabricante, pelos quais tenho a maior admiração. 

Ele, empresário do ramo madeireiro; ela empresária do 

ramo de decoração e desingn (Rosa Desingn), dona de 

extremo bom gosto é responsável pela decoração das 

mais belas casas de nossa city. Rosa e Zezé são casados 

a mais de 20 anos, têm doisfilhos, o odontólogo Maycon 

e o caçula da família, Lucas e já curtem com muito 

carinho uma linda netinha. Parabéns ao casal. 

Aconteceu 

No Zepellin, na última quinta (07), o 19o Encontro de Gestores 

da Comunidade. O evento foi promovido pela Secretaria de Educação 
e pela Casa do Professor. 

Votos de felicidades 

É o que desejo a 
minha amiga 

Antonilda 

{Ascom),pelo níver 

transcorrido na 

última quarta (06), 

data festejada na 

companhia do 

maridão Rafael 

(Ascom). Segundo 

ela, aproveitou o 

dia para curtir o 
marido e 

encomendar um 

sobrinho para 

mim. Vou 

aguardar. 
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Que tem gente querendo me fazer de cupido 

para conquistar seu novo amor, é um fato. Agora, que 

euzinha tô conseguindo arrumar um substituto para o 

meugrandão é boato. 

Que euzinha estou cercada de lindos vizinhos 

da Odebrech é um fato. Agora, que já tive tempo de ir lá 

tirar uma casquinha, é boato. 

Que um certo coordenador de campanha não 

agüentou as cobranças dos credores e colocou um 

cartaz em seu portão dizendo: "NÃO INSISTA EM ME 

COBRAR", é um fato. Agora, que ele deixou de eleger 
seu candidato, é boato. 

Que lldemar durante uma coletiva confessou 

que ainda vai pagar um voto que deve a Gleide é um 

fato. Agora, com a inelegibilidade dela, ele vai 

conseguir pagar esse voto tão cedo, é boato. 

Que um amigo meu quer que Hélio Santos leve 

Maria do carmo pra Brasília é um fato. Agora, que 

posso deixar de informar que ele tá doidim pra ficar no 

lugar dela, é boato. 

Que euzinha fui na "Agulha de Ouro" em 
Imperatriz e mandei fazer dez terninhos pra ir embora 

para Brasília é um fato. Agora, que meu deputado já 

me convidou para acompanha-lo, é boato. 

Que uma amiga minha tá doida pra ser 

algemada por um certo agente da PC é um fato. Agora, 

que as algemas dele estão disponíveis pra eía,,é 

boato. 

Quer duas amigas minhas estão brigando por 

falta de dinheiro é um fato. Agora, que elas sabem que 

já estou quase morrendo por falta desse bixim, é 

boato. 

Que tem ex-candidato endividado até a 7a 

geração por conta da campanha é um fato. Agora, que 

vão conseguir pagar os débitos com os juros de 12 por 
cento, a agiotas é boato. 

Que dois "filhinhos da papai" foram presos por 

tráfico de drogas é um fato. Agora, que a imprensa 

conseguiu ter acesso às imagens dos dois meliantes, é 

boato. 

Que uma certa senhora se impôs para para sair 

no meu jornal é um fato. Agora, que coloco em minha 

coluna gente feia ou sem serviços prestados, é boato. 

Que Roseana conseguiu vencer as eleições 

em primeiro turno é um fato. Agora, que euzinha tenho 

orgulho de dizer que ela é minha governadora, é boato. 

Que uma certa jurista está dando o maior 

trabalho para a Justiça é um fato. Agora, que ela se 

manca em ser anti-ética é boato. 

Que o candidato Chiquinho Escórcio perdeu as 

eleições para deputado é um fato. Agora, que ele vai 

deixar de sentar numa cadeira na Cêmara Federal, é 

boato. 

