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Carta de Jackson Lago 

ao povo maranhense 

Maranhão, a galápagos política 

Arma-se um golpe no Maranhão. 
Trama-se, nos bastidores, um golpe 
contra a democracia. O objetivo é a 
reintegração de posse de um feudo 
político, o usucapião vitalício e here- 
ditário do Maranhão. Melhor seria 
decretar o território maranhense a 
nossa galápagos política. Lá, fica re- 
vogada a alternância de poder. 

Proíba-se a imprensa nacional de 
perscrutar nossa história. Na galápa- 
gos só entram os cientistas políticos, 
curiosos para estudar algumas espé- 
cies raras, extintas no território naci- 
onal e que ainda vicejam no Mara- 
nhão. O velho oligarca, a filha do oli- 
garca, onde mais no país, senão na 
nossa galápagos, podemos estudar 
com darwiniana curiosidade tão ra- 
ros exemplares da evolução política 
brasileira? 

Arma-se um golpe no Maranhão, 
como se não houvesse juizes em Bra- 
sília. Alega-se desequilíbrio na dispu- 
ta, por conta de convênios legalmen- 
te firmados entre o Governo do Es- 
tado e municípios. Imputa-se a mim, 
candidato sem mandato, sem cargo 
público, sem tempo no horário elei- 
toral, imputa-se a mim esse desequi- 
líbrio. Mas na nossa galápagos, não 
é desequilíbrio que o grupo familiar 
de uma candidata seja proprietária de 
90% de toda a mídia do Estado. Não 
desequilibra o pleito que o Fórum da 
capital tenha o nome do pai, e o Tri- 
bunal de Contas do Estado ostente o 
nome da filha. Em nome do pai e da 
filha e do santo espírito da democra- 
cia, nada perturba nossa galápagos. 

Nomeiam hospitais, escolas, pon- 
tes, centros administrativos, ginási- 
os de esporte, vilas e até municípios. 
Criou-se até o gentílico sarneyense, 
para quem nasce no município de Pre- 
sidente Sarney. Contra a lei, contra a 
moral, contra tudo. 

Constrange-se o próprio presiden- 

te da República, que em seis anos de 
mandato nunca pisou em nossa capi- 
tal e jamais inaugurou uma obra no 
Maranhão. Não, isso não desequili- 
bra nenhuma disputa. É assim mes- 
mo na nossa galápagos. 

Dediquei quarenta anos de lutas 
enfrentando a mais formidável má- 
quina de desinformação. Fundei um 
partido, o PDT, no qual estou até hoje. i 
Estive no seu nascedouro, signatário j 
da Carta de Lisboa, juntamente com 
Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, Fran- i 
cisco Julião e Neiva Moreira. 

Combati o golpe militar em defe- 
sa das liberdades democráticas. 

Na política estadual concorri a | 
vários cargos públicos para o Legis- | 
lativo estadual e federal. Denunciei a i 
situação de miséria do camponês 
maranhense, sonhei e lutei pela Anis- 
tia, disputei várias eleições com der- 
rotas e vitórias. Por três vezes nossa 
capital me fez o seu prefeito. Saí de 
todos os mandatos com o patrimô- 
nio de médico e funcionário público. 
Não me fiz sócio de qualquer empre- 
endimento, em busca de vantagens. 

Em 1994 disputei o governo esta- 
dual e obtive 21% dos votos. Conta- 
va, na ocasião, com o apoio de dois 
dos 217 prefeitos do Estado. Em 
2002, ainda na oposição ao Governo 
do Estado, obtive 42% dos votos para 
governador. Finalmente, em 2006, 
com o lema Trabalho, Saúde e Edu- 
cação para Libertar o Maranhão, ob- 
tive 34,36% dos votos no primeiro 
turno, o que permitiu unir os demais 
candidatos na Frente de Libertação 
do Maranhão que finalmente liberou 
nosso estado sofrido e exausto do 
domínio oligárquico de mais de 40 
anos. 

O Maranhão deu seu grilo de li- 
berdade! Seguimos o nosso objetivo 
de criar melhores condições de vida 
para o nosso povo. Construí em dois 
anos 160 escolas públicas, afrontan- 
do as três escolas que Roseana Sar- 
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ney fez em 7 anos e 4 meses de man- 
dato. Pavimentei mais de 2 mil quilô- 
metros de asfalto. Vamos inaugurar 
em breve o primeiro hospital de emer- 
gência/urgência no interior do esta- 
do. Nas últimas eleições o Estado con- 
firmou o ocaso oligárquico, elegen- 
do 70% dos prefeitos dos partidos 
da Frente de Libertação. 

Essa votação expressa o natural 
repúdio do povo maranhense a tan- 
tos anos de atraso. No entanto, sou 
acusado, no Tribunal Superior Elei- 
toral, de abuso de poder econômico 
e de mídia. Pasmem, sou acusado, 
pelo grupo Sarney, de abuso de po- 
der econômico e de mídia! 

Fabricam provas, corrompem tes- 
temunhas, pregam verdadeiro terro- 
rismo no Estado, jactando prestígi- 
os, antecipando decisões judiciais. 
Quousque tandem? Tenho um olho 
na Justiça, na qual confio, e outro no 
povo maranhense, fiador do meu des- 
tino. Em contrição, soletro os versos 
gonçalvinos "a vida é combate, que 
aos fracos abate, aos fortes, aos bra- 
vos, só pode exaltar". 

Jackson Lago 
Governador do Estado 

João Alberto revela a situação da Prefeitura 

e acredita na vitória da Democracia 

João Alberto afirma à FMS: 
" Estou terminando um mandato 
atendendo todos os requisitos da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 
com o funcionalismo pago e 
pago 13° salário; com os forne- 
cedores e empreiteiras em dia. 
Sinto-me orgulhoso por isso e 
orgulhoso da minha equipe, res- 
ponsável junto comigo por essa 
situação. E me sinto preparado 
para começar o novo mandato 
que o povo me conferiu". 

Folha do Maranhão do Sul: 
E quanto ao quadro político, 
com candidatos vencidos ten- 
tando reverter a situação, em 
todo o Estado? 

João Alberto: O que me pre- 

Jackson Lago recebe 

apoio de todo o País 

Niemeyer pede respeito à vontade 

soberana do povo maranhense 

GOLPE. NÃO! 
O maior arquiteto brasileiro assina 

manifesto em apoio a Jackson Lago 
O maior arquiteto brasileiro, Oscar 

Niemeyer, assinou em Brasília, ontem 
(10), o manifesto dos movimentos soci- 
ais contra a cassação do governador Ja- 
ckson Lago. Ele fez uma conclamação "a 
todos os brasileiros que acreditam na de- 
mocracia para que se unam na luta pela 
defesa e respeito do voto e da vontade 
soberana dos maranhenses". 

O clima de repúdio à tentativa de mu- 
dar a decisão do eleitor está no Brasil e 
em todas as regiões do estado, como a 
vigília iniciada, na terça-feira (9), em fren- 
te ao Palácio dos Leões, sede do governo 
do estado, pelo Movimento Sem Terra 
(MST), em conjunto com outras entida- 
des ligadas à luta no campo. Todos pe- 
dem respeito ao voto e ficam lá até o 
recesso do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). 

Movimentos populares não arredam 
o pé do Palácio dos Leões; no detalhe. 
Niemeyer e Jackson Lago 

No último dia 5. Jackson recebeu ma- 
nifestação de solidariedade assinada por 
representantes de partidos c entidades 
de referência nacional. Entre eles, o se- 
cretário geral do PSB, Roberto Amaral; o 
jornalista e diretor da Telesur, Beto Al- 
meida; João Pedro Stedile, da coordena- 
ção nacional da Via Campesina Brasil, 
Marina dos Santos,da direção nacional 
do MST; Frei Sérgio Gorgen, do Movi- 
mento dos Pequenos Agricultores e o 
professor universitário e jornalista de 
destaque em São Paulo, Igor Fuser. 

O manifesto de solidariedade diz que 

"a oligarquia, que dominou o Maranhão por 
40 anos. não se conforma com a derrota 
que sofreu nas umas em 2006 e que pôs 
fim a seu controle sobre o governo estadu- 
al". A carta enfatiza ainda que, nas eleições 
deste ano, o grupo Sarney sofreu nova der- 
rota. nas principais cidades do Estado e 
em mais de dois terços dos municípios. 

Entre várias personalidades nacio- 
nais. assinam o movimento de apoio a 
Jackson o deputado Vieira da Cunha, pre- 
sidente nacional do PDT; Manoel Con- 
ceição, fundador do PT nacional; Walter 
Pomar - secretário de relações internaci- 
onais do PT; Frei Beto - sociólogo; Ani- 
ta Leocádia Prestes - professora da UFRJ 
c filha de Carlos Prestes. 

As manifestações de apoio não páram 
no Maranhão. Ontem, o Movimento de 
Mulheres do PDT se juntou ao MST e 
entidades ligadas à luta no campo e mobi- 
lizaram em frente ao Palácio dos Leões 
contra a tentativa de manobra. Centenas 
delas proferiam a palavra de ordem "O 
povo na rua, Dr. Jackson continua". 

Segundo a presidente do Movimento 
de Mulheres do PDT. Jô Santos, até o dia 
18 de dezembro, data em que o TSE entra 
de recesso, elas estarão nas ruas manifes- 
tando apoio ao governador. 

O Movimento Comunitário do PDT 
também distribuiu manifesto em defesa 
do mandato do governador. 

Jackson Lago recebeu ainda manifesto 
do Movimento Popular LGBT em defesa do 
governo democrático popular. "Apoiamos a 
manutenção do governo de Jackson Lago por 
entendermos que este govemo aglutina re- 
presentatividade de diversos setores do mo- 
vimento organizado", diz o documento. 

ocupa é apenas o nosso regime de- 

mocrático, porque esse quadro tu- 
multuado leva à descrença na vali- 

dade do voto e no regime demo- 

crático. Acredito, entretanto, que a 
Democracia sairá vencedora. 

LEIAPÁG:08 

0 processo contra Jackson Lago 

O povo maranhense aguarda 
revoltado o julgamento do processo 
que o grupo Sarney move contra 
Jackson Lago tentando roubar-lhe o 
govemo que ele conquistou legitima- 
mente em 27 de outubro de 2007. 

Finalmente o TSE marcou o 
julgamento para o dia 17 de dezembro 
de 2008. Jackson Lago tem recebido 
solidariedade e o apoio das lideranças 
de quase todos os partidos políticos, 
das organizaçõs populares e de 
intelectuais. 

Entusiasmo popular na 

diplomação dos eleitos em Carolina 

LEIA PÁG:08 

Loreto antes e depois 

de Raimundo Costa LEIA PÁG:06A07 

Veja a diplomação dos eleitos de 

Filadélfia, Barra do Ouro, Goiatins e 

Babaçulândia (TO) le1apAg ^ 

Diplomação dos Prefeitos de Campos 

Lindos e Palmeirante no Tocantins, E14P4G;09 

Diplomação dos eleitos em 

Riachão e Feira Nova do Maranhão 
LEIAPÁG:14 
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EDITORIAL 

Para onde caminha 

a humanidade? 

Todos concordam que a estrutura econômica mundial atra- 
vessa profunda crise com reflexo no sistema político e social, 
provocando a desagregação da família e a falência das insti- 
tuições, que nos é revelada diariamente pelos meios de co- 
municação, especialmente pela televisão, nos seus progra- 
mas perniciosos, ensinando o crime e a imoralidade. 

Os jovens estão desorientados, caminhando sem rumo, 
sem uma bandeira, sem ideologia política e religiosa, bus- 
cando a saída no sexo e na bebida, e a família foi desestrutu- 
rada, está naufragando sem salvação. Os pais perderam a 
autoridade sobre os filhos; mulheres se casam marcando a 
separação para um, dois, três e quatro anos, com um filho 
que lhes proporcionam uma mesada; os estudantes não res- 
peitam mais os professores, os desacatam, ameaçam, es- 
bofeteiam e até matam. Quantos assassinatos de alunos e 
professores não aconteceram nos últimos anos nas escolas 
americanas? Os estádios se transformam cada vez mais em 
palcos de violências inconcebíveis entre as torcidas organiza- 
das: os políticos se envolvem em corrupção que os levam ao 
desprestigio generalizado, querendo o poder de qualquer for- 
ma, pelas urnas ou pelos conchavos fora da lei, urdidos na 
calada da noite, à sombra de interesses vis e do dinheiro sujo 
obtido nas negociatas que envolvem o poder publico, no tráfi- 
co de drogas e no contrabando. A maioria quer governar seja 
um estado ou um município, por menor que seja, onde che- 
gue dinheiro de 10 em 10 dias e a prestação de contas acon- 
teça anualmente. Para consegui-lo usam tudo, até métodos 
escusos, chegando muitas vezes ao assassinato. 

A religião não tem mais o prestígio e a áurea de outrora, 
com muitos religiosos profanando os templos que são trans- 
formados em armadilhas para usufruir vantagens, fazendo da 
Bíblia um instrumento que manipulam sem escrúpulo. 

