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Novela da Rede Globo proibida até 21 horas 

m 

Susana Vieira, atriz da novela Senhora do Destino 

A Rede Globo de Televi- 
são não conseguiu, no Supe- 
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
reverter a decisão do juiz de 
menores Siro Darlan, do Rio 
de Janeiro, que proibiu a exi- 
bição da novela "Laços de 
Família", de Manoel Carlos, 
no horário das 14h30, dentro 
do programa "Vale a Pena 
Ver de Novo". Por conter 
cenas consideradas imprópri- 
as. de "nudez, sexo e violên- 
cia", o ministro Antônio de 
Pádua Ribeiro, da Terceira 
Turma STJ, rejeitou, no dia 
22, recurso da emissora cari- 

oca que preten- 
dia reformar de- 
cisão do Tribunal 
de Justiça do Es- 
tado do Rio. 

O juiz Siro 
Darlan, acolhen- 
do pedido do Mi- 
nistério Público 
Federal (MPF), 
proibiu a exibição 
da novela por 

— considerá-la in- 
compatível com o horário em 
que seria reprisada. O juiz 
considerou que as reprises 
também devem obedecer à li- 
mitação do horário de exibi- 
ção, devendo adequar-se à 
faixa etária estabelecida para 
aquele horário. 

Não se conformando com 
a manutenção da decisão 
pelo TJ-RJ, a Rede Globo re- 
correu para o STJ, alegando 
que o Ministério Públ ico não 
teria legitimidade para ingres- 
sar na Justiça em nome dos 
telespectadores, para pedir a 
proibição de exibição da re- 

prise já programada pela 
emissora. A Globo alegou, 
ainda, que a sentença teria 
ido muito além do que foi 
pedido, uma vez que definiu 
só poder a novela ser exibi- 
da após as 21 h. 

Ao negar o pedido da 
Rede Globo, o ministro An- 
tônio de Pádua Ribeiro ar- 
gumentou que o Ministério 
Público tem legitimidade 
para propor ação civil públi- 
ca contidos no art. 221 da 
Constituição Federal. Esse 
artigo assegura que as emis- 
soras de rádio e televisão 
deverão, obrigatoriamente, 
garantir, em sua programa- 
ção, entre outros princípios, 
o respeito aos valores éticos 
e sociais da pessoa e da fa- 
mília. 

O ministro Antônio de 
Pádua Ribeiro considerou 
que a liberdade de produção 
e programação das emisso- 
ras de televisão não é abso- 
luta e sofre restrições em 
face de outros direitos igual- 

O deputdo Sebas- 

tião Madeira entre- 

gando o troféu com 

que o Encontro Ma- 

cònico premiou o jor- 

nalista Waldir Braga. 
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José Alencar crítica EUA 

m 

vice-presidente e Ministro da Defesa, José Alencar 

1 Quito (AF) - Em diseur- 
so frontalmente contrário aos 
Estados Unidos, o vice-pre- 
sidente e ministro da Defesa. 
José Alencar, alertou para os 
"graves riscos à paz interna- 

cional" em função do "lamen- 
tável incremento de despesas 
militares" e da falta de "pro- 
gresso satisfatório em maté- 
ria de desarmamento nuclear". 

"Nãoépossível implemen- 

tar estratégias de não-proli-| 
feração sem que as potênci- 
as altamente armadas adotem 
medidas concretas na busca 
do desarmamento", dissei 
Alencar na abertura da 6a 

Conferência de Ministros daj 
Defesa das Américas, da qual 
participam 34 países, inclu- 
indo EUA. 

Ele rechaçou a proposta 
americana de ampliar o papel 
das Forças Armadas do con- 
tinenle para atuarem como 
polícia contra o terrorismo e 
o crime organizado, o que 
"compete às forças policiais 
e aos órgãos de inteligência". 

Alencar deveria discursar 
por cinco minutos, mas le- 
vou um texto de nove pági- 
nas e falou por quase 20 mi- 
nutos. Seu discurso, escrito 
essencialmente por diploma- 
tas, pode ser descrito como 
os dez mandamentos contra 
as posições americanas. 

mente relevantes, devendo 
garantir o respeito à criança e 
ao adolescente, mesmo por- 
que constitui dever da família, 
da sociedade e do Estado co- 
locá-los a salvo de toda for- 
ma de negligência, discrimina- 
ção, violência, crueldade e 
opressão. 

O ministro entendeu, ain- 
da, que, se a exibição da no- 
vela antes das 21h já é proi- 
bida em sua apresentação 
normal, com muito mais ra- 
zão deve ser vedada sua re- 
apresentação em horário ves- 
pertino, como pretendido pela 
emissora. Assim sendo, jul- 
gando correta a decisão do 
TJ-RJ ao negar a subida do 
recurso especial, o ministro 
negou o agravo de instrumen- 
to, mantendo integralmente a 
decisão recorrida. (Extraído 
do Jornal "O Progresso") 

Violênda, Corrupção e 

Irresponsabilidade 

Vivemos em todo o País 
num clima de permanente vi- 
olência. corrupção e inespon- 
sabilidade que envolve des- 
de as elites políticas, sociais 
e empresariais, o Executivo 
o Congresso, a cúpula da 
Justiça, as forças armadas 
responsáveis pela manuten- 
ção da ordem e da Consti- 
tuição até o homem do povo, 
que perdeu iteiramente a 
confiança nas elites e vê. no 
espetáculo das eleições mu- 
nicipais, quase sempre o triu- 
mfo do poder econômico e 
da corrupção. 

As emissoras de tvés são 
em grande parte responsá- 
veis por essa avalanche ne- 
gativa que envolve o Brasil, 
com os bandidos dominando 
desde as grandes cidades até 
os pequenos núcleos urbanos. 

O Sul do Maranhão está 
também sentindo duramen- 
te o peso dor criminosos e 
dos corruptos, acobertados 
por algumas autoridades ir- 
responsáveis e coniventes. 

Dai a situação de ver- 
dadeiro pânico que toma 
conta de cidades como Im- 
peratriz e vai se alastrando 
por Grajaú, Estreito, Caro- 
lina e Balsas e que provo- 
cou as medidas adotadas 
pela Secretaria Estadual de 
Segurança e pelo Coman- 
do da PM nos últimos dias 
na cidade de Imperatriz e 
em algumas cidades da re- 
gião tocantina. entretanto é 
preciso que essas medidas 
atinjam também. Porto 
Franco. Carolina, Riachão. 
Balsas, Grajaú e todo o sul 
do estado. 

Mínimo pode ir a R$ 300 em 2005 

Antônio Cunha 

Comissão de Trabalho da 
Câmara dos Deputados apro- 
vou um orçamento de R$ 2,5 
bilhões para o reajuste do sa- 
lário mínimo de 2005. Segun- 
do o deputado federal Vicen- 
te Paulo da Silva, o Vicenti- 
nho (PT-SP), o montante é 
suficiente para elevar o míni- 
mo para R$ 300. Hoje, o sa- 
lário é de R$ 260. No entan- 
to, o valor final do salário 
mínimo ainda pode ser alte- 
rado. É que o montante apro- 

vado pela Comissão de Tra- 
Wlho ainda será submetido à 
Comissão de Orçamento. Atu- 
almente a LDO (Lei de Dire- 
trizes Orçamentárias) prevê 
para 2005 um salário mínimo 
de R$ 283. Na LDO deste 
ano, o critério da correção é 
a variação da inflação e do PIB 
(Produto Interno Bruto). Re- 
presentantes da CUT (Central 
Única dos Trabalhadores), 
Força Sindical, CGT (Confe- 
deração Geral dos Trabalha- 
dores) e SDS (Social Demo- 
cracia Sindical) se reuniram 

com o ministro do Trabalho, 
Ricardo Berzoini, para discu- 
tir uma política de valorização 
do salário mínimo. O objeti- 
vo das centrais, além de um 
reajuste melhor que o previs- 
to no Orçamento 2005, é que 
o Governo adote uma políti- 
ca de recuperação do salário 
mínimo, para que ele chegue 
a um valor equivalente ao cal- 
culado pelo Dieese (Departa- 
mento Intersindical de Esta- 
tística e Estudos Socioeconô- 
micos) - em torno de R$ 
1.600 — no longo prazo. 

O 

Depois da China, agora é a vez da Rússia 

;to importante para Putin. presiden- 
i, visitou o Brasil 
jmana, defenden- 

)arcerias de coopera- leiro que dt 
e triplicado 

Vladimi 

num 
o Brasil: a liberação da com- 

brasi- pra da carne brasileira, inter- 
'içado rompida em conseqüência de 

um foco de febre aftosa na 
cedeu Amazônia. 

Cerca de 28 milhões de reais dos funcionários 

do BEM e do FERA bloqueados no Banco Santos 

O escândalo do Banco San- 
tos com Sarney retirando às es- 
condidas seu dinheiro tornou- 
se maior com a revelação de que 
o FERA (Fundo Estadual de Pen- 
são e Aposentadoria dos Servi- 

dores Públicos do Maranhão) fi- 
cou com 21,9 milhões retidos no 
Banco e a Caixa de Assistência 
dos Funcionários do BEM teve 
5,4 milhões metidos indevida- 
mente nos depósitos do mesmo 

Banco. 
Todos esses depósitos fo- 

ram efetuados irregularmente 
pela diretoria do BEM (hoje ven- 
dido) sem conhecimento dos 
verdadeiros donos do dinheiro. 

Grande evento turístico em Carolina 

Reúnem-se 800funeionúrios do Banco do Brasil dia 4/12 em Carolina 

Acontecerá dia 04/12, a 
confraternização dos Funcio- 
nários do Banco do Brasil da 
SUREG Imperatriz, que reú- 
ne 45 agências, estão sendo 
esperadas cerca de 800 pes- 
soas entre funcionários e fa- 
miliares. O cenário da festa 

são as cachoeiras do Itape- 
curu, em Carolina. A recep- 
ção das comitivas se inicia na 
estrada, onde estarão faixas 
com mensagens especiais e 
funcionários da coordenação. 
Recreadores, música ao vivo, 
sorteios de prêmios integram 

a programação que começa às 
8 horas c não tem hora para 
acabar. 

Os organizadores orientam 
os participantes a levarem 
máquina fotográfica pois o lo- 
cal do evento, em Carolina, é 
paradisíaco. 
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EDITORIAL 

Em nome da governabilidade, 

Lula marcha para a direita 

Roseana quer o Ministério das Cidades 
O afastamento de Lessa, que resistia bravamente no 

BNDS aos assédios do FMI e do capital internacional, 
procurando defender a empresa nacional, seguindo-se à 
demissão do Ministro da Defesa, da ameaça que pesa 
sobre a ministra Marina da Silva, sobre o presidente da 
Petrobrás, e sobre o presidente do Incra, que teve a co- 
ragem de denunciar que o massacre dos Sem-Terras, 
em Minas Gerais, é conseqüência do agronegócio que 
envolve grandes interesses financeiros e que esmaga tudo 
que se opõe ao seu objetivo único: o lucro e os milhões 
de dólares que movimenta, levando o governo Lula na 
escalada para a direita, que se iniciou com a nomeação 
de Meireles para o Banco Central, de Roberto Rodrigues 
para o Ministério da Agricultura e a expulsão do PT da 
senadora Helena e de seus companheiros. 

Essa marcha para a direita certamente vai se acele- 
rar com a reforma ministerial que deve acontecer até 15 
de dezembro, com uma maior participação do PMDB no 
Ministério, chegando ao ponto de ser oferecido à Rosea- 
na Sarney um ministério, o que se transformaria num 
duro golpe nas oposições maranhenses, capitaneadas 
pelo PDT e no débil PT maranhense, sem ninguém lem- 
Drar-se mais da montanha de dinheiro estampada nas 
TVs, encontrada na LUNUS, firma do marido de Rosea- 
na, desviado do projeto da Usimar, antes da eleição pre- 
sidencial de 2002. 

Lula se sente cada vez mais pressionado pelas for- 
ças conservadoras e acha que para continuar governan- 
do e ter chance de reeleger-se não bastara os bons re- 
sultados da economia, conseguidos através das expor- 
tações de produtos primários, fato que sempre aconte- 
ceu desde o Brasil-Colônia, com o açúcar, o algodão, o 
ouro de Minas Gerais, o café, a borracha, o cacau, a 
carne e agora com a soja. Lula se sente cada vez mais 
isolado de suas raízes políticas e acha que precisa apoi- 
ar-se mais nos políticos da direita, dando ligeiros afagos 
às forças mais progressistas da Nação através de de- 
clarações de amizade a Hugo Chaves e de viagens e 
negociações com a China. 

Entretanto, Lula se esquece de que nunca foi aceito 
pelas forças mais conservadoras do País (o que se reve- 
lou agora claramente nas eleições paulistas), nem me- 
rece a confiança dessas forças e do esquema político e 
financeiro dominante nos Estados Unidos, que o afagam, 
5ara utilizá-lo, enfraquecê-lo e depois, no momento opor- 
tuno, afastá-lo como objeto imprestável. Esquece-se tam- 
bém de que o Brasil não está inserido na Europa, onde 
há grandes nações que resistem, com êxito, à domina- 
ção americana, como a França e a Alemanha. O Brasil 
está na América Latina, situado no "quintal" dos Esta- 
dos Unidos, que, depois da lição de Cuba, não aceitam 
mais nenhum país que lhe resista, chegando até a man- 
dar assassinar governantes como aconteceu com Alen- 
de, derrubar governos populistas e nacionalistas como o 
de João Goulart e armar golpes sobre golpes contra o 
governo nacionalista da Venezuela, travando a mais cru- 
el e desumana guerra para derrubar Fidel Castro e liqui- 
dar com o projeto socialista de Cuba. O "império" ameri- 
cano só aceitará Lula enquanto ele for bom para o capi- 
talismo americano e o FMI. 

Lula já se encontra num despenhadeiro, quase sem 
possibilidade de retorno, manietado completamente pe- 
las forças ultraconservadoras. E agora oferecendo o Mi- 
nistério do Planejamento a Roseana Sarney, só falta mes- 
mo é convidar o ACM para também compor seu governo, 
diz a grande colunista Eliane Cantanhêde. Roseana de- 
clarou que não sairá do PFL e que deseja o Ministério 
das Cidades. 
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Bancada federal e 

Governo do Tocantins definem prioridades 

Em reunião realizada na Bi- 
blioteca do Senado entre a ban- 
cada do Tocantins no Congres- 
so, o vice-governador, Raimun- 
do Pires (PL), o secretário de Pla- 
nejamento e Meio Ambiente, Lí- 
vio de Carvalho e o secretário 
da Infra-Estrutura, Brito Miran- 
da, foram discutidas as emendas 
de bancada ao Projeto de Lei Or- 
çamentária para 2005. A reunião, 
coordenada pelo Senador Eduar- 
do Siqueira Campos (PSDB), 
transcorreu num clima de amplo 
entendimento entre os parla- 
mentares e o Governo Estadual, 
quanto foram definidas as obras 
e projetos que são estratégicos 
e prioritários para a continuida- 
de do desenvolvimento do To- 
cantins. 

No encontro ficou acertado 
que os parlamentares apresen- 
tarão 18 emendas de bancada, 
prevendo recursos para a cons- 
trução de estradas, pontes e bar- 
ragens, projetos de irrigação, in- 

fra-estrutura urbana, turística e 
de esportes em municípios to- 
cantinenses, dentre outras 
ações. Uma novidade em relação 
aos anos anteriores foi o fato de 
que a bancada, sem prejuízo das 
emendas de interesse do Esta- 
do, garantiu recursos para diver- 
sas ações e demandas dos mu- 
nicípios tocantinenses, em espe- 
cial à aquisição de patrulhas me- 
canizadas. 

