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O Brasil sedia as 

Olimpíadas de 2016 

Lula, Pelé e Sérgio 

Cabral foram decisivos 

í 

no 

Presidente Lula (C), ministro dos Esportes Orlando Silva (E) e o 
governardordo Rio Sérgio Cabra! com bandeira da candidatura carioca 

Nunca um presidente da Repúbli- 
ca lutou tanto para que o Brasil sedi- 
asse um evento mundial. Lula termi- 

nou chorando de emoção, dizendo: as 
lágrimas não são sinal de fraqueza, 
são fruto da emoção pela vitória con- 

quistada. É preciso que tenhamos 
mais governantes que chorem. 

(Leia página 14) 

Ita Coelho, firme como sempre. Apóía 

a Campanha Pró-Maranhão do Sul 

Depois de quase dois anos sem 
nos encontrarmos, estivemos com 
o prefeito Ita Coelho, líder tradicio- 
nal da esquerda, no Sul do Estado, e 
com sua esposa Sônia, em sua fa- 
zenda, na região do Umburuçu, em 
Feira Nova. 

E lhe indagamos: 
F.M.S- Ita, como você analisa 

a situação política do Maranhão? 
Ita- Ficamos tristes com os últi- 

mos acontecimentos que culminaram 
com a cassação deJackson Lago, que 
era nosso amigo e recuperou a rodo- 
via Feira Nova- Riachão. Antes dele, 
recebemos o apoio de José Reinaldo, 
que, através do dr. Marcelo Tavares 
nos ajudou muito.Devemos a ele o 
hospital, a poços, calçamento de ruas, 
varias estradas vicinais e expansão 
da rede de água. 

Além das obras, havia muita sin- 
ceridade no nosso relacionamento. 

Na área federal, votamos em 
Jomar (PT), que não foi eleito, 
mas recebemos apoio do deputa- 
do Domingos Dutra (PT), que 
conseguiu para o município um 
recurso para uma patrulha meca- 

Jta, em sua fazenda, concede entrevista a FMS 

nizada e para uma ambulância 
destinada ao hospital. 

Portanto, com roda sinceridade, 
não podemos reclamar dos governos 
anteriores. E claro, entretanto, que 
Feria Nova necessita de muito mais 
e lutaremos para conquistar, como é 
nosso dever. 

F.M.S- O dr. Edmar está pre- 
parando um encontro Pró- Mara- 
nhão do Sul no próximo dia 31- 
que Você acha dessa campanha? 

íta- Acho muito justa. E um velho 
sonho da nossa população. Queremos 
participar ativamente dessa campa- 
nha. 

O Estado do Tocantins 

completou 21 anos 

?' 
r~ 

* 

J 
Capital do Tocantins, Palmas 

ELIZABETE OLIVEIRA 

Em 5 de outubro de 1988 o nor- 
te de Goiás finalmente é emanci- 
pado e passa a se chamar Tocan- 
tins. A criação do Estado é fruto 
de uma luta iniciada em 1821 por 
Teotônio Segurado, e que ao lon- 
go dos anos foi bloqueada por 
muitos governantes inclusive por 
Samey, quando era presidente da 
república, mas, hoje, pode ser co- 
memorada, graças à luta e ao ideal 
do ex-governador Siqueira Campos 
e de seus companheiros. 

O Tocantins é o estado máis 
novo da federação brasileira, 
apresentando excelentes índices 
econômicos.A economia se ba- 
seia no comércio, na agricultura 
de arroz, milho, feijão, soja e na 
pecuária. 

São fortes os sinais econômicos 
e sociais que permitem comemorar 
com alegria a criação do Estado. 
Apesar das dificuldades a popula- 
ção tem muito a comemorar, diante 
da profunda transformação de suas 
vidas ocorrida a partir da criação 
do Tocantins. 

A Ia Audiência Pública 

de Alto Parnaiba 

1 

Nossa equipe de reportagem es- 
teve nos dias 10 e 2 em Alto Pamai- 
ba-MA, uma das últimas cidades do 
Sul do Maranhão, divisa com o Piauí. 
Àlto Parnaiba é uma cidade históri- 
ca situada ao lado esquerdo do Rio 
Parnaiba, tendo ao lado direito a ci- 
dade de Santa Filomena, Piaui. Como 
na maioria das cidades do interior do 
Maranhão possui sérios problemas 
sociais devido a falta de desenvolvi- 
mento econômico. Apesar da imen- 
sa área com plantação de soja, o que 
se percebe é que o município não 
usufrui dos lucros advindos desse 

negócio. Até hoje, a cidade Sul Ma- 
ranhense usa DDD e energia elétri- 
ca do Piauí. 

O prefeito dr. Emani Soares des- 
de que assumiu a gestão do municí- 
pio há 8 meses, vencendo Ranieri 
Soares, que concorrera à reeleição, 
tem tentado colocar a prefeitura e 
todos os seus órgãos em funciona- 
mento normal pois recebeu a prefei- 
tura totalmente sucateada. 

Durante a viagem fomos convi- 
dados a participar de uma audiência 
pública pela melhoria dos serviços 
(Leia página 11). 
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EDITORIAL 

A troca de partidos 

- imagem do nosso 

regime político 

Dia 3, terminou o prazo para os parlamentares e 
aqueles que desejam trocar de partidos realizarem 
legalmente seu intento. 

Trocaram de legenda milhares de políticos com man- 
dato ou sem mandato, sem sequer se preocupar com 
o programa das agremiações escolhidas, procurando 
apenas a maneira mais fácil para se eleger ou reele- 
ger. 

Poucos querem saber qual o partido que corres- 
ponde ao seu pensamento político e ideológico, que 
se afine com seus ideais, que luta com mais firmeza e 
coerência pelo desenvolvimento do município, esta- 
do ou país. Quase todos querem apenas se encostar 
num grupo que facilite sua eleição e lhes garanta um 
cargo na administração pública. 

Os políticos, de um modo geral, raciocinam como 
se fizessem um negócio, verdadeira barganha, em que 
o lucro inicial é a eleição para um cargo eletivo ou um 
importante cargo na administração pública e funções 
para a esposa, filhos, parentes e amigos, durante a 
época em que permanecerem no poder. 

A eleição é um verdadeiro prêmio da Loteria Fede- 
ral. No momento em que os candidatos se elegem, 
mudam completamente suas vidas. Ninguém lhes co- 
bra mais os débitos acumulados durante as campa- 
nhas eleitorais anteriores e seu crédito se restabele- 
ce em todos os patamares, desde o açougueiro até 
os bancos; e a esposa muda o guarda-roupa, troca 
de manicure, de restaurante aos domingos, substitui 
algumas amigas intimas, e muda os filhos de colégio. 

Mas os seus eleitores continuam a sonhar com em- 
pregos e favores que lhes facilitem a vida, ouvindo 
diariamente suas promessas. E a vida não muda coi- 
sa alguma. As promessas, agora, se transferem para 
a eleição futura, jogando a culpa do que acontece 
para os escalões superiores, ameaçando mudar de 
partido na próxima eleição. Que safados! Que corja 
de salteadores, sonhando sempre crescer na escala 
do poder, para se beneficiar mais. tirar mais proveitos 
da máquina administrativa e roubar mais os cofres 
públicos! Sem dinheiro não podem distribuir peque- 
nas benesses entre os milhares de eleitores, ávidos 
para conseguir uma pequena vantagem, a mínima que 
seja. Em conseqüência não se reelegerão. Para me- 
lhorar seu discurso no próximo pleito, o sabidão troca 
de partido e aparece nos palanques com nova roupa- 
gem, prometendo mundos e fundos a uma massa hu- 
mana, sem consciência e sem horizontes. 

Este é o nosso modelo político, conseqüência do 
modelo social e econômico, em que o dinheiro e o 
poder são a medida de todos os valores. Por isso, 
quase todos os políticos correm atrás dele, para con- 
segui-lo a qualquer custo, já que não cumprem as 
promessas. E trocam de partido como quem troca de 
roupa, ou uma mulher troca de penteado ou de ma- 
quiagem, para enganar a multidão que sonha com dias 
melhores. Não há dúvida que . alguns 
políticos(poucos)são sérios idealistas. 

"Tudo é loucura ou sonho no começo. Nada do que o 
homem fez no mundo teve início de outra maneira. Mas 
já tantos sonhos se realizaram, que não temos o direito 
de duvidar de nenhum" (Monteiro Lobato) 
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Grajáu comemora Semana do Trânsito com 

implantação do sistema municipal de segurança 

Nas comemorações da Se- 
mana do Trânsito, o Batalhão 
da Polícia Militar de Grajaú e 
CIRETRAN realizaram uma 
campanha educativa, distribu- 
indo panfletos e orientando 
condutores de veículos e pe- 
destres para os cuidados que 
devem ser tomados ao transi- 
tarem nas ruas, avenidas e ro- 
dovias, com vistas a evitarem 
acidentes e a preservação da 
vida. 

Foram colocadas faixas e 
realizada uma exposição de ve- 
ículos que sofreram acidentes, 
chamando a atenção para os 
riscos da direção perigosa, o 
uso de bebidas alcoólicas e 
outros fatores que contribuem 
para que aconteçam acidentes. 

O Coronel Alcino Batista, 
que neste momento ministra 
treinamento para futuros 
Agentes Municipais de Trân- 
sito, lamentou pelo fato de o 
Município não ter participado 
desses movimentos, que são 
de grande relevância para o 

esclarecimento da sociedade, 
pois está no inicio do trabalho 
de implantação do Sistema de 
Segurança do Município, mas 
como pessoa de grande expe- 
riência nessa área, pediu a to- 
dos que reflitam sobre o uso 
do veículo automotor. Que uti- 
lizem os benefícios, e não os 
malefícios que eles possam 
trazer. 

Em seguida, o Coronel Al- 
cino prestou informações so- 
bre o Sistema Municipal de Se- 
gurança que está iniciando a 
implantação: "A Prefeitura de 
Grajaú tomou a decisão de 
municipalizar o trânsito. Criou 
o Departamento Municipal de 
Trânsito e Transportes, que in- 
clusive já tem diretor nomea- 
do. Realizou concurso públi- 
co para Agentes de Trânsito, 
que foram convocados e estão 
em fase de capacitação". 