A Justiça vai perdendo sua autoridade com alguns juizes, 
promotores públicos e até desembargadores envolvidos com 
criminosos, presos e algemados pela Polícia Federal; milita- 
res e policiais responsáveis pela segurança do cidadão man- 
comunados com bandidos: médicos e cientistas usando a 
Ciência e a Medicina apenas como fonte de enriquecimento, 
pisoteando sobre aqueles que ainda acreditam na honra, na 
dignidade e nos conceitos que aprenderam nas Universida- 
des, cada vez mais entregues a mercadores e corruptos. 

E o povo não tem para quem pedir socorro, com uma mi- 
noria tendo milhões conseguidos de maneira ilegal e golpes 
sujos nos bancos e nas instituições públicas, e a maioria 
dormindo debaixo das pontes ou encima de uma esteira, sem 
trabalho permanente, sem terra para trabalhar e sem casa 
para morar. 

Daí, hoje, quando se inicia um processo eleitoral procla- 
mado como sério e como o caminho para melhorar a socie- 
dade, ninguém sabe ao certo em quem votar, pois a Justiça 
Eleitoral aceita praticamente todos os pretendentes, indistui- 
tamente, às vezes até na prisão, e, depois, os que perdem, 
usando o dinheiro e o prestigio de que dispõem, ligados a 
grupos poderosos, partem para derrubar os que venceram 
em eleições limpas e transparentes. Isso é o que vem aconte- 
cendo em todo o Brasil. 

É uma tristeza porque estamos assistindo ao fim de nos- 
so sistema político-social; e sem credibilidade será o fim de 
toda a atual estrutura em que repousamos, sem que se salve 
ninguém, nem os que perdem, nem os que ganham. 

Foi assim que o imenso poder e a imensa riqueza dos 
faraós desapareceram, deixando apenas as pirâmides como 
marca de sua passagem, e o Império Romano sucumbiu dei- 
xando as ruínas dos monumentos que revelam sua força e 
sua grandeza. 

"Tudo é loucura ou sonho no começo. Nada 
do que o homem fez no mundo teve início de 
outra maneira. Mas já tantos sonhos se reali- 
zaram, que não temos o direito de duvidar de 
nenhum" (Monteiro Lobato) 
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Pátio Multimodal da Ferrovia Norte-Sul 

foi inaugurado nesta terça em Colinas 

João Ribeiro e Lázaro Botelho integram comitiva presidencial. Senador destaca 

compromisso do presidente Lula com integração nacional 

(Colinas-TO) - Acompa- 
nhado do senador João Ribei- 
ro (PR) e do deputado fede- 
ral Lázaro Ribeiro (PP), o pre- 
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, inaugurou terça, dia 09, 
em Colinas, mais 100 quilô- 
metros do trecho da ferrovia 
Norte-Sul e um Pátio Multi- 
modal, além de acionar o fun- 
cionamento do trem, que fará 
o primeiro transporte de soja 
no Tocantins. Integram tam- 
bém a comitiva, a ministra- 
chefe da Casa Civil, Dilma 
Roussef; o ministro dos 
Transportes, Alfredo Nasci- 
mento; o presidente da Vale, 
Roger Agnelli; o presidente da 
Valec, José Francisco das 
Neves; e lideranças regionais 

e locais. 
O mais novo modal de 

transporte tocantinense já 
conta com quatro locomoti- 
vas, quatro vagões de passa- 
geiros e 11 de carga. Cada lo- 
comotiva, que custou cerca 
de U$ 6 milhões, comporta 
uma média de 125 mil litros 
de combustíveis, equivalente 
a cinco caminhões tanque. 
Segundo o consultor da Va- 
lec, empresa responsável pela 
obra, Josias Gonzaga, as pla- 
taformas são as mais moder- 
nas do mundo e as locomoti- 
vas, além de computadoriza- 
das, têm comunicação via sa- 
télite. Segundo ele, o Tocan- 
tins foi privilegiado pela fer- 
rovia, já que dos 13 pátios 

multimodais, seis estão no 
estado. O Maranhão conta 
com dois e Goiás cinco. 

Outro aspecto citado pelo 
consultor da Valec como fa- 
voráveis ao Tocantins é que 
dos 1.734 quilômetros que li- 
gam Açailândia a Anápolis, só 
no Tocantins estão 880 quilô- 
metros de ferrovia. Josias 
Gonzaga destacou ainda que o 
transporte oferecido é o mais 
moderno do país, uma vez que 
a ferrovia está sendo constru- 
ída em bitola larga, o que per- 
mite uma velocidade média de 
80 km/h, enquanto que a mai- 
oria da malha fenoviária bra- 
sileira é de 30 km/h. "A Ferro- 
via Norte-Sul será um modelo 
para o país e para o mundo". 

enfatizou Gonzaga. 
As seis plataformas mul- 

timodais da ferrovia do Tocan- 
tins serão locais de entrada e 
saída de produtos e mercado- 
rias para embarque e desem- 
barque. Soja, fertilizantes, cal- 
cário e combustíveis serão os 
primeiros produtos que sairão 
do Estado direto para o Porto 
de Itaqui. Em entrevista, o se- 
cretário de estado da Indús- 
tria e Comércio, Eudoro Pe- 
droza, afirmou que ao lado 
dos pátios serão construídos 
distritos industriais para in- 
centivar a instalação de em- 
presas. "Se você tem logísti- 
ca, você ganha em eficiência 
e competitividade", comen- 
tou. (Fonte: Secom-TO) 

0 Banco do Brasil, orgulho 

do Povo Brasileiro 

Nós, funcionários do Banco do Brasil, da agência 
de Carolina, orgulhosos da instituição financeira, a que 

pertencemos, quae nasceu em 1808, antes da 
^0 Independência da nossa Pátria, ajudando o Brasil a 

emancipar-se, crescer, desenvolver e superar todos 
os seus mementos difíceis, desejamos um FELIZ 
NATAL e um próspero ANO NOVO a todos os 
nossos clientes, certos de que venceremos juntos a 
grave crise que se abate sobre o mundo e, portanto. 

BANCO DO BRASIL afeta também nossa Pátria. 
Nosso banco, crescendo a cada ano e 

ajudando o governo brasileiro, os empresários e os 
produtores da cidade e do campo, dos pequenos até 

os grandes, neste momento difícil está com suas portas 
abertas para receber e atender todos os que trabalham e 

dão sua parcela de esforço e sacrifício para o crescimento de 
nossa economia. 

Temos certeza de que nós, da agência do Banco do Brasil de Carolina e todo o 
povo brasileiro, nos orgulhamos do Banco do Brasil. 
Que todos realizemos nossos sonhos em 2009. 

Carolina (MA), dezembro de 2008. 
Os funcionários da Agência do banco do Brasil de Carolina. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.002047-9 
CLASSE: 5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPTE.J ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXFDO.J ESPÓLIO DE ANTONIO MOTA DANTAS E OUTROS 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

FINALIDADE: 

NOTA: 

Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação adma mencionada, do Imóvel composto por 
uma área de terras medindo 38,42 m2, parte de um todo 
maior registrado com área total 175,50 ma, situado na Rua 
Gonçalves Dias, 519, centro, Carollna/MA, objeto da 
matrícula n0 3.924, Uvro 2-0, do Cartório do Io Ofício - 
Serventia Extrajudicial n0 115, de Carolina, em nome do 
MUNICÍPIO DE CAROLINA/MA, tendo sido cedido o 
domínio útil da área a ANTONIO MOTA DANTAS 
(falecido), por Carta de Aforamento, transcrita no Uvro de 
Carta de Aforamento n0 25, fls. 172/172v, da Prefeitura de 
Carollna/MA. 

Publlca-se o presente Edital para conhecimento de terceiros, 
que poderão opor Impugnações que julgarem de seus 
Interesses. 

Imperatriz/MA, 24 de novembro de 2008. 

PI.V/9Cie W nPI\J LUCAS ROSENDO MÁXIMO DE ARAÚJO 
Juiz Federal 

s 

Lucas 
Juiz 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 200S.37.01.002046-5 
CLASSE: S11C - DESAPROPRIAÇÃO 
EXPTE.; ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.: PATRÍCIA ALVES DE SANTANA 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

FINALIDADE: Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, do imóvel composto por 
duas glebas de terras não contíguas, medindo 21,5543 ha e 
1,5319 ha, parte de um todo maior com área total 
registrada de 48,0000 ha, denominada gleba "Santa Maria", 
data Canavieiras, na zona rural do Município de Carollna/MA, 
objeto da matrícula n0 5.941, Uvro 2-A-C, à fl. 006, do 
Cartório do Io Ofício - Serventia Extrajudicial n" 115, de 
Carolina/MA, de propriedade de PATRÍCIA ALVES DE 
SANTANA, brasileira, solteira, comerciante, inscrita no CPF 
no 829.556.111-15 e RG 0° 308.498 SSP/TO. 

NOTA: Publica-se p presente Edital para conhecimento de terceiros, 
que poderão opor impugnações que julgarem de seus 
Interesses. 

Imperatriz/MA, 24 de novembro de 2008. 

de Araújo 
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Estamos esquecidos do Estado do Maranhão do Sul 

Precisamos de um líder como Siqueira 

WALDIR AZEVEDO BRAGA 

Durante toda a última campa- 
nha eleitoral, foram pouquíssimos 
os pronunciamentos dos candida- 
tos a prefeito e vereador que abor- 
daram a necessidade de conquis- 
tar o Estado do Maranhão do Sul, 
como o grande caminho para de- 

senvolver nossa região. 
Nem mesmo o deputado 

Sebastião Madeira, nem o depu- 
tado federal Roberto Rocha, nem 
a ex-depulada Terezinha 
Fernandes ou os prefeitos de 
Açailândia, Balsas e Porto Fran- 
co tocaram no assunto. 

Estamos, realmente, precisan- 

do de um líder como Siqueira 
Campos, que coloque o assunto 
como prioritário no seu programa 
de lutas. Ao mesmo tempo é 
necessário que o deputado 
Sebastião Madeira continue a ser 
um pilar importante nessa luta, 
que apresenta o sonho do povo 
de nossa região. 

Imperatriz prestigiada na Assembléia 

Na nova mesa da Assembléia 
Legislativa do Maranhão, Impe- 
ratriz foi prestigiada ficando com 
a primeira e segunda Secretarias. 
Na primeira ficou o deputado 
Antônio Pereira, representa 
Açailândia, base principal de sua 

eleição e, em segundo lugar Im- 
peratriz, recebendo ainda votos 
em quase todos os municípios do 
Sul do Maranhão. 

Na segunda secretaria ficou 
o deputado Valdemar Barros (PT 
de Imperatriz), que tem tido 

destacada atuação na Assembléia 
Legislativa, o primeiro parlamentar 
petista a assumir um lugar na mesa 
da Câmara nos últimos anos. Val- 
demar representa o povo impera- 
trizense e os trabalhadores rurais 
e urbanos do Sul do Maranhão. 

Eleita nova mesa da Assembléia do Maranhão 

A mesa da Assembléia Legislativa para o pró- 
ximo biênio ficou assim constituída: 

Presidente - Marcelo Tavares (PSB); 
Io Vice-presidente - Camilo Figueiredo; 
2o Vice-presidente-Max Barros; 
3o Vice-presidente-VitorMendes; 

4o Vice-presidente-Rigo Teles 
Io Secretário - Antonio Pereira; 
2o Secretário-Valdemar Barros; 
3o Secretário-Stênio Rezende; 
4o Secretário-RaimundoCotrim. 
A deputada petista Helena Helluy se absteve 

de votar. 

Povoado Mato Grosso - Loreto 

No povoado Mato Grosso, município de Loreto, 
estivemos conversando com alguns moradores que 
nos falaram sobre os seus problemas e suas 
reivindicações. 

Â dona Liduina, com mais de 60 anos de idade, 
tendo chegado ao povoado com 5 anos, declarou que 
os moradores precisara de um líder. Elegeram no 
último pleito um vereador, pessoa boa e comunicativa, 
mas que não sabiam se ele iria reivindicar o que os 
moradores queriam. Perguntamos a ela o que 
desejavam? 

Respondeu; Em primeiro lugar é uma escola boa, 
aqui tem uma, mas não está organizada e até seu 
nome foi apagado. 

Seu filho Ribamar confirmou e declarou que há 
muito mais coisa que os moradores necessitam. 