Outro ponto definido no en- 
contro foi a garantia de que a 
Bancada irá buscar, por meio de 
emendas regionais ou de comis- 
são, assegurar recursos para a 
continuidade das obras da Fer- 
rovia Norte-Sul e a Eclusa do La- 
jeado. Além de definirem as 
emendas, os representantes do 
Governo Estadual receberam da 
bancada a notícia de que ficou 
assegurado, após uma decisiva 
atuação dos parlamentares na 
Comissão Mista de Orçamento, 
os recursos referente à quarta 

parcela do repasse constitucio- 
nal, no valor de R$ 98 milhões. 

Ao final, o secretário Brito 
Miranda, em nome do Governo, 
agradeceu o êxito da reunião e 
convidou os parlamentares para 
um janta com o Governador Mar- 
celo Miranda, em data ainda a 
ser definida. 

Prioridades 

para o Estado: 
- Construção da BR-010- tre- 

cho divisa TO/MA - Aparecida 
do Rio Negro 

- Construção da BR-235 - 
trecho Pedro Afonso - divisa 
TO/MA 

- Construção de pontes em 
rodovias federais no Estado do 
Tocantins 

- Implantação dos projetos 
de Irrigação Sampaio 

- Implantação dos projetos 
de Irrigação Rio Formoso 

- Implantação do perímetro 
de irrigação Propertins 

- Construção habitacional 
para famílias de baixa renda 

- Ações de Infra-Estrutura tu- 
rística em municípios do Estado 

- Hospital Geral de Palmas- 
Equipamentos 

- Estruturação de rede de ser- 
viços de atenção básica de saú- 
de em municípios do Estado 

- Adequação de travessias 
urbanas em rodovias federais no 
Tocantins 

- Aquisição de patrulha me- 
canizada em municípios 

- Construção de barragem do 
Rio An aias Eixo 16 - Propertins 

- Infra-Estrutura de esportes 
em municípios do Estado 

- Apoio à pesquisa e à ino- 
vação para o desenvolvimento 
social do Tocantins 

- Ações de Infra-Estrutura 
urbana em municípios acima de 
100 mil habitantes no Tocantins 

- Implantação do perímetro 
de irrigação São João com 3.582 
há no Estado do Tocantins. 

Envio três abraços: 

a Lessa, Celso Furtado e Ricardo Kotscho 

Carlos Heitor Cony 

Rio de Janeiro - Gostaria de 
mandar três abraços afetuosos 
e especiais. O primeiro ao Car- 
los Lessa, que acaba de ser de- 
mitido porque contestou os ru- 
mos do governo para o qual foi 
convidado. Ele tinha esperanças 
numa equipe presidida por Lula. 
Lutou contra a maré, denunciou 
a traição das promessas feitas 
durante a última campanha elei- 
toral. Defendeu os valores que 
o tornaram um dos intelectuais 
mais brilhantes do nosso tem- 
po. Foi fritado e demitido. 

O segundo é para Celso Fur- 
tado. Vai aqui com atraso, ele se 
foi e deixou-nos sem o compa- 
nheiro e o guru. Escrevi sobre a 

morte dele, lembrando sua últi- 
ma lição, publicada no 'Jornal do 
Brasil', que vem abrigando arti- 
gos de acadêmicos. Fez um di- 
agnóstico dos nossos proble- 
mas, que são os mesmos de to- 
das as nações periféricas, explo- 
radas à exaustão pelos juros que 
os países ricos, no melhor estilo 
de 'formação de quadrilha', im- 
põem às economias emergentes, 
impedindo-as de se libertarem 
do subdesenvolvimento. 

O terceiro abraço é para o 
Ricardo Kotscho, assessor de 
imprensa do presidente da Re- 
pública, acho que desde a pri- 
meira comunhão do Lula. A ho- 
nestidade pessoal e a coerên- 
cia profissional de Ricardo ti- 
veram momentos tensos para 

ele, quando, por exemplo, em- 
bora declarando opinião contrá- 
ria a certos atos do governo, 
sentiu-se no dever de tentar ex- 
plicá-los, expressando uma le- 
aldade comovente e desinteres- 
sada a seu chefe, companheiro 
e amigo de longas jornadas. 

Lessa, Furtado e Ricardo, 
três homens que. no atual ce- 
nário político e intelectual, me- 
receriam muito mais do que o 

abraço de um obscuro cronis- 
ta. A saída de Lessa e de Ricar- 
do empobrece o governo. Cel- 
so Furtado pertencia a todos 
nós, ao Brasil como nação e 
povo. 

Pouco antes de morrer, re- 
cebeu um telefonema de Lula, 
dando-lhe explicações. Elegan- 
te como sempre. Celso aceitou- 
as. Mesmo assim, ficou mais 
amargurado. 

Substituído o presidente 

do Banco do Brasil 

Demissionário o 

primeiro escalão do BNDS 

Resultado da demissão do 
economista Carlos Lessa da 
presidência do BNDS, o 
vice-presidente do banco, 
Darc Costa, acompanhado 
pelo diretor de Comércio Ex- 
terior, Luiz Eduardo Welin, e 

pelo diretor Financeiro Már- 
cio Henrique Monteiro de 
Castro, pediram demissão, 
mas continuarão nos seus 
cargos até a nomeação de 
seus substitutos pelo presi- 
dente Lula. 

Brasflia (AF) - O presi- 
dente do Banco do Brasil, Cás- 
sio Casseb Lima. deixou o Go- 
verno. O ministro Antônio Pa- 
loci convocou a imprensa para 
anunciar a decisão do Gover- 
no. O substituto de Casseb será 
o vice-presidente de negócios 
internacionais e atacado, Ros- 
sano Maranhão Pinto. Casseb 
estava no cargo desde 29 de 
janeiro do ano passado. 

A saída de Casseb acon- 
tece após a notícia, publicada 
pela Folha On Line, da con- 

tratação de consultores sem 
licitação no final do ano pas- 
sado. Com a dispensa de lici- 
tação, o BB empregou os con- 
sultores Boanerges Ramos 
Freire, James Rubio e Joa- 
quim Xavier da Silveira por 
salários de até R$ 820 mil. por 
ano, para cada um. Os três 
foram executivos da Credi- 
card. empresa que Casseb 
presidiu. Os consultores fo- 
ram contratados para a im- 
plantação do Banco Popular 
do Brasil. 

Hu representa a nova liderança chinesa 

Tecnocracia substituiu culto à personalidade vigente com Mao e Deng 

dos líderes da Juventude Comu 
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Cláudia Trevisan 
De Pequim 

O Hu Jintao, que visitou o 
Brasil neste mês, não é o mesmo 
que recebeu o presidente Lula 
em Pequim em maio. Entre os 
dois encontros, o presidente 
chinês assumiu o posto-chave 
de comandante militar do país, o 
que consolidou sua posição 
como principal líder do Partido 
Comunista, do Exército de Liber- 
tação Popular e do governo. 

A chefia militar foi transferi- 
da pelo ex-presidente Jiang Ze- 
min, 78, a Hu 61, em setembro. 
Antes disso, em novembro de 
2002, Hu havia se tornado se- 
cretário-geral do Partido Comu- 
nista e, em março de 2003, presi- 
dente do país, posto considera- 
do o de menor peso entre os três. 

A consolidação do poder 
abriu para Hu a possibilidade de 
implementar sua agenda políti- 
ca sem resistências. Ele tem um 
discurso menos centrado no 
crescimento econômico que o 
seu antecessor e defende a pro- 
fissionalização do governo e do 
partido. Dá mais atenção a cres- 
centes desigualdades e diz prio- 
rizar o combate à corrupção. 

Como a maior parte dos líde- 
res chineses recentes, Hu pode 
ser considerado um tecnocrata. 
Formado em engenharia pela 
Universidade de Tsinghua, das 
mais respeitadas do país, iniciou 
sua carreira no PC em 1964. 

Entre 1968 e 1982, atuou em 
organizações comunistas de 
base na Província de Gansu (no- 
roeste), uma das mais pobres do 
país. Em 1982, Hu se tomou um 

nista. Depois disso, foi secretá- 
rio-geral do PC na Província de 
Guizhou e no do Tibete, cargo 
comparável ao de governador. 

Hu passou a fazer patê do 
comando nacional do PC em 
1992, quando foi eleito para o 
Comitê Permanente do Birô Po- 
lítico do Comitê Central. Foi re- 
eleito em 1997 e de lá saiu para 
a Secretaria-geral, cargo máxi- 
mo na hierarquia comunista. 

Hu representa uma geração 
de líderes que já não detém nem, 
exerce o poder de forma perso- 
nalista, como Mao e Deng. Des- 
de seu antecessor, Jiang Zemin, 
o exercício do poder tem um ca- 
ráter mais coletivo, com forte in- 
fluência dos 194 integrantes do 
Comitê Central e dos nove mem- 
bros do Comitê Permanente do 

Birô Político. 
Apesar de defender a pro- 

fissionalização e a adoço de 
mecanismos mais eficientes de 
fiscalização; Hu é um forte 
opositor da adoção de institui- 
ções democráticas, entre as 
quais o pluripartidarismo. "A 
história demonstra que a ado- 
ção indiscriminada de sistemas 
políticos ocidentais é um beco 
sem saída para a China", disse 
em discurso em rede nacional 
em setembro. 

O PC tem 66 milhões de filia- 
dos e comanda a China desde 
1949. os dirigentes sustentam 
que sua legitimidade advém das 
inúmeras assembléias regionais, 
que representariam uma demo- 
cracia com "características chi- 
nesas". (Extraído da Folha de 
São Paulo, de 11/11/2004) 
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Em virtude dos sérios problemas que enfrenta a saúde pública em Araguaína, 
nosso jornal solicitou ao padre Ademar José dos Santos, diretor do Hospital Dom 
Orione, localizado naquela cidade, um artigo sobre o assunto, que hoje publicamos. 

A saúde é sempre notícia 

Padre Ademar José dos Santos* 

No Brasil e no mundo existem cidades com 
vocação especial para ser referência especializa- 
da em saúde. Paris é referência para Europa, Hous- 
ton é referência para os Estados Unidos, São José 
do Rio Preto é referência para o Estado de São 
Paulo e Araguaína é referência para o Tocantins 
e regiões circunvizinhas. Não é por determinação 
de alguém e sim por uma conjuntura de fatores 
que criam a referência e atraem os clientes usuá- 
rios: situação geográfica, malha viária, rede física 
de saúde, aporte de equipamentos especializa- 
dos, quantidade e qualidade de Recursos Huma- 
nos, e também, infra-estrutura acolhedora: nos 
hotéis, pensões, albergues, restaurantes, self-ser- 
vice, lanchonetes, serviço de transporte coleti- 
vo, etc. 

Araguaína tem esta vocação natural e a gestão 
do Estado havia percebido esta realidade e inves- 
tido nela. 

A gestão da saúde do Tocantins, especialmente 
nos últimos 10 anos, era uma grata e surpreenden- 
te notícia nos círculos especializados nacionais. 
Até mesmo em congressos de serviços de saúde, 
de abrangência internacional, a gestão do Tocan- 
tins esteve em evidência, sendo inclusive indica- 
do como "case" para debate. No 1 Seminário Naci- 
onal - qualidade da gestão e da assistência hospi- 
talar - no dia 24 de maio de 2002, o então Ministro 
da Saúde, dr. Barjas Negri, falando para profissio- 
nais de saúde de todo Brasil fez referência explícita 
a alta complexidade instalada em Araguaína. 

O Estado do Tocantins havia contratado para 
fazer a gestão de seus hospitais a Fundação São 
Camilo, entidade de muita credibilidade técnica, es- 
pecialmente por ser a pioneira em administração hos- 
pitalar profissionalizada no Brasil, que mantém fa- 
culdades formando profissionais nestas áreas es- 
pecíficas. Posteriormente, veio a Pró-Saúde, forma- 
da por profissionais oriundos da fundação São Ca- 
milo. O Estado exercia sua função de financiador e 
controlador, os bons resultados aparecem e a saú- 
de do Tocantins ganhou destaque nacional. 

Pacientes de um raio de influência, que histori- 
camente buscavam serviços especializados em Te- 
resina (Piauí); devido ao bom "nome" dos servi- 
ços de Araguaína, eles inverteram a rota. A cidade 
pode testemunhar as multidões de pacientes vin- 
dos do Pará, Maranhão e outros Estados. A pre- 
sença destes pacientes na cidade gerava os pro- 
blemas naturais de toda concentração humana. 

Pe. Ademar José dos Santos , diretor- 
presidente do Hospital Dom Orione 

contudo, o mais importante era o nicho de merca- 
do não somente para profissionais e serviços de 
saúde e sim para todos segmentos de comércio e 
serviços na cidade. Este atrativo trouxe entre ou- 
tras alavancas para esta cidade, uma faculdade com 
cursos de medicina, enfermagem, odontologia, far- 
mácia, etc. que mudou a fisionomia da cidade. 

Quando o Estado além de financiador e contro- 
lador acumula as funções de administrador de uni- 
dades hospitalares dificulta sua própria atuação 
pois a máquina fica muito pesada. E mais, a saúde 
exige agilidade, especialmente na aquisição urgen- 
te de medicamentos e materiais que não se previa. 
A máquina do Estado funciona obedecendo a um 
ritual previsto em leis que toma suas ações mais 
lentas e mais caras. 

O atual governo do Estado de São Paulo tem 
construído hospitais e passado sua administração 
para instituições religiosas e filantrópicas, com vo- 
cação e habilitação específicas. As Santas Casas, 
com presença marcante nos estados mais desen- 
volvidos do País, tem uma bonita história de vários 
séculos para contar. Este é um caminho a ser segui- 
do por outros estados. Uma gestão qualificada, 
agilidade nos processos e diminuição dos custos 
produz ótimos resultados em favor da população e 
contribui para uma maior credibilidade do gover- 
no-gestor. 

*Padre Ademar José dos Santos é diretor- 
presidente do Hospital Dom Orione, em Ara- 
guaína (TO), onde tem se revelado competência 
e equilíbrio, transformando o Dom Orione numa 
referência em nível nacional. 

AMARANTE DO MARANHÃO 

Filadélfia planejando os serviços de saúde 

Pe. Remigis Corozza, Pe. Ademar José dos Santos 
(centro) e prefeito eleito Pedro Iran, em Filadélfia 

No último dia 01 de novem- 
bro, o prefeito eleito de Fila- 
délfia, Pedro Iran Pereira do 
Espírito Santo (PP), o vice- 
prefeito, eleito, Antônio Rodri- 
gues (PMDB), reuniram-se na 
residência do vereador eleito. 
Sebastião Ferreira de Abreu - 
"Sebastião do Sebrae" (PP), 
com o diretor - presidente do 
Hospital Dom Orione, Pe. Ade- 
mar José dos Santos e repre- 
sentantes da comunidade. 

O principal objetivo desta 
reunião foi identificar os pon- 
tos negativos no Serviço de 
Saúde oferecido no municí- 
pio, e também informar ofi- 
cialmente à população do in- 
teresse da futura administra- 
ção municipal, em ser parcei- 
ra do Hospital e Maternidade 
Dom Orione. 

De acordo, com o prefeito 
eleito Pedro Iran, a população 
poderá contar com uma estru- 

tura adequada, com atendi- 
mento qualificado e que o des- 
locamento de doentes para re- 
ceber atendimento básico, par- 
tos etc. em outros municípi- 
os, deverá diminuir nos primei- 
ros dias do seu mandato e, que, 
ouvindo as reivindicação da 
comunidade, em todas as áre- 
as, identificou algumas, de fá- 
cil solução. 

O diretor presidente do 
Dom Orione, Padre Ademar 
José dos Santos disse que uma 
parceria entre o município e a 
entidade é um fato que deve 
ser sempre valorizado, que é 
importante que o foco princi- 
pal de todas as administrações 
seja o bem-estar da comuni- 
dade. Na reunião, ficou esta- 
belecida algumas ações que 
serão desenvolvidas, para que 
as metas sejam alcançadas em 
pouco tempo. Estiveram pre- 
sentes: Pe. Remiggio Corra- 
zza, o gaúcho, George lunes, 
Maria do Carmo Bezerra da 
Silva, Paulo Zacarias, entre 
outras lideranças. 