A Prefeitura adotou ainda a 
providência de mandar elabo- 
rar o projeto de sinalização da 
cidade, que será implantado 

Deputado Ronaldo Carvalho e a 

Senadora Kátia Abreu, líderes 

da ala reacionária do Parlamento 

Quem conhece a história 
da família Caiado, em Goi- 
ás, desde o Império até a Re- 
pública antes de 1930, não 
se espanta das posições ra- 
dicais e violentas desse re- 
bento que atua em nossos 
dias na política brasileira, o 
médico goiano Dr. Ronaldo 
Caiado, que conserva a mes- 
ma mentalidade de seus an- 
cestrais, acostumados a con- 
quistar e manter o poder na 
base do fuzil e da metralha- 
dora. 

Já a senadora Kátia 
Abreu, todos os tocantinen- 
ses conhecem toda sua tra- 
jetória e a base social que lhe 

dá sustentação. 
Os dois, agora, têm como 

meta principal defender o la- 
tifúndio improdutivo, que a 
Constituição determina que 
seja desapropriado e entre- 
gue aos trabalhadores sem- 
terra, apoiando a ação vio- 
lenta da polícia militar con- 
tra os trabalhadores rurais, 
que refletem ainda hoje o es- 
tágio feudal de nossa agro- 
pecuária. 

Os dois constituem a 
chefia da tropa de choque da 
elite mais conservadora da 
nação, responsável pela fome 
a que estão submetidos mais 
de 60 milhões de brasileiros. 

Eleição no Tocantins deve 

ocorrer dia 9; partidos 

deverão indicar candidatos 

(PALMAS) - O presidente 
em exercício da Assembléia 
Legislativa, Júnior Coimbra 
(PMDB), disse que a Casa uti- 
lizará todo o prazo previsto 
para a realização da eleição 
indireta, de forma que o plei- 
to, segundo ele, possa ocor- 
rer no dia 9 de outubro. A elei- 
ção decidirá os novos gover- 
nador e vice-governador do 
Tocantins, para o mandato 
tampão. 

A definição do presidente 
vem um dia depois de o Tri- 
bunal Superior Eleitoral (TSE) 

Estúdio 
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imediatamente completando 
assim, as exigências para re- 
gularização junto ao Conselho 
Estadual de Trânsito na parte 
documental. A partir daí é im- 
plantar o trabalho de campo, 
como os agentes na rua, ad- 
ministrando e organizando toda 
a situação no que se refere à 
circulação de veículos nas ruas 
de Grajaú. 

O Coronel Alcino informou 
ainda que a partir de janeiro de 
2010 estará sendo colocada 
em ação a segunda parte da 
implantação do Sistema de 
Segurança do Município, com 
o funcionamento da Guarda 
Municipal, para a qual foi rea- 

lizado concurso público com 
aprovação em torno de 74 pes- 
soas que passarão por treina- 
mento para atuarem nas ruas. 

Embora a segurança públi- 
ca seja responsabilidade do 
Estado, Grajaú tem um efeti- 
vo de apenas 4 agentes e um 
delegado na Polícia Civil, e 32 
policiais militares. A implan- 
tação da Guarda Municipal, se 
integrando aos efetivos esta- 
duais, trará a expectativa de 
evoluir na prestação de servj- 
ços de segurança pública, em 
benefício da população. So- 
mente a Guarda Municipal terá 
o dobro dos dois efetivos das 
policias estaduais. 

Deputada federal deixa o 

DEM por discordar da 

senadora Kátia Abreu que 

rompeu com governo Gaguim 

considerar que a atribuição de 
realizar o pleito é mesmo da 
Assembléia. Apesar da prer- 
rogativa, Coimbra já acenou 
que deve haver alteração na 
lei aprovada pela Casa de Leis 
para definir a disputa. Segun- 
do ele, deve ser incluída na 
regra a participação dos par- 
tidos políticos na indicação 
dos candidatos. 

O presidente disse que vai 
se reunir com os demais de- 
putados estaduais - ainda sem 
data marcada - para discutir a 
alteração. 

(BRASÍLIA) - A deputada 
federal Nilmar Ruiz (DEM) pro- 
tocolou na sexta-feira, 25, nos 
diretórios metropolitano de Pal- 
mas, estadual e nacional ofíci- 
os requerendo a desfiliação da 
sigla. Esta é a primeira baixa im- 
portante do partido após a tran- 
sição do governo estadual e a 
turbulência criada com a deci- 
são do comando do partido de 
não apoiar o governo Carlos 
Gaguim (PMDB). 

Nilmar afirmou que não con- 
corda com a forma "como o par- 
tido vem sendo conduzido". 
Também: que as decisões são 
tomadas e ela só fica sabendo 
pela imprensa, como ocorreu 
nos casos da possível candida- 
tura do deputado federal João 
Oliveira, presidente estadual do 
DEM, ao governo e na decisão 
de não apoiar o governo de Ga- 
guim, mesmo com todos os par- 
tidos sendo convidados para a 
coalizão. 

Nilmar disse já ter convite de 
alguns partidos, como o PTB, 
PMDB, PSB e PR, mas afirmou 
estar conversando com seus 

companheiros para decidir em 
qual ingressar. 

A deputada está desde 2005 
no DEM, tendo se filiado logo 
após o rompimento da União do 
Tocantins (UT). Ela foi eleita pre- 
feita de Palmas em 2000 pelo en- 
tão PFL. Em 2003, ingressourio 
PL, juntamenlo com o ex-gover- 
nador José Wilson Siqueira Cam- 
pos (hoje no PSDB) c José Ed- 
mar Brito Miranda (sem partido, 
ex-secretário de Infracstrutura 
do Estado). 

A saida de Nilmar evidencia 
ainda um racha explícito no DEM 
c o distanciamento de importan- 
tes deputados estaduais e fede- 
rais com o comando do partido 
no Estado, a cargo do deputado 
João Oliveira c da senadora Ká- 
tia Abreu, que em reunião há al- 
guns dias anunciou a democra- 
tas a intenção de lançar candi- 
dato para disputar com Gaguim. 
Isso procovou a crise, já que al- 
guns deputados disseram não 
abrir mão do apoio ao governa- 
dor interino, que poderá ter o de- 
mocrata Paulo Roberto como 
vice de sua chapa. 

A lanchonete Loiola tem novo endereço. 

VISITE-A 

Rua Odolfo Medeiros junto ao Bradesco 

Carolina tem novo Site 
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NOTICIAS DE ESTREITO - MA 

Estreito marcha à frente na 

área da Saúde na Escola 

O Município de Estreito desenvolverá o 
programa Saúde na Escola-PSE cm parceria com 
equipes de Saúde e educação, atendendo alunos 
na arca rural e urbana. Hoje o município conta 
com 38 escolas na area rural e 17 na Zona Urbana, 
um total de 2.605 alunos na Zona RuarI e 4.661 na 
urbana, atendendo ainda alunos do PEJA, um 
numero de 1,378. 

O Programa foi oficialmente lançado em 
Estreito em uma solenidade que reunião 
profissionais ligados a saúde, educação, 
insituições e classe empresarial. O Prefeito 
Zequinha Coelho, fez em seu discursouma 
homenagem aos profissioanis da saúde que 
estavam no local e que além de Jovens na area de 
enfermagem, fisoterapia, odontologia, nutrição, 
dentre outros, mostrando que 90% deles são 
estreitenses. Falou do valor que é para todos nós 
porder contar com o trabalho desses profissionais 
que com certeza dedicam o melhor para sua cidade. 
Por fim o prefeito Zequinha Coelho agradeceu a 
colaboração das coordenadoras do Programa em 
Estreito Dra. Edna Matos e Sra. Elana, desejou o 
um bom trabalho e aproveitou para dizer aos 
empresários que a iniciativa privada precisa 
abraçar a causa, que a união entre empresas 
privadas e prefeitura dar condição a novos tempos 
para Estreito, que nada se faz sozinho. 
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<4 Saúde e a Educação são áreas priorizadas por Zequinha Coelho 

Creche Pôr-do-Sol de Estreito - MA, 

comemora Dia do Folclore 

Secretaria Municipal de Educação de Estreito 

realiza evento histórico na zona rural 

Com muitas brincadeiras, alegria e cultura, a 
Creche Pôr-do-Sol comemora dia do Folclore com 
as criancinhas. Desde cedo, elas aprendem o valor da 
nossa cultura, de histórias, mitos e brincam com as 
monitoras da creche. Prefeito Zequinha Coelho, a 
Primeira dama Rosiida Coelho, secretaria de educação 
Analdiane Noleto, estiveram no evento c 
compartilharam desse dia diferente com todas as 
crianças. Foi uma manha de muita emoçaõ para 
todos e dc grande valor. A Educação se dá de todas 
as formas e a arte, a história é uma delas. Na ocasião, 
a creche recebeu doação dc brinquedos da primeira 
dama Rosiida Coelho, que recebeu o carinhos dc 

í-' 

A Ia dama é apaixonada por crianças 

A Prefeitura Municipal de Estreito, através 
da Sec. Mui. De Educação e Departamento dc 
Cultura, realizou no dia 02 de Outubro deste ano, 
o maior encontro de escolas municipais da Zona 
Rural. O evento foi realizado em dois 
Assentamentos: Assent. Gov. Luis Rocha c 
Assent. Sol Nascente, onde receberam em dois 
momentos todas as escolas da Zona Rural do 
município de Estreito. O sucesso do encontro 
além dc ter superado todas as expectativas, 
trouxe a todos uma certeza de que a qualidade 
de ensino no município tem sido acançada a 
cada dia. Professores, a Secretaria de Educação 

Analdiane Noleto, Diretora Dcpart. De Cultura 
Ivoneide Franco, toda equipe envolvida no 
Projeto, ficaram felizes com resultado positivo 
do encontro. 

Prefeito Zequinha Coelho, Primeira dama Sr.a 
Rosiida Coelho, secretários Municipais, 
vereadores presentes, dentre demais 
convidados, puderam assistir a grandes 
apresentações culturais, organizadas e 
apresentadas pelos próprios alunos. 

A cada aprcscntção uma emoção diferente. 
Alegria, irreverência e criatividade com 
dosagens certa para um belíssimo dia cultural. 