Moradores no Povoado Matogrosso 
falando com nossa reportagem # 
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Cursos Disponíveis 
Operador de 

Compputador 
CorelDraw 
Photoshop 
Access 07 
Outlook 07 

Paoe Maker 
Internet 08 
AutoCar 08 

Montagem e Configuração 
de Micro e Compukid's para 

CRIANÇAS DE 07 A 11 ANOS 

END: Rua Cidade de Riachâo, n2 67 - 
FONE: (99) 35313078 

Carolina - Maranhão 

CERÂMICA 

SÃO PEDRO LTDA, 

"26 anos de tradição e qualidade 

TELHAS PLAN ■ PAULISTA - COLONIAL - TIJOLOS ■ LAMINADOS 

LAJOTAS ■ ELEMENTO VAZADO ■ CUMIEIRA 

■ rã ri I 

Estrada de Praia do Cacau, S/N 

Cx, Postal 255 - CEP 65916-160 - Imperatriz - MA 

E-mail: spceramica@uol.com.br 

Fone: (99) 3524-3739 / 3525-3068 / 3525-3306 ■ Fax: (99) 35254591 

Diplomado João Castelo 

Em São Luís, João Castelo foi diplomado, ontem dia 15 com a presença 

da cúpula nacional do PSDB, que deu apoio a Jackson Lago 

João Castelo prometeu 

tranformar São Luís numa 

nova e moderna cidade e 

criticou Flávio Dino pelo 

processo que está movendo 

pretendendo anular a 

Eleição. 

Em Imperatriz, Sebastião 

Madeira e os vereadores 

eleitos serão diplomados no 

próximo dia 18. 

Os vereadores que serão 

diplomados são: 

Edmilson Sanches 

Hamilton Miranda 

Chagão do Açougue 

Rildo Amaral 

Joel Costa 

Buzuca 

Zé do Crea 

Ü 

Prefeito eleito Sebastião Madeira 

Fátima Avelino 

Helena Ayres 

Raimundo Costa 

Luís Gonçalves 

Alberto Souza 

Raimundo Roma 

Esseé 
X2 
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TELEFAX: (99) 2101 -2121 
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Estou com a leve sensação de que a tal crise mundial que 
vem assombrando as maiores economias do planeta, passe 
por Carolina em forma de uma suave brisa da noite, sem fazer 
parada. No momento, nossos indicadores anti - crise vão mui- 
to bem obrigado, não temos nenhum bom profissional de- 
sempregado, há um bom tempo procuro um pedreiro para 
uns serviçinhos extras e nada, ninguém me dá bolas. Isso é 
bom. 

A reprise da novela Pantanal no SBT, fez um efeito bem 
positivo para alguns atores e para a nova trama da casa, "Re- 
velação" de Iris Abravanel, a senhora Silvio Santos. Antonio 
Petrin, o malvado Tenório e Elaine Cristina, a romântica Irma, 
merecidamente foram escalados para papeis de destaque 
nessa nova empreitada do SBT. 

Dia desses cruzei com meu amigo balsense, Cezar Ta- 
deu, o homem da corretora de seguros mais badalada da 
região, em um point da cidade de Balsas. Amigos e conheci- 
dos do moço pra lá de cinqüentão, garantem que ele abraçou 
definitivamente a vida do Bad Boy largadão, aderindo inclusive 
à onda do brinquinho, e batendo ponto em tudo que é folia na 
área. Bati um papo por telefone com Cezar, e o que ele me 
afirmou, é que vem curtindo bastante sua nova condição de 
solteiro, mas seu grande xodó mesmo, é seu trabalho na cor- 
retora, que, diga-se de passagem, vai muito bem. A diversão 
fica para segundo plano. 

Para a mulherada antenadas no bom partido, fica interro- 
gação, mais um solteirão na praça? 

Quando foi promulgada a famigerada lei "Maria da Penha," 
fiz severas criticas aqui mesmo nesta coluna. A lei é preconcei- 
tuosa, defende única e exclusivamente a mulher que apanha 
do marido. O que pouca gente sabe, é que o numero de ho- 
mens, ou melhor, Zé Ruelas, que apanham da mulher não é 
pouco. Qual é o veste calça que tem peito de ir a uma delega- 
cia fazer tal queixa, se nenhuma lei o protege? 

Comemorando mais um ano de vida, dia 17 de dezembro, 
Maria Teodora Moura "Dorinha," funcionária de destaque da 
Max Caribe. Feliz com o momento, Dorinha espera ansiosa- 
mente para a primeira semana de janeiro, a chegada do se- 
gundo filho, Asafe. PARABÉNS! 

Quem festejou seus oito 
aninhos dia nove de dezembro, 
foi meu filho caçula Cláudio 
Heitor (foto), na ocasião encon- 
trava-se em Teresina-PI, e a 
festinha aconteceu por lá mes- 
mo, ao lado da mamãe Elma, 
das irmãs, Ivana e Adriana, e 
das tias, Dos Reis e Benedita 
Maia. PARABÉNS! 

Quem festejou seus oito 
aninhos dia nove de dezem- 
bro, foi meu filho caçula Cláu- 
dio Heitor (foto), na ocasião 
encontrava-se em Teresina- 
PI, e a festinha aconteceu 
por lá mesmo, ao lado da 
mamãe Elma, das irmãs, 
Ivana e Adriana, e das tias. 
Dos Reis e Benedita Maia. 
PARABÉNS! 

A piada: 
No natal, um menino muito pobre mandou uma carta para 

o Papai Noel. Os funcionários do correio ficaram curiosos e 
abriram a carta. O menino havia escrito que não queria pre- 
sente, mas sim 200 reais para comprar remédio para ajudar 
sua mãe doente. O pessoal do correio resolveu ajudar, arreca- 
dou 100 reais e enviou para o menino. Dias depois, chegou 
outra carta do menino para o Papai Noel. Dizia: "Papai Noel, 
obrigado pelo dinheiro que o senhor enviou. Por favor, da pró- 
xima vez. entregue pessoalmente, porque o pessoal do cor- 
reio ficou com a metade". 

Cartas para Tony Maguí, "O Assunto é Outro...": 
Rua Justiniano Coelho, 505 CEP 65980 000, Carolina-MA 

E-mail: tonimagui@hotmail.com 

Questionamentos do amor 

Chorar por amor é querer chorar. 
Chorar gostoso é chorar por amor. 

A saudade é que faz o amor ficar mais gostoso. 
Você já chorou por amor? 

Quem nunca chorou? 
Quem nunca sofreu por amor? 

Quem nunca foi deixado? 
Quem nunca deixou um apaixonado? 

Quem nunca foi enganado? 
Quem nunca enganou? 

Eu vejo que tudo isto alguém passou 
e muitos ainda vão passar, 

para poderem dizer a alguém 
que também vai por isto passar. 

Agora tudo já acabou, 
o que é bom acaba 

e o que é ruim tem fim. 

Judith Cavalcante Romeu (79 anos) 
mãe do Pr. Raul Cavalcante 

jjLeandro 

resgata 

história de 

Babaçulândia 

em livro 

O jornalista e escritor jjLe- 
andro lança sexta-feira, 12, às 
20 h, em Babaçulândia, o livro 
Babaçulândia - Dos tempos de 
Coco aos dias de Agimiro Cos- 
ta. A obra, que consumiu dois 
anos de pesquisas no municí- 
pio e até em outros estados, é 
um estudo histórico sobre a 
ocupação da área e posterior 
surgimento da cidade norte 
tocantinense. 

Segundo jjLeandro, quan- 
do iniciou as pesquisas não 
suspeitava que existisse uma 
rica e linda história para con- 
tar. "O que me deixou impres- 
sionado foi o rico histórico da 
ocupação da área, marginal ao 
rio Tocantins, que remonta às 
primeiras quatro décadas do 
século XIX. Isso é comum às 
outras cidades à beira do gran- 
de rio", relata. 

"O apoio da população de 
Babaçulândia e do prefeito Agi- 
miro Costa foi fundamental 
para a realização deste traba- 
lho", evidencia o autor que 
descobriu inclusive os descen- 
dentes de Henrique Brito, que 
em 1926 fundou o povoado 
Coco, nome anterior de Baba- 
çulândia, e que na década de 
1950 havia migrado com a fa- 
mília para Tocantínia. 

"Estou satisfeito com o li- 

Poesia 

Ana Flá via, Erica no colo do 
ser. Japiassú e Isable 

(esq. p/dir) 

Quem está feliz é o casal Luís 
Ernesto Albuquerque Silva e Dr." 
Ana Raquel Japiassú, com a apro- 
vação da primogênita Isabela no pri- 
meiro Vestibular na área de comu- 
nicações da Universidade Católica 
de Brasília e pela brilhante vitória 
daÉrika. a segunda filha que tirou o 
primeiro lugar, num concurso de 
poesia, realizado pelo Centro Edu- 
cacional Sigma, publicada no livro 
"A Utopia das Palavras", volume 
9. abaixo transcrita: 

Amor 

O amor quando chega 
Não dá para negar 
Fica sempre esperando 
Seu amor passar 

E fica pensando 
Noite e dia 
Sem cessar 

E se ele rae olhar 
Eeu não agüentar 
E. assim, começar a gritar? 

E se ele me notar 
E vier me abraçar 

vro, pois as pesquisas permi- E se eu começar 
tiram a conservação da his- A falar sem parar ? 
tória de Babaçulândia. Até f „ 

, ,, . . - • j E se ele passar 
esse trabalho, a historia da .. .. Nem me olhar 
cidade era sustentada apenas Nem n)e notar7 
na oralidade, correndo riscos 
de esquecimento e deturpa- 
ção", afirma jjLeandro. E. assim, sei 

O meu coração não vai agüentar 

100% DIGITAL 

Revele aqui os melhores momentos da sua vida VIDA cobertura de eventos - STUDIO DIGITAL 
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Ferrovia do Diabo 

rr 

Fruto de um Demônio 

Atormentador e Vingativo. 

Paulo Noleto Queiroz 

No final do ano de 1910 o Rio de 
Janeiro já não era mais uma cidade 
com os famosos "corliços" onde im- 
pregnavam a miséria, a falta de higie- 
ne, muitas doenças, em fim, um ver- 
dadeiro lixo. Há alguns anos ela já 
vinha se modernizando com várias 
obras importantes. 

Era o mês de dezembro de 1910 e 
a cúpula do Governo estava reunida 
com o Presidente Marechal Hermes da 
Fonseca: 

-Meu prezado amigo Vice-Presi- 
dente Wencesjau Braz, o senhor está 
sabendo que hoje é o dia 16 de dezem- 
aro? E que há um mês tomamos posse 
aqui mesmo neste Palácio? Mas a ver- 
dade é que até agora nada fizemos por 
este gigantesco Brasil, a não ser só 
tomar conhecimento dos problemas 
existentes. Que acha disso meu Vice? 

-É verdade Presidente, só chegam 
relações e mais relações de problemas. 
Aliás, Presidente, o senhor mesmo os 
pediu. Falou o Vice-Presidente Wen- 
ceslau Braz. 

-Agora tenho a lhes dizer que i re- 
mos numa grande comitiva fazer uma 
visita a um desses problemas aqui che- 
gados, a Ferrovia Madeira-Mamoré, as- 
sunto em manchete quase que diaria- 
mente nos jornais. Meu Secretário 
pode agendá-la para o mês de janeiro 
do ano de 1911 que está chegando. E 
ao meu amigo Wenceslau, peço-lhe 
convidar um historiador ou professor, 
ou até mesmo um conferencista, para 
nos dar o prazer de assistir a uma bela 
palestra a respeito dessa ferrovia, que 
há muito a chamam de "Ferrovia do 
Diabo". Assim iremos para lá sabendo 
de tudo a seu respeito. 

Passaram-se as festas natalinas e 
de ano novo, e o Vice Wenceslau vol- 
tou a falar com o Presidente sugerin- 
do-lhe: 

-Presidente, estive pensando que 
a melhor pessoa para fazer a palestra é 
o seu Ministro das Relações Exterio- 
res, o Barão do Rio Branco, pois foi 
ele quem negociou c Tratado de Pe- 
trópolis com a Bolívia em 1903, pon- 
do fim a "Questão do Acre" e que ti- 
nha como uma das cláusulas a retoma- 
da da construção dessa ferrovia. Acre- 
dito ser a pessoa mai > indicada. 

-Excelente essa idéia. Por isso que 
é bom a gente estar sempre bem asses- 
sorado. Agradeceu o '^residente. 

Com toda honra "; prazer o Barão 
do Rio Branco aceitou o convite do 
Presidente. 

Com muitas autoridades impor- 
tantes presentes no "'heatro Munici- 
pal, teve início a já tão esperada pa- 
lestra. Antes, porém, o Presidente 
Hermes da Fonseca fez um pronuncia- 
mento ao seleto público presente a res- 
peito da importante e gigantesca obra 
tio mais moderno teatro da América 
Latina. E, a seguir, o Barão do Rio 
Branco com a palavra: 

"Excelentíssimo Senhor Presi- 
dente da República"... 

Na verdade, a história da ferrovia 
Madeira-Mamoré teve início no ano de 
1867 quando o Governo Imperial do 
Brasil celebrou um Tratado com a Bo- 
lívia comprometendo-se a construir um 
caminho de ferro en re Guajarrá-Mi- 
rim, cidade brasileira na margem do 
Rio Mamoré e divisa com a Bolívia, c 
o porto da cidade de Santo Antônio no 
Rio Madeira. O objetivo era desviar 
das inúmeras corredeiras que prejudi- 
cavam a navegação para o transporte da 
borracha brasileira e boliviana até Ma- 
naus e Belém e daí pera o exterior. 