Cícera Silva 
Assessoria de 

Comunicação HMDO 

equipe de transição e pediu relatórios e levan- 

tamentos de todas as secretarias para que fos- 

sem repassadas as informações ao prefeito 

eleito, e deixou-o à vontade para visitas e in- 

formações de todos os setores. 

Ribamar Azevedo, está deixando as finan- 

ças e o salário dos servidores em dia, e mes- 

mo no final de mandato, vem realizando obras 

de grande significação para a população, 

como é o caso da Feira do Produtor Rural 

que está sendo concluída. Segundo o prefeito 

Ribamar, na Feira o produtor rural poderá ven- 

der seus produtos diretamente para o consu- 

midor, beneficiando-o e beneficiando a popu- 

lação; outra obra em fase de conclusão é a 
reforma do ginásio Cangalhão que juntamen- 

te com a construção do estádio Frei Evaldo 

serviram de incentivo ao desenvolvimento do 

esporte no município. 

O prefeito de Amarante do Maranhão, Ri- 

bamar Azevedo, foi elogiado pela equipe de 

transição do prefeito eleito, Dr. Marconi. 

Ribamar Azevedo adotou uma postura que 
lhe é peculiar, com muita responsabilidade, aten- 

dendo o que preceitua a Constituição do Esta- 

do. Reuniu sua equipe de governo, nomeou uma 

mfeh 

Feira do Produtor Rural 

STJ revoga decisão do Tribunal de 

Justiça do Maranhão e mantém no 

cargo prefeito de Buritirana 

O STJ, que é presidido 
pelo maranhense Edson Vidi- 
gal, manteve no cargo o pre- 
feito de Buritirana, Antônio 
Lopes de Sousa, afastado do 
cargo pelo Tribunal de Justiça 
do Maranhão, acusado pela 
Associação dos Pequenos Pro- 
dutores Rurais do povoado de 

Jatobá de atos de improbidade 
administrativa, juntamente 
com seus assessores, que ti- 
veram seus sigilos bancários 
quebrados e decretada a indis- 
ponibilidade de seus bens. 

O STF alegou que só fal- 
tam 45 dias para a posse do 
novo prefeito e que esse afas- 

tamento estava causando sé- 
rios prejuízos à administração 
municipal, e que, de acordo 
com a Jurisprudência firmada 
pelo Tribunal Superior, a per- 
da de função pública e a sus- 
pensão dos direitos políticos 
só ocorre depois de julgada a 
sentença. 

índio Krikati eleito vereador em Montes Altos 

Davi Krikati, residente na aldeia dos índios Kri- 
kati, na proximidade de Montes Altos, foi eleito 

vereador pelo PT, representando esse fato um avan- 
ço político dos indígenas da região tocantina. 

Emendas individuais aumentam R$ 1 milhão 

O teto que cada deputado 
e senador têm direito em emen- 
das parlamentares aumentou 
em R$ 1 milhão, passando dos 
atuais R$ 2,5 milhões para RS 
3.5 milhões. O relator, sena- 
dor Romero Jucá (PMDB- 

RR), acolheu o destaque apre- 
sentado pelo senador João Ri- 
beiro (PFL), endossado por 
vários parlamentares. 

O relatório preliminar à pro- 
posta orçamentária paia 2005 
foi aprovado, pela CMO (Co- 

missão Mista de Planos, Or- 
çamentos Públicos e Fiscaliza- 
ção). Embora o valor das 
emendas individuais tenha au- 
mentado, a proposta manteve 
o limite de 20 emendas por 
cada senador ou deputado. 

Os responsáveis pela segurança no 

Maranhão chegaram a Imperatriz dia 23 

Para analisar situação 

Para que nossos leitores 
entendam melhor o objetivo 
dessa viagem, reproduzimos a 
matéria publicada pelo jornal 
O Progresso: "Enfim, valeram 
os apelos da imprensa e do 
povo de Imperatriz, no que se 
refere aos altos índices de vi- 
olência, que nos últimos me- 
ses assolam Imperatriz, onde 
os bandidos tomaram conta da 
cidade, roubando, matando, 
promovendo tiroteios, furtan- 
do e fazendo todo o tipo de 
crime. A impunidade, aliada a 
falta de condição de trabalho 
da polícia, tanto civil como 

da região tocantina - Caro Una fora do objetivo 

militar, são as principais cau- 
sas do alto índice de crimina- 
lidade que de repente tomou 
conta de Imperatriz. 

A imprensa fez a sua par- 
te. o povo a dele e hoje che- 
gam a Imperatriz o secretário 
de Segurança do Estado do 
Maranhão, Raimundo Cutrim 
Soares, acompanhado do Co- 
mandante Geral da Polícia Mi- 
litar, Coronel William Romão, 
que vêm ver in loco a real si- 
tuação em que se encontra a 
segurança na segunda maior 
cidade do Maranhão. 

Os dois mandatários da 

segurança do Maranhão ain- 
da não revelaram nada, mas 
podem anunciar uma megao- 
peração policial para que se- 
jam presos os vários bandi- 
dos que resolveram infestar 
Imperatriz. Será uma opera- 
ção para garantir a tranqüili- 
dade dos moradores de Im- 
peratriz, bem como os empre- 
sários e comerciantes, duran- 
te o período natalino. Dar 
mais tranqüilidade para que os 
moradores de Imperatriz e de 
toda a região possam ir às 
compras sem que haja mar- 
ginais para molestá-los". 



4 FOLHA DO MARANHÃO DO SUL Carolina-MA, 30/11 a 10/12/2004 

Darci Coelho defende 

investimentos em infra-estrutura 

Deputado Darci Coelho 

O deputado federal Darci Co- 
elho se pronunciou favorável ao 
Projeto de Parceria Público-Pri- 
vada elaborado pelo Poder Exe- 
cutivo e que está sendo discuti- 
do no Senado Federal. Em seu 
discurso no Plenário da Câmara 
dos Deputados, também cha- 
mou atenção para a necessida- 
de de investimentos na área de 
infra-estrutura. 

Darci Coelho salientou os 
avanços alcançados pelo Estado 
do Tocantins. O Parlamentar re- 
gistrou que a Usina Luís Eduar- 

do Magalhães, que hoje permite 
ao Estado ser auto-suficiente no 
que concerne a geração de ener- 
gia elétrica e ter se tomando um 
exportador, é um exemplo pionei- 
ro e bem sucedido de parceria pú- 
blico-privada. 

O deputado disse em seu pro- 
nunciamento que aprova a inici- 
ativa do Governo Lula em propor 
o Projeto das Parcerias Público- 
Privadas. Na sua opinião, através 
das parcerias público-privadas, o 
País poderia resolver os proble- 
mas de infra-estrutura relaciona- 
das ao setor de transporte que 
prejudicam a economia nacional. 

"Na área de transportes, o ele- 
vado custo do sistema rodoviá- 
rio e a falta de expansão e moder- 
nização das vias férreas e dos 
portos, têm onerado bastante o 
custo final de nossos produtos, 
além de torná-los menos compe- 
titivos nos mercados interno e ex- 
terno. Como representante da- 
quele Estado nesta Casa, enten- 
do que uma eventual parceria do 
Tocantins com o Governo Fede- 

ral e o setor privado seria de ex- 
trema valia para a conclusão das 
obras da Ferrovia Norte-Sul". 

O deputado afirmou que o 
Governo do Estado do Tocantins 
tem se empenhado em garantir a 
modernização da infra-estrutura 
no setor de transporte com a 
construção de pontes e pavimen- 
tação de estradas. Ele registrou 
que desde a criação do Tocan- 
tins foram realizadas obras em 48 
trechos rodoviários e pavimen- 
tados 3.697 km. 

Darci Coelho disse ainda que 
atualmente 37 trechos de estradas 
estão sendo asfaltados e que a 
meta do Governo Estadual é con- 
cluí-los até o final de2006, aumen- 
tando em 1.515 km a malha rodo- 
viária pavimentada do Estado. 

Para o deputado, o investi- 
mento no setor de transporte é 
uma ação fundamental e urgen- 
te ao País, que poderá melhorar 
a competitividade dos produtos 
nacionais e reduzir as desigual- 
dades sociais e regionais do 
País. 

Nova Unitins é 

apresentada em Encontro de Prefeitos 

Release n0 172/ 18 de 
A nova estrutura e atuação 

da Unitins - Fundação Universi- 
dade do Tocantins foi apresen- 
tada nesta quinta-feira, 18, aos 
participantes do Encontro de 
Prefeitos, que está acontecendo 
desde ontem em Palmas, no au- 
ditório da ATM - Associação 
Tocantinense de Municípios. 

Através de um vídeo insti- 
tucional de 21 minutos de dura- 
ção, preparado pela equipe de 
tv do Telepresencial, os partici- 
pantes do Encontro puderam 
saber como a Unitins funciona 

novembro de 2004/Mara Roberta - Unitins 
atualmente, já que passou por em todos os 139 municípios e 
uma reestruturação depois de 
transferidos seus cursos e pa- 
trimônio para a recém-criada 
Universidade Federal do To- 
cantins, e o que pode oferecer 
aos municípios na área da edu- 
cação superior, cora a utilização 
de novas tecnologias. 

A Unitins hoje está presen- 
te em 118 cidades tocantinen- 
ses com os cursos telepresen- 
ciais de Pedagogia e Normal 
Superior e até o ano que vem 
deverá ter telessalas instaladas 

com oferta de novos cursos não 
só para o Tocantins, mas para 
todo o Brasil, através da moda- 
lidade de Ensino a Distância 
(EAD). 

Os novos cursos que serão 
abertos já em 2005 são Adminis- 
tração de Empresas (6 mil vagas, 
sendo 2.120 para o Tocantins), 
Ciências Contábeis (6 mil vagas, 
sendo 2.120 para o Tocantins) e o 
curso seqüencial de Fundamen- 
tos e Práticas Judiciárias (com 2 
mil vagas para o Tocantins). 

A clínica do sei \ coraçao 

Consulta, Eletrocardio- 

grama, Ecocardiogra- 

ma Colorido e Transe- 

sofágico, Teste Ergo- 

métrico, Holter, Mapa. 

Fone: (63) 

414-4884 

Rodrigo Ferreira Lins 

Cardiologista/CRM 1255 

Caio Augusto E. do Amaral 

Cardiologista/CRM 1254 

Radu Armand Serbu 

Cardiologista/CRM-TO 061 

Teotônio Marques Queiroz 

Cardiologista/CRM-TO 044 

Valéria Rita Corrêa 

Cardiologista/CRM-T01259 

Foade Suleiman de Magalhães 

Cardiologista/CRM-T01291 

Rua 25 de Dezembro, 420 Centro - Araguaína-TO 

>   ' 

Já começou a 

omoção de Natal e Ano Novo 

UNlAO 

Café Kimimo por apenas  
Botinas especial Bretão por apenas 
Leite de coco 500 g por apenas  
Coca Cola 2 litros por apenas  

- R$1,50 
R$ 38,00 

- R$2,58 
- R$2,68 

Mini Box União junto com você. Desde já dese- 
jamos a todos um Feliz Natal e um Feliz 2005 

Rua dos Operários, 677 - Saída p/ 
o Brejlnho- Fone: 3531-3599 

Sarney admite que 

retirou dinheiro do Banco Santos 

Brasília - O presidente do 
Senado, José Sarney (PMDB/ 
AP), confirmou, dia 18, por 
meio de nota oficial, que trans- 
feriu seus recursos de conta 
corrente no Banco Santos. "Eu, 
como centenas de correntistas, 
em face dos rumores publica- 
dos na imprensa e existentes na 

praça sobre o Banco Santos, 
transferi meus depósitos, pro- 
duto da venda da minha fazen- 
da Pericumã, para o Banco do 
Brasil, depósitos estes constan- 
tes na minha declaração de Im- 
posto de Renda há dois anos", 
diz a nota divulgada pela asses- 
soria de imprensa da presidên- 

cia do Senado. 
A nota revela que Sarney 

se adiantou à publicação de 
uma revista semanal de gran- 
de circulação, que revela que 
o senador sacou o dinheiro da 
instituição financeira em difi- 
culdades por ter recebido in- 
formações privilegiadas. 

TIM detém a maior cobertura GSM 

Com a expectativa de fechar 
o ano com a cobertura de mais 
de 270 localidades e cerca de 
90% da população urbana co- 
berta, a Rede TIM GSM, um mês 
depois de completar dois anos 
de operação, está comemoran- 
do os bons resultados. Com mais 
de 250 localidades cobertas a 
TIM GSM abrange 100% da po- 
pulação urbana do Distrito Fe- 
deral e está presente em 90 mu- 
nicípios de Goiás, 37 de Mato 
Grosso do Sul, 50 de Mato Gros- 
so, 17 de Tocantins, 9 do Acre e 
20 de Rondônia. 

Durante entrevista coletiva 
concedida em Brasília, diretor 

territorial da TIM Centro-Oeste, 
Márcio Vila, afirmou que a expan- 
são comercial da operadora vem 
acompanhando o crescimento 
da economia local. O número de 
pontos de venda já é superior a 
740. Até o fim de dezembro, os 
produtos TIM poderão ser en- 
contrados em cerca de 780 pon- 
tos de venda da região e os car- 
tões de recarga para os celula- 
res pré-pagos já podem ser en- 
contrados em mais de 11 mil 
pontos de recarga espalhados 
pela região. 

"Temos a maior cobertura 
GSM da região e do Brasil. Só 
em 2004 mais de 160 novas loca- 

lidades da região foram benefi- 
ciadas com a cobertura da Rede 
TIM GSM", afirmou Márcio Vila, 
complementando: "Além de fa- 
cilitar o acesso aos produtos e 
serviços da TIM, nossa expan- 
são comercial também colabora 
com a economia local, na medi- 
da em que gera novos empregos 
e divisas para os Estados", com- 
plementou. (VM com informa- 
ções da TIM). 

Nota da Redação: Em Caro- 
lina, a torre já está em opera- 
ção, em caráter experimental. 
Todos os serviços devem estar 
normalizados a partir de 15 de 
dezembro. 

NAO E CULPA DO EUNK 

Nelson Motta» 

Rio de Janeiro - Não há 
o que estranhar; ela é feia, mas 
está na moda. O funk também 
é música brasileira e não é no- 
vidade. Novidade é a atenção 
da grande imprensa e a ade- 
são da classe média à velha 
nova onda, que nasceu nos su- 
búrbios cariocas nos anos 70. 

Mais velha ainda é a reação 
moralista, que grita sempre 
que aparece uma nova dança 
que alegre, divirta e mexa com 
a libido das pessoas. Charles- 
ton, tanto, maxixe, samba, 
rock and roll, mambo, disco, 
pogo, todas a seu tempo fo- 
ram consideradas 'dança do 
diabo', incitação ao sexo e a 
perversões, atentatórias aos 
valores familiares, à religião e 

ao Estado. Foi assim ao longo 
de um século e certamente as 
pessoas teriam enlouquecido 
se não lhes tivesse sido per- 
mitido, ao menos, dançar. 

Quem se preocupa com a 
ameaça do funk deveria ver 
que essas jovens multidões que 
enchem os bailes e pulam e 
gritam e suam e se esfregam e 
se divertem estão extravasan- 
do tensões e raivas e ressenti- 
mentos que, muitas vezes, le- 
vam à violência, às drogas e 
ao crime. 

Protegeriam melhor suas 
famílias se estimulassem os 
bailes, essas panelas de pres- 
são dançantes, onde a sexuali- 
dade é o grande alívio das ten- 
sões. Agora, se a sua, ou a 
minha, filha gosta de ser cha- 
mada de cachorra, se gosta 

que o seu garoto lhe dê uns 
tapinhas e se, além de tudo, 
esse garoto não é branco... 
Mas não é culpado do funk. 