Grupo folclórico apresenta-se para as crianças 

Zequinha Coelho assina Convênio com o 

Incra e confirma entrevista após sua eleição 

Zequinha Coelho assinou convênio com o 
Incra, publicado no D. Oficial ontem, para fazer 
72 Km de estradas Vicinais. 

Conversando com o editor da Folha do 
Maranhão do Sul, Zequinha Coelho confirmou a 
sua entrevista concedida logo após sua eleição, 
quando expôs seu Projeto de Governo: 

Io- Asfaltamento das ruas da sede do municí- 
pio e ordenamento do trânsito.; 

2o - Construção de mais salas de aulas dos 
cursos fundamentais e médio; 

3o - Construção e melhoria das estradas vici- 
nais; 

4o - Obter mais recursos do governo federal, 
através de emendas por deputados federais, 
visando o saneamento básico, a saúde, a 
educação e a construção de casas populares. 

Zequinha Coelho nos confirmou que conti- 
nua certo de realizar muito mais do que prometeu 
quando assumiu o governo. 

Professores e alunos da zona rural fizeram grandes apresentações 
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Apresentação de uma típica dança Dona R°sildÍtendo a seu lado as secretarias de Saúde e 
Educação, em encontro realizado na zona rural 
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Ceste desvia Rio Tocantins 

na Hidrelétrica de Estreito 

A Usina Hidrelétri 
ca Estreito, uma 
das maiores 

obras do PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimen- 
to), do governo federal, con- 
cluiu na última semana o des- 
vio do rio Tocantins. O even- 
to acontece antes do perío- 
do de chuvas do final do ano, 
garantindo o cumprimento 
do cronograma para a entra- 
da em operação comercial 
em outubro de 2010. A UHE 
Estreito terá capacidade ins- 
talada de 1.087 MW e está 
a cargo do Consórcio Estrei- 
to Energia (CESTE), forma- 
do pelas empresas GDF 
SUEZ, VALE, ALCOA e 
CAMARGO CORRÊA. 

A barragem da Usina Hi- 
drelétrica Estreito, que será 
construída no leito do rio 
após seu desvio, terá 480 
metros de comprimento e 60 
metros de altura máxima e 
nela serão empregados cer- 
ca de 2.2 milhões de m3 de 
enrocamento (maciço com- 
posto por blocos de rocha) e 
argila compactados. 

O rio Tocantins está sen- 
do desviado por seis vãos re- 
baixados dos 14 que com- 
põem o vertedouro da usina, 
cujas obras civis foram con- 
cluídas no tempo recorde de 
10 meses. Nelas, foram uti- 
lizados 450 mil m3 de con- 
creto, suficientes para cons- 
truir seis estádios do porte do 
Maracanã. 

Paralelamente aos traba- 
lhos realizados no canteiro, 
ocorrem os serviços de aqui- 
sição de propriedades e re- 
manejamento da população, 
além da realocação da infra- 
estrutura na área do futuro 
reservatório da UHE Estrei- 
to, que engloba a construção 
e alteamento de pontes, re- 
locação de linhas de trans- 
missão, construção de estra- 
das e atracadouros, entre 
outras obras. 

A previsão é que o enchi- 

mento do reservatório seja 
iniciado em julho de 2010 e 
em outubro do mesmo ano se 
inicie a operação comercial 
do primeiro dos oito grupos 
turbo-geradores de energia. 
A UHE Estreito deve estar 
em pleno funcionamento até 
o final de 2011. 

Durante a fase de implan- 
tação do empreendimento, 
estão sendo gerados cerca de 
10 mil empregos diretos e 25 
mil empregos indiretos, tota- 
lizando 35 mil postos de tra- 
balho. A UHE Estreito tem 
priorizado a contratação da 
mão-de-obra local. Atualmen- 
te, 80% dos trabalhadores são 
dos estados do Maranhão e 
Tocantins. 

Localização - A Usina de 
Estreito está localizada ao 
norte do Tocantins e sudo- 
este do Maranhão. O barra- 
mento estará situado entre 
os municípios de Palmeiras 
do Tocantins e Aguiamópo- 
lis (TO) e Estreito (MA). Em 
Estreito, será instalada a 
casa de máquinas ou de for- 
ça, onde se dará a geração 
de energia elétrica. 

Os municípios da área de 
influência direta da UHE Es- 
treito, que considera não só 
o local da barragem como 
também o respectivo reser- 
vatório, são: Carolina e Es- 
treito, no Maranhão; Aguiar- 
nópolis, Babaçulândia, Bar- 
ra do Ouro, Darcinópolis, Fi- 
ladélfia, Goiatins, Itapiratrins, 
Palmeirante, Palmeiras do 
Tocantins e Tupiratins, no 
estado de Tocantins, totali- 
zando 12 municípios. 

Números 
- Início das obras; 15 de 

fevereiro de 2007 
- Custo do empreendimen- 

to: cerca de RS 3,6 bilhões 
- Potência instalada da 

usina (capacidade nominal 
instalada): 1.087 MW 

- Energia assegurada: 
641,1 MW médios 

- Área do reservatório: 

440 km2, excluindo a calha 
do rio 

- Extensão do reservató- 
rio: 290 km 

- 8 unidades geradoras 
Kaplan, de 135,87 MW 

- Barragem de enroça- 
mento com núcleo de argila, 
com 480m de comprimento 
e altura máxima de 60m 

- Data do início de enchi- 
mento do reservatório: julho 
de 2010 

- Data do início da ope- 
ração comercial da primeira 
turbina: outubro de 2010. 

- Compensação financei- 
ra pela utilização de recur- 
sos hídricos para fins de ge- 
ração de energia elétrica aos 
estados e municípios que te- 
rão área alagada pela forma- 
ção do reservatório da UHE 
Estreito; cerca de RS 20 mi- 
lhões anuais. 

- Recursos sobre geração 
de impostos sobre os inves- 
timentos em obras civis e 
montagem/fornecimento de 
equipamentos durante a 
construção da barragem: 
cerca de RS 329 milhões. 

- Recursos sobre geração 
de impostos após a constru- 
ção da barragem: cerca de 
RS 170 milhões/ano 

- Localização: a 130 km 
da cidade de Imperatriz/MA 
e 513 km da cidade de Pal- 
mas/TO. Acesso ao cantei- 
ro de obras pela Rodovia 
Belém - Brasília. 

Consórcio Estreito Ener- 
gia - Participação no Consór- 
cio Estreito Energia (CES- 
TE) - concessionária da 
UHE Estreito: GDF Suez 
Energy (40,07%), Vale 
(30%), Alcoa (25,49%) e 
Camargo Corrêa Energia 
(4,44%). O CESTE é deten- 

tor da concessão para uso de 
bem público para a constru- 
ção e operação da UHE Es- 
treito, conforme resultado do 
Leilão da ANEEL n0 01/ 
2002, realizado no dia 12 de 
julho de 2002. 
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o senhor Alcides da Cunha Araújo 
mostra sua primeira carteira de trabalho obtida 
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Desvio do Rio Tocantins pelo vertedouro da UHE Estreito é concluído 

Devio do Rio Tocantins marcç uma grande etapa cumprida no cronograma da UHE Estreito 

CESTE Usina Social registra mais de 48 mil 

atendimentos em Goiatins e Barra do Ouro 

As duas edições do CES- 
TE Usina Social 2009 realiza- 
das nos municípios tocanti- 
nenses de Goiatins e Barra do 
Ouro superaram as expectati- 
vas. Mais de 48 mi! atendi- 
mentos foram registrados pelo 
projeto nos dois municípios. 

Promovido pelo Consórcio 
Estreito Energia (CESTE), em 
parceria com as Prefeituras 
Municipais e operacionalizado 
em parceria com o Serviço 
Social da Indústria - Sesi 
(TO), o CESTE Usina Social 
disponibiliza serviços nas áre- 
as de cidadania, saúde, edu- 
cação, além de atividades de 
lazer e cultura. 

Em cada edição, foram ofe- 
recidos, durante um dia intei- 
ro, serviços de emissão de do- 
cumentos, odontologia preven- 
tiva (aplicação de flúor, pales- 
tras educativas de escovação e 
distribuição de kits odontológi- 
cos com pasta, fio e escova 
dental), recreação, atividades 
infantis, pintura artística, ofi- 
cina de reciclagem, ginástica, 
gincanas, dentre outras. 

Para a lavradora de Goia- 
tins, Maria Luzia Freitas, o 
CESTE Usina Social represen- 
tou uma oportunidade única, 
principalmente para pessoas 
carentes da região que não 
possuíam documentos. "Co- 
nheço pessoas idosas que mal 
possuem a certidão de nasci- 
mento. Fico feliz de participar 
e trazer minha família para 
este bonito evento", destacou 
dona Luzia, que garantiu para 
si e para seus três filhos as car- 
teiras de identidade, trabalho 
e CPF. 

O morador de Barra do 
Ouro, senhor Alcides da Cu- 
nha Araújo, de 58 anos, per- 
correu cerca de 30 km do po- 
voado Morro Grande até a 
Escola Estadual Professor Vi- 
cente José Vieira, onde foi re- 
alizado o CESTE Usina Soci- 
al, para conquistar um antigo 

sonho: emitir a sua carteira de 
trabalho. "Estou feliz, pois 
consegui a primeira carteira de 
trabalho da minha vida", co- 
memorou. 

Além dos atendimentos nas 
áreas de cidadania, lazer, saú- 
de e educação realizados no 
evento principal, cursos pro- 
fissionalizantes na área de em- 
preendedorismo também fo- 
ram promovidos à população 
de Goiatins e Barra do Ouro. 
Outra novidade foi a Copa 
CESTE, com campeonato de 
futsal para crianças e adoles- 
centes, com entrega de meda- 
lhas e troféus. 

De acordo com a Gerente 
de Projetos Econômicos do 
CESTE, Cassandra Gelsomi- 
no Molisani, o evento tem al- 

cançado o seu objetivo de pro- 
mover a integração da popu- 
lação e sua aproximação com 
o empreendimento da UHE 
Estreito. "Conseguimos, por 
meio de várias ações, contri- 
buir para o bem-estar da po- 
pulação e trazer mais informa- 
ções sobre o que vai ser a Usi- 
na de Estreito e seus benefí- 
cios para toda a região e para 
o país", declarou. 