O Brasil estava em guerra com o 
Paraguai, portanto, o seu início foi 
prejudicado. Os trabalhos só foram re- 
tomados em 1872 e meses depois mais 
da metade dos trabalhadores foram di- 
zimados pela malária. A empresa res- 
ponsável pela obra ;ra de Londres. 
Com a paralisação des trabalhos hou- 
ve a rescisão do contrato e foi alegado 
que aquele lugar da Amazônia os ho- 
mens morriam como moscas. Eles ti- 
nham toda razão, pois os enxames de 
mosquitos, as fornfgas grandes, o 
beribéri, a malária e as flechas traiço- 
eiras dos índios Caripuna fizeram da- 
quela região um verdadeiro inferno. 

Outra empresa inglesa contra- 
tada meses depois, mesmo sabendo des- 
ses problemas, aceitou recomeçar aque- 
la odisséia. Para tal, Fizeram muita pro- 
paganda por vários paises no sentido 
de arregimentar trabalhadores para ga- 
nhar um excelente salário em libras 
esterlinas. Qual a surpresa - muitos e 
muitos espanhóis, portugueses, ale- 
mães, italianos, mexicanos, árabes, 
norte-americanos e brasileiros do nor- 
deste, a maioria do Ceará, todos se 
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apresentaram para o trabalho do qual 
nada tinham conhecimento. Desses, vá- 
rios chegaram para a exploração de ne- 
gócios, comércio, exploração de jogos 
de azar, lojas e quitandas de bacalhau 
e toucinho. Tudo era anotado para ser 
quitado no dia do pagamento. Aqueles 
que não cumprissem o que eslava es- 
crito, eram ameaçados pelos violentos 
cobradores e. a partir daí, viravam pre- 
suntos. Eram cenas de um verdadeiro 
Far West. As doenças e as mortes con- 
tinuavam acontecendo. Alguns morri- 
am no próprio trabalho e dali mesmo 
eram levados para as valas comuns. 
Normalmente as doenças atacavam três 
meses após a chegada. 

Os índios, que não queriam aque- 
la máquina em suas terras, continua- 
vam matando os trabalhadores e de- 
pois passaram a arrancar, à noite, os 
dormentes e os trilhos recém instala- 
dos. Para se livrarem disso, os in- 
gleses eletrificaram os trilhos à noite 
e muitos índios morreram. Diziam 
que os índios curandeiros que morre- 
ram se vingavam através do demô- 
nio. Um médico brasileiro atacado 
pela malária, à noite, delirando, pas- 
sava a andar gritando que estava sen- 
do atacado pelo demônio. No dia se- 
guinte morreu. Com isso. outra para- 
lisação nos trabalhos. 

Paralelamente existia outra fonte 
de riqueza na região - a borracha dos 
seringais, que era explorada por nor- 
destinos brasileiros, principalmente 
cearenses. A região escolhida foi a do 
Rio Acre. terras legalmente bolivianas 
e peruanas. A invasão dessa região por 
brasileiros foi tão grande, e crescendo 
cada vez mais no final do século deze- 
nove, que chegou a um conflito entre 
brasileiros e bolivianos. 

A contenda tomou caráter dra- 
mático quando os brasileiros recu- 
saram obediência às autoridades bo- 
livianas. criaram um território in- 
dependente e exigiram a sua anexa- 
ção ao Brasil. Houve uma pequena 
trégua, mas em 1902 os brasileiros 
novamente se rebelaram liderados 
pelo gaúcho Plácido de Castro c ex- 
pulsaram os bolivianos. 

As fronteiras do Acre foram resta- 
belecidas pelo Tratado de Petrópolis 
assinado em 1903, trabalho este dirigi- 
do por mim, na época Ministro das 
Relações Exteriores do Governo de Ro- 
drigues Alves. As cláusulas desse Tra- 
tado diziam que o Brasil pagaria à Bo- 
lívia e Peru a quantia de dois milhões 
de libras esterlinas, indenizaria o arren- 
datário da região com cento e dez mil 
libras esterlinas e se comprometeria a 
dar continuidade e terminar os traba- 
lhos da ferrovia Madeira-Mamoré. 

Uma outra versão a respeito do 
nome "Ferrovia do Diabo" foi contada 
pelo Cônsul Brasileiro da cidade boli- 
viana de Guaiaramirin em frente à ci- 
dade brasileira de Guajará-Mirim. do 
outro lado do Rio Mamoré, que disse 
- a ruína dessa ferrovia deve-se tam- 
bém ao fato de, no início, ler provoca- 
do um pânico na praça de Londres 
tendo em vista a grandiosidade da obra 
desse ferrovia, em conseqüência, no 
Brasil pobres ficaram ricos, ricos fica- 
ram pobres, homens sem valores mo- 
rais foram distinguidos, lares destru- 
ídos, aventureiros ficaram ricos e res- 
peitados e milhares de homens foram 
mortos ou ficaram inutilizados. 

O próprio empresário americano, 
o milionário Percival Farquhar, o novo 
responsável pela ferrovia a partir da 
fase de maior trabalho, de 1909 até a 
presente data. ganhando milhões de 
dólares, de repente entrou em deca- 
dência financeiramente e faliu. Mas es- 
peramos que ainda neste governo ela 
seja inaugurada.Esta é a história da 
Ferrovia Madeira-Mamoré, ou como 
queiram, da Ferrovia do Diabo. Mui- 
to obrigado por esta oportunidade que 
live".Muilos aplausos para o Barão do 
Rio Branco. 

O fato é que a comitiva do Presi- 
dente Hermes da Fonseca foi a Porto 
Velho no início de 1911 e percorreu 
todo o trecho que estava pronto, gos- 
tou e entendeu porque era uma região 
tida como dos demônios, pois os mos- 
quitos. o carapanã, não lhes deram tré- 
gua. Em 1912. ele mesmo, o Presi- 
dente, inaugurou a ferrovia. Não du- 
rou nem seis anos e ela ficou pran- 
licamente inativa, pois praticamente 
não existia mais o comércio da borra- 
cha. Seria também obra do demônio? 

Há a alguns anos o Governo de 
Lula vem tentar,do construir a hidroe- 
létrica do Rio Madeira, nas mesmas 
corredeiras, mas a sua Ministra Mari- 
na era contra. Só com a sua exonera- 
ção foram reiniciadas as obras. Seria 
ainda o demônio tentando voltar? 

J 



Carolina-MA, 15/12 a 22/12/2008 FOLHA DO MARANHÃO DO SUL 5 

ANTÔNIO RODRIGUES BEKMAN — Representante da Folha do Maranhão do Sul em várias cida- 

des do Estado do Tocantins — Fone: (99) 3531-8550/Telefax: (99) 3531-2464 Cel. (99)9145-4770 [reportagens antóniq BEKMAN 

Os candidatos eleitos em 

Filadélfia (TO) são Diplomados 

No dia, 11 de dezembro, 
às 9h da manhã, no Fórum 
de Filadélfia, em solenidade 
da Justiça Eleitoral, presidi- 
da pelo promotor Eurico e 
pelo Juiz Ricardo Damaceno 
Almeida, foram diplomados 
os eleitos no município de Fi- 
ladélfia: o senhor Prefeito 
eleito Cleber Gomes, o seu 
vice, reeleito, Antonio Rodri- 
gues, vereadores eleitos e os 
suplentes. 

Cleber Gomes assumirá a 
prefeitura de Filadélfia, suce- 
dendo o atual prefeito e gran- 
de empresário da região, se- 
nhor Pedro Iran Pereira Espí- 
rito Santo. Cleber Gomes es- 
tará à frente da administração 
de um dos municípios mais 
atingidos pelo lago da Barra- 
gem de Estreito. 

Cabe então ao senhor Cle- 
ber Gomes dar continuidade a 
um trabalho de desenvolvi- 
mento do município, evitando 
que o município e sua popula- 
ção saiam prejudicados com o 
lago que atingirá grande parte 
da área do município, v 

Esta diplomação é a consu- 
mação da vitória de Cleber, con- 
quistada graças ao apoio da 
população de Filadélfia, que 
acredita na sua capacidade de 
governar o município, levando 
assim ao seu povo o desenvol- 
vimento e a dignidade de que 
necessita. A entrega desses di- 
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Futuro prefeito Cleber Gomes ao lado de sua esposa e o 
vice Antônio Rodrigues, ao lado de sua esposa(esq. p/ d ir.) 

m 

Cleber Gomes e sua esposa entre o juiz Eleitoral dr. 
Ricardo de Almeida e o promotor Eurico (esq. p/ d ir.) 

plomas aos eleitos de Filadélfia para enviar a todos os mora- 
reflete o reconhecimento des- dores votos de FELIZ NATAL 
sa confiança, declarou Cleber e um ANO NOVO com Paz, 
Gomes, aproveitando o ensejo Saúde e Grandes Conquistas. 

População de Babaçulândia(TO) aplaude 

Alcides eAgimiro no ato da diplomação 

Ocorreu na manhã do dia 
11, às 9h da manhã, no Fó- 
rum de Filadélfia, a entrega dos 
diplomas da Justiça Eleitoral ao 
prefeito eleito de Babaçulândia, 
senhor Alcides Filho e a seu 
vice João Mendonça; aos ve- 
readores eleitos e aos suplen- 
tes de vereadores. A entrega 
dos diplomas foi feita pelo pro- 
motor Eurico e pelo Juiz Ri- 
cardo Damaceno Almeida. 

Alcides Filho sucederá o 
atual prefeito Agemiro Dias, 
que ao longo de seus dois man- 
datos, caracterizados por uma 
administração atuante, trouxe 
grandes benefícios a toda a 
população. 

Tudo indica que Alcides 
dará seqüência à essa boa ad- 
ministração, pela qual Babaçu- 
lândia vem passando, pois ele 
é uma pessoa muito inteligen- 
te e conhece bem todos os 
problemas a serem superados 
na sua gestão, pois era secre- 
tário de administração, braço 
direito do prefeito Agemiro 
Dias. 

Alcides agradece a oportu- 
nidade de estar sendo agracia- 
do com esse diploma, oportu- 
nidade essa cedida pelo povo, 
através de cada voto de confi- 
ança depositado nele. Desde já, 
deseja a toda a população de 
Babaçulândia, um FELIZ NA- 
TAL e um 2009 repleto de 
muita Paz e Prosperidade. 

Atual prefeito Agimiro e a primeira 
dama ao lado dos diplomados 

Futuro prefeito de Babaçulândia 
Alcides Filho ao lado de sua esposa 

Barra do Ouro(TO) inicia nova fase 

política com a diplomação de Gilmar 

Justiça Eleitoral entrega diploma 

dos eleitos em Goiatins (TO) 

No dia 12, às 9h da manhã, 
no Cartório Eleitoral de Goia- 
tins, foram entregues os diplo- 
mas aos candidatos eleitos no 
último pleito eleitoral, no mu- 
niçípio da Barra do Ouro, o 
prefeito eleito Gilmar Ribeiro 
Cavalcante, o vice André Fran- 
celino de Moura, e os verea- 
dores eleitos. 

A solenidade ocorreu sob o 
comando do Juiz Eleitoral, o 
Dr. Ricardo Damasceno de Al- 
meida, com o apoio do chefe 
do cartório o sr. Devarte Ro- 
cha Júnior. 

Perguntado sobre o quão 
significava a sua presença neste 
evento, Gilmar Ribeiro respon- 
deu-nos que: "este é o fruto de 
um trabalho a longo prazo, que 
a nossa equipe conquistou; é 
uma honra muito grande po- 
der estar aqui recebendo esse 
diploma, e a partir de agora se- 
guiremos adiante, e quando for 
chegada a hora de tomarmos a 
frente da administração, não 
mediremos forças para atuar- 
mos no nosso município, pois 
a cidade necessita de trabalho, 
de carinho e de forças, tanto 
do prefeito quaiíto do seu vice, 
alèrti de seus vereadores e da 
comunidade. Estamos prontos 
para alimentar essa vontade 
grande que temos de traba- 
lhar". 

Por fim, Gilmar declarou ao 
povo da Barra do Ouro, que to- 
das as promessas de campa- 
nha que foram feitas, serão 

Os senhores Dr. Ricar- 
do Damasceno de Almeida, 
Juiz Eleitoral, e Devarte 
Rocha Júnior, Chefe do Car- 
tório de Goiatins, entrega- 
ram no dia 12 de dezembro 
no Cartório de Goiatins os 
Diplomas ao prefeito eleito 
de Goiatins, o senhor Neu- 
dir Saurim, ao seu vice An- 
tonio Luis, e aos vereado- 

(esq. p/ d ir.) Prefeito eleito Gilmar, juiz eleitoral 
dr. Ricardo e o futuro vice André de Moura 

colhidas a risca, pois sua ges- 
tão dispõe de um excelente tra- 
balho de desenvolvimento de 
um plano de governo, no qual 
será seguido, proporcionando 
assim o tão almejado progres- 
so para esse município. Na 

oportunidade, Gilmar Barros, 
em seu nome e em nome do 
seu vice, André de Moura, de- 
seja de já a toda a população da 
Barra do Ouro, um FELIZ 
NATAL e um ANO NOVO de 
muita Paz. 