A libido dos jovens é exa- 
cerbada e os tempos são vio- 
lentos. Como eles dançam, 
como se vestem e se despem, 
a língua que falam, o que gos- 
tam, querem e acreditam são 
fruto da cultura de rua das 
periferias das grandes cidades. 
Da pobreza e da exclusão nas- 
ceram um ritmo, uma atitude 
e uma liberdade sexual que, 
juntos, ficaram tão gostosos 
que todos, até a classe média 
careta, quer brincar. 

É este o filme. O funk é só 
a trilha sonora. 

*Nelson Mota é cronista 
da Folha de São Paulo 
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COPIADORAS RICOH 

Venda 

Locação 

Serviços técnicos 

Fone: 19913523-3824 

MICROCOMPUTADORES 

Preço à vista 

em 5 vezes 

Fone: 19913525-5265 

SUPRIMENTOS 

Informática 

Copiadoras 

Fone: 19913525- 

Produtos de qualidade 

com garantia superior 

Rua Luís Domingues, 2042 - Imperatriz-MA 
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Plano de governo do prefeito 

Jessé Pires, em Campos Lindos-TO 

Em entrevista à nossa reportagem, 

o prefeito fala sobre seus planos para seu município 

Jessé - Vou priorizar as 
secretaria de Saúde e Educa- 
ção, melhorar ainda mais, 
porque é muito necessário 
para um município ter uma 
boa saúde e educação. 

FMS - E com relação a 
Infra-Estrutura? 

Jessé - Olha tenho que re- 
cuperar as estradas vicinais, 
porque a medida que as chu- 
vas forem aumentando as es- 
tradas vão sendo danificadas 
ainda mais, isso irá prejudi- 
car o transporte de grãos do 
município. 

FMS - Prefeito, quando 
será realizado a festa da 
vitória? 

Jessé - Quero dizer aos 
meus eleitores que nossa 
festa será duas em uma: a 
da posse e da vitória, que 
se realizará dia primeiro de 
janeiro. 

Quero convidar todos que 
votaram em mim e aqueles 
que não votaram. 

Prefeito Jessé Pires 
ao lado da primeira-dama Patrícia Gomes 

FMS - Sr. Jessé, como 
sente-se sendo hoje o pre- 
feito eleito de Campos 
Lindos? 

Jessé - Sinto-me muito 
bem, apesar das preocupações 
e dificuldades que irei enfren- 
tar. Graças a Deus, o desafio 
maior eu já venci, que foi a 

eleição, agora é lutar para 
administrar bem o município 
nesses 4 anos. Temos a cons- 
ciência de que o futuro da ci- 
dade está em nossas mãos. 

FMS - Sr. Prefeito, 
quais os projetos de prio- 
ridade para o início do seu 
governo? 

Nosso jornal dá destaque as essas 

três Bandas da nossa terra que se 

destacaram bastante no ano de 2004 

Banda 

Sedução 

Banda 

Revelação 2000 

Banda Café 

com Leite 

POSTO TIQDARO 

Antônio Lima Coelho e Maria Alves Coelho 

Oléo Lubrificante, Álcool, Gasolina, Óleo 

Diesel, Peças e 

Acessórios 

Atendimento 

24 horas 

Av. Goiás, 560 - Goiatins - to Fone: (63) 469-1130 

Trecho do discurso do prefeito Ita, na festa da 

vitória, dia 13 de novembro, em Feira Nova-MA 

Prefeito Ita discursando ladeado de líderes políticos 

Meus amigos aqui pre- 
sentes, agradeço a presen- 
ça de todos que estão junto 
comigo comemorando a mi- 
nha vitória. 

Quero dizer a vocês que 

não esqueci e não vou es- 
quecer as minhas promessas 
e compromissos que assumi 
em campanha com os se- 
nhores e as senhoras, eu vou 
honrá-los. 

A partir do dia primeiro de 
janeiro estarei lá na prefeitu- 
ra a disposição de todos vo- 
cês e com fé em Deus farei 
o máximo para fazer a felici- 
dade do povo de Feira Nova. 

Carolina-MA 

Aniversariou, dia 11 

de novembro, o jovem 

Camilo Brito Bekman, fi- 

lho de Antônio Rodrigues 

Bekman e Eliane Ribei- 

ro de Brito, que desejam 

muitas felicidades e 

prosperidade. Na foto ao 

lado, Camilo está entre 
sua avó e seu pai. 

CASA DO CONSTRUTOR 

Materiais para construção 

mm 

RANGÍAMOS EM AT£ 24 MiSES 
PILO Bftfycc l RECURSOS DO FAT 

mmm 

Fone: 

(63) 484-1300 

Proprietário: Bernadino 

Coelho e Maria Coimbra 

End.: Av. Tocantins - Campos Lindos-TO 

LEÃO AUTO PEÇAS 

Tudo em peças para automóvel, óleo para motores, freios 

etc. Venha nos visitar temos os melhores preços da cidade. 

Proprietário: José de Assis Leão 

UÍTÔPIC*9 
ItlS 

Rua Io de janeiro 889 - Centro - Goiatins-TO. Fone: (63) 469-1418 
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Desvendado mistério de acidente aéreo com 

casal filho de Carolina (MA) e de Miracema (TO) 
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O avião Sêneca III, pilotado por Átila Fontes, 
desapareceu no dia 15 de outubro de 1994, num 
vôo entre Blumenau (SC) e Rio de Janeiro, con- 
duzindo o empresário Miguel Marques, proprie- 
tário da rede de Supermercados Marcos em Goi- 
ânia (GO), sua namorada Mônica Amaral Rosa e 
um casal amigo seu, Antônio Rocha Coelho, fun- 
cionário aposentado do Banco do Brasil, filho de 
Miracema (TO), e sua esposa Mercedes Rocha, 
carolinense; residente em Goiânia. Antônio Ro- 

cha Coelho iniciou sua carreira em Carolina, onde 
se casara com Mercedes. 

A partir do dia seguinte do desaparecimento 
da aeronave, foram realizados buscas infrutífe- 
ras pela Aeronáutica que vasculhou durante um 
mês o provável trajeto do avião. 

Além disso, familiares do empresário e filhos 
de Antônio R. Coelho, percorreram todas as es- 
tradas, cidades e povoados, que poderiam estar 
próximos do provável acidente, em busca de in- 
dícios da queda do avião e nunca encontraram 
nenhuma indicação, tendo o desaparecimento do 
Sênaca mergulhado em completo mistério para 
os familiares do empresário e para os três filhos 
de Antônio Rocha Coelho e sua esposa Merce- 
des: Sayonara, James e Fábio. 

Finalmente, agora o mistério foi desvenda- 
do, com a descoberta dos destroços da aerona- 
ve na Serra do Toque-Toque Grande, no litoral 
paulista, num local de difícil acesso, 7 km dis- 
tante da rodovia. 

A descoberta foi ocasionada por telefonema 
anônimo e a colaboração de um mateiro da região. 

No avião, não restava praticamente nada e a 
identificação dos mortos foi efetuada pelo exame 
dos crânios e de um ou outro objeto pessoal. 

Antônio e Mercedes têm em Carolina uma 
irmã, Francisca Rocha, pessoa de grande desta- 
que na cidade e, em Goiânia, dois famosos ir- 
mãos médicos: dr. Frederico Rocha e o Urolo- 
gista Manuel Rocha. Em Miracema (TO) o casal 
tem um filho, Fábio, psicólogo; outro (James), 
residente em Ilhéus (Bahia); e Sayonara, que 
passou vários anos na França, e reside atual- 
mente em Goiânia (GO). 

Clube do Congresso elege 

João Ribeiro para presidente 

O senador João Ribeiro (PFL- 
TO) foi eleito, juntamente com 
nova diretoria, para a presidência 
do Clube do Congresso. A chapa 
vencedora - que obteve um núme- 
ro expressivo de 25 contra 03 vo- 
tos - conta ainda com a presença 
dos deputados Luciano Castro 
(PL-RR), Paes Landim (PTB-PI) e 
Alberto Fraga (PTB-DF), além do 
dr. Paulo Brill. A outra chapa luta- 
va pela reeleição e era composta 
pelos deputados Gonzaga Patriota 
(PSB-PE), Tadeu Filipelli (PMDB- 
DF), José Rocha (PFL-BA), além 
do sr. Armando Sampaio Lacerda e 
do ex-deputado Freire Júnior. A 
eleição ocorreu no Plenário da Câ- 
mara dos Deputados. 

Considerado o clube mais anti- 
go de Brasília, o Clube do Congres- 
so foi fundado em 1960 e conta hoje 
com cerca de 2000 mil associados, 
entre parlamentares e demais asso- 
ciados. Possui duas sedes, uma so- 
cial localizada na SEP-Sul Q. 702/ 
902 e a campestre localizada na 
SHIN QI-16 do Lago Norte, às mar- 
gens do Lago Paranoá. 

Aos associados, o clube ofere- 
ce uma estrutura composta por 
academia de ginástica, sauna, chur- 
rasqueiras do camping quadras de 
esporte, playground, piscinas in- 
fantis. semi-olímpicas e aquecidas, 
além de um restaurante com capa- 
cidade para 350 pessoas. 

A vitória esmagadora demons- 
tra o total apoio recebido e a simpa- 

mmgã 

. 

O senador João Ribeiro e Cínthia, sua esposa 

tia que senador possui entre os de- 
mais parlamentares. As eleições para 
escolha da diretoria do clube são re- 
alizadas. de dois em dois anos, sob 
a responsabilidade do conselho de- 
liberativo, que é composto por 28 
membros, entre deputados e sena- 
dores. A nova diretoria tomará pos- 
se em março de 2005. 

Cinthia, a esposa do senador 
João Ribeiro, com seu fácil relacio- 
namento e suas maneiras afáveis 
contribuiu muito paia a vitória do 
senador João Ribeiro. 

Confira a composição das duas 
chapas que concorreram a eleição: 

Presidente: Senador João Ri- 
beiro (PFL-TO) 

Vice-presidente: Deputado 
Luciano Castro (PL-RR) 

Secretário-geral: Deputado 
Paes Landim (PTB-PI) 

Diretor Social: Deputado Al- 
berto Fraga (PTB-DF) 

Diretor Financeiro: Dr. Pau- 
lo Brill 

Presidente: Deputado Gonza- 
ga Patriota (PSB-PE) 

Vice-presidente: Tadeu Fili- 
ppelli (PMDB-DF) 

Secretário-geral: Deputado 
José Rocha (PFL-BA) 

Diretor Social: Dr. Armando 
Sampaio Lacerda 

Diretor Financeiro: Ex-dcpu- 
tado Freire Júnior 

rasra CHUNHONEIBO 

Maria Amélia Macedo Veras 

Temos os 

menores 

preços da 

região 

ATENDE 

24 HORAS | Fone: (99)3531-0850 

BR-230 Ao lado do Restaurante da Walkíria em Riachão-MA 
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Depoimento de duas antropólogas 

sobre os índios timbiras das aldeias 

de Amarante, Montes Altos e Goiatins 

Recebemos a visita de 
duas antropólogas, que tra- 
balham nas aldeias indígenas 
de nossa região. 

Juliana Noleto, filha do dr. 
Agostinho Noleto e de Socor- 
ro Noleto, residentes em Im- 
peratriz. 

Juliana, 26 anos, forma- 
da em antropologia pela Uni- 
versidade Federal de Brasília 
(DF), é funcionária do CTI 
há 2 anos, assessora cinco 
aldeias de dois povos (Gavi- 
ões e Krikati) timbiras, nos 
municípios de Amarante e 
Montes Altos, nos projetos 
do CTI relativos à educação 
e meio-ambiente. 

No final do ano, quando 
termina seu contrato, retor- 
na a Brasília onde estudaria a 
possibilidade de fazer uma 
pós-graduação.Seu objetivo, 
entretanto, atual é fazer o 
concurso para o Ministério do 
Meio Ambiente. 

Rachel Ribeiro Lang é 
descendente de avós ale- 
mães e mãe brasileira. Nas- 
ceu em Curitiba, Paraná, tem 
31 anos, formou-se em an- 
tropologia e trabalhou 5 
anos no Acre entre os índi- 
os. Trabalha há dois anos em 
Goiatins entre os Krahô que 
são Timbiras. 

Em dezembro, termina 

seu contrato e já recebeu pro- 
posta para trabalhar nova- 
mente no Acre. 

Mensagem que as duas 
antropólogas transmitem por 
nosso intermédio: procurem 
conhecer melhor os indíge- 
nas; há, como em todos os 
agrupamentos humanos, al- 
guns que são preguiçosos e 
bebem, mas a grande maio- 
ria trabalha em roças e é cor- 
reta; nas aldeias em dois anos 
não vimos nenhum crime 
entre eles, o que é admirá- 
vel. Os índios são amorosos 
entre si, tratam com respeito 
e amizade os que os visitam 
e são pais extremosos. 

Cursos do Sebrae e do Senac em Carolina 

*■ 
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Alunos do Curso "Líder-Cidadão" realizado 
nos dias 20 a 24, em Carolina 

Dos dias 20 a 24 de novem- 
bro, realizaram-se dois importan- 
tes cursos, sendo um do Sebrae 
em parceria com a Associação 
Comercial e Industrial de Caroli- 
na denominado "Líder Cida- 

dão", com uma carga horária de 
40 horas, com quatorze alunos e 
cinco módulos: liderança e cida- 
dania, comunicação, reuniões 
comunitárias, elaboração e ne- 
gociação de projetos. 

O professor foi Roosevelte 
Lima, formado em economia, re- 
sidente em São Luís. 

O curso "Líder-Cidadão" 
visa preparar lideranças novas 
para assumir os destinos de nos- 
sas empresas, de nossa econo- 
mia e dos destinos da comuni- 
dade. 

O curso do SENAC, que teve 
20 alunos, ministrou aulas sobre 
"Governância de Hotel", espe- 
cialmente a respeito gerencia- 
mento de hotéis, estrutura hote- 
leira, trabalho dos recepcionis- 
tas, hospitalidade e noções ge- 
rais sobre o turismo. O curso foi 
coordenado pelo bacharel em tu- 
rismo, Leonardus Borges, e mi- 
nistrado pela professora Alana 
Valéria Monteiro. 

"ATRAS DO NOSSO RASTRO 

HÁ SEMPRE UMA 

GRANDE OBRA" 

r 
PNEUS FORT 

REOAPAGEM, CONSERTOS 

DOPLAGENS; 

AGRÍCOLAS - TERRAPLENA6EM 

ROD. BELÉM BRASÍLIA, 

KM 1346 - AEROPORTO 

FONES: (99) 3523-1905 

3525-2509 - FAX: (99) 3524-7621 

Imperatriz - Maranhão 

Toinha Jucá, Fia 

e ,| o mar Fernandes 

Não é fácil perder uma eleição 
de prefeito de uma cidade impor- 
tante como Carolina, Porto Fran- 
co, Imperatriz ou Balsas, princi- 
palmente quando se julga que pro- 
curou fazer o melhor que se podia, 
como é o caso dos prefeitos des- 
ses municípios que citamos. Três 
deles disputaram as eleições e per- 
deram; o de Balsas não chegou a 
disputar porque as pesquisas não 
lhe eram favoráveis, e ele aceitan- 
do as ponderações de sua família, 
resolveu afastar-se do pleito para 
dedicar-se à sua empresa. 

Mas. verdade seja dita, os pre- 
feitos das cidades que enumeramos 

souberam se portar dignamente 
após o insucesso político. E fico 
admirado quando vejo o Jomar Fer- 
nandes continuar a realizar as obras 
que programou como se fosse ainda 
disputar o pleito; o Fia. calmo como 
sempre foi, recebendo todos na pre- 
feitura e em sua residência, sem de- 
mostrar nenhuma mágoa, e a prefei- 
ta de Carolina, Antonia Jucá, uma 
das pouquíssimas mulheres prefei- 
tas do Maranhão, com as portas de 
sua casa aberta, às 7 horas da ma- 
nhã, recebendo o povo e procuran- 
do resolver seus problemas, como 
se ainda fosse candidata, o que pre- 
senciamos há poucos dias. 