Que uma certa ex-candidata sonha em ser 

prefeita de Açailândia é um fato. Agora, que ela 

conseguiu votos pelo menos pra se eleger a vereadora, 

é boato. 
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Canderno Social 

Escrevendo certo por linhas tortas 

Recentemente, durante o almoço oferecido pelo deputado Sérgio 

Vieira à imprensa, meus olhos azuis registraram a presença do gatíssimo 

Eduardo Jardins, que se encontrava em outra mesa na companhia do 

empresário Nelson Bragato. Como sou ousada, me aproximei e me 

apresentei com a desculpa de pedir voto pro meu candidato a federal, Hélio 

Santos, mais paguei o maior mico ao saber que o Eduardo Jardins é 

coordenador da campanha de Sarney Filho. Porém, como Deus escreve 

certo por linhas tortas, o mico valeu à pena, porque nossos deputados 

ganharam (Hélio Santos e Sarney Filho) e agora, euzinha aqui fiz uma bela 

amizade e tenho dois endereços disponíveis em Brasília. Como não sou 
nem um poquinho egoísta, registrei e divido com vocês a beleza desse 

gato, que por sinal visita nosso município nesse final de semana. Mas, 

aviso às paqueradoras de plantão que eu vi primeiro e agora sei que vou 

esquecero meu "grandão". Olhem mas não devorem. 

Pão com "Q"? 

Quer saber? Só indo pra ver! É a novidade do momento lançada pelo 

Restaurante Sabor da Terra, que já virou mania entre os açailandenses amantes de 

uma comida leve no jantar. O "Pão com "Q", acompanhado de caldos, sucos, 

tapioquinha, é mais uma criatividade da proprietária Naide Silva Porto, expert no 

ramo da gastronomia, que a mais de três anos atua no ramo em nossa cidade e faz 

questão de cuidar pessoalmente de todo o cardápio da casa. Hoje, ela oferece 

cerca de 30 pratos diferentes, trabalha também com Buffet (Mundo dos Sonhos) e 

muita gente está indo lá à noite pra saber o segredo do "Pão com "Q", que já se 

tornou até uma boa pedida para comemorações descontraídas. Só indo lá pra ver. 
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Em outro terreiro 

Os dois gatos e inseparáveis 

amigos, Waldehir Albino (OAM 

Transportes) e Samuel Coutinho, após 

alucinarem os corações da galera 

feminina açailandense, agora estão 

baixando em outro terreiro e causando 

frisson na moças imperatrizenses. Com 

certeza o sucesso vai ser o mesmo. 
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SKILL 

Sinônimo de Oportunidades 

FALE A LÍNGUA 

DOS CAMPEÕES 

Além de oonita ettona de um 

maravilhoso par de olhos verdes, é 

muito simpática, meiga e agradável. 

Gilma Oliveira Castro é mãe de Andréia e 

Dayane, é muito preocupada com a 

situação do menor no município, 

coordena o CRAS no Plano da Serra e 

adora o seu trabalho. Linda e com o 

coração totalmente livre, ela está em 

sua melhor forma, exibindo uma 

silhueta invejável e diz que o segredo é 

estar de bem com a vida e consigo 

mesma. Euzinha que tenho o maior 

orgulho de minha priminha querida 

desejo votos de muito sucesso pra ela. 
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AÇAILANDIA - MARANHAO 

T/m gesto as v pia mais 

cjue as palavras 

Rua Duque de Caxias, 1013 - Centro Sfrup 
Açaiiândia - Maranhão mBk @ Fone/Fax: (9913538-1609 

Profti. Drti. Ana Cristina Gomes Premoíí 
Mestrato e Doutorado em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade de São Paulo (USP - R. Peto) CRM-MA 3740 

Médica GinecoIóqica e Obstétra 
• Pré-nofal 

Parto normal 
• Cesariana 

Laqueaduras 
• Preventivos 

• Colposcopia 
• Cirurgias ginecoíógicas 

• Implantes de DIU 
Tratamento de menopausa 

• Exame das mamas 
• Distúrbios hormonais 

HOSPITAL SãO SEBASTIÃO ' Outros 

MEGADOSE 

CtlTAMOS CARTAO 

VISA 
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De Segunda a Sexta 

pela manhã 

Se você nao cuidai bem do seu coipo, onde vai vivei?"| f |§| | 
ROD. BR 222 - KM 02 - AÇAILANDIA-MA 3538-1500 
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