Neudir Saurim agradece 
à população de Goiatins, pela 
confiança que lhe foi dada e 
hoje sente-se muito feliz ao 
ter em mãos o diploma de 
eleito, o qual honrará atra- 
vés de uma administração 
atuante, com uma gestão vol- 
tada ao progresso em todas 
as áreas do município, tanto 
na educação, quanto na saú- 
de e na economia. 

Quero a cidade crescen- 
do em conjunto, para que 
todos possam aprovefiar do 
seu desenvolvimento. Dare- 
mos início a caminha para 
um futuro promissor de nos- 
sa cidade, com respeito e 
determinação de toda a nos- 
sa ecjuipe faremos um exce- 
lente trabalho, diz Neudir 
Saurim ao povo goiatinense. 

De já, o prefeito eleito 
do Goiatins, Neodir Saorim 
e seu vice, Antonio Luis, 
deseja à sua população, vo- 
tos de ura Natal cheio de Paz 
e um Ano Novo repleto de 
realizações. 

I 

(esq. p/ dir.)Futura primeira dama, juiz Dr. Ricardo e Neodir 

(esq. p/ dir.)Futura vice Antônio Luís, Dr. Ricardo e Neodir 
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NOTICIAS DE LORETO - MA 

Loreto antes e depois de Raimundo Costa 

Raimundo Costa recebeu a Pre- 
feitura Municipal em 2001. o muni- 
cípio estava inadimplente, com os 
salários atrasados, devendo às con- 
cessionárias (Telma, Cemar, Cae- 
maX os fornecedores sem receber há 
meses. Em entrevista ao diretor do 
nosso jornal, ele fez um rápido rela- 
to de sua trajetória profissional e 
política, que culminou com sua ges- 
tão como prefeito municipal de Lo- 
reto. 

"Só, em 2001, tive 11 seqües- 
tras de precatórias, e fui obrigado a 
negociar no Tribunal Regional do 
Trabalho e 5% da receita do municí- 
pio ficaram retidos para o pagamen- 
to dos precatórios que são pagos 
em ordem cronológica; só recolhiam 
o INSS de 30% dos funcionários, 
embora recebessem de todos, crian- 
do sérios problemas na ocasião das 
aposentadorias. Fui obrigado a re- 
gularizar a situação e negociar o dé- 
bito parcelando-o. Também não re- 
colhiam o FGTS desde 1970, o que 
obrigou o parcelamento e o recolhi- 
mento até agosto de 2008. 

Só se viajava nas estradas na 
época da seca; no interior não havia 
nenhuma ponte de cimento; não ha- 
via hospital, nem programas de saú- 
de. Havia apenas uma unidade mis- 
ta; não havia política de programas 
de Ação Social, hoje todos os pro- 
gramas estão implantados. Não ha- 
via sistema de abastecimento de 
água nos povoados, com o povo be- 
bendo água de açude e de cacimbas, 
com fezes de animais. Os povoados 
não tinham energia elétrica; as esco- 
las do Io Grau eram muito deficien- 
tes e não havia nenhuma do 2o Grau. 
Finalmente, a Prefeitura não tinha 
crédito e o banco do Brasil era ape- 
nas um posto avançado da agência 
de Mangabeiras. Os funcionários 
municipais recebiam salários atra- 
sados na Prefeitura, com parte do 
salário em vale. Nos últimos meses 
de 2000, alguns funcionários só con- 
seguiram receber salário através da 
ação do Ministério Público que blo- 
queou os recursos da Prefeitura e 

r- 

Avenida Beira Rio 

pagou os salários priorizando os 
mais carentes. 

Quando assumiu, uma das pri- 
meiras medidas, foi determinar que 
os funcionários abrissem uma conta 
no posto do Banco do Brasil, onde 
passariam a ser depositados seus 
salários antes do dia 30, com o 13° 
passando a ser pago no mês do seu 
aniversário. 

Após essas medidas e o depósi- 
to dos recursos oriundos de convê- 
nios, a agência do Banco do Brasil 
de Loreto se tornou uma das mais 
rentáveis da região. 

Com o salário em dia, os funcio- 
nários passaram a ter crédito e mo- 
vimentar o comércio, tomando Lo- 
reto uma cidade próspera com vári- 
as lojas vindo se instalar na cidade, 
forçando algumas como o Armazém 
Paraíba, que só vendiam num cami- 
nhão, a se instalar na cidade. 

A política relativa ao funciona- 
lismo foi colocada em padrões dig- 
nos, com a realização de seleção e de 
concursos públicos, e os secretários 
foram nomeados, avaliados e pre- 
miados pelo seu desenvolvimento". 

Quanto às obras, diz Raimundo 
Costa: "Loreto é um município gran- 
de, que começa no Rio Itapecuru e 
vai até o Rio Pamaíba, nos obrigan- 
do a fazer obras de infra-estrutura 

em toda a área l.SOOm, principal- 
mente as obras de infra-estrutura da 
estrada que liga Loreto a Ribeiro 
Gonçalves, integrando o Sul do 
Maranhão ao Sul do Piauí, através 
da ligação da BR-230 à rodovia que 
liga Balsas a Ribeiro Gonçalves, o 
corredor do progresso de Loreto. 

A verdade é que estamos dei- 
xando diversas obras importantes 
como a pavimentação com paralele- 
pípedos e a iluminação da Av. Rio 
Balsas com 1.500m de comprimen- 
to; o balneário Santa Fé; o Moderno 
Hospital Nanu Costa; o Matadouro 
Municipal; o Mercado Feira; o cen- 
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Raimundo Costa e Mafran desfilando com o povo e data de aniversário da cidade 

tro de Juventude; o magnífico Giná- 
sio de esporte Nice Lobão; a implan- 
tação da arquibancada e do gramado 
do estádio; o Telecentro de Infor- 
mática; o sistema de abastecimento 
de água em mais de 20 povoados, 
iluminação solar e abastecimento de 
água na Ilha de Balsas, conservação, 
ampliação, construção de amplas 
salas de aula e modernização do en- 

sino; no dia 19 será aberta a concor- 
rência para a construção da ponte 
de concreto no Rio Balsas, que in- 
terliga Loreto à Ribeiro Gonçalves e 
a licitação para a construção de mais 
duas pontes de concreto sobre o ri- 
acho Santa Isabel e Araça, totalizando 
mais de 4 milhões de reais; com o 
apoio do ministro Edson Lobão. 

Outra obra muito importante é 
a conclusão do asfaltamento da M A- 

374, que liga Loreto a BR-230, con- 
vênio realizado com o governador 
Jackson Lago". 

"Só consegui realizar tudo isso, 
com o apoio de grande parte da Câ- 
mara Municipal, dos assessores, dos 
colaboradores, fornecedores, pres- 
tadores de serviços e da equipe de 
secretários e diretores de departa- 
mentos e da minha família" - afir- 
mou Raimundo Costa. 

Máquinas e veículos trabalhando na BR-230 
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Hospital Municipal Nanu Costa Unidade Móvel Odontológica Farol da Educação de Loreto 
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Balneário a beira do Rio Balsas Dr. Roy Max, colobora com o esporte, como 
locutor de um evento 

Bela praça de Loreto Secretaria de Saúde 
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Matadouro Municipal 
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Escola Senador Henrrique De La Roque Telecentro Comunitário de Informática Rio Balsas, majestoso, banha Loreto 
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Audiência Pública realizada dia 10 

um exemplo de prestação de contas 

Prefeito Raimundo Costa prestando contas do seu mandato 

A audiência pública reali- Coelho Costa, ex-assessora 
zada pelo prefeito Raimundo 
Alves Costa Filho, na noite do 
dia 10, no amplo espaço do 
Ginásio de Esportes deputa- 
da Nice Lobão, localizado no 
centro da Cidade. Além do 
prefeito municipal, do vice- 
prefeito e da primeira-dama, 
estiveram presentes a promo- 
tora de Justiça, dr3. Dailma 
Melo, da prefeita eleita de 
São Felix de Balsas, dr3. So- 
corro Martins, dos represen- 
tantes religiosos, o padre 
Hugo e o pastor Edmilsom, os 
jornalistas Waldir Azevedo 
Braga, diretor da folha do 
Maranhão do Sul, Adilson 
Gonçalves, de O Correio de 
Balsas, e de todos os secre- 
tários e assessores munici- 
pais, com o grande salão com- 
pletamente lotado pelas lide- 
ranças locais, de represen- 
tantes de entidades comuni- 
tárias e pela população. 

Às 20 horas, teve início a 
Audiência Pública, com a 
composição da mesa e a 
abertura dos trabalhos pelo 
prefeito, que passou a pala- 
vra para a advogada Débora 

jurídica do município, que ini- 
ciou seu pronunciamento de- 
clarando: "É com imenso pra- 
zer que a Prefeitura Munici- 
pal de Loreto, administração 
'Trabalho e Dignidade' rece- 
be todos os que estão aqui 
presentes e dá abertura a 
Audiência Pública para en- 
trega de documentos e de- 
mais dados ao próximo admi- 
nistrador municipal (gestão 
2009-2012)". 

A dr3. Débora Coelho Cos- 
ta fez um relato dos bens per- 
tencentes a todas as secre- 
tarias, começando pela Se- 
cretaria de Saúde, cuja es- 
trutura foi acompanhada de 
todos os Programas implan- 
tados, e dos serviços presta- 
dos, tudo revelado aos pre- 
sentes num telão colocado ao 
lado da mesa. 

Esse relato de todos os 
bens da Prefeitura e de to- 
dos os órgãos a ela perten- 
centes foi completado pelo 
esclarecimento de que todos 
os compromissos da Prefei- 
tura estavam em dia, todo o 
seu funcionalismo com seus 
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No início da Audiência Pública todos cantaram o Hino Nacional 

salários pagos, inclusive o 13° 
salário, dando ainda o núme- 
ro das contas bancárias com 
o saldo correspondente. 

Ao final da Audiência Pú- 
blica, foi esclarecido que os re- 
latórios ficarão na Secretaria de 
Administração à disposição de 

quem quiser examina-los e 
cada autoridade presente à Au- 
diência Pública receberam um 
CD contendo o relatório da 
Prefeitura, tendo sido designa- 
dos funcionários para a entre- 
ga das chaves e dos relatórios 
ao novo prefeito. 

Raimundo Costa ao lado de sua esposa e do 
vice-prefeito, entre assessores e amigos 
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Mafran assina ata 

Dr.a Socorro Martins, prefeita eleita de São Félix de 
Balsas, ao lado da secretária de educação de Loreto 
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Raimundo Costa - exemplo 

para o Sul do Maranhão 
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Raimundo Costa e sua esposa, d. Norma Costa 
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Dr.3 Débora Costa fazendo seu pronunciamento 

Formado em engenharia 
mecânica pela UNB, com 
curso de especialização no 
Japão, tendo sido posterior- 
mente implantado como che- 
fe de mecanização do de- 
partamento de engenharia da 
empresa Brasileira de Cor- 
reios e Telégrafos. 

Em seguida foi consultor 
da ONU e consultor da UPA- 
EP (União Postal das Amé- 
ricas, Espanha e Portugal). 

Nunca estudou em esco- 
las particulares, só em es- 
colas publicas, desde o pri- 
mário até o Universitário; fez 
o primário no Grupo Escolar 
Isael Martins, em Loreto; o 
ginásio no Ginásio da Asa 
Norte (GAN); o científico no 
Elefante Branco e a faculda- 
de na UNB, os três últimos 
em Brasília. 

Como consultor, traba- 
lhou em vários países (Equa- 
dor, Colômbia, Estados Uni- 
dos, etc.) sempre receben- 
do elogios. 

Atualmente, desde 2001, 

está licenciado da ECT como 
diretor-adjunto dos Correios 
do Maranhão, para exercer, 
com muito orgulho, as fun- 
ções de prefeito municipal de 
sua terra natal, tendo sido 
eleito em 2000 e reeleito em 
2004. 

Raimundo Costa confes- 
sa que a função que mais o 
orgulhou foi servir sua terra 
natal, depois de tantas fun- 
ções que ocupou em vários 
estados do Brasil, e diver- 
sos países do mundo; con- 
fessa também que tem or- 
gulho de sua família, com 
quem sempre contou nos 
momentos mais importan- 
tes e mais decisivos de sua 
vida; agradece sensibiliza- 
do, o apoio e a confiança 
que o povo de Loreto deu- 
lhe na sua luta para desen- 
volver o município, desejan- 
do a todos os seus familia- 
res, amigos e conterrâneos 
um FELIZ NATAL e um ANO 
NOVO com muita Saúde, 
Paz e Sucesso. 
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Entusiasmo popular na diplomação dos eleitos em Carolina 
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Neto (Souza), José Lucena, 
Ubiratan Jucá e Azarias Car- 
valho, e os suplentes de vere- 
adores. 