Quando ao Jonas, nem se fala, 
mesmo doente fiermanece na pre- 
feitura, trabalhando dia e noite com 
um entusiasmo juvenil, declarando: 

— Waldir. vou fazer uma 
prestação de contas que ficará na 
história. Sei que posso ter conti- 
do erros. mas foi involutariamen- 
te, e trabalhei muito. A história me 
farájustiça. 

Triste e 'verse prefeitos que 
perderam as eleições e, as vezes 
até são vitoriosos, mas no dia se- 
guinte já estão escondidos em sí- 
tios, fazendas ou em cidades dis- 
tantes. 

Infraero inaugura Projeto Social 

Dia 29 a Infraero, inaugurou mais 
um dos seus projetos, dirigido à co- 
munidade carente de Carolina; o Pro- 
jeto Buritis de Tinconcá. projeto que 
envolve piscicultura e holecullura. 

Estiveram presentes ao evento 

Raimundo Nonato procurador ge- 
ral de Justiça do Estado do Mara- 
nhão, Ilson Estrela Oliveira supe- 
rintendente da Infraero da região. 
Washington F. Lima. presidente da 
Associação Comercial e Industrial 

de Carolina, Maurina Noleto Jaco- 
me, presidente do Seara. Antonio de 
Pádua. Remilton Ribeiro Pereira. 
Chefe de Agrupamento de Carolina, 
e o Promotor de Justiça de Caroli- 
na. Dr. Jadilson Sirqueira. 

A violência continua em Carolina 
Mais violência diária aterroriza 

a população. Há uma semana o as- 
sassinato de um homem na ponte 
do Brejinho, a facadas, sem que te- 
nha havido motivo algum, a não ser 
para roubar. 

Há quatro dias, ladrões entra- 
ram na sede da Associação Comer- 
cial de Carolina e roubaram R$ 
420,00, sendo que parte do dinhei- 
ro era destinado ao SEBRAE, de 
alunos que se matricularam no cur- 

so "Líder - Cidadão", que estava 
se realizando na UEMA de Caro- 
lina. 

Ontem, assaltantes entraram na 
residência do sr. Raimundo Sieba. e 
com as facas apontadas para seu 
peito e o de sua mulher Mariana, 
roubaram algum dinheiro produto 
de sua aposentadoria e do seu tra- 
balho com a esposa. 

A situação é. portanto, grave. E 
o difícil é que foi tentado uma reu- 

nião para discutir o grave problema, 
pela Associação Comercial, com o 
apoio da Câmara Municipal e de ou- 
tras entidades, mas as autoridades 
responsáveis pela segurança não 
compareceram. Será tentada outra 
reunião nos próximos dias. Ficou 
apenas decidido o envio de abaixo- 
assinados ao governo do Estado, à 
Assembléia Legislativa, à Secretaria 
de Segurança e ao Cel da PM. como 
fizeram, com êxito, em Imperatriz. 

Exposição Cultural Sebrae 

No dia 10 de dezembro, a par- 
tir das 18 horas, no Colégio Divina 
Providência, acontecerá uma expo- 
sição cultural realizada pelo Sebrae, 
revelando em um documentário as 
ações do Sebrae no ano de 2004 em 
Caroli na. Na oportunidade do even- 

to, haverá as seguintes apresenta- 
ções: Teatro de sensibilização am- 
biental e turística; capoeira e bum- 
ba meu boi, exposição de comidas 
típicas regionais e artesanato. 

No evento, haverá também uma 
pré-inscrição ao curso profissiona- 

lizante de guia regional de turismo, 
dirigido aos alunos do ensino médio 
à cargo da Embratur e executado pelo 
SENAC. A entrada será gratuita. 

Ohs.: As ações do Sebrae em Ca- 
rolina são coordenadas pelo consul- 
tor em Turismo Leonardus Borges. 

Jarbas Jr, jornalista carolinense, 

em viagem pelo continente asiático 

Embarcou dia 17 de novembro, carolinense Jarbas Rodrigues e de 
acompanhando o governador de sua esposa, Gertrudes Rodrigues. A 
Goiás, Marcone Perillo, em uma vi- comitiva visitará a China. Japão. Co- 
agem pela Ásia, com duração de 30 réia do Norte, Coréia do Sul. índia e 
dias, o jornalista de O Popular (de Alemanha. 

não apenas caroMncnse, mas da im- 
prensa tocanlinense e goiana, e ser- 
ve de modelo para nossa juventude, 
hoje tão carente de valores. 

Goiânia), nosso conterrâneo Jarbas O jornalista Jarbas Júnior se 
Rodrigues Jr.. filho do empresário constitui num orgulho da imprensa. 

Parabéns. Jarbas Jr. 

Carolinenses aprovados no concurso do BASA 

Nome Pontos 

AMAELTO PEREIRA DOS SANTOS 52,00 
ANTONIO DE PÁDUA ROCHA SILVA 
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS NETO 
ARLETE BARBOSA E SOUSA 
DEUSIANO BANDEIRA DE ALMEIDAJUNIOR 
FLORINDA PEREIRA COSTA 
FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS 

56,00 
51,00 
54,00 
62,00 
38,00 
39,00 

JOÃO OTÁVIO TEIXEIRA RODRIGUES 
KELL DA COSTA OLIVEIRA 

49,00 
44,00 

LÍVIA DE CARVALHO SANTOS MILHOMEM 59,00 
MANOEL MOREIRA EVANGELISTA FILHO 
MÁRCIO DA SILVA GALVÃO 

44,00 
55,00 

MARTA IONE DOS SANTOS LIMA 43,00 
RAYMARA DA SILVA SANTOS 
SAMARA BEZERRA DA SILVA 

44.00 
55,00 

SIDNEY MOTA LIMEIRA 
TAYLIS RONNIERY MESQUITA DA SILVA 
VALDENIACRISTINA MENDES MENDONÇA 
VÍTOR LIMEIRA GOMES 

46,00 
42,00 
54,00 
50,00 

ABRAÃO PIZA GALUCIO 44,00 
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Celso Furtado 

Carolina-MA, 30/11 a 10/12/2004 

Faleceu no Rio de Janeiro, 
onde residia, sexta-feira, dia 20 
de novembro, o economista e 
intelectual Celso Furtado, ide- 
alizador e criador da Sudene, 
no governo Juscelino Kubis- 
chek, ministro do governo Var- 
gas e do governo Sarney, exi- 
lado durante 15 anos em Pa- 
ris, onde lecionou na Sorbo- 
ne, durante a Ditadura Militar. 

Celso Furtado foi o mais 

Bancado 
Nordeste 

destacado economista brasilei- 
ro, defensor de uma linha na- 
cionalista somente para a eco- 
nomia brasileira, como para a 
economia de toda a América 
Latina defendendo o desenvol- 
vimento seguindo dois princí- 
pios básicos: crescimento pla- 
nejado e distribuição de ren- 
da, totalmente diferente dos 
economistas que subordinam 
tudo ao crescimento, entre os 

quais se situa o atual Ministro 
da Fazenda. 

O corpo de Celso Furtado 
foi velado na Academia Brasi- 
leira de Letras, a que perten- 
cia, ocupando a cadeira de Dar- 
ci Ribeiro, e foi sepultado no 
mausoléu da Academia. 

Darci Ribeiro era nordesti- 
no, filho da Paraíba e um apai- 
xonado pelos problemas do 
Nordeste. 

Bancado PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

Prêmio BNB de jornalismo recebe 

inscrições até 7 de janeiro de 2005 

O Banco do Nordeste do Bra 
sil (BNB) está prorrogando o 
prazo de inscrições para o Prê- 
mio BNB de Jornalismo 2004, 
para até 7 de janeiro de 2005, de 
trabalhos publicados até 31 de 
dezembro de 2004. Este ano com 
o tema "Agricultura Familiar: 
produzindo mais para alimentar 
o Nordeste", o concurso visa 
estimular o debate e esclarecer a 
sociedade sobre a importância 
de ações inovadoras na área do 
desenvolvimento regional, capa- 
zes de contribuir para a inclusão 
social e o fortalecimento da ci- 
dadania no Brasil e no Nordes- 
te, em particular. 

R$ 87 mil em prêmios 
Os trabalhos classificados em 

Io lugar, em cada uma das quatro 
categorias, receberão o Prêmio 
Nacional, no valor de R$ 8 mil, e 
diploma. Poderão participar os 
trabalhos jornalísticos veicula- 
dos em, rádio, tv, jornal e revista, 
inclusive foto, no período de 1° 
de janeiro de 2004 a 31 de dezem- 
bro de 2004. 

Também serão concedidos 
dois Prêmios Estaduais, no va- 
lor de R$ 2 mil, aos melhores tra- 
balhos não-classificados nos 
Prêmios Nacionais, para cada um 
dos Estados da área de atuação 
do BNB (Alagoas, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Maranhão, Mi- 
nas Gerais, Paraíba, Pernambu- 
co, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Sergipe). 
Estes prêmios serão concedi- 

dos nas categorias mídia impres- 
sa (aos que concorrerem com tra- 
balhos inscritos em texto ou fo- 
tojornalismo) e mídia eletrônica 
(aos que concorrerem com traba- 
lhos inscritos em telejornalismo 
ou fotojornalismo). 

Será concedido, ainda, um 
Prêmio Estadual Especial para 
Universitários, no valor de R$ I 
mil, para cada Estado da área de 
atuação do BNB. A este prêmio 
concorrerão os trabalhos de qua- 
tro categorias (jornalismo impres- 
so-texto, fotojornalismo, radio- 
jomalismo e telejornalismo). Os 
resultados serão divulgados nos 
meios de comunicação de massa 
e a premiação oconerá no primei- 
ro semestre de 2005. 

Categoria para universitários 
A inovação do concurso este 

ano é que também poderão con- 
correr trabalhos de autoria de 
estudantes dos cursos universi- 
tários de Comunicação Social ou 
de Jornalismo, que tenham sido 
veiculados em mídias-laboratório 
vinculadas aos respectivos cur- 
sos, nesse mesmo período. 

A premiação abrange quatro 
categorias: mídia impressa-texto, 
mídia impressa-foto, mídia eletrô- 
nica-tv e mídia eletrônica-rádio. 

As inscrições podem ser fei- 
tas até o dia 7 de janeiro de 2005, 
com os trabalhos devendo ser 

publicados até 31 de dezembro 
de 2004. O regulamento e a ficha 
de inscrição estão disponibiliza- 
dos na Internet, no site 
www.bnb.gov.br. 

Importância do tema 
Para se ter uma idéia da im- 

portância do tema, a agricultura 
familiar - aquela dirigida pelo pró- 
prio produtor rural e que utiliza 
mais a mão-de-obra familiar que 
a contratada - produz hoje 40% 
da riqueza gerada no campo no 
Brasil, o que eqüivale a cerca de 
R$ 57 bilhões. 

São cerca de quatro milhões 
de agricultores (84% dos traba- 
lhadores rurais brasileiros) que 
vivem em pequenas proprieda- 
des e produzem a maior parte da 
comida que chega à mesa dos 
brasileiros. 

Quase 70% do feijão vem da 
agricultura familiar, assim como 
84% da mandioca, 58% da pro- 
dução de suínos, 54% do leite 
bovino, 49% do milho e 40% das 
aves e ovos. 

A agricultura familiar é um 
dos principais responsáveis 
pela manutenção do trabalhador 
no campo e, conseqüentemen- 
te, um dos maiores agentes de 
redução do êxodo rural no Nor- 
deste do Brasil. 

Assessoria de 
Comunicação Social 

Superintendência Regional 
MA/PI 

custeio nuci hote 

I 

Apartamentos com ar condicionado, frigobar, TV em cores e telefone 

Há também apartamentos individuais a 

preços acessíveis, com ar condicionado e frigobar 

BR-010-ENTRONCAMENTO - 

PORTO FRANCO-MA - FONE: (99) 3571-2438 

COLÉGIO DIVINA I PROVIDÊNCIA 

Natal sem fome 

Convite 

Prezados senhores e senhoras, viemos através deste pedir sua solidarie- 
dade e presença em um projeto que estamos promovendo para conseguir- 

mos um natal mais digno para a população carente de nossa cidade. Será 

realizado dia 04 de dezembro de 2004, no Colégio Divina Providência às 
19:30 hs. Teremos danças, desfiles, músicas, coral, ambiente com dvd, venda 

de comidas típicas, bebidas e, a partir da meia-noite, som mecânico. Desde 

já agradecemos sua colaboração para a realização deste objetivo. 

Obs.: A entrada será 1 kg de alimento não perecível ou ingresso no 
valor de R$ 3,00. 

"Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modi- 

ficado até que se enfrente"! 

"É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã"! 

As coordenadoras 
J '/ue €(xymtmvíyw 

Assassinatos em Grajaú e 

Arame causam temor na população 

O assassinato do lavrador 
Pedro Martins dos Santos, em 
Grajaú, sexta-feira, dia 19, e do 
jovem Francisco de Carvalho dos 
Santos, morto no sábado, em 

Arame, cidade próxima a Grajaú, 
provocaram abalo e temor na po- 
pulação dos dois municípios. 

Esse temor cresceu porque 
domingo foi preso em flagrante, 

por policiais de Grajaú. o cida- 
dão Nabir dos Santos, 23 anos, 
que tentava matar a facadas, por 
motivos de ciúme, Antônio José 
dos Santos Banos. 

Mlavronorte 

Concessionário K I John Deere 

Do Plantio à Colheita sua Melhor Companhia, 

/enda de Maijuinas, Implementos, Consórcios, Peças Originais, Lubrificantes e AssistênciaTécnica. 

Jijatín o< ttii §« 

w 

Tmi l/l Vi' 
FONE/FAX: (99) 3541-2373 

!R 230, Lote 2 - Setor Industrial • BALSAS-MA ■ E-mail: lavronorte@lavronorte.com.br 

O 

Iniefâvel poro bovinos 

IVOMEC E VOCÊ 

CRIADORES DO FUTURO 

Dow AgroSciences 

Tordon 
AOROQLTIMA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS L.TDA. . 

Fone: (63) 414-4666 - Araguaína-TO    

Av. Conego João Lima, 645 - Entrocamento Porque melhor que economizar, é ganha dinheiro. 
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rafael enlil@hotmail.com Rafael Cruz rafael enlil@hotmail.com 

O desembargador e ex-deputado Júlio Resplandes 

ingressa na Academia Tocantinense de Letras 

Júlio Resplandes 

Dia 19, sexta-feira, o de- 
sembargador Júlio Resplan- 

des, atualmente secretário de 
segurança do Estado do To- 
cantins, assumiu a cadeira n" 
07, da Academia Tocantinen- 
se de Letras, que tem como 
patrono. O escritor Jerônimo 
Geraldo de Queiroz. 

Júlio Resplandes, filho de 
Tocantinópolis (TO) publica- 
do oito obras, dentre as quis 
destacam-se: "Jurisprudência 
- uma fonte do Direito e "Se- 
gurança Pública e Direitos 

Humanos". Eleito por unani- 
midade de votos, Júlio Res- 
plandes disse, ao assumir a 
cadeira da ATL, que prega 
"uma Academia aberta, mas 
não escancarada e exposta; 
que seja profética vivendo a 
realidade presente, mas com 
olhos no futuro". 

O governador Marcelo 
Miranda prestigiou a posse do 
dr. Júlio Resplandes compa- 
recendo à solenidade. 