O CESTE Usina Social irá 
percorrer os 12 municípios 
que fazem parte da área de 
abrangência da UHE Estreito. 
A meta é realizar cerca de 400 
mil atendimentos em todos os 
municípios, superando o ín- 
dice alcançado em 2008, 
quando foram feitos mais de 
356 mil atendimentos. 
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Representantes do CESTE, Carolina Sirrari e EuOerth Moreira, 
entregam certificados para alunas dos cursos profissionalizantes 
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Jackson Lago prestigia filiação 

de Carlos Amorim no PDT 

Secretário de Governo na ad- 
ministração de Imperatriz e ex- 
vereador por três mandatos, Car- 
los Amorim se filia hoje no PDT. 
O evento acontece às 9 horas, 
na Câmara Municipal, e contará 
com a participação do ex-gover- 
nador Jackson Lago, que vem à 
cidade especialmente para o ato 
político. Também há outras lide- 
ranças do partido na cidade, 
como o vicc-prcfeito, Gcan Car- 
io, e o presidente municipal da 
legenda, Fernando Antunes, da 
região e ainda de partidos alia- 
dos, como o prefeito Sebastião 
Madeira (PSDB). Também parti- 
cipa da solenidade, o ex-sccrc- 
tário da Juventude e assessor 
especial do ministro do Traba- 
lho e Emprego, Ueverton Rocha. 

Durante a entrevista. Cadi- 
nhos Amorim deixou claro sua 
pretensão de disputar mais uma 
vez, nas próximas eleições, uma 
cadeira na Assembléia Legisla- 
tiva do Estado. Ele acredita que. 

desta feita, alcançará a tão de- 
sejada cadeira no parlamento 
estadual para representar Impe- 
ratriz e a região Tocantina. Isso 
porque o prc-candidato contará 
com o apoio do prefeito Sebas- 
tião Madeira, que hoje se tomou 
o prefeito de maior aceitação 
entre seu eleitorado, como reve- 
lou uma pesquisa realizada re- 
centemente em Imperatriz. 

Madeira, de acordo com au- 
xiliares mais próximos, tem um 
compromisso com Carrinhos 
Amorim, o qual abriu mão de uma 
candidatura majoritária da elei- 
ção do ano passado para apoiá- 
lo. A escolha de Carrinhos Amo- 
rim pelo PDT tem as bênçãos ou 
aprovação do próprio Sebasti- 
ão Madeira. 

Carrinhos Amorim, que já foi 
filiado ao PSDB e desde a última 
eleição estava no PSB, de onde 
saiu "por conseqüência de uma 
candidatura que almejo para o 
próximo pleito. Saio sem mágo- 

i mm.. 

ri 

m 
fâml 

Ex-governador do 
Maranhão Jackson Lago 

as e sem magoar ninguém". A 
respeito da nova legenda, afir- 
mou que chega ao PDT para en- 
frentar desafios. "Numa nova le- 
genda, uma nova luta, alicerça- 
da na experiência adquirida e na 
expectativa de vitória". 

Helter Dantas assume presidência do diretório 

municipal do PMDB de Araguaína, José Ferreira 

Barros filiar-se ao PPS e Palmeri Bezerra no PSB 

(Araguaína-TO) - O 
chefe de gabinete da prefei- 
tura de Araguaina, Helter 
Dantas, assumiu nesta quin- 
ta-feira, dia Io de outubro, a 
presidência do diretório mu- 
nicipal do Partido do Movi- 
mento Democrático Brasilei- 
ro (PMDB) de Araguaina. 
Dantas assume o diretório 
após a desfiliação do ex-pre- 

sidente José Ferreira Barros 
Filho que saiu do PMDB para 
o PPS, e também da saída do 
primeiro vice-presidente, Pal- 
meri Bezerra, que foi para o 
PSB. 

O ata de posse foi assina- 
do pelo presidente estadual do 
PMDB, Oswaldo Reis, c o do- 
cumento encaminhado para o 
Tribunal Regional Eleitoral. 

Dantas comentou que o 
partido, no município araguai- 
nense, encontra-se fortaleci- 
do, com cinco secretários 
municipais e quatro vereado- 
res, além do vice-prefeito. O 
novo presidente do diretório 
municipal ressaltou que o par- 
tido estará atuante na apre- 
sentação de candidatos locais 
para as próximas eleições. 

Eleição para governador do Tocantins terá 

dois candidatos: Derval de Paiva versus Gaguim 

Candidato registra chapa a 10 minutos 

(PALMAS) - Faltando cer- o fechamento dessa edição. 
ca de 10 minutos para encer- 
rar o horário determinado pelo 
PMDB para apresentação de 
chapas de pré-candidatos ao 
governo estadual para o man- 
dato tampão, Derval de Paiva 
oficializou sua participação na 
disputa interna, que será de- 
cidida em convenção no dia 5 
de outubro. As informações 
são do secretário geral do par- 
tido, Carlos Braga. 

Os dados protocolados por 
Derval estavam em análise até 

Desde o período da tarde, Der- 
val de Paiva, Moisés Avelino, 
Josi Nunes, Carlos Braga, San- 
doval Cardoso, José Humber- 
to, Augusto Pugliese e João 
Tabocão estavam reunidos no 
diretório do partido, discutin- 
do o registro da chapa. Ape- 
sar de estar registrado, não 
havia previsão para o fim da 
reunião. Eles tentam o consen- 
so para que o partido tenha 
chapa única, possivelmente 
com Carlos Henrique Gaguim 

Projetos e soluções inovadoras 

que valorizam seu espaço proporcionando 

a você, o melhor custo beneficio. 

Elaboração de projetos de Arquitetura e jk 
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projeío arquitetônico 
fe qualidade é o melhor 

investimento da sua obra! 

Congresso recebe projeto que 

barra políticos "ficha suja" 

do fim do prazo 

disputando o governo. 
Carlos Braga informou 

que durante ,loda a reunião 
nesta segunda o foco princi- 
pal foi o pedido de união da 
sigla, para evitar a disputa 
interna. Foi convocada para 
quarta-feira, 30, uma reunião 
da executiva estadual para 
homologação das chapas. Na 
ocasião, serão verificadas se 
as chapas registradas - caso 
continuem a ser duas - se- 
guem as normas do estatuto 
da sigla. 

ARQUITETURA 

Dia 30.09, foi entregue, no Congresso 
Nacional, Projeto de Lei de iniciativa po- 
pular tendo em anexo 1.300.000 assinatu- 
ras. Esse projeto, fruto da a campanha do 
MCCE - Movimento de Combate à Cor- 
rupção Eleitoral, tendo como nome Cam- 
panha Ficha Limpa, se aprovado, impede 
a candidatura de políticos já condenados 
em Ia instância do sistema judicial. 

O Projeto de Lei de iniciativa popular so- 
bre a vida pregressa dos candidatos pretende: 

•Aumentar as situações que impeçam o re- 
gistro de uma candidatura, incluindo: 

■Pessoas condenadas em primeira ou úni- 
ca instância ou com denúncia recebida por 
um tribunal - no caso de políticos com foro 
privilegiado - em virtude de crimes graves 
como: racismo, homicídio, estupro, tráfico 
de drogas e desvio de verbas públicas. Essas 
pessoas devem ser preventivamente afasta- 
das das eleições ate que resolvam seus pro- 
blemas com a Justiça Criminal; 

■Parlamentares que renunciaram ao car- 
go para evitar abertura de processo por que- 
bra de decoro ou por desrespeito à Consti- 
tuição e fugir de possíveis punições; 

•Pessoas condenadas em representações 
por compra de votos ou uso eleitoral da má- 
quina administrativa. 

■Estender o período que impede a candi- 

datura, que passaria a ser de oito anos. 
•Tornar mais rápidos os procesaos judici- 

ais sobre abuso de poder nas eleições, fazen- 
do com que as decisões sejam executadas 
imediatamente, mesmo que ainda caibam re- 
cursos. 

Para valer nas próximas eleições, o proje- 
to precisa passar pela Câmara e pelo Senado 
até o dia 5 de junho do ano que vem. 

O que devemos ter cuidado é para que 
esse projeto, que é fruto dos anseios mais 
nobres de nossa sociedade, não tenha seu 
objetivo principal barrado e que passe a se 
tornar o Projeto Ficha quase Limpa a partir 
de várias flexibilizações que deverão ser pro- 
postas por um grande grupo de políticos que 
se encaixam em qualquer situação descrita 
pelo projeto. De qualquer forma, o movimento 
já apresenta saldo positivo no que se refere à 
participação da população para a construção 
de uma maior conscientização de nosso povò 
assim como instrumento de pressão sobre 
aqueles que não possuem condições éticas e 
morais para exercer tais cargos c para uma 
melhor seleção dos homens que nos repre- 
sentam. 

Há 10 anos, o Congresso Nacional não 
via uma ação como esta: 1,3 milhões de assi- 
naturas tentando colocar um projeto na pau- 
ta de votações. 

Deoclides Macedo 

continua no PDT 

Deoclides Macedo tem se revelado um bom 
administrador e um político firme, sem se abalar 
com a ação de seus adversários políticos, que 
procuram destruir a sua imagem. 

Quando foi candidato a vice-governador em 
2002, manteve-se fiel a seu grupo político até a 
eleição seguinte, de 2004, quando disputou a 
Prefeitura Municipal, reelegendo-sc em 2008 
quando obteve mais de 91% dos votos c fez todos 
os vereadores, fato que realça seu prestígio junto 
à população de Porto Franco. 

Agora, c indiscutivelmente um forte candidato 
à Câmara Federal. Por isso, a cúpula política que 
está dominando o Maranhão procura, por todos 
os meios, usando principalmente os tribunais, feri- 
lo como administrador e alijá-lo do pleito. 
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Buganvile e Panificadora Anápolis 
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Iniciamos o Buganvile Anápolis dia 28/11/2003 e hoje, dia 23/06/2009, estamos dando conti- 
nuidade a esse grande trabalho. Buganvile significa flor. Flor do esforço de nosso trabalho que um 
dia desabrochou no nosso coração e pôde abrir as portas para outros terem oportunidade. 

Queremos agradecer a Deus, ao povo de Carolina, que são nossos clientes e as regiões 
próximas, que nos ajudaram e sempre nos ajudam dando preferência, tanto no Buganvile Anápo- 
lis quanto na Panificadora Anápolis. 