A entrega dos diplomas aos 
eleitos, foi presidida pelo Juiz 
Eleitoral Antonio Donizete Ara- 
nha Baleeiro, que substituía o 
juiz titular da Comarca de Ca- 
rolina, o Sr. Mazurkiévicz Sa- 
raiva de Sousa, pelo chefe do 
Cartório Eleitoral Kermerson 
Ribeiro Travassos, e pelo pro- 

motor de Justiça Frank Te- 
les de Araújo. 

Durante a solenidade, a 
população demonstrou, o apoio 
que fez com que João Alberto 
fosse reeleito, aplaudindo des- 
de a sua entrada no •auditório 
até cada palavra que pronun- 
ciou. Outra manifestação do 
público que marcou o evento 
foram as vaias a um dos vere- 
adores no memento que rece- 
bia o diploma. 

João Alberto Discursando 

Assistida por centenas de 
pessoas, que lotaram o audi- 
tório da Câmara Municipal de 
Carolina e acompanhada por 
uma multidão através de um 
telão instalado na frente do 
prédio, ocorreu no dia 11, às 
17h, a diplomação dos candi- 
datos eleitos no último pleito 
eleitoral, realizado pela Justiça 
Eleitoral. 

Foram diplomados o pre- 
feito reeleito João Alberto Mar- 
tins Silva, o vice-prefeito pro- 
fessor Vicente Bezerra, os 
nove vereadores que compo- 
rão o Legislativo nos próximos 
quatros anos, são eles: Regi- 
naldo Dias, Rogério Oliveira, 
Dino Coelho, José Olímpio 
Filho, Anastácio Pereira, Se- 
bastião de Sousa Machado 
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Prefeito eleito entre vereadores diplomados 

O Instituto Batista de 

Carolina encerrou o ano 

letivo com Culto de Gratidão 

Mesa que dirigiu a solenidade de diplomação 

O prefeito João Alberto 

reestuda seus projetos 

Levando em conta o corte de 
cerca de 20 a 30% nos recursos 
federais previstos no orçamento 
da República para 2009, em 
conseqüência da crise 
econômica mundial, assessores 
do prefeito João Alberto 
revelaram ao nosso editor que o 
prefeito João Alberto está 
reestudando seu planejamento 
para 2009. 

O certo, entretanto, é que as 

Avenidas Adalberto Ribeiro, 
Brasília, e a participação na 
implantação do Curso Tecnoló- 
gico em parceria com o Estado 
serão prioritários. O convênio foi 
assinado há um ano e as obras 
começaram a ser executadas no 
início de novembro, estando, 
sendo preparado o Seminário 
São José, onde o curso funcio- 
nará; como noticiamos na edição 
anterior do nosso jornal. 
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O Instituto Batista de Carolina realizou sábado, dia 13, às 
Í9h30, na Primeira Igreja Batista de Carolina, um Culto de Gra- 
tidão pelo término do ano letivo, com a presença dos alunos, de 
seus familiares e dos amigos dos alunos e do tradicional estabe- 
lecimento de ensino de nossa cidade. 

Agradecemos sensibilizados o convite enviado ao nosso 
jornal. 

Waldir Azevedo Braga 
Diretor 

Prefeito João Alberto ao lado do Juiz Eleitoral João Alberto e a primeira dama do município, 
Gilma Sarros Martins 

Vende-se Terrenos no 

centro de Carolina 

Negócio de ocasião 

Vende-se 04 terrenos no Loteamento 

Parone das Mangueiras. 

Cada um medindo 12x30 metros 

(360m2) 

Falar com o sr. Anildo Araújo. 

Fone: (99) 8117-1830 ou 8135-7772 

O Senfor é meu Refúgio e nada me faítará 
N 

OvE^ 

Uma completa e variada linha 

de móveis para o seu lar. 

Vendemos barato porque temos 

fabricação própria. 

Rua Benedito Leite, 29£> - Centro 

CBR 63380-000 Carolina - IN/IA 

Rone: (93) 33313434 
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A 1' EM ECOTltflSMO NA CHAPADA CAS MESAS 
Em processo de certificação no 

PROGRAMA AVENTURA SEGURA 
conforme a Norma Técnica NBR 15331 

A CIA DO CERRADO ECOTURISMO 
Trilhas, Lazer e Aventura leva você 
para conhecer todos os atrativos da 

Chapada das Mesas oferecendo 
traslado, pacotes turísticos, 

hospedagem, guia local, 
Passeio para as cachoeiras 
e muito mais. Consulte-nos. 

Chapada das Mesas 

Muito mais que divertir... 

viver 

www.ciadocerrado.com.br 

ciadocerrado@yahoo.com.br 

Pç. José Alcides de Carvalho, 236 - Centro • Carolina - MA - ao lado da PIZZARIA TIO PEPE 

Fone: +55993531 -3222/8122 0316 

a 
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ANTÔNIO RODRIGUES BEKMAN — Representante da Folha do Maranhão do Sul em várias cidades do Estado 

do Tocantins e Maranhão — Fone: (99) 3531-8550/ Telefax: (99) 3531-2464 Cel. (99) 9145-4770 reportagens antônio bekman 

Diplomação dos Prefeitos de Campos 

Lindos e Palmeirante no Tocantins 

Justiça entrega os diplomas dos 

eleitos em Campos Lindos (TO) 

Sob o comando do Juiz 
Eleitoral Dr. Ricardo Damas- 
ceno de Almeida e do chefe 
do cartório Devarte Rocha 
Júnior, foram diplomados o 
prefeito eleito de Campos 
Lindos, o senhor Jorlênio 
Menezes Santos, o vice, se- 
nhor Francisco Soares Gil, 
e os vereadores eleitos no úl- 
timo pleito. A solenidade de 
diplomação ocorreu no Fó- 
rum do município de Goia- 
tins, no dia 12 de dezembro, 
às 9h da manhã. 

Entre os vereadores di- 
plomados, estava o senhor 
Manuel Ramos de Sousa, de 
70 anos de idade, receben- 
do o diploma do seu sexto 
mandato, sendo desse total, 
dois exercidos em Goiatins 
(um de 6 e o outro de 4 anos) 
e os demais pelo município 

íf-rJ. 
- 

Vereador eleito F/á v/o, vice-pref. eleito Chico Adrião, futuro 
prefeito Jorlênio e o juiz Dr. Ricardo 

de Campos Lindos. "Agra- 
deço a todo o povo de Cam- 
pos Lindos, pelos 186 votos 
recebidos; à minha família 
em geral, que é muito unida 
e sempre esteve ao meu 

lado", declarou o sr. Manu- 
el, desejando, de já, a toda a 
população de Campos Lin- 
dos, um FELIZ NATAL e os 
votos de um próspero Ano 
Novo. 

Entrevista com o prefeito eleito 

de Campos Lindos Jorlênio Menezes 

FMS - Como você se sente, 
estando hoje recebendo o seu 
diploma? 

Jorlênio Menezes - Para 
mim, constitui uma felicidade 
muito grande estar presente 
aqui nesta solenidade. Real- 
mente a Diplomação é a consu- 
mação de todo o processo elei- 
toral, após as eleições. E hoje 
estou muito feliz, ao mesmo tem- 
po com uma responsabilidade 
muito grande, pois a cada mo- 
mento se aproxima a hora de 
assumirmos a direção do nosso 
município. Mas acreditamos 
estarmos, de fato, preparados, 
pois temos uma boa equipe, um 
legislativo que com certeza es- 
tará cooperando com nossa 
administração, a fim de fazer- 
mos um bom trabalho pelo mu- 
nicípio de Campos Lindos. 

FMS - Como você vê a atua- 
ção da Justiça Eleitoral, duran- 
te todo o processo eleitoral? 

Jorlênio Menezes - Eu 
aproveito a oportunidade 
para parabenizar a Justiça 
Eleitoral, pela forma séria 
como transcorreu todo o pro- 
cesso eleitoral, que foi bastan- 
te tranqüilo, e hoje estamos 
aqui, recebendo nossos diplo- 
mas, no último ato, antes da 
posse. 

FMS - Qual a mensagem 
que você deixa ao povo de Cam- 
pos Lindos? 

Jorlênio Menezes - Agra- 
deço primeiramente a Deus 
pela oportunidade que me foi 
concedida, e ao povo de Cam- 
pos Lindos pelo voto de confi- 
ança que me foi dado, e honra- 
rei cada voto trabalhando in- 
cansavelmente, visando o de- 
senvolvimento da nossa cida- 
de. Desejo a todos um FELIZ 
NATAL, e um ANO NOVO re- 
pleto de Conquistas, Paz, Saú- 
de e que Deus abençoe o lar de 
cada um de nós. 

n 

Futuro Prefeito Jorlênio Menezes entre lideranças 

Vereador Nezim Ramos 

Diplomação de Cláudio Brito, 

prefeito reeleito de Palmeirante (TO) 

Público presente na cerimônia de diplomação 

Na solenidade da Jus- 

tiça Eleitoral, ocorrida 

dia 11 de dezembro, às 9h 

da manhã, no Fórum do 

município de Filadélfia, 

foram diplomados o pre- 

feito reeleito de Palmei- 

rante (TO), o senhor Cláu- 

dio Brito, o sua vice a sr3. 

Maria Gabriel, além dos 

vereadores eleitos. A di- 

plomação foi feita pelo 

promotor Eurico e pelo 

juiz dr. Ricardo. 

Em entrevista à nossa 

reportagem, Cláudio Bri- 

to diz que a oportunida- 

de de ser agraciado com 

o Diploma que consuma 

a sua vitória eleitoral, é 

muito especial, pelo fato 

de ser a recompensa de 

um longo e intenso tra- 

balho. 

"Agradeço a Deus por 

tudo que me concebeu 

neste ano, e também ao 

povo de Palmeirante que 

reconheceu o esforço do 

nosso trabalho. Assumi- 

mos assim, mais uma vez, 

a responsabilidade de ad- 

ministrar o município, 

no intuito de trabalhar- 

mos em prol de melho- 

rias para a nossa popula- 

ção, pois esse foi e sem- 

pre será o nosso objeti- 

vo: a realização de um 

sonho e as conquistas 

para o povo de Palmei- 

rante. 

Portanto estamos 

hoje sendo diplomados, 

e com a certeza de que 

procurarei melhorar, ain- 

da mais, a nossa adminis- 

tração, visando o pro- 

gresso de nossa cidade", 

declara o prefeito reelei- 

to Cláudio Brito, a todo 

o povo de Palmeirante. 

Após o encerramento 

da solenidade, o prefei- 

to seguiu em comitiva,, 

para a sua residência em 

Palmeirante, onde ofe- 

receu grandioso churras- 

co em comemoração a 

mais essa conquista. E de 

já Cláudio Brito, deseja 

a toda a população um 

Feliz Natal, e votos de 

um 2009 repleto de con- 

quistas e vitórias. 

Maria Gabriel, promotor Eurico, 10 dama Gracionete, 
prefeito Cláudio Brito e o juiz dr. Ricardo 

Presidente da Câmara Moacir, entre seus companheiros 

Prefeito Cáudio Brito entre lideranças 

Lideranças políticas diplomadas 

r--^©v.-;s 

Cláudio Brito entre sua irmã Sônia, escrivã 
e sua mãe Domingas Almeida Brito 
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ESPO 

Fifa destaca "febre" corintiana pela chegada de Ronaldo 

Do UOL Esporte 

A chegada de Ronaldo ao 
Corinthians continua 
repercutindo no mundo todo. 
Nesta terça-feira, foi a vez de 
a Fifa, entidade máxima do 
futebol, destacar todo o 
barulho que a contratação do 
experiente atacante tem 

causado. O site oficial fala sobre 
a "febre" decorrente do acerto 
que movimenta o mercado da 
bola desde a última semana. 
O texto da Fifa recorda o ano 
trágico vivido pelo Corinthians 
em 2007, com o rebaixamento à 
Série B, mas logo exalta a 

campanha da equipe neste 
ano, com o vice-campeonato 
da Copa do Brasil e o título da 
Série B, obtido com bastante 
tranqüilidade. E realça o que 
já apelidou de "ano 
fenomenal" em 2009, graças ao 
acordo com Ronaldo. 

«■MRSRi 

Que a felicidade teja plena nesfe fempo de celebração; 
que Dcui abençoe você e tua família neife Nafol 

c em cada dia do Ano-Novo. 

V ! 1 

Robcrfo Rocha c Família 
 i  

CDL laiiça campanha 

promocional família FELIZ 

com super festival de prêmios 

São: 

3 COMPUTADORES 

2 MIL REAIS EM DINHEIRO 

2 BICICLETAS 

3 DVD'S 

1 CAMERA DIGITAL 

2 TELEVISORES 

Para Participar deste sorteio é 

muito fácil, é só comprar nas lojas 

credenciadas pela CDL (Câmara 

de Dirigentes Lojistas de Carolina). 

Aguarde o dia dos Sorteio 25/ 

01/2008, e BOA SORTE... 

A solução para seu sucesso está aqui! 