Histórias de ontem 

r 

r 

José Demes Filho* 

O crime abalou a cidade de 
Anápolis. Foi como a história de 
Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, 
história que está relatada no Gê- 
nesis, o livro da criação do mun- 
do. Caim e Abel devem ter sido o 
resultado da tentação da serpen- 
te que despertou Eva para a árvo- 
re do bem e do mal. Caim era o 
mau filho; Abel, o bom. Esse fato 
despertou a inveja de Caim que 
via triste a preferência de Adão e 
Eva paia com Abel. A solução era 
eliminá-lo. O Deus Onipotente e 
Onisciente perguntou: Caim, ubi 
est frater tuo? Onde está teu ir- 
mão. Era o que aprendíamos nas 
aulas de latim no Ginásio Santa 
Terezinha em Floriano. 

- Néscio, respondeu Caim; 
não sei; sou eu por acaso guar- 
da do meu irmão? E vem à mente 
a pergunta: sendo Deus o Cria- 
dor, havia necessidade da per- 
gunta? Cheguei em Anápolis em 
1958, e poucos anos depois 
aconteceu uma tragédia seme- 
lhante. Dois irmãos sírios, um 
mais velho, gordo, alto e bem ca- 
sado. Vivia feliz no seio da famí- 

lia modesta — tinha uma peque- 
na relojoaria na Rua Barão do 
Rio Branco, a rua do comércio 
mais desenvolvido à época. Dois 
filhos adolescentes lhe ajuda- 
vam no serviço. O outro irmão, 
mais moço, mais magro, traba- 
lhava e morava junto ao primei- 
ro, e ambos ainda tinham o sota- 
que de filhos do Oriente. 

Qual teria sido o motivo que 
levou este mais moço a matar o 
irmão? Dizem que foi ciúme da 
família unida e bem constituída, 
coisa que ele ainda não tinha. Em 
uma tarde, de posse de um revól- 
ver deu cabo da vida do irmão. 
Preso em flagrante, não tinha 
como negar o crime. Pobre e es- 
trangeiro! A colônia sírio-libane- 
sa, a mais pujante que já conheci 
não teve como ajudá-lo. Depois 
de dois meses veio o julgamen- 
to. Fui "sorteado" como jurado. 
Argumentei para o competente 
Promotor Dr. Antenor Gomes da 
minha impossibilidade. Fui recu- 
sado, mas ainda tive tempo de 
ver o que sobrou daquele jovem 
sírio que deve ter chegado ao 
Brasil com a esperança de melho- 
res dias. Muito envelhecido, ca- 

belos e barbas grandes e bran- 
cos, cobriam-lhe quase toda a 
face, cena que me lembrou o que 
diziam da vaidosa, bela e jovem 
rainha de França - Maria Anto- 
nieta, que, antes de ser decapita- 
da na guilhotina teria sua bem 
cuidada cabeleira tornado-se 
branca da noite para o dia. 

Não sabia falar - tinha es- 
quecido o pouco de português 
que aprendera e o árabe, sua lín- 
gua pátria. Dizia frases desco- 
nexas, ininteligíveis. Um trapo 
humano. Condenado, foi enca- 
minhado para Goiânia para pri- 
são especial, constatado seu 
estado mental. 

A família enlutada foi para 
São Paulo, à procura de parentes 
em busca de ajuda. Nunca mais 
se soube deles. Desapareceram 
na megalópolis procurando es- 
quecer o destino trágico do pai 
de família que era, e morto pelo 
próprio irmão. 

*José Demes Filho é médico 
piauiense, casado com uma filha 
do dr. Rui Carvalho (falecido), 
considerado o maior cronista ca- 
rolinense. 

e 

Av. Adalberto Ribeiro, 731 

Tel. (99) 3531-2385 e Fax.: 3531-3070 

O Supermercado e Panificadora Anápolis e o Bu- 

ganville Anápolis desejam aos seus clientes e ami- 

gos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de Paz. 

Temos para os nossos clientes um super-show de 

prêmios dia 30 de dezembro. São 12 prêmios valio- 

sos. 

Temos também a melhor opção para suas com- 

pras natalinas. Venha conferir e faça seu cadastro. 

Até 40 dias de prazo. 

Francisco de Paula Ribeiro 

Lançado o livro "Francisco de Paula Ribeiro: 

Desbravador dos serões de Pastos Bons" 

Mais uma vez a editora Ética, de Imperatriz, 
lança uma obra de grande importância. Fruto do 
esmerado trabalho dos renomados pesquisado- 
res e historiadores Adalberto Eranklin e João Re- 
nôr, "Francisco de Paula Ribeiro: Desbravador 
dos sertões de Pastos Bons " é um livro que aten- 
de à necessidade urgente que a região tocantina 
tem de resgatar sua extensa e rica história. 

O livro apresenta-nos o relato do capitão Fran- 
cisco de Paula Ribeiro em sua viagem à região 
que corresponde hoje ao Tocantins e ao Sul do 
Maranhão. Seu trabalho constitui a mais genuí- 
na documentação original sobre o início da colo- 
nização e povoamento do então desconhecido 
território chamado de "sertões de Pastos Bons". 
Nesta publicação, além dos três já conhecidos 
trabalhos de Paula Ribeiro, levados a lume ainda 
na primeira metade do século XIX, através do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Adal- 
berto Eranklin e João Renôr reúnem documentos 
oficiais inéditos acerca desse militar português 
que descreveu com maestria a geografia, o pro- 
cesso de colonização e as disputas interétnicas 

Jôáo Renor F. de Carvalho 

nos primeiros momentos de ocupação dos ser- 
tões que se alargavam do Parnaíba ao Grajaú e ao 
Tocantins. 

Eleição e posse de membro da AIL 

No dia 19 de agosto de 
2004, na Assembléia regular- 
mente convocada para o fim 
específico de preencher a vaga 
da cadeira n0 24, cujo patrono 
é Toshiaki Saito, criada com a 

morte do seu fundador Sebasti- 
ão de Almeida Negreiros, após 
os editais de praxe e segundo o 
regulamento do caso, com o voto 
da maioria absoluta dos mem- 
bros votantes, foi eleita membro 

efetivo da A.I.L. a professora 
Liratelma Alvos Cerqueira. A 
posse da acadêmia ocorreu du- 
rante a abertura da 2a Semana 
Imperatrizense do Livro, no dia 
07 de novembro. 

II Semana Imperatrizense do Livro 

Dos dias 07 a 13 de novem- 
bro, um grande evento cultural 
movimentou a cidade de Impe- 
ratriz: a "11 Semana Imperatri- 
zense do Livro", realizada pela 

AIL (Academia Imperatrizense de 
Letras). 

Durante o evento, ocorreu a 
solenidade de posse da nova aca- 
dêmica Liratelma Alves Cerquei- 

ra e dos novos sócios corres- 
pondentes, além de exposições 
dialogadas, oficinas com estu- 
dantes, lançamentos de livros 
e outras atividades artísticas. 

CONVITE 

A Acalanto - Academia de Letras 

de Araguaina e do Norte do 

Tocantins, tem a honra de convidar 

V. Sa. para o lançamento do livro 

" Réstias de Sol " 
- O LIVRO DAS MUSAS • 

do poeta de aguillar portella 

d* «gulllar portviia 

Dia: 11/12/2004 
Horário: 20 horas 
Local: Quadra Municipal de 
Babaçulànúia - TO 

Literatura "Infantil" ? 

Joyce Nogueira* 

Há quatro meses, nossa tur- 
ma do 7o período do curso de 
Letras (UFT), vem desbravando 
o universo da Literatura Infan- 
to-Juvenil, que de infantil só tem 
o nome. Nada mais ingênuo que 
chegar numa conceituada insti- 
tuição de ensino, deparar-se com 
um doutor em Literatura na sua 
sala e ter a inocente idéia que 
tudo aquilo que não vai passar 
de uma gostosa aula de "histo- 
rinhas de faz-de-conta". Afortu- 
nados são os desbravadores] A 
aula realmente é gostosa, mais 
leve e descontraída. Deve ser 
por conta da ficção que rola sol- 
ta pelo imaginário adulto. Tem 
também uma mãozinha do pro- 
fessor que, além da sua excelen- 
te formação teórico-prática, dis- 
põe de uma enorme sensibilida- 
de literária, fazendo nascer em 
seus aprendizes um imenso de- 
sejo por esse tipo de leitura. 

Já imaginou ler "O Pequeno 

Príncipe" e perceber nele a rique- 
za de valores como ternura, cari- 
nho, cuidado, compreensão... 
Hoje em dia tão extintos da soci- 
edade moderna. É isso que a Li- 
teratura Infanto-Juvenil provo- 
ca. Um misto de deslumbramen- 
to, humor, retorno à infância, re- 
flexões sobre o imaginário da lei- 
tura, os afetos envolvidos, a 
moral de cada história... 

Parece que tudo o que faze- 
mos na vida adulta não tem, em 
sua maioria, muito sentido. Bus- 
camos falsas paixões e caminhos 
tortuosos, deixando de lado as 
coisas que realmente nos fazem 
felizes, para vivermos dentro de 
uma sociedade preconceituosa 
e desumana. Nos fantasiamos de 
outras pessoas, usamos másca- 
ras, mentimos. Que tal deixar rei- 
nar a criança que já fomos um 
dia? Ao menos no tempo que 
temos para nós, naqueles mo- 
mentos em que não precisamos 
ser o funcionário eficiente ou o 
aluno aplicado. Vamos nos dei- 

verdadeira vontade de viver! 
Temos autores boníssimos 

a nossa volta, tais como Char- 
les Dickens, Rudyard Kipling, 
Saint-Exupéry, os brasileiros 
José Mauro de Vasconcelos, 
Monteiro Lobato, Silvério da 
Costa. Marta Martins da Silva 
e tantos outros que se fôsse- 
mos citar encheríamos pági- 
nas e páginas. Há obras tão 
boas e criativas que. de algu- 
ma forma, são capazes de 
transformar o leitor e ajudar a 
mudar a sociedade. 

Podemos nos oprimir, impor- 
nos uma vida mais obscura e 
cinzenta, ou podemos viajar 
pelas belas histórias, tidas 
como infantis, e nos revitalizar- 
mos delas, tornando as agruras 
da vida mais amenas e passan- 
do a sonhar. 

*Joyce Nogueira é acadêmi- 
ca do Curso de Letras da Uni- 
versidade Federal do Tocantins. 

O BUGANVILE ANÁPOLIS, situado à Av. 5, 

Q 8 c/12, COAHB. Preços acessíveis- 

Tel (99) 3531-3193 - Carolina-MA 
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Boca Júniors - novo campeão carolinense da Ia 

divisão - União São João, campeão da 2a divisão 

O Gilberto (na cadeira de rodas), é o 
"dono" da União São João do Itapecuru 

Estádio cheio, charanga, mil 
pessoas gritando, cantando, 
saltando e desfraldando faixas 
na ocasião dos gols que vão 
saindo num gramado muito bem 
cuidado, melhor cuidado do 
que o da maioria dos estádios 
brasileiros, organização perfei- 
ta, com juiz, bandeirinhas, poli- 
ciamento, fiscais dos clubes e 
da Liga Esportiva, transmissão 
ao vivo da cabine, súmula pelo 
Pita e o mestre Raimundo (ve- 
lho esportista e famosos joga- 
dor do Itatocan Futebol Clube, 
campeão do centenário de Ca- 
rolina). 

Assim é o futebol carolinen- 
se, que não morreu e vai cres- 

cendo quase sem 
ajuda dos poderes 
públicos e dos em- 
presários. Dinheiro 
do Ministério dos 
Esportes, em Brasí- 
lia, não chega aos 
municípios do Sul do 
Maranhão. A Prefei- 
tura; dando uma bi- 
cicleta para sortear 
nas partidas impor- 
tantes, paga também 
um salário mínimo ao 
zelador (o velho es- 
portista Queiroz) do 
estádio, responsá- 
vel pelo roço do 
campo e conserva- 
ção das instalações, 

paga também um sálario minímo 

ao Manoel que ajuda o 
Quieroz. E o preço da en- 
trada para as partidas de 
futebol é inacreditável: 
R$1,00. 

Tudo é fruto da dedi- 
cação apaixonada de al- 
guns: do Queiroz, do 
mestre Raimundo, do Gil- 
berto (deficiente físico, 
dono do São João do Ita- 
pecuru, campeão da 2a 

divisão), do Manoel, do 
Pita (que transmite os jo- 
gos), do Renísio (da Rá- 
dio Cidade), do Messias, 
presidente da Liga que 
vem dando novo alento 
ao futebol carolinense e 
do Pedro Torres, vice- 
presidente. 

O vereador Zeca, tendo ao lado o 
Remísio e Queiroz (esq. p/ d ir) 

mu; 

Vista do Estádio no jogo decisivo, no dia 27 

O Boca Juniors, recebe o troféu 
de Campeão Carolinense de 2004 

E foi nesse clima que o cam- 
peonato carolinense se encerrou 
com dois jogos espetaculares: 
dia 20, decisão do campeonato 
da 2a divisão, com o União São 
João, do Itapecuru, campeão, 
vencendo Lageadense, de Caro- 
lina pelo placar de 5 X 3, gol, e 
dia 27, com o jogo decisivo en- 
tre o Boca Júnior e o Bacabão 
Futebol Clube (campeão caroli- 
nense durante seis anos). Desta 
vez, venceu o Boca Júnior, por 3 
X 1, dois gols de Leonardo e 1 

do Newton, tornando-se cam- 
peão da Ia divisão, no meio 
de uma festa empolgante, com 
mil pessoas gritando e pulan- 
do. O gol do Bacabão foi de 
pênalti, por Davison. 

Assim é o futebol carolinen- 
se, que se mantém altivo desde 
a década de 30, quando era co- 
mandado pelo dr. Rui Carvalho, 
e vencia todas as disputas re- 
gionais contra Barra do Corda, 
Pedro Afonso e Balsas. Impe- 
ratriz era apenas um vilarejo. 
Hoje continua assim, sob o co- 
mando do Messias, do Queiroz 
e do mestre Raimundo. 

Os políticos e empresários 
não entendem que o esporte 
desvia a juventude da bebida, 
das drogas e do crime. 

Todos reclamam 
falta de energia 

No momento, a reivindica- 
ção mais importante dos diri- 
gentes, jogadores e atlcionados 
do futebol carolinense é a ilu- 
minação do estádio. A velha e 
imprestável iluminação foi re- 
tirada e o estádio está no escu- 
ro, sem uma única lâmpada. 

7 

O Bacabão, vice-campeão Carolinense de 2004, 
depois de ter sido hexa-campeão 

ns 

i 

ü 

ÜÉ 

Hotel 

APARTAMENTO COMPLETO: Ar condicionado, 

frigobar, guarda-roupa, mesa, TV e banheiro. 

APARTAMENTO SEMICOMPLETC: Ar condiciona- 
do, mesa, TV e Banheiro. (Opcional ar condionado ou 
Ventilador) 

APARTAMENTO SIMPLES: Ventilador, mesa e 
banheiro. 

Jandir Barzotto 

BR-OI O - KM 1351, N- 500 - BAIRRO M AR AN H AO NOVO - IMPERATRIZ — MA 

TEL: (99) 3523-2151 - FAX: (99) 3525-3204 

«—• Av. Perimental - 

Norte Sul, s/n 

Centro - Campos 

Lindos-TO 

Fone: (63) 484-1128 

R$ 10.000,00 = Pare.: R$ 62,60 

R$ 20.000,00 = Pare.: R$ 125,00 

R$ 30.000,00 = Pare.: R$ 187,50 

ou até 400 mil p/ comp.: ref.: const.: no 

seu imóvel capital de giro e particulares. 

Liberação em 72:00 hs. Sem Comprova- 

ção de Renda. Sem consulta de SPC e 

Serasa.  

NÃO É CONSÓRCIO 

(Oxx3i ) 32T2-8455 

CREDITO INTEIRAMENTE 

LIBERADO em até 48h/p/toda 

e qualquer finalidade. Sem 

consulta a SPC/Serasa de R$ 

10.000 a R$ 200.00 c/ prest.; 

fixas a partir de R$ 79,52. 