Queremos dizer que estamos de portas e braços abertos para servir de acordo com nosso 
Slogan "Renovando para Você". 

Agradeçemos a Deus pelas nossas vidas, saúde, coragem, sabedoria e fé em Deus, para 
levar adiante nosso trabalho de servir sempre a nossa comunidade e dizer ao povo que acreditan- 
do em sua pessoa e em sua cidade, que chegaremos lá. 

Amamos nosso trabalho e nossa cidade e acreditamos que não tem cidade pobre; tem povo 
sem coragem de trabalhar. 

Queremos agradecer de todo coração aos nossos parentes, funcionários e amigos que não 
mediram esforços para nos ajudar e convidamos todos a visitar o Buganvile Anápolis e aproveitar 
seus preços em média 20% mais baratos. 

Que Carolina ao completar 150 anos, continue a crescer e progredir! 
Visite-nos e comprove. 

Obrigado, 
José Eduardo e Lenir 
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Sétima Cavalgada 

de Feira Nova-MA 
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A cavalgada percorre o centro de Feira Nova 

Dia 4 de outubro de 2009, 
no encerramento do Festejo do 
padroeiro do município, São 
Francisco de Assis, realizou-se 
em Feira Nova grande cavalga- 
da com mais de 500 cavaleiros 
e amazonas, lendo saído às 16 
horas da fazendo do Luís Va- 
queiro, onde houve farto chur- 
rasco e encerramento em fren- 
te à Igreja de São Francisco de 
Assis, no centro da cidade, às 
18 horas. 

Estiveram presentes diver- 
sas personalidades: o vice- 
prefeito, secretários munici- 
pais, vereadores, empresários, 
jornalistas, estando ausente o 
prefeito lia, acompanhando 
sua esposa cm viagem de tra- 
tamento de saúde. 

A Sétima Cavalgada de Fei- 
ra Nova foi organizada por José 
Armando do Caju e Antonino. 
O locutor foi o jovem Itamar 
Tranqueira que teve um ótimo 
desempenho, agradando ao 
grande público. 

Registramos a presença de 
milhares de pessoas dos muni- 
cípios vizinhos (Riachão, Nova 
Colinas, Serra Negra, São Pe- 
dro dos Crentes e Carolina) 

Para o desempenho de nos- 
sa missão, a Folha do Mara- 
nhão do Sul contou com a co- 
laboração de várias pessoas, 
destacando-se a professora 
Cristina Coelho e suas colegas, 
que nos ajudaram a coletar in- 
formações. 

Cavaleiros depois de saírem da fazenda do Luis Vaqueiro 
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Waldir Braga ao lado da professora 
Cristina e de um grupo de suas amigas 

Panificadora e 

LANCHONETE SANTO ANTÔNIO 
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Fale com os propretário Aldeci Alves e Antônio Ferreira 

Pão - Bolos confeitados para aniversário e casamento e salgados feito pelo melhor 
PADEIRO DA REGIÃO. TEMOS SUCOS E VITAMINAS. ACEITAMOS ENCOMENDAS 

PRAÇA CENTRAL ■ NO TREVO DE BIELÂNDIA - TO - FONE: (63) 9975-5087 

:: . •-   mvm -i iII i ■ iimn i 

I 

m 

À 

i 
h M 

ir« 

Administração iGnfermagem 

Ciências Contábeis 5ist, de Informação* 

Ciências Econômicas Odontologia '0"5 

t Pedagogia 

< Zootecnia 

Direito 

Farmácia 

INSCRIÇÕES ATÉ 05/11/09 PROVAS: dia 29/11 (tradicional 

no site wvwiacinip.edu,br 30/11 ou 01/12 (agendadas) 
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j informares; 

(99) 3524-8298 
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Finalmente uma boa noticia vinda da FIFA, através do seu 
presidente Joseph Blatter. Aquela cobrança do penalty com 
paradinha e toda macacada possível, vai finalmente acabar, a 
ordem já foi dada a todas as confederações. 
Meses atrás, abordei o assunto indignado, afinal, porque o 
cobrador tem direito a fazer tanta firula e o goleiro não? Estava 
passando da hora de botar um ponto final nessa história. 

Surfando na onda do crescimento turístico da cidade, a 
rede hoteleira local, não tem do que reclamar, mas tem gente 
voando bem mais alto, é o caso do empresário Nilton César, 
do Hotel Rilton, que vem praticando preços bem acessíveis e 
mantendo seu estabelecimento lotado de sábado a domingo. 
Quem quiser reservar um apê no Rilton para um feriadâo qual- 
quer, tem que fazer com bastante antecedência, por lá, já tem 
gente marcando para 2010. Em Balsas, outro hotel vem fazen- 
do o mesmo trabalho e o sucesso é total. 

Maria Gadú, uma cantora desconhecida que vem apare- 
cendo nos comerciais da Som Livre (Globo), com um visual, 
música e qualidade do seu trabalho, é a própria reencarnação 
de Cássia Eller, não tem como fugir disso. Nota 10. 

A construção civil em Carolina vem em um ritmo tão acele- 
rado, que alguns profissionais da área, se dão a alguns luxos 
antes impensáveis. O pintor Edmilson de Sousa, um dos mais 
caros e requisitados da cidade, cobra diárias de sessenta á 
cem reais dependendo do caso, e faz contatos pelo celular. Se 
algum pobretão procurá-lo montado em uma reles bicicleta, 
corre o risco de ser descartado na hora. O eletricista Chico e o 
construtor José Garcia, jogam no mesmo time. 

No domingo (27/09) eu e minha família, um casal de paren- 
tes de Araguaina-TO, fomos curtir a bela natureza do balneário 
Pedra Caída. A recepção foi maravilhosa, uma equipe muito 
bem treinada e tudo estava na mais perfeita ordem. Encomen- 
damos o almoço, três refeições diferentes e todas receberam 
nota máxima deste colunista. Fiz questão de registrar a equipe 
de recepcionistas do Balneário. Da esquerda para direita, Flá- 
vio, Cleiton, Léia, Jõao Filho, Resende, Pedro e Roberto. 

m. 

Qualquer bicho do mato que você jogar dentro de um rio, 
não tem problema, mesmo que nunca lenha visto água. ele sai 
nadando tranqüilamente. Com mulher é a mesma coisa, você 
joga ela em uma pista de dança, e não há decepção, ela leva 
tudo com qualquer sujeito. O cantor Daniel que fazia um show 
em Paraguaçú no interior de São Paulo pegou uma policial 
que fazia sua segurança e saiu dando seus pulinhos com ela. 
O vídeo foi parar na internet e o problemão apareceu para o 
cantor: a moça era evangélica e casada com um policial gradu- 
ado, e tudo foi parar na delegacia. 

De Hermenegildo Farias - Fortaleza - CE: Caro Tony, se 
possível colocar em sua página, que Dr. Yury Farias, filho do Dr. 
Hermenegildo Farias voltou ao departamento médico do For- 
taleza E. Club, para ajudar o tricolor á sair da LANTERNA. (Tá 
dado o recado meu irmão tricolor). 

Na Max Caribe recebemos a equipe de vendas, da Levi's, 
Triton e Cavalera. Negócios a vista para 2010. 

Enlace Matrimonial 
Aconteceu dia vinte e seis 

de setembro de dois mil e 
nove, no Clube da AABB, a 
cerimônia de casamento de 
Fátima Azevedo e Roberto 
Santos (foto), funcionário do 
Armazém Paraíba. O pastor 
Jorge Amarantino, da Comu- 
nidade Cristã Atos foi o cele- 
brante. A recepção aos convi- 
dados foi realizada no mes- 
mo local. Ao novo casal, su- 
cesso, paz e amor 

PABABÉNSÜ... 

A piada: 
A mulher recebe a noticia de que o marido sofreu um 

acidente grave e corre ao Pronto-Socorro, onde pergunta ao 
médico; 

- Como está o meu marido, doutor? 
'- Da cintura para cima, ele está inteiro. 
- E da cintura pra baixo, doutor? 
- Quando acharem essa parte, vamos ver como está... 

O Instituto Batista de 

Carolina tem novo diretor 

Com o afastamento da 
professora Helena Divina de 
Moraes, que viajou com destino 
a Goiânia, para tratamento de 
saúde, assumiu a direção do 
Instituto Batista de Carolina o 
Pastor Manoel Gomes da Costa 
Júnior, natural do Paraná, 
licenciado em Pedagogia, Letras, 
Português, e Bacharel em 
Teologia Pastoral, Pós-graduado 
em Gestão Estratégica de 
Recursos Humanos, casado com 
Marize Correia da Costa bacharel 
em Música Sacra e lincenciada 
em Pedagogia. 

Já há alguns meses, o Institu- 
to Batista de Carolina tem nova 
coordenadora, a carioca Renata 

.'.y-r'. 

mm 

Kelly Marinho Arte. 
Também atuam no Instituto 

Batista de Carolina, na área de 
Capelania e Missionária, Josiane 
Aparecida Bento Passos e seu 
esposo Nelson Gonçalves 
Passo Júnior, que lhe dá apoio 
nos serviços administrativos. O 
casal é oriundo do Rio de 
Janeiro. 

A professora Helena Divina 
de Moraes dirigiu o Instituto 
Batista de Carolina durante 
muitos anos, tendo deixado 
inúmeros amigos e admiradores, 
revelando-se competente e 
compreensiva diante das 
inúmeras dificuldades que 
enfrentou. 

- 

r 

O novo diretor do Instituto Batista e sua esposa 

Vende-se 

Vende-se uma moto Bros, cor preta 

ano 2008. 

Contato (99) 8822-6573 

COMUNIDADE AGRÍCOLA SÃO PATRÍCIO 

EDITAL 
A COMUNIDADE AGRÍCOLA SÃO PATRÍCIO, representada por seu 

presidente em exercício, convoca a todos os membros associados em 
gozo de seus direitos e atribuições estatutárias, a comparecer às 19:30 
horas, do dia 02/10/2009 na sede da instiluição, na localidade de nome 
Cana Brava, município de Carolina (MA), em primeira, segunda e última 
convocação respectivamente, para Assembléia Geral, deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: 

I - Reformulação do Estatuto, de acordo ao Novo Código Civil. 

II - Outros assuntos de interesse da Associação. 

Carolina, 25 de setembro de 2009. 

Caciano Pereira da Costa 
Presidente da Comunidade Agrícola São Patrício 

PROCESSO: 
CLASSE: 
EXPTE.: 
EXPDO.: 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÁO JUDICIARIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

2009.37.01.001551-1 
5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
HELDER OA SILVA M1LHOHEM FERNANDES E OUTRO 

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

FINALIDADE: Faicr saíwr a lotfol cue o pretanle EDITAL, com praio da 30 
(trinta) dias, viram ou dele conhaclmenlo tiverem, que, por este 
Juiw e Secretaria se processam os autos da Ação de 
DcsaproonaçSo acima mencionada, do imóvel Identificado como 
Lote n, 11 da Chácara Seira Rio, situado no Hunidpto de 
Estreito/MA, com área medida de 0,S299ha, parte de um todo 
maior com 0,7188ha, reglslradosoo a matricula n° 6.697, (1. 107, 
Uvro 2A-23, do Cartório de Registro de Imóveis de Estreito/MA, da 
propriedade de HELDER DA SILVA MILHOMEM e sua esposa 
IRISNETE SOARES de' SOUSA, brasileiros, casados, sendo ele 
Induslriário, Inscrito no CPF n» 328.582.213-91 e RG 91.134- 
SSP/TO, e ela. Inscrita no CPF n« 011.303.353-21 o RG 
26880672003-8-S5P/. 

Publlca-se o presente Edital para conhecimento de teredros, que 
poderio opor Iropugnaçóes que Julgarem de seus interesses. 

Imperatflr/MA, 18 de se 

LUCAS ROSENflO m 
Julc Feder 

jorbto 

D DEI 

2009. 
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O que é o Greenpeace 

O Greenpeace é uma or- 
ganização não governamental 
com sede em Amsterdã (Ho- 
landa) e escritórios espalha- 
dos por quarenta e um países. 
Atua internacionalmente em 
questões relacionadas à pre- 
servação do meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável, 
com campanhas destinadas as 
áreas de florestas (Amazônia 
do Brasil), clima, nuclear, oce- 
anos, engenharia genética, 
substâncias tóxicas, transgê- 
nicos e energia renovável. 

A organização, criada em 
15 de setembro de 1971 no 
Canadá, por imigrantes ame- 
ricanos, é financiada com di- 
nheiro de pessoas, não acei- 
tando recursos de governos 
ou empresas. Tem atualmen- 
te cerca de 3 milhões de co- 
laboradores em todo o mun- 
do — quarenta mil no Brasil - 
que doam quantias mensais 
que variam de acordo com o 
país. Recebe ainda doações de 
equipamentos e outros bens 
materiais, usados geralmente 
nas campanhas e ações do 

grupo. 
O Greenpeace busca sen- 

sibilizara opinião pública atra- 
vés de atos, publicidades e 
outros meios. 

Entre os primeiros ativis- 
tas que ajudaram a fundar a 
organização na década de 1970 
havia pessoas com estilo de 
vida hippie e membros de co- 
munidades quakers america- 
nas que migraram para o Ca- 
nadá por não concordarem 
com a guerra do Vietnã. Os 
nomes mais destacados entre 
os fundadores da organização 
são Robert (Bob) Hunter (fa- 
lecido em maio de 2005, foi 
membro do grupo por toda a 
sua vida), Paul Watson (que 
saiu em 1977 por divergênci- 
as com a direção do grupo, 
fundando no mesmo ano a Sea 
Shepherd Conservation Soci- 
ety, dedicada a proteção dos 
oceanos) e Patrick Moore (se 
desligou em 1986 e, em 1991, 
criou a empresa Greenspirit, 
que presta consultoria ambien- 
tal à indústria madeireira, nu- 
clear e biotecnologia). 

Ministério da Educação 

cancela Enem e estuda 

remarcar prova em 45 dias 

O Ministério da Educação 
cancelou na madrugada de 
quinta-feira (Io) a prova do 
Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio), que seria apli- 
cada no final de semana se- 
guinte em todo o país. 

Há suspeita de fraude e de 
que o conteúdo da prova te- 
nha vazado. Segundo repor- 
tagem do jornal 'O Estado de 
S. Paulo', que afirma ter tido 
acesso à prova que seria apli- 
cada, pessoas avisaram o jor- 
nal sobre o vazamento e con- 
taram ter obtido a prova por 
meio de funcionários do Inep 

(Instituto Nacional de Estu- 
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira), organizador 
da avaliação. Um homem, 
ainda de acordo com a repor- 
tagem, tentou vender uma 
cópia da prova ao jornal por 
RS 500 mil. 

ÚLTIMA HORA: 
O MEC marcou hoje a 

nova data das provas do 
ENEM, que serão realizadas 
nos dias 5 e 6 de dezembro, 
seguindo novas regras de 
segurança sugeridas pela 
Polícia Federal. 

Minasgàs 

353M094 
«3531-28 

UGAÇÃO GRATUITA e NÃO COBRAMOS TAXA DE ENTREGA. 
Plantão de 06:00 hrs da Manhã ás 10:00 da noite. 
Av. Adalberto Ribeiro, 69 - Centro (próximo a Loja Garantida). 

Carolina - MA 

FAZENDA - VENDE-SE 

Vende-se uma fazenda situada a 40 

Km da cidade de Estreito (MA) e a 4Km 

das margens da BR - 010 (Carolina - 

Estreito), toda cercada, energia elétri- 

ca, com 111 alqueires.Tratar com o Sr. 

José Alves Costa (Zé Biô), que reside 

na Rua Benedito Leite n0 70,Centro, 

Carolina -MA, ou pelo telefone (99) 

3531 -2251. 

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

E-mail: tonimagui@hotmail.com 
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Elizabete Oliveira - beteoliveira30@hotmail.com 

Faleceu dia 11/09, em Imperatriz, o poeta, 

escritor e político professor Benedito Batista 

Embora, com atraso, nosso 
jornal registra o falecimento do 
professor Benedito Batista, 
membro fundador da Academia 
Imperatrizense de Letras, polí- 
tico sério e responsável, poeta 
e escritor consagrado. 

Em Carolina era grande ami- 
go do dr. Ulisses Braga, do in- 
telectual Osmar Walcáccr c do 
jornalista Waldir Braga. 

Faleceu na manhã do dia 
11/ 09 o professor e ex- 
vereador Benedito Batista 
Pereira, aos 74 anos. Ele sofria 
de enfisema pulmonar e sentiu- 
se mal em casa, por volta das 
11 horas. Morreu ao dar entra- 
da no Hospital Municipal de 
Imperatriz, o Socorrâo. 

O corpo foi velado na Aca- 
demia Imperatrizense de Letras 
e o sepultamento ocorreu as 16 
horas de hoje ?, no cemitério 
Campo da Saudade. A A.I.L 
(Academia Imperatrizense de 
Letras) fez uma homenagem ao 
seu membro fundador. 
Benedito Batista Pereira nas- 

ceu na fazenda "Alegre", mu- 
nicípio de Princesa Isabel (PB), 
a 10 de outubro de 1934, filho 
de Joaquim Batista Pereira e 
de Anna Baptista da Silva. Ai 
viveu até os 5 anos, mudando 
-se para a vila (hoje cidade) de 
Nova Olinda de Piancó, onde 
residiu com seus pais durante 
10 anos.Seus parentes vinham 
emigrando para o Maranhão, 
fixando-se no interior de 
Grajaú, desde a grande seca de 
1877. Seus pais o seguiram na 
metade do século XX. 

Benedito Batista residiu em 
Grajaú de 14 de dezembro de 
1949 até 28 de janeiro de 1960. 
Concluiu o curso primário no 
Educandário Sagrada Família, 
das irmãs Capuchinhas, em 
1950; o curso ginasial, no Gi- 
násio Gomes de Sousa, termi- 
nando em 1955. No ano seguin- 
te fez o curso dc educação 
física era Fortaleza (CE), orga- 
nizado pela CADES ?, nos pe- 
ríodos de férias. De janeiro de 
1960 a abril de 1963, residiu em 

1 1 

FALECIMENTO 

Rita de Souza Nogueira 

Faleceu na última segunda-feira, em 
Imperatriz, a senhora Rita de Souza Nogueira, 

com 87 anos de idade, nascida em Carolina, 

deixando os seguintes filhos: Lúcia, Ana Meire, 

Maria da Graça, Maurício, Murilo e Paulo e 60 

netos. 
A causa do óbito foi arritimia cardiáca e o 

sepultamento ocorreu no dia seguinte, em 

Imperatriz. 

Amarante do Maranhão, onde 
elegeu-se vereador e foi mes- 
tre-escola. 

No dia 20 de abril de 1963, 
fixou residência em imperatriz. 
De 1969 a 1971, fez o Curso 
Normal (2° grau) na Escola 
Normal Pedagógica de 
Imperatriz. Lecionou nos 
Colégios Berrnardo Sayâo 
(onde foi secretário), Escola 
Técnica de Comércio de 
Imperatriz, Ginásio Bandeiran- 
tes ( hoje Nascimento de 
Moraes) e foi diretor e 
professor no Colégio Ebenézer. 

Foi diretor do Departamen- 
to de Educação da Prefeitura 
Municipal de Imperatriz, de 
maio de 1963 a abril de 1964, na 
administração de João 
Menezes Santana. Nesse perí- 
odo foi a Natal (RN), onde es- 
tagiou durante dois meses na 
campanha do prefeito Djalma 
Maranhão ("De pé no chão 
também se aprende a ler") e, à 
noite, participava, como obser- 
vador, da experiência do 
método Paulo Freire (ensino 
áudio-visual). 

Foi nomeado, em 1966, pelo 
governador José Sarney, auxi- 
liar do Controle Fiscal; nesse 
mesmo ano assumiu, interina- 
mente, a Coletoria do município 
de João Lisboa. Em 1970, foi 
eleito vereador à Câmara 
Municipal de Imperatriz, num 
mandato tampão de 2 anos. Foi 
secretário de Educação e Cul- 
tura nos anos 1977 e 1978 na 
administração do prefeito 
Carlos Gomes de Amorim, Em 
1979 e 1980, foi diretor regional 
de Educação do Estado na 
Região Tocantina, Assessorou 
diversas administrações 
municipais, em São Luiís, Im- 
peratriz e Açailândia. 

CALCARIO & BRITA 

CALTINS 

GRUPO J. DEMITO 
www.jdemito.cóm.br 

(63) 3415-8585 

MG SUPERMERCADO 

Você em Primeiro Lugar 

Cíaiajrt 

O estoque mais diversificado, os melhores preços e o melhor atendi- 

mento, atraindo fregueses de Filadélfia, Carolina, Babaçulãndia, Barra do 

Ouro e Palmeirante. 

Seja você também um freguês do MG, em Filadélfia, que vai se tornan- 

do grande centro comercial. 

Fone: (63) 3478-1415 

Em Grajaú, foi fundador e 
presidente do Grêmio Lítero e 
Recreativo "Gonçalves Dias', 
no Gomes de Sousa, sendo re- 
eleito em 1954 e 1955. 

Na política partidária, foi se- 
cretário do Partido Democrata 
Cristão, em Grajaú; secretário do 
PTB em Amarante do Mara- 
nhão, em 1960 e 1961; membro 
fundador da ARENA, secretário 
do Diretório por quatro vezes e 
seu presidente por dois anos. 
Pertenceu ao Diretório da 
Arena, filiando-se ao PTB, exer- 
cendo o cargo de secretário por 
duas vezes e presidente em dois 
mandatos de dois anos. 

Recebeu o título de "Cida- 
dão Joãolisboense" concedido 
pelo Decreto Legislativo a° 1, 
de 18 de outubro dc 1983. 

Era membro da cadeira 7 
da Academia Imperatrizense 
de Letras, tendo Zeca Leda 
como patrono. 

BIBLIOGRAFIA - Canto Oca- 
sional (poemas) (1985); Cultura 
Popular Maranhense: do Grajaú ao 
Tocantins (1996); Zeca Leda e 
sua Poesia (perfil literário) (1997); 
Arpejos em Tom Menor (poemas) 
(1997) Canto do Amanacy 
(poemas) (1998); Melodia Dual 
(poemas) (2001); Vozes do Silên- 
cio (poemas) (2002); Antologia 
Poética (2009). 

O Vaqueiro Fiel 

Benedito Batista Pereira 

Recebeu do patrão a incunbência de tomar conta de 

tudo. 
- Faça de conta que quem vai é você e quem fica 

sou eu. 

As palavras do patrão soavam permanentemente em 
seus ouvidos. E a última recomendação: 

- Tome conta de minhas três filhas. Até eu chegar 

serão suas filhas. 
A mais nova, quejá vivia de olho no atlético vaqueiro, 

mal o pai saiu, chamou o robusto rapaz e o ordenou que 

selasse dois cavalos, pois queria ir ao campo. O moço, 
sem pestanejar, cumpriu a tarefa. 

A moça montou no russinho e ordenou: acompanhe- 

me. Percorridos alguns quilômetros, parou e desceu da 
montaria seguida do atônito vaqueiro. Após segurar as 
mãos do rapaz, olhá-lo nos olhos, com aquele jeito terri- 

velmente dcsconcertante, tirou o bolero (pequeno casa- 
co) e disse: 

- Mas que sufocante calor! Tire a camisa. 
Ele, um pouco sem jeito, obedeceu. 
- Está cada vez mais quente! 
Tirou a saia e ficou de calcinha, enquanto ordenava: 

- Tire as calças. 
- Isto não. Eu não tiro minhas calças, não. 

- Se você não tirar eu vou dizer ao meu pai que você 

me desrespeitou. 
Sem alternativas, ele obedeceu. 

- Agora tire a cueca, ordenou a jovem caçula. 

- Ô sinhá Donhinha, pelo amor de Deus, num faz 

isso com eu não! 
Ficaram ambos como nasceram. Ela, para incentivá- 

lo, pergunta: 
- E agora, que acha que vamos fazer? 

Ele todo acabrunhado, fala: 
- Já que estamos assim vamos fazer cocô. 

Esse é 

do h 
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TELEFAX: (99) 2101-2121 
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KfcSt LTAIX) DOS JOGOS l)() Mil - ( OI' U > MAU AM I AO DO *>11. 

EQUIPES CH DATA DIA HRS LOCAL 
01 llinqa 00 X 02 Açaiiapdia A 12/09 SA8 17 00 Itinqa 
02 Esireilo 01 X 00 Podo Franco B t3'09 DOM 15 00 Estreito 
03 Barra do Corda HA X 03 Graiaú B 13/09 DOM 15 00 Grajaú 
CM Saio Novo 01 x 05 Laieado g 13'09 DOM 16 00 Sitio Novo 
Jq 2" RODADA 
05 Cidelándia 00 X 03 Imperalnz A 10/0 S 5A3 15-45 Cidetandia 
06 Barra do Corda 03 X 00 Eslteilo B 20/09 DOM 1545 6 Corda 
07 Pono Franco 02 * 00 Sitio Novo B 19/05 SAB 18 00 P Franco 
CS Laieado 02 X 01 Gtajaú B 20/05 DOM 1545 Lajeado 

3a RODADA 
0& imperatriz 01 X 01 Itmga A 25/09 SAB 15-45 Imperatriz 
10 Açailandia 02 X 00 Cidelandia A 27/09 DOM 1545 Açailandia 
11 Eslreilo 03 X 02 Grajaú B 27/03 DOM 1545 Estreito 
12 Siüo Novo 04 X 01 Barra do Corda B 27/09 DOM 15.45 Sitio Novo 
13 Porto Franco 01 X 01 lajeado B 26/09 SAB 1800 P Franco 
J!l 4a RODADA 
14 EslreitO 02 X 03 Silio Novo B 30'09 QUA 1545 estreito 
15 Gra/aú 01 X 02 Pono Franco B 30/09 QUA 15;45 Grajaú 
15 Barra do Corda 03 X 00 Lajeado B 30/09 OUA 15:45 8 Corda 
J9 5a RODADA 
17 lunoa 01 X 00 Cidelandia A 03/10 SAB 19 00 Itinga 
18 Açailandia X Imperatriz A 08/10 QUI 1900 Açailandia 
19 Pono Franco 02 X 00 Barra do Corda B 04/10 DOM 1-3 00 P Franco 
20 Sitio Novo 02 X 01 Grajaú B 03/10 SAB 15:45 Sitio Novo 
21 Lajeado 03 X 00 Estreito B 0410 DOM 15 45 Lajeado 
J3 6a RODADA 
22 Porto Franco X Esúeilo D 07/10 QUA 18 00 P Franco 
23 Barra do Corda X Grajaú B 07/10 QUA 15 45 B Corda 
24 Lajeado X Silo Novo B 07/10 QUA 15 4S Lajeado 

Cerâmica São 

Pedro LTDA 

26 ANOS Dl TRADIÇÃO I QUALIDADE 

Telhas plan - Paulista - Colonial - Tijolos - 
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DISK-IIIHAS: 0800 08 0030 

Estrada de Praia do Cacau, S/N 

Cx Postal 255 CEP 65916-160 - Imperatriz - MA 

Fone: (99) 3524-3739 / 3525- 

3068/3306 - FAX: (99) 35254591 
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DEM no Tocantins quer mandato da 

deputada federal que deixou o partido 

Ni/mar Ruiz, que anunciou 

(BRASÍLIA) - O presi- 
dente da Executiva Nacional 
do Democratas, deputado fe- 
deral Rodrigo Maia (RJ), afir- 
mou que vai entrar na Justiça 
com pedido para reaver o 
mandato da deputada federal 
Nilmar Ruiz, do Tocantins, 
que desfiliou-se do partido na 
sexta-feira, 25. Nilmar Ruiz 
foi a única democrata que 
deixou o partido em todo o 
pais. As informações são da 
assessoria de imprensa do 
DEM do Tocantins. 

desligamento da sigla após 

A parlamentar protocolou 
a solicitação de desfiliamen- 
lo na sexta-feira, 25. Sua sa- 
ída do partido ocorreu por 
causa do racha após a deci- 
são do comando democrata 
de romper com o governo 
Carlos Gaguim (PMDB) - 
Nilmar apoia abertamente o 
atual chefe do Executivo do 
Estado, enquanto que as duas 
principais figuras do DEM 
tocantinense, a senadora Ká- 
tia Abreu, e o deputado fede- 
ral João Oliveira, anunciaram 

racha com governo Gaguim 

rompimento. 
Em nota, a deputada, que 

deve ir para o PR, afirmou que 
o partido voltou a "reproduzir 
uma política monocrática que 
não condiz com o momento 
atual". "A mesma coragem, 
ética e determinação que sem- 
pre pautaram a minha vida e 
que me fizeram romper, em 
2005, com o autoritarismo e 
com as práticas políticas anti- 
democráticas, me fazem ago- 
ra sair do Democratas", diz o 
texto. 

Auto Posto Centro Sul 

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

FONE: 

(99) 3531-2011 
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Aniversariantes de outubro 

Joyce Salles 

07/10 - Joyce Salles — locuio- 
ra, esposa do radialista Josivaldo 
Salles diretor da Rádio Renascer 
FM, em Carolina (MA), proprie- 
tária da Vídeo Locadora Difusão, 
na COHAB. 

Sebastião 

de Sousa 

I 5- 

10/10 - Sebastião de Sousa 
(Vereador Sousa) - casado com 
Cintia de Oliveira Sousa, Vereador 
Sousa é membro da comunidade 
Cristã Atos c político atuante- 

Neiva Moreira 

■V 

10/10- Neiva Moreira - ex-de- 
putado federal, um dos mais famo- 
sos políticos e jornalistas brasileiro, 
profundamente ligado em sua trrje- 
tória política a dois grandes lideres 
políticos nacionais, Jucclino Kubit- 
sheck e Leonel Brisola, e o Mara- 
nhão, ao governador Jakson Lago. 

José de Ribamar 

L 

20 / 09 / 2009 — Valdcnor Pereira Coelho — Por falha de nossa 
redação estamos noticiando nesta edição o aniversário natalleio do comer- 
ciante c pecuarista de Riachão Valdénor Pereira Coelho, casado com 
senhora Deusirenc Silva Coelho. O casal tem 3 filhos: Naiara, Walber 
Cláudio Alison. 