Matrículas Abertas 

Cursos; Básicos Avançado 
Todo mès sorteio de um Celular e de um MP4. 
No ato de sua matricula deverá ser apresentado a xérox dos documentos 

do aluno ou de seu responsável. 

hipsi-afiya 

Mais informações: (99) 8134-5160 - 8164-353 
Av. Fredeiroc Martins de Azevedo, 1080B 

Centro de Carolina - Maranhão 

motomil gwmm 

MOTOMIL 

CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA YAMAHA 

Av. Dorgival P. de Sousa, 1121 ■ Centro • Imperatrlz/MA 
www.niotomjl-ma.com.br 

^CONSÓRCIO 
YAMAHA MOTOR 

00^02020 

APROVEITE ESTA PROMOÇÃO 

I9 Parcela Quitada 
BONE EXCLUSIVO 
6 r tu.»» MtttpMiatoaK 
«IMiTtlnSUCOKUMIitUi 

2° Parcela Quitada 
CAMISETA EXCLUSIVA 

VWU m «MU RKUMWU t« 

Na Contemplação 
1 CAPACETE 

minMutaasMMui 

II 

Nova Yamaha 

YBR125Factor 

2009 Design moderno e orrojodo 
Desempenho superior 

SMOíaMIl |flWA|EI)$Cll(HIES6E 
COXSORCIOUMIHe 

Visite noswj »«■; 

YBIl125FactorK 

YBR125 Factor ED 1 

CELULARES 

■' . ali 

mm*. 

mfm 

 I 

V ísÊmiímm wm ■ 

Compre 1 

llffi 

2? 
S£Ê 

Isli 

rj 

I t 

-8B8a« 8688 w 

SAMSUNG M140 Desblpqueado - R$179,90 

Fiindra en cçmtóta GSií 

u 

Câmara 2.0. BUicoli*, Hmim. Mp3. 
Catcuitee com íwcões ctótò Irèsnd. 
■Canão 5Í2 i®. fortde wtà, cabo USE 

LG ME 970 Desbloqueado - Rseso.oo 

Gzm 
Motorola W175 - R$ 179,90 
Motorola V3 - R$ 349.90 
Samsung F 250 - RS 549,00 
LG Kg106 - R$ 129.90 
Motorola W230 - R$ 269.90 

INckia 5690 - RS 650.00 
Nckla 5310 ■ RS 599,90 
Nckia 1208 - RS 99.99 

. « Motorola Kl - RS 599,90 

m 
SAMSUNG DBBO- KtM.to 

fmm • i Wi a* s» ra rsrja «»• aü: BVKãl156 íW 

«jCTai :rr- 

Motorola W375 - RS 299,90 Cãmera Digital 7 1 - RS 499.90 

Venha conferir 

nossos preços! 

Câmera Digital 8.1- R$599.90 

Fone: (63) 

Câmara; V3í. ZKrti 1 í tS. Vvmç.' Qegtt&f ü • 
hjírcé Sfeçai 1083; Taj-ss 'lioa Fo^rííts, j^xJnBxé 
SAMSUNG C 500 Desbloqueado - rs ks.so 

6611 E-mail: tcnservicsiholRi8ii.com 

Av. Marechal Teodoro da Fonseca, 984, Centro CEP: 77.795-00 - Filadélfia - Tocantins 
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Email: jfolhamasul@hotmail.com 

Aniversariantes dedezembro 

Alessandro Costa 

Aniversariou no último dia 4 o jovem Alessandro Costa, concei- 
tuado e vitorioso empresário na área de venda de veículos, em São 
Luis (MA). 

Alessandro Costa é filho do prefeito de Loreto, no Sul do Mara- 
nhão, Raimundo Costa, formado em engenharia-mecânica e alto 
funcionário dos Correios, licenciado desde 2001 para assumir a 
Prefeitura de sua terra natal. 

16/12 - Ronald de Assis Carvalho - Casado com Sônia de Oliveira Coelho; dr. Ronald é conceituado 
médico em Carolina, onde reside. 

Lorena Neres de Sousa 

16/12 - Lorena Neres de Sousa - beia jovem, filha 
de Givaldo Aires de Sousa e Noemia Neres de Sousa. 

17/12 -José Eduardo Nogueira Pinto - Empresário carolinense, pro- ^ 
prietário do maior supermercado de Carolina, casado com Maria Lenir os I 
dois formam um casal de destaque em Carolina. 

17/12 - Raiiton Costa de Oliveira - filho do ex-vereador Nonato . 
Oliveira Maria Vilanir, Raiiton é policial civil do Tocantins, casado com ' 
Elaine M. Rego, ambos proprietários do Hot Linc em Carolina. 

17/12 - Maria de Jesus Ilibiapino - Residente em Riachão, esposa do | 
comerciante Joaquim Hibiapino. 

20/12 - Milton Noleto Rodrigues - Irmão do juiz federal aposentado ■ 
e grande jornalista carolinense, Alcindo Noleto Rodrigues. Milton Rodri- 
gues. É advogado e militar reformado. 

18/12 - Inah Carvalho Moraes - Educadora, primeira dama de Carolina no período de 1960 a 1965, neta 
do Cel. Alípio Carvalho, líder republicano do Sertão Mar anhense. 

19/12 - Jarbas Rodrigues do Nascimento - Empresário carolinense, Esposo da senhora Gertrudes 
Rodrigues. O Sr. Jarbas é proprietário da Loja MACCAL, em Carolina (MA). 

19/12 - Silvana Japiassú Leal - Comerciante, esposa do sr. Valdécio, pais de Ana Flávia. 

Kátia Teles 

20/12- Kátia Teles - Funcionária da Secreta- 
ria de Cultura do estado, esposa de Ricardo Teles 
Analista Judicial do Tribunal de Justiça em São 
Luis, filho do desembargador aposentado Luiz Al- 
meida Teles. O casal reside em São Luis e pos- 
sue um filho: Lucas. 

21/12 - Domingas Brito - Viúva do sr. Pedro Brito, mãe do prefeito de Palmeirante (TO), Cláudio Brito. 
22/12 - Fábio Aires - Assessor do prefeito de Carolina e diretor do site Maranhão News 

(www.maranhaonewsl .com.br). 
23/12 - Remíla Pereira Jácome - Filha de Hcrbcrt Maranhão Jácome e Remilda P. Jácome, assinantes do 

nosso jornal . 

Maria Zeca Lopes Azevedo 
Comemora 94 anos de idade, completamente lúcida e saudável, no próximo dia 17, a senhora Maria Zeca 

Lopes Azevedo, filha do grande líder político e social, ex-prefeito de Grajaú, farmacêutico José Bezerra 
Rodrigues Lopes, esposa do empresário Deurival Aires de Azevedo, filho de Carolina, de tradicional família 
daquela cidade. 

Deurival e Maria Zeca tiveram os seguintes filhos: João Emílio, George (falecido) Eduardo, Sílvio e 
Vanessa. 

:v 
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e região os segui 

i i 

■Psicólogo 

-Clinico Geral 

-Urologista 

Nefrologista 

-Médico do Trabalho 

-Gínecoiogista 

■Pediatra 

■Neurologista 

OBSiFazernos os exames. Ele1 

■Fonoaudiólogo 

aam.iMKi.iEá 

■Ortopedista 

-Nutricionista 

Consultas a partir de R$ 70,00 Ergofisio - Cuidando da sua Saúde 
■ 11 
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Jeny e 

Antonio 

Braga 

Dia 9 de dezembro, Jeny e 
Antonio Braga, já falecidos, 
genitores do nosso editor Wal- 
dir Braga e do advogado Ulis- 
ses Braga, residentes em Ca- 
rolina, aniversariavam, com 10 
anos de diferença, data que é 
sempre relembrada pelos seus 
filhos. 

Jeny era filha do Cel. João 
de Melo Azevedo e Antonio 
Braga, do fazendeiro Pantaleão 
Pinheiro Noleto. 

t 
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.002111-0 
CLASSE: 5110 - DESAPROPRIAÇÃO 
EXPTE; ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO: ANTONIO CARLOS FIORIM E OUTROS 

FINALIDADE: 

NOTA: 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este 
Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, do Imóvel composto por uma 
gleba de terras medindo 39,3950 ha, parte de um todo maior com 
área registrada de 1.152,6550 ha, denominado "Gleba Descanso", 
localizada na data Retiro, na zona mral do Município de 
Estrelto/MA, objeto da matrícula n0 6.123, Livro 2-A-C, às fls. 
97/97v, do Cartório do Io Ofício - Serventia Extrajudicial n0 115, 
da Comarca de Carolina/MA, de propriedade de ANTONIO 
CARLOS FIORIM e sua esposa IOLANDA DA SILVA AMORIM, 
brasileiros, casados, ele inscrito no CPF n0 182.020.120-15 e RG 
n® 901.406.2062 SSP/RS; ela Inscrita no CPF n0 886.063.090-87 
e RG n0 901.405.3045 SSP/RS, e DAVI ALBERTO FIORIM e sua 
esposa LENIR SCHNEIDER FIORIM, brasileiros, casados, ele 
inscrito no CPF n9 202.898.980-72 e RG n9 800.173.3446 SSP/RS. 
PuWica-se o presente Edital para conhecimento de terceiros, que 
poderão opor impugnações que julgarem de seus interesses. 

Imperatriz/MA, 2 de < i de 2008. 

Mú LUCAS ROSENDÒ MAXIMQ 

I 
DE ARAÚJO 

Juiz Federal | 

ê 
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.002048-2 
CLASSE: 5110 - DESAPROPRIAÇÃO 
EXPTE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.: ANTONIO CONCEIÇÃO CUNHA PILHO 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

FINALIDADE: Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, dos imóveis a seguir 
descritos: 1) uma parte de terras, com área medida de 
33,2847 ha, parte de um todo maior composto por 'uma 
parte de terras indivisas de criar e lavrar", situada na 
Fazenda Volta do Rio, Município de Caroiina/MA, objeto da 
matricula n" 6.466, fis. 146, üvro 2-A-D, do Cartório do Io 

Oficio - Serventia Extrajudicial n0 115, de Carolina/MA; 2) 
uma parte de terras, com área medida de 111,9220 ha, 
parte de um todo maior composto por "três partes de terras 
Indivisas de criar e lavrar", situada na Fazenda Volta do Rio, 
Município de Carolina/MA, objeto da matrícula n0 5.119, fls. 
67v, Livro 2-Y, do Cartório do Io Ofício - Serventia 
Extrajudicial n0 115, de Carolina/MA de propriedade de 
ANTONIO CONCEIÇÃO CUNHA FILHO, brasileiro, 
separado judicialmente, advogado, inscrita no CPF n0 

204.310.828-04 e RG n0 4.439.830 SSP/SP. 
Publica-se o presente Edital para conhecimento de terceiras, 
qpe poderão opor ímpugnaçóes que julgarem de seus 
Interesses. 

Imperatriz/MA, 24 de novembro de 2008. 

NOTA: 

Lucas Rosenó de Araújo 
Juiz Federa 

sMlMJjm 

0 seu provedor de Internet Banda Larga na cidade 

U 
VOCE SABIAf 

"A CAROLINAONLINE, o único provedor de internet em 
Carolina, não quer que você seja o único a não ter acesso à 
rede na cidade. Por isso, além das facilidades na venda do kit 
de recepção, também esta dando desconto na mensalidade 
paga até o vencimento. Assim, além do plano pré-pago, temos 
mensalidade a partir de R$ 50.00" 

SUPORTE: suporte@carolinaonline.com.br 

CAROLINAONLINE,Av. Elias Barros, 690A, ao lado da Diofarma 

AOROQU1MA 
PRODUTOS AGROPECUARJOS LTDA. 

Fone: (63) 3414-4666 - Araguaína-TO 

Av. Conego João Lima, 645 - Entrocamento 

ow AgroSciences 

Tqrdon 

Porque melhor que economizar, é ganhar dinheiro. 
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0300 2101 [99) 

Presente em toda a 

região Sul do Maranhão 

Rua Ceará, n0 356 - Quatro Bocas 
Fone/Fax: (99) 2101-0300 

E-mail: comlvilanova@uol.com.br - Imperatriz-Maranhão 

a do Fazendeiro 

Rua Antônio 

Jacobina, 1225 

Balsas-MA 

FONES: (99) 

• 3541-30T 

• 3541-3498 

MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO 

Oo 

f Tintas 

para 

Veículo 

j tirai a» «wt 

I 

fflâsysSss 
mrn iLnr 

Materiais1 

Esportivos 

INDÚSTRIA CERÂMICA 

DO MARANHÃO LTDA. 

Rod. BR-010 Km 258, S/N Fone/Fax: (99) 3524-2458 

Coco Grande - CEP 65.917.220 Televendas: (99) 3525-1976 

Imperatriz - Maranhão E-mail: icema@jupiter.com.br 

Auto Posto Centro Sul 

A confiança nue você precisa, o atendimento que você merece, 

(99) 3531-2011 
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BR-O-I O - < Citorazem-Oarolina ( IVIA) 

peíce com, o 

A Distribuidora Primavera atuando na área de produ- 

tos farmacêuticos e hospitalares há cerca de 20 anos 

domina o mercado desses produtos nos estados do Ma- 

ranhão, Pará e Tocantins. 

Temos uma linha de milhares de produtos, fornecidos 

por mais de 190 indústrias e contamos com a parceria 

de 3.500 clientes. 

Nosso lema é atendimento eficiente com os melhores 

produtos! 

Rua 13 de maio, 1348 ■ Centro - Imperatriz-MA 

ÇOPYSERVICE 
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COPIADORAS RICOH 

Venda 

Locação 

Serviços técnicos 

Fone: (99) 3523-3824 

MICROCOMPUTADORES 

Preço à vista 

em 5 vezes 

Fone: (99) 525-5265 

SUPRIMENTOS 

Informática 

Copiadoras 

Fone: (99) 525-2806 

Produtos de Qualidade 

oom garantia superior 

Rua Luís Domingues, 2042 - Imperatriz-MA 

A0R0QUIMA - Produtos Agropecuários Ltda 

Na BR-010 n0 331, no entroncamento para João Lisboa em frente ao VIADUTO. 
*Tordon 

*Fosquima, o sal da Agroquima 

'Bulrnec Goid 

*Porque tudo pode ser melhorado 

Agroquima Prod. Agrop. Ltda 

CNPJ.: 01626951/0016-10 - IEST.: 12164725-0 - Fone: (99)3523-1620- CEP: 65903-140 Imperatriz - MA 
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NOTÍCIAS DE BALSAS - MA 

A soja e o milho com preço em alta melhoram a situação do agricultor 

A soja e o milho continuam em alta na bolsa de 
Chicago enchendo de esperança o agricultor balsense, 
espremido pela alta dos insumos e pela carência de 
crédito, que obriga a diminuir a área plantada. 

Embora os banco oficiais, com os bancos do Brasil 
e do Nordeste à frente, estejam abrindo crédito para os 
produtores rurais, dentro da linha do governo Lula de 
não permitir a diminuição da produção, das exportações, 
nem a diminuição dos postos de trabalho, quer no campo, 
quer na cidade, a decisão das multinacionais Bunge, 
Cangü, etc, de não financiar parte da safra, como faziam 
sempre, influiu na decisão dos produtores de diminuir a 
área plantada e na compra de máquinas agrícolas. 

O certo é que, no momento, há esperança de que 
Balsas mantenha a produção da soja (o carro chefe de 
sua agricultura) em bom nível, o que manterá também 
o comércio num nível que sustentará o 
desenvolvimento do município, o mais importante da 
região do Sertão do Sul do Maranhão; não só o mais 
importante como o mais rico. 

A reeleição do prefeito Chico Coelho, com grande 
votação, é fator importante para superar as dificuldades 
ligadas ao financimento bancário, pela sua grande 
vivência na área do Parlamento e das intituições de 
crédito, e pelo seu entronsamento com as grandes 
furnas produtoras de soja do município. 

- 

as 

19/12/2008. As 16:00 h. 
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O Podor Loglslstlvo Municipal, coadunado a Câmara municipal de 
Baisat, representado pelos seus Vereadores: Carlos Antunes - Celso Nogueira - 
Domingos da Silva - Eumar Lopes - Fransulla das Chagas ■ João Pedó • José 
Canlldlano ■ Marcos Rocha a Nelson Ferreira e demais servidores do Leglslallvo, 
tem a digne honra de convidar a Vossa Família para a Inauguração, de forma 
efetiva, da nova sede do Parlamento Municipal de Balsas (Casa do Povo). 

Local: Rua Joi* Coalho Nolato, Bairro Pototl 
Data: 1 «'12/2008 (SaxU-ftlra) 
Horírlo: 18:00 hora» 
CaiaoraçSo; icuraènico 

Atanoiasvrtvnfo 

Manoai Matada Miranda Filho • PreAlde.Hé 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIARIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 
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PROCESSO: 2008.37.01.002112-4 
CIASSE: 5110 - DESAPROPRIAÇÃO 
EXPTE: ALCOA ALUMÍNIO S/A C OUTROS 
EXPDO: JOANA DARC GOMES DA SILVA 

FINALIDADE: 

NOTA: 

EDITAI PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
PRAZO: 30 (TRINTA} DIAS 

Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prezo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este 
Xiízo e Secretaria se processam os autos da Açfe de 
Desapropriação acima mendonada, do Imóvel composto por uma 
gleba de terras medindo 1,8900 ha, parte de um todo mator com 
área registrada de 14,5200 ha, desmembrada da gleba Feio, 
localizada na data Cerca, no Município de Estrelto/MA, objeto da 
matricula n0 4.714, Livro 2A-16, às fls. 224, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Estreito/MA, de propriedade de JOANA 
DARC GOMES DA SILVA, brasileira, divorciada, empresária, 
inscrito no CPF no 435.872.7S3-00 e RG n0 84271897-4 SSP/MA, 
tudo de conformidade com a dedsáo proferida nos autos sm 
epígrafe, cuja cópia segue anexa.. 

Publica-se o presente Edital para conhecimento ds terceiros, jue 
poderfio opor impugnações que julgarem de seus interesses, 

Imperatriz/MA, 10 de dezembro'de 2008. 

LUCAS ROSE N DO 
Juiz Fedi 

HO OE ARAÚJO 
■al . í 

PROCESSO: 
CLASSE: 
EXPTE: 
EXPDO: 

FINALIDADE; 

NOTA: 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIARIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

2008.37.01.002110-7 
5110 - DESAPROPRIAÇÃO 
ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
PAULZNO JOSÉ DELAZERI E OUTROS 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este 
Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, do Imóvel composto por duas 
glebas de terras não contíguas, medindo 186,3190 ha e 13,0520 
ha, respectivamente, parte de um todo maior com área registrada 
de 1.413,6750 ha, denominado "São Luís", na data Canavleiras, 
zona rural do Município de Carollna/MA, objeto da matricula n0 

799, R-ll, fls. 204/204v, üvro 2-B, do Cartório do 1® Ofído - 
Serventia Extrajudicial n0 115, da Comarca de Carollna/MA, de 
propriedade de PAULINO JOSÉ DELAZERI, brasileiro, solteiro, 
inscrito no CPF n» 151.090.201-59 e RG n" 3.112.513-8 SSP/PR; 
VALMOR ANTONIO BURIM e sua esposa DIRCE MARIA 
DELAZERI BURIM, brasileiros, casados, ele Inscrito no CPF n' 
196.807.089-34 e RG n0 1.346.951 SSP/PR; ela com qualificação 
desconhecida; ÁLVARO MÁRIO BURIM e sua esposa VERA 
LÚCIA GEHLEN BURIM, brasileiros, casados, ele Inscrito no CPF 
n® 586.212.109-91 e RG profissional CRMV/PR n0 2421; ela com 
qualificação desconhecida. 
PuWlca-se o presente Edital para conhecimento de terceiros, que 
poderão opor Impugnações que julgarem de seus interesses. 

Imperatrlz/MA, 2 de dezembro de 2008. 

LUCAS ROSENDO MAMMO DE ARAÚJO 
Juiz Federal 
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DIGNIDADE 

CONSTRUINDO 

É com trabalho e determinação que o Maranhão está construindo um futuro melhor para sua gente. Em todo o Estado 
importantes obras estão tomando forma para levar desenvolvimento e qualidade de vida para os maranhenses, 
São obras para promover o desenvolvimento de toda uma região, como a ponte sobre o Rio Tocantins na cidade de imperatriz, 
ou de vital importância para população, como o primeiro hospital de urgência e emergência do Maranhão, o Hospital Regional 
de Presidente Dutra. Outro grande exemplo é o Projeto do Rio Anil que irá levar moradia digna a 15.500 famílias em São Luis. 
inúmeras cidades do interior estão ganhando novas escolas, centros de saúde, conjuntos habitacionais, rodovias e moradias. 
Já foi iniciada a construção de mais de 30 mil moradias por todo o Estado, cerca de dois mil quilômetros de estradas 
novas ou recuperadas e 240 convênios foram firmados com prefeituras para obras de pavimentação, calçamento 
de vias urbanas e estradas vicinais. É assim, investindo em infra-estrutura que o Maranhão está construindo dignidade. 

a ^ aovenno doê ** 
Mamnhao 
Agora é a vez do povo 
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Em Porto Franco diplomados prefeitos e 

vereadores eleitos em diversos municípios 

Zequinha Coelho eluiza 

Coutinho, diplomados em Estreito 

Com mais de 90% dos votos 
recebidos na eleição do dia 5 de 
outubro. Deoclides Macedo foi 
diplomado, hoje, pelo Juiz eleitoral, 
dr. Armindo do Nascimento Reis 
Neto, que tem a seu lado a dra. Elh 
Milhomem como mestre de 
cerimônia. 

O vice-prefeito reeleito na chapa 
de Deoclides Macedo foi o senhor 
Aderson Marinho Aguiar. 

Também foram diplomados os 
prefeitos eleitos de Campestre do 
Maranhão. Emival Vasconcelos 
Macedo e o vice-prefeito Aparecido 
Saraiva; o sr. Raimundo Galdino 
Leite e o vice-prefeito Amaro 
Aguiar, eleitos em São João do 
Paraíso; Raimundo Barros e Delzi 
Barros eleitos em Lageado Novo. 
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O juiz eleitoral no centro, com o prefeito Deoclides 
Macedo (à esquerda) e a dra. Eth Milhomem (à direita) 

À direita, o prefeito de 
Campestre, Emival Macedo, 

tendo ao lado o vice- 
prefeito Aparecido Saraiva 

Ontem, foram diplomados 
em Estreito o prefeito eleito de 
Estreito, Zequinha Coelho e a 
prefeita eleita de São Pedro dos 
Crentes, Luiza Coutinho. 

Gildásio Ribeiro por força 
de uma liminar, não foi 
diplomado em Amarante do 
Maranhão, aguardando a 
diplomaçãoparaodia I7ou 18. 

A diplomação dos 
candidatos que se encerrará no 
dia 18, tem sido motivo para 
grandes comemorações por 
parte daqueles que os 
apoiaram cheios de esperança 
em que eles realizarão muito 
dos seus sonhos e de suas 
reivindivações. 
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Zequinha Coelho, prefeito 
eleito de Estreito 

Diplomação dos eleitos em Riachão 

e Feira Nova do Maranhão 

t 

Prefeito reeleito Ita vindo receber seu diploma 

Dr. Edmar no momento que foi receber o 
seu diploma, sob aplausos da platéia 

Juiz Eleitoral fazendo a abertura da cerimônia 

Dr. Edmar recebendo o diploma de prefeito 
ao lado do juiz dr. Júlio César Praseres 

Prefeito e vice-prefeito eleitos, na solenidade de Diplomação 
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Paulinha, grande líder política em Riachão, uma das 
principais coordenadoras, da campanha do dr. Edmar 

No último sábado, 13 de 
dezembro na Câmara Muni- 
cipal de Riachão às lOh da 
manhã, aconteceu a cerimô- 
nia de diplomação dos prefei- 
tos, vice-prefeitos, vereado- 
res e suplentes dos municípi- 
os de Riachão e Feira Nova 
do Maranhão. 

Os eleitos para o pleito 
2009 a 2012 das respectivas 
cidades receberam seus di- 
plomas das mãos do meritís- 
simo Juiz Dr. Júlio César 
Lima Praseres, Juiz eleitoral 
da 75a Zona que compreen- 
de Riachão e Feira Nova do 
Maranhão. 

Na platéia haviam pesso- 
as que fizeram questão de 
estarem presentes nesse 
grande momento político que 
nós do jornal Folha do Mara- 
nhão do Sul, tivemos a honra 
de prestigiar e registrar o 
evento. 

Após a entrega dos diplo- 
mas, em discurso o prefeito 
reeleito de Feira Nova do 
Maranhão, Hitler do Brasil 

Coelho (Ita) agradeceu o 
apoio recebido durante a 
campanha eleitoral. 

O futuro prefeito de Ria- 
chão Dr. Edmar Alves de Oli- 
veira também agradeceu o 
empenho de cada um que 
contribuiu na sua campanha. 
Disse ainda que irá trabalhar 
para toda a população de Ri- 
achão, independentemente de 
diferenças políticas. 

Em entrevista, Dr. Edmar 
disse à repórter Meury Xa- 
vier: "Se me elegeram pre- 
feito de Riachão mais uma 
vez, é porque têm consciên- 
cia do grande trabalho que 
fiz na educação, na saúde, no 
meio ambiente e em tantas 
outras áreas. E foi graças a 
essa ótima administração 
que fiz no passado, que o 
povo me escolheu para ser 
novamente prefeito, para 
mais quatro anos de progres- 
so para o município. E, com 
a ajuda de Deus e do povo 
riachãoense, dessa vez ire- 
mos fazer muito mais". 

i 

Ita, prefeito reeleito de Feira Nova do Maranhão, recebe 
diploma das mãos do dr. Júlio César Lima Praseres 

Vice-prefeito eleito de Feira Nova Môso Coelho 
feliz em receber seu diploma 
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Prefeito Ita e seu filho dr. Luís Flávio 

Nota da Redação: Em virtude, de problemas gráficos surgidos na impressão do nosso jornal, só podemos concluir a capa e a última página no dia 16. 

Público presente ao evento 