LIGUE AGORA MESMO! 

NÃO É CONSÓRCIO 

(Oxx31) 3271-0801 

Confira os nossos preços, Trabalha 

mos com a melhor Linha de Financia- 

mentos de Crédito do Mercado. Libera- 

mos crédidos após a aprovação do ca- 

dastro, SEM consulta SPC e SERASA 

R$ 10.000,00 PREST: R$ 102,00 

R$ 20.000,00 PREST: R$ 149,00 

50.000,00 PREST: R$ 380,00 

Cons n/ Cont. 

LIGUE!!! 

(Oxx31) 3335-02Í1 
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Daiana Matos e Roberta Almeida - E-mail: folhamasul@carolinaonline.com.br 

Aniversários de novembro 

Ana Clécia 

Dia 17, os familiares e amigos da Ana Clécia, inclusive colegas da Prefeitura de Imperatriz, 
fizeram-lhe uma surpresa, comemorando seu aniversário natalício. 

Ana Clécia é muito simpática, com um permanente sorriso estampado na face. 
A FMS deseja-lhe felicidades. 

~ Raimunda Ferreira dos Santos, mãe de nossa amiga e assinante de nosso jornal Maria 
de Jesus Santos Ibiapino, residente no Riachão. 

_ Sandro Hiroshi, é jogador de futebol, casado com Keila Oliveira; filho do empresário e 
assinante de nosso jornal Takeshi Oi e da senhora Sônia Maria Parrião Oi. 

Dr. João Daniel 

19-11 - Dr. João Daniel, médico carolinense, pneumologista do Hospital de Base de Brasília e da 
Fundação Hospitalar do DF e do H.C.E. onde goza de grande prestígio no meio médico, pela sua 
dedicação e competência. 

19-11 - João Odolfo, líder político carolinense, ex-prefeito de Carolina; casado com dona Neuza 
Bringel Rego, ex-vice-prefeita de Carolina no período de 1996 a 2000. 

" Vanda Maria Matos Pinto, mãe de nossa funcionária, Daiana, que juntamente com seus 
irmãos deseja felicidades a sua mãe. 

19-11 - Rafael Nascimento Cunha, filho de Paulo Pereira Cunha, funcionário público aposenta- 
do, e da professora Sônia Pereira Nascimento Cunha, assinantes de nosso jornal. Rafael é aluno do 
Colégio Divina Providência. 

19-11 - Elizabeth Barbosa Jucá, viúva do empresário carolinense, Luís Jucá, mãe do empresário Ira- 
puan (falecido), Iara, residente em Goiânia; Coema, freira, diretora do Colégio Divina Providência em São 
Luís; Ubirajara, empresário; Tamar, Cauby, ruialista e ex-vereador e Itibiré Jucá, ex-prefeito de Carolina. 

Otávio Barros 

20-11 - Otávio Barros, jornalista, diretor-editordo 

jornal Estado do Tocantins, em Palmas; Otávio é gran- 

de amigo do nosso editor. 

21-11 - Maria Martins Coelho, viúva do saudoso sr. Ismael e mãe de Antonina e Belinha, 
residentes em Carolina. 

22-11 - Terezinha de Jesus N. Cunha, viúva do nosso saudoso amigo Doraci de Sousa Cunha. 
Dona Terezinha é assinante de nosso jornal. 

Leonor Barbosa 
24- 11 - Leonor Barbosa da Silva, esposa do nosso assinante e amigo Pedro Ivo de Sousa e 

Silva, conceituados empresários balsenses, com folha de serviços prestado em Carolina. 
25-11 - Michelle Valadares, filha do casal Kátia Régia e Paulo César, agente civil, residentes em Goiantis 

Benedito Moreira 

25-11 - O médico Benedito Moreira, prefeito do município de 
Estreito, esposo da dra. Cristina, eficiente secretária de Saúde. 

Hildilene Lima 

29-11 - Hildilene Lima, diretora do Posto Maravilha 3, em Carolina; filha de Raimundo Quinco 
(Mousinho) prefeito eleito em Santo Antônio dos Lopes, e de sua esposa, a empresária Antônia 
Dias. Hildilene goza de grande estima em Carolina 

30-11 - Raimundo Pedreiro, proprietário da Construtora Marques, em Campos Lindos. 

Nilton César 

30-11 - Nilton César Fonseca, empresário, proprietário do Hotel Hilton; filho de Declino Fonse- 
ca (falecido) e Raimunda Miranda Fonseca. 

Lucas, comemorando seu aniversário, 
ontem, com sua mãe e seus avós, em 
Carolina. 

Lucas Braga 

27-11 - Lucas Braga Aranha é 
filho de Lara Braga e Aristides Ara- 
nha (falecido); neto de nosso editor 
e da professora Genoveva e da em- 
presária Canaan Aranha. Lucas re- 
side em Balsas e estuda no Colégio 
Marista. 

Carta à Redaçia 

Mensagens à Folha do Maranhão do Sul 

Além do elogio que a Folha do Maranhão do Sul recebeu no 9o Encontro Maçônico de Balsas, 
pela posição em defesa do Maranhão do Sul, nosso editor recebeu entusiásticas manifestações de 
congratulação pela posição que mantém na campanha pelo novo estado. Publicamos, algumas: 

Maria Bogéa (Brasília) 

Por telefone: Waldir, quero agradecer-lhe a publicação de um artigo sobre meu vôo espacial ao 
redor da terra, sou a primeira brasileira a realizar tal proeza ao lado de astronautas como Neil Arms- 
trong e Buzz AIdrein. 

Quero ao mesmo tempo parabenizá-lo pelo maravilhoso trabalho que você realiza com a Folha do 
Maranhão Sul. Depois que seu jornal publicou meu artigo, foi tanta gente, a telefonar-me, em Brasília, 
que me surpreendeu. Só, então, é que verifiquei como seu jornal é lido em Brasília. Fiquei orgulhosa. 

Juarez - Foto Sáküra 

Em Balsas, seu Waldir Braga, enquanto o senhor estiver lutando, como está, pelo Estado do 
Maranhão do Sul, o senhor não paga revelação de suas fotografias em nossa foto. 

Seu Waldir Braga, muita gente ainda acredita no Estado do Maranhão do Sul porque acredita no 
senhor. 

DA 

ILUMINANDO MELHOR O SEU MUNDO 

Sá 

Materiais e seruicoS 

de engenharia eléffiifes 

Iluminação Esportiva, Come 

Sistemas deAterramento 

Sistema de Proteção Contra Raios-SPDÂ 

Subestações de Alta Tensão 

Redes AT-BT-Urbanas e Rurais 

Manutenção em Sistemas Elétricos 

Av. GeMo Vargas. E096 • EotroiicaiiientQ • Fons: (99 ) 3525-4557 / 57741- SaFrizlÃ 

jAgoraem RIACHÃO você tem onde hospedar-se com conforto, a preço módico, 

Jíoleí Tiusacla QJi nwersa. 

UiVE A 

IQTEL 

Localizado na 

BR-230, 

n0 33, ao 

lado da Auto 

Peças Coelho 

Apt0s com ar condicionado, televisão, interfone e garagem. 
Prédio recém-construído. Preços acessíveis Temos aptcs com duas camas, casal e de 

solteiro. 
Proprietários: Luís Coelho Filho e lldenê Mota Coelho Fone: (99) 3531-9155 

Grande estoque de peças para carretas, caminhões, 

F-4000 e automóveis, ao lado da POUSADA UNIVERSAL 

Procure a AUTO PEÇAS UNIVERSAL, com alinhamento, balanceamento e 

escapamento na cidade de Balsas. 
Av. José Sarney, 218 (ao lado da Turbo Variedades) 

Fone: (99) 3541-3258 Balsas-MA Riachão-MA (99) 3531-0314/9007 

QUANTO ANTES SUA COIA FOR SORTEADA, 
MENOS A SUA MOTO CUSTA. 

Se a sua cota for a primeira a ser sorteada em cada assembléia, por exemplo. SUA 

COTA SORTEADA = MOTO OUITADA 

COM MUITA OU POUCA GRANA, 
AS CHANCES SÂO IGUAIS. 

Os lances sáo limitados a 25% do valor da moto. Chances iguais ao pequeno e ao 
grande poupador. 

LOGO, LOGO SUA MOTO SAI. 

£ possível a entrega de até 12 motocicletas (I por sorteio e lí por lance) por 
assembléia. £ você conta com a garantia de entrega pela sua concessionária. 

RESPONDA A ESTA PERGUNTA: 
VOCÊ QUER UMA MOTO NOVA? 

Se voce disser "siml". peça a visita de um vendedor. 

YBR 125 

f 09" 
•mar tO Métmi 121» 

«wro êêMéatt 128.» 

"7 * »0 mé. mt 138 » 

MOTOMIL 
Imperatriz - (99) 3525-2329 

Porto franco - (99) 3571-9319 
Carolina - (99) 3531 -2341 / Alessandra 

ABRACY 
Rede ae ccnctssiafiaias Tamata 

CONSÓRCIO 
IMAOOIMAL 
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Atenção Prefeituras E Órgãos 

Governamentais 

CÔNSUL TOR 

TÉCNICO 

Paulo José da Silva - Engenheiro Agrônomo - Ex Consultor Técnico do Minis- 
tério do Meio Ambiente, atualmente aposentado, oferece às Prefeituras e Órgãos 
Governamentais, serviço consultoria junto aos Ministérios: do Meio Ambiente; da 
Integração Nacional; da Educação; da Saúde e outros, no DF e Estados. Atua na 
recuperação de convênios inadimplentes; orientação correta na execução de proje- 
tos técnicos: elaboração de recursos; protocolo junto aos órgãos competentes; acom- 
panhamento da análise do processo, até a suspensão da inadimplência do Sistema 
Integrado de Administração Financeira de Governo Federal - SIAFI e Cadastro In- 
formativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN. Orienta e 
elabora projetos técnicos, principalmente na área de Proteção Ambiental. 

Contatos pelos telefones: 
Telefone: (34) 3814-3046 - Celular: (61) 9233-7834 / (34) 9665-0980 
Telefones para recado: Reginaldo Américo; (34) 9975-3003 

Rafael Ferreira; (61) 9105-9711 

ATACADO DE MERCADORIAS EM GERAL 

Rua Ceará, iT 356 - Quatro Bocas 

Fone/Fax: (99) 3525-4116 / 3525-3359 

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

VIAGENS, ENCOMENDAS 

E FRETAMENTO o 
H ITOMJIU 0C » 11K . VVIINN 

NICO 

RESERVAS 24 HORAS EM; 

DISK (63) 413 - 2129 ou Cel.: (63) 934- 4636 

FILADÉLFIA-TO / ARAGUAÍNA-TO 
06:00H-13:30H 11:00H - 17:00H 

Via conexão Carolina 

06:00H (99) 3531-2283 

Fotos de Casamento, Documentos, Reportagens e 

Filmagens em VHS e Materiais Fotográficos em Geral. 

Telefax: (99) 3541-2638 - Rua Gomes de Sousa, 656 - Balsas-MA 

Assembléia Legislativa do Tocantins 

Yicentinho assina 

convênio que beneficia servidores 

Vilã 

Dando continuidade à polí- 
tica de valorização dos servi- 
dores do Poder Legislativo, o 
presidente da Assembléia, de- 
putado Yicentinho Alves (PL) 
assinou, na manhã do dia 23, 
em Brasília, convênio entre o 
Senado Federal, o Instituto Le- 
gislativo Brasileiro (ILB) e a As- 
sembléia do Tocantins, com a 
finalidade de estabelecer parce- 
rias para a capacitação dos ser- 
vidores do Legislativo estadual 
e das câmaras municipais. 
"Toda a estrutura de capacita- 
ção do Senado, como consul- 
tores e técnicos, estarão à dis- 
posição da Assembléia" expli- 
cou o diretor-geral, Antônio Lo- 
pes Braga Júnior. 

Como resultado imediato 
desta parceria, já está agenda- 

do para a segunda quinzena de 
janeiro o curso "técnicas legis- 
lativas", direcionado aos fun- 
cionários dos legislativos esta- 
dual e municipal. Também vai 
ser instalada na Assembléia, no 
próximo mês, a TV ILB. com 
uma extensa programação, pro- 
duzida pelo próprio Instituto, 
porém com espaço para as pro- 
duções locais. Ainda como re- 
sultado deste convênio, o pre- 
sidente Yicentinho está trazen- 
do um material elaborado pelo 
ILB. contendo orientações aos 
prefeitos nos procedimentos 
para obtenção de recursos jun- 
to ao Governo Federal e para 
as prestações de contas. 

A assinatura do convênio 
aconteceu no gabinete do se- 
nador Romeu Tuma, Diretor 

Nacional do Tnterlegis, na pre- 
sença de várias autoridades, 
entre elas, o senador tocanti- 
nense, João Ribeiro (PFL). O 
Instituto Legislativo Brasilei- 
ro, membro do Interlegis, 
atua, principalmente, na capa- 
citação técnico-profissional 
dos servidores, como visto, 
não apenas do Senado Fede- 
ral, mas também das outras 
esferas do Poder Legislativo 
nacional, ministrando cursos 
presenciais e a distância, em- 
basados em conteúdos com- 
patíveis com suas atribuições 
de assessoramento diário aos 
parlamentares, autoridades e 
dirigentes do Legislativo, pre- 
parando-os para cumprir, 
com zelo e eficiência, suas 
atribuições. 

R R(- 

SMAFIR Canon XEROX i.i:\m4m{k brother 

Temos; Cilindros de impressão e chips pi cartuchos de impressoras Laser e copiadoras, 

Peças de reposição p/ impressoras, pitores, no-breaks, estabilizadores e etc. 

SUPRIMENTO P/ INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GERAL 

Fone: (99) 3523-1601 / Cel.: 9953-1021 

Emaíí: proíaser@pro 

Rua Ceará n0 297 - Juçara - IB 

•olaserinformatica.com.br 

IMPERATRIZ - MA CEP: 65901-610 

LIJAMaR 

Assessoría Agropecuária 

José Ribamar Rodrigues - Engenheiro Agrônomo - formado pela escola superi- 
or de Agricultura Mosoro - RN, credenciado pelo Banco da Amazonas na elaboração 
de projetos de investimentos e custeio agrícola, responsável ex-funcionário da EMA- 
TER e atualmente assessor dos projetos especiais da Prefeitura Municipal de Estreito 
- MA. Credenciado pelo IBAMA, a verbaçâo de propriedade rural licença para motor 
serra e licença para queimada controlada. 

Rua Santos Dummon, 458 
Telefone: 3531-2196 - 3531-2217 (Basa) - Celular 99796029 

Carolina-Campos Lindos 

Transporte-se e envie encomendas com 

segurança com a Empresa Murilo. 

Carolina-Campos Lindos 

| Campos Lindos-Carolina 

|Fone^99^53^675^eU99796186^Rü^rapajós^^^amlin^^ 

Murilo 

INETH Confecções 

Moda c 'Estilo Eara 'Você 

A moda ao seu alcance, pelos menores pre 
ços da praça.Vendas a prazo no cheque para 30, 
60 e 90 dias. Vendas à vista 10% de desconto. 

Irany Martins de Sonsa 

Proprietária 

Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus 

planos serão estabelecidos (Pv.l6;3). 

Rua Paulo Ramos S/N Centro - Balsas-MA 

CEP: 65.800-000 Fone: (99) 3541-2246 

Limatur 

EMSUMH 

Transportes de passageiros, turistas e encomendas 

Em Imperatriz, ponto de partida Rua Pernam- 

buco, entre Dogival Pinheiro e Getúlío Vargas. 