05/10 - Maroca Aires Gonzale/ - senhora de grande prestigio em 
nossa cidade, descendente de uma das mais tradicionais c benquistas famílias 
carolinenscs. 

06/10 - Maria Carolina - formada cm Comunicação Social, trabalha 
como publicitária da Empório Abreu, filha de Maria Aparecida c de Alexan 
dre de Sousa Pires. 

06/10- Crístiano Pinheiro de Carvalho Rego - formado cm Direi 
í to, residente em Brasília (DF), funcionário do Ministério da Educação, filha 

do nosso assinante Antônio Justino de Carvalho Rego e de Itair Maria 
Pinheiro de Carvalho Rego. 

07/10 - Caroline - filha do Dr. Laet c sobrinha do nosso editor, 
residente na Flórida. Estados Unidos, para onde se transferiu muito jovem 

07/10 - Cícero Maranhão Japiassú - agropecuarista, casado com 
Clcsia Japiassú, pai de Deysc e Ivan. Cieero é grande amigo da FMS. 

07/10-Paulo de Tasso Oliveira Assunção - Poeta c cronista consa 
grado, membro c fundador da A1L( Academia Impcralriaen.sc de Letras) 

; cadeira n0 14- patrono Odolfo Aires de Medeiros. 
09/10 - Carlos de Laet Azevedo Braga — medico carolinense, espo- 

i so da dona Ilclé Sardinha Braga, pais de Caroline (residente nos Estados 
; Unidos), Carlinhos (residente na Bahia) c Júnior (agrônomo, casado com 
; Zaida, residente em Carol ina). O dr. Carlos de Laet é criador de gado de raça 

em Carolina. 
09/10- Jaci Silveira Barbosa - Esposa de nosso assinante, o empre 

sário aposentado Emani dos Santos, residentes em Eslrcito-Ma. 
10/10 - Agnélio Jácome -- carolinense, membro do Clube das Onze 

onde tem grande influência. 
10/10 - Alzira Maria Vasconcelos Rocha Fortes - esposa do senhor 

Rodolfo Medeiros Cunha Fortes, diretor pedagógico do Colégio Marista de 
Brasília (DF). 

10/10 - Maria Augusta de Medeiros Brito - tabeliã do cartório de 
Registro de Imóveis de Carolina (MA), advogada e poetisa. 

11/10 - Antônio Ramos de Miranda - assinante da FMS, residente 
em Carolina: pecuarista em Feira Nova. 

12/10 - Derocy Cardoso prefeito de Nova Olinda (TO), casado 
com Laudilina Cardoso. Derocy é muito ligado à Folha do Maranhão do Sul, 
lendo conseguido grande votação para seus candidatos. 

12/10 - Kledson Antônio Coelho da Silva - extrovertido e simpá 
tico filho do casal lolanda C. da Silva c Pedro Fernandes. Kledson Antônio 
c ftmeionário da prefeitura de Carolina.. 

13/10- Alexandre de Sousa Pires - Advogado carolinense. presiden- 
te do PMDA c Diretor Geral da Escola Superior de Advocacia de Minas 
Gerais, casado com Maria Aparecida. O casal tem duas filhas. Maria Carolina 
e Maria Cecília. 

11/10 - José de Ribamar Alves de Andrade - um amigo especial 
para todas as horas. Desejamos que seus sonhos se realizem. 

11/10 - Cleide Rodrigues - esposa de Raimundo Ferreira, mãe de 
Cleanc c Sônia, funcionária da FMS. Cleide é uma mãe dedicada e carinhosa, 
vivendo cm função da família. 

12/10 - Laura -filha de Gabriela e Guilherme Cândido, neta de Jarbas 
Rodrigues c Gerlrudes, proprietários da Maccal. 

14/10 - José Carlos d'Almeida -funcionário público brasiliense (apo- 
sentado). grande esportista, casado com Jenizinha Braga, irmã de nosso 
editor. 

14/10 - Vauessa Lima - filha de Ilildelene Lima Brandão. 
15/10 - Gracionete Cavalcante Brito - esposa do prefeito de Palmei- 

rante (TO), Cláudio Brito, sendo seu braço direito na administração do 
município. 

16/10 - Walter Bittencourt - advogado, casado com Janete Bitten- 
court, residentes no Estado do Tocantins. 

16/10 - Alexandrina Pereira Evangelista - educadora, professora 
-ao Complexo Educacional Sertão Maranhense, esposa de Luizinho Duarte. 

17/10 - Mariana Maranhão Sá de Andrade - filha do casal José 
Edgar de Castro Andrade e Odina Maranhão Sá de Andrade, assinantes do 
nosso jomal residentes em Pedro Afonso (TO). 

17/10- Liralelma Alves Ccrqueira - membro da Ali, (Academia 
Imperutrizcnse de Letras), cadeira n° 19- patrona Maria do Socorro Coelho 
Cabral. 

18/10 - Rosa Aires Aquino - filha do professor Justiniano Medeiros 
(falecido) e viúva de Bernardtno Aquino. Rosa reside no Rio de Janeiro (RJ). 

18/10 - Fernando Noleto Martins - Advogado carolinense residente 
em Brasília (DF), Auditor Fiscal aposentado do Governo do Distrito Federal. 
Assinante do nosso jomal. casado com Terezinha de Oliveira Martins, pais 
de Elizafií Martins de Oliveira, Maria Auxiliadora de Oliveira Martins, San- 
dra de Oliveira Martins Paulino Lima e Fernando Noleto Martins Júnior. 

19/10 - José Lopes Noleto - lider maçônico, casado com dona Anaíza 
Arruda Noleto, residentes em Brasília (DF). 

Lara Fonseca Braga Aranha 

11/10 - José de Ribamar (Fi- 
Ihym) - filho do casaf Ribamar 
Andrade, pecuarista, c Raimunda 
funcionária pública estadual. Fi- 
Ihym é um amigo muito sincero e 
carinhoso, muito querido por todos. 
Desejamos felicidades. 

-V 

19/10 - Lara Fonseca Bra- 
ga Aranha - é filha de nosso edi- 
tor Waldir Braga e de sua esposa, 
Genoveva Fonseca Braga, viúva 
do ondontólogo Aristides Ara- 
nha. Lara reside em Fortaleza ( 
Ceará) e é mãe de três rapazes 
inteligentes e simpáticos: Lucas, 
Vitore Artur. 

Minha prima, Malha Azevedo 

Moreira, aniversaria no próximo dia 8 

WALDIR BRAGA 

Malba, recebi teu excelente bi- 
lhete e confesso que tenho me es- 
quecido de ti, tão meiga, tão cari- 
nhosa, tão amiga, e tão bonita. Acho. 
também, que tens esquecido dc 
mim, embora lenha sido tão bondo- 
sa e carinhosa com meu neto Artur, 
que ficou tc devendo muito no iní- 
cio de sua vida. 

Devíamos ser mais unidos, com- 
pensando falhas de nossos antepas- 
sados. Eu devia ajudar teu filho bri- 
lhante, o professor Alexandre, e dc- 
vias te aproximar mais de minha fi- 
lha Lara quando ela vem à Carolina. 
Quanto omisso tenho sido com a 
Dora. criaturinha maravilhosa! A 
verdade é que me sinto muito mais 
próximo do Noel, do dr. Heber e da 
Juliana (tão atenciosa e carinhosa 
quando nos encontra) do que dc ti, 
da Dora e do Emiliano. 

Malba, talvez tenhame afasta- 

do de ti, embora eu reconheça que a 
política e a Igreja Católica tem tc 
dado tantas funções importantes. 
Não consigo ver-tc envolvida com 
tantos lados negativos da política 
que se pratica hoje no Brasil, onde 
predominam a corrupção c a ambi- 
ção sem limites com a maioria que- 
rendo pisar acima do restante, utili- 
zando muitas vezes dinheiro dc fonte 
duvidosa. 

Mas, tenhas certeza de que 
acompanho de longe os teus pas- 
sos no Encontro de Casais, e como 
coordenadora do CRAS, presiden- 
te do Conselho Municipal dos Di- 
reitos da Mulher: o importante tra- 
balho desenvolvido no Serviço So- 
cial; coordenadora do Ministério 
Extraordinário da Sagrada Comu- 
nhão da Igreja Católica e ainda tens 
tempo para pensar e cuidar da casa 
e da família, onde despontam 11 
encantadores netos (conheça alguns 
deles). 
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Da minha parte, quero redimir- 
me. e ajudar - te mais com o jomal. 
aproximando -me mais de ti c dc 
teu esposo, que c um homem com- 
petente e sério. 

Espero que nos entrelacemos 
mais, compreendendo e nos amando 
como seres humanos c como expo- 
entes dc uma família que tem deixa- 
do marcas importantes em Carolina. 

FALECIMENTO 

Dona Noêmia Costa 

Faleceu dia 2, pela madrugada, 
cm Imperatriz, com 77 anos dc 
idade, a senhora Noêmia Cardoso 
Costa viúva do empresário Rai- 
mundo Alves Costa, que atuou 
com destaque em Carolina e Im- 
peratriz. 

Dona Noêmia Costa foi, du- 
rante anos, dirigente da Casa da 
Amizade, cm Carolina, participan- 

do sempre dc todos os eventos so- 
ciais importantes de Carolina. ten- 
do deixado uma família dc muito 
prestigio na região: Raimundo Al- 
ves Costa Jr., sua esposa Larisse, 
e seus filhos Barbara e Fausto; 
Caetano Costa Neto, e seus filhos: 
ícaro, Ingra e Yuly c sua ex -espo- 
sa Rejane, Hclem, advogada e em- 
presária, casada com empresário 

Franscisco Bringel, com os filhos 
Chiquinho, Gustavo, e Saulo, a vi- 
úva de seu filho Ramom. Dolores, 
com as filhas Yasmim e Raissa. 

Noêmia Costa foi sepultada sá- 
bado dia 3, no cemitério de Caroli- 
na, com a presença de seus filhos, 
netos e muitos parentes e amigos, 
que vieram de diversas cidades da 
região. 

Lídia Dias Noleto Japiassú 

Faleceu no último dia 25 de setembro, aos 97 anos de idade, a Sra. 
Lidia Dias Noleto Japiassú, viúva do Sr. Gutemberg Japiassú. Lídia 
era a caçula dos irmãos Dias Noleto (Firmino, Carlos, Estcvam, Te