'Antônio Cima / Sanòra Cima 

Fone: (99) 3531-3485 ou Celular: 9977- 6595 

Rua Coelho Parede, 480 - Centro - Carolina-MA 

Para compra de Imóveis, Capital de Giro, 

Construir, Reformar e Montar Empresas, li- 

beramos p/ pessoa física e jurídica, desconto 

em folha, p/ funcionário público o boleta. 

R$ 5.000,00 = Pare.: R$ 69,00 

R$ 20.000,00 = Pare.: R$ 260,35 

R$ 50.000,00 = Pare.: R$ 423,00 

ATÉ R$ 500,000,00 

CONS N/ CONT 

(OxxSi) 3335-9211 

LIGUE!!! 
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Ecos do encontro maçôníco de Balsas 

O grão-mestre da Maçonaria do Tocantins, Jair 
Pamiagro, cumprimentado pelo-jornalista 
Waldir Braga após seu vibrante discurso 

Retificando: 
Encontravam-se presentes 

no 9o Encontro dois vereado- 
res de Balsas: o presidente da 
Câmara Municipal, vereador 
João Pedó, que não foi convi- 
dado para fazer parte da mesa, 
talvez, por isso, retirou-se no 
meio da reunião. João Pedó era 
a autoridade municipal mais 
importante naquele encontro, 
já que o prefeito Jonas Demi- 
to se encontrava ausente, por 
motivo de doença, e o ex-de- 
putado Chico Coelho ainda não 
se encontra no exercício do 

cargo. 
Além de João Pedó, o pre- 

sidente do Comitê Pró-Mara- 
nhão do Sul, que presidiu o 
Encontro, é vereador. E se 
encontrava no local a verea- 
dora eleita pelo PT, Francuila, 
a única mulher que fará parte 
da próxima legislatura. Da atu- 
al, nenhuma participa. 

Empresários 

Márcio Honaiser e 

Vilson Mateus 
Na matéria passada, deixa- 

mos de mencionar, ao lado dos 

senhores Vilson Mateus e José 
Eduardo Carvalho, da Casa do 
Fazendeiro, os nomes de dois 
grandes empresários que apoi- 
aram decididamente o Estado 
do Maranhão do Sul: o st. 
Márcio Honaiser, daLavronor- 
te, e Totó, da Sojamar. O cer- 
to é que nenhum dos grandes 
empresários da região se fez 
presente ao encontro, nem se- 
quer os grandes empresários 
de Balsas, como os que cita- 
mos neste tópico. 

Ausências 

incompreensíveis 
Fizemos uma lista das au- 

sências notadas no 9o Encon- 
tro de Balsas na edição passa- 

lá se localiza o comitê central 
maçônico da campanha, e es- 
tava na reunião de Balsas o 
senhor Fernando Antunes, pre- 
sidente desse comitê e lá tra- 
balham os dois secretários exe- 
cutivos do Encontro. A estra- 
nheza da presença de Porto 
Franco é porque o nome do 
encontro é de seu idealizador 
Waldemar Gomes Pereira, que 
era membro destacado da Loja 
Tiradentes, de Porto Franco, 
à qual pertencem os senhores 
Vaner Marinho e Paulo Perei- 
ra, filho de Waldemar, coor- 
denadores do evento, e cidade 
natal e base política do ex-de- 
putado DeocJ^€' s Macedo, 
prefeito eleito dtfmmicípio. De 

Na foto, a mesa que dirigia o 
Encontro Maçônico da região tocantina 

/ 

Três expoentes da representação femenina no Encontrro 
Maçônico de Balsas: professora Lucinalva, irmã do prefeito 

eleito de Nova Colinas; a advogada Analiza Borges (esq) e a 
empresária do ramo de transportes, Silvani (d/r) 

O ex-deputado Chico Coelho, prefeito eleito de Balsas, 
compromentendo-se a lutar pelo Maranhão do Sul, 

vendo-se a seu lado o bispo Dom Franco 

da. Hoje acrescentamos mais 
algumas: a líder Célia Leite, a 
dra. Rosânia, candidata à Pre- 
feitura de Balsas, pelo PT; o 
Giltarlã Araújo, expoente do PT 
na região de Balsas; a OAB e 
as Igrejas Evangélicas. 

Imperatriz, Porto 

Franco e Estreito 
O que mais causou estra- 

nheza foi a presença de fraca 
representação de Imperatriz e 
Porto Franco. De Imperatriz, 
foram apenas seis maçons, re- 
presentando as cinco lojas 
existentes na cidade, quando 

Porto Franco foram apenas 
quatro maçons e de Estreito, 
nenhum. 

Balsas 
Quanto a Balsas, a falta de 

participação das lideranças 
chegou ao ponto de Jair Pani- 
agro, grão-mestre da maçona- 

ria do Tocantins e representan- 
te do governador do Estado, 
dizer no seu vibrante pronun- 
ciamento que se sentiu choca- 
do quando só viu na cidade 
duas faixas do Encontro, sau- 
dando os participantes do 9o 

Encontro. 
Carolina é que, sob a coor- 

denação do novo venerável, 
José Neves Sobrinho, teve par- 
ticipação destacada, com 12 
delegados maçônicos. 

Prefeito 

Jonas Demito 
O prefeito Jonas Demito 

nos esclareceu que não foi pro- 
curado pelos organizadores do 
Encontro para colaborar no 
evento, o que teria feito Com a 
maior satisfação, pois, ele e 
seus irmãos Jeremias e Davi, 
apoiaram o Maranhão do Sul 
desde o primeiro momento. 

O presidente do Comitê- 
Pró-Maranhão do Sul, de Bal- 
sas, e presidente do encontro, 
vereador Ari indo Amaral, quei- 
xou-se ao nosso jornal de que 

não lhe foi concedida a pala- 
vra, o que ele queria e aguar- 
dava. 

Nossa opinião 
Achamos que, no mo- 

mento, há falta de entusi- 
asmo no movimento e que 
foram cometidos alguns 
erros, na mas perfeitamen- 
te sanáveis; somos, entre- 
tanto contrários à sua di- 
visão, que visa colocá-lo 
sob domínio de forças polí- 
ticas que não merecem 
confiabilidade. Defende- 
mos que a Maçonaria deve 
ser a força hegemônica, 
não única, trabalhando 
harmonicamente com as 
outras correntes, mas sem 
prenteder monopolizar a 
direção do movimento. 
Achamos, também, que há 
forças agindo contra a com- 
panhia Pró-Maranhão do 
Sul, com o objetivo de mar- 
ginalizar a atuação dos de- 
putados federais Sebastião 
Madeira e Terezinha Fer- 
nandes e se apoderar da di- 
reção do movimento. 
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O prefeito de Balsas, Jonas Demito, 

deixa a Prefeitura admirado e respeitado 

Jonas não deixa nenhum problema para seu sucessor 

centenas de proprietários de 
lotes urbanos; ampliou mui- 
to a rede de distribuição de 
água na cidade e nos povoa- 
dos; está construindo um re- 
servatório com maior capa- 
cidade; comprou e está pa- 
gando o terreno para a cons- 
trução do aeroporto da cida- 
de; cuidou com muito amor 
da assistência aos idosos, 
adolescentes e dos deficien- 
tes físicos; informatizou to- 
dos os órgãos da administra- 
ção municipal e dinamizou o 
SINE, cadastrando 5000 
candidatos a emprego e co- 
locando 2.000, não se ouvin- 
do falar em corrupção, rou- 
balheira e desvio de dinheiro 
em sua administração. 

Trabalhando dia e noite, 
tranqüilamente, Jonas prepa- 
ra sua prestação de contas, 
sem receio do julgamento que 
o futuro fará de seu governo 
porque, na realidade, disse- 
me há cinco dias o vereador 
Aruilton, de Riachão, Jonas 
foi apenas vítima de uma co- 
alização de todas as forças 
políticas que dominam Bal- 
sas, há muitas décadas, para 
derrubá-lo de qualquer jeito. 

Jonas ficou sozinho, con- 
tra o Governo do Estado, dois 
anos contra o governo FHC, 
sem o apoio das lideranças 
políticas de Balsas, e sem os 
meios de comunicação para 
defender-se e esclarecer o 
povo. 

Jonas Demito 

Jonas não deixa nenhum 
problema para seu sucessor 
e pagou grandes débitos que 
herdou e enormes pendênci- 
as existentes. O funcionalis- 
mo está recebendo em dia; a 
Prefeitura não tem débitos 
atrasados com os fornecedo- 
res e com os empreiteiros a 
não ser os anteriores à admi- 
nistração atual, o hospital e a 
saúde pública de Balsas são 
os que estão funcionando 
melhor em toda a região, me- 
lhor que em Imperatriz e do 
que em Araguaína, com 26 
médicos trabalhando e com 
26 postos de saúde funcio- 
nando, sendo 16 na área ur- 
bana e 10 no interior (estes 

sem condição de funciona- 
mento no início do governo 
de Jonas), utilizando 5 am- 
bulâncias (só existia uma em 
estado precário) as escolas 
funcionam normalmente, uti- 
lizando 7 ônibus para o trans- 
porte dos alunos; comprou 
máquinas e caçambas para os 
serviços das estradas e das 
vias públicas; construiu, re- 
formou e melhorou muitas 
pontes; reformou e melhorou 
o matadouro municipal, mui- 
tas escolas, tapou milhares de 
buracos em toda a cidade, e 
piçarrou os bairros São José, 
Nova Açucena, São Luís, São 
Francisco e Cohab 2, resol- 
vendo pendências de muitas 
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Marilia - Pentacampeão Amador de Imperatriz 

e Campeão da Copa Mirante completa 20 anos 

Pereira recebe do prefeito 
Jomar a comenda "Frei 

Manoel Procópio" 

Em 22 de novembro de 
1984, há 20 anos, nascia o 
Marília Futebol Clube, de um 
sonho do empresário Antônio 
Pereira, da firma Pneus Fort, 
e se transformou logo na mai- 
or força do futebol amador de 
Imperatriz conquistando nes- 
se espaço de tempo seis títu- 
los de campeão amador da 
primeira divisão (1997 -1998 
- 1999 - 2000 - 2002). 

• Tetracampeão Júnior 
• Bicampeão Juvenil 
• Pentacampeão Infantil 
• Tricampeão Sub-13 

• Bicampeão Sub-12 
• Campeão da Copa Mi- 

rante 
• Bicampeão Interestadu- 

al Infanto Juvenil em Balsas 
(2001). 

O Marília dispõe de am- 
plo Centro de Treinamento à 
margem da BR 010, nas ime- 
diações de Imperatriz, e de 
uma escolinha de formação 
de atletas, com ônibus para 
deslocamento dos atletas, um 
treinador permanente, Ênio 
Gomes, e um professor, a se- 
cretaria, 

Tudo isso é fruto da de- 
dicação e do entusiasmo de 
um empresário vitorioso e 
sonhador, Antonio Pereira, 
homem simples, trabalha- 
dor, com extraordinária ca- 
pacidade de concretizar 
seus sonhos, que está sen- 
do uma lição para os em- 
presários de Imperatriz. 

Parabéns da Folha do 
Maranhão do Sul ao empre- 
sário e esportista Antonio 
Pereira, nosso assinante 
desde o primeiro momento 
do nosso surgimento. 
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Time do Marília, Campeão em 1995, 
sob o comando do técnico Zé Ota 

'Aviso Importante 

O Complexo Turístico Cachoeiras do Ita- 
pecuru comunica aos seus clientes que no 
dia 04 de dezembro (sábado), o atrativo es- 
tará com todas as suas dependências reser- 

Petístas debatem 

rumos políticos do Maranhão 

um grupo empresarial. 
O fator que nos leva a tomar a decisão é o 

limite da capacidade de carga determinado 
pela orientação conjunta do Ministério Públi- 
co e da Secretaria de Turismo Municipal, através da Recomendação Conjunta 001/ 
2001, e junho de 2001, que é de 800 pessoas. 

Agradecendo sua compreensão, colocamo-nos sempre à sua disposição. 

A DIRETORIA 

Fiat é na UMUARAMA 

■ f;r ■ 
COMPRE UM 

CARRO QUE SÓ DÁ 

ALEGRIA, COMPRE 

UM FIAT 

■ i m 

■ ... 

O prefeito de Imperatriz, 
Jomar Fernandes, a deputada 
federal Terezinha Fernandes e 
o secretário de Governo da 
Prefeitura, Márcio Jerry, dis- 
cutiram no dia 29, em Brasí- 
lia, com líderes nacionais do 
PT, a situação política do Ma- 
ranhão. 

Eles avaliam o resultado 
das eleições e a nova correla- 
ção de forças após as dispu- 
tas nos 217 municípios do 
Estado. 

Sobre a transição adminis- 
trativa, o prefeito Jomar Fer- 
nandes disse que a mudança 
de governo, para o prefeito 
eleito, Ildon Marques, aconte- 
ce de forma transparente e 
com a presença da sociedade 
civil. Segundo ele, as entida- 
des, ONG's e OCIP's e a im- 

prensa terão conhecimento 
não apenas dos números da 
prefeitura mas também das 
políticas em execução. "A 
transparência é uma marca 
registrada de minha gestão", 
disse. 

A deputada federal Terezi- 
nha Fernandes desmente os 
rumores de que estaria deixan- 
do de colocar emendas ao or- 
çamento da União para Impe- 
ratriz. "Vamos assegurar di- 
nheiro novo para a cidade, a 
segunda maior do Estado e 
principal pólo de desenvolvi- 
mento do Maranhão do Sul", 
confirma. 

"Novos cenários surgiram 
e os atores políticos precisam 
se adaptar, não podemos fa- 
zer que nem o avestruz, en- 
terrando a cabeça no chão e 

fingindo que nada está acon- 
tecendo", disse Márcio Jerry. 
O secretário Márcio Jerry re- 
tornou a Imperatriz no dia se- 
guinte onde se pronunciou 
num programa de rádio local. 

Sobre a participação do PT 
no governo do Estado, ele pre- 
fere desconversar o tema. "O 
momento exige o debate so- 
bre as mudanças políticas e os 
reflexos na melhoria das con- 
dições de vida da população, 
como fazer para levar o pro- 
gresso e o desenvolvimento 
aos quatro cantos do Mara- 
nhão e como minorar as de- 
mandas sociais da maioria da 
população, não podemos resu- 
mir todo este debate à uma 
questão menor, que é a ocu- 
pação de cargos no governo", 
concluiu. 

A deputada federai Tere- 
zinha Fernandes(PT-MA) ne- 

;gou dia 24 a possibilidade de 
aceitar uma secretaria na ad- 
ministração do governador 
José Reinaldo Tavares, con- 
forme especulação da impren- 
sa nos úictmòs dois dias. Ela 

i agradeceu a lembrança do Go- 
vernador divulgada durante 
entrevista à imprensa, mas 
disse que não pretende deixar 
suas atividades na Câmara dos 
Deputados para assumir uma 
secretaria no Maranhão. 

"Estou ajudando o Mara- 
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Terezinha Fernandes não 

participará do governo Zé Reinaldo 

nhão com o meu trabalho aqui 
na Câmara e, além disso, des- 
conheço qualquer debate no 
meu partido, o PT. visando 
integrar o Governo do Estado", 
esclareceu. 

Terezinha Fernandes disse 
que está aberta a discutir al- 
ternativas políticas para o Ma- 
ranhão capazes de reverter os 
indicadores sociais do Estado 
e construir um projeto sus- 
tentado de desenvolvimento 
com inclusão social. "Se o Go- 
vernador tem essa disposição 
certamente conversaremos. 

mas isso não implica partici- 
pação na administração", fri- 
sou. 

A deputada também reafir- 
mou sua disposição em con- 
tinuar colaborando com o Go- 
verno do Maranhão no enca- 
minhamento de propostas jun-j 
to ao Governo Federal. 

"Todos sabem que sou 
uma deputada de oposição ao| 
grupo comandado pelo Go- 
vernador, mas estou à dispo-! 
sição em todas as questões 
que forem de interesse doi 
povo maranhense", garantiu. | 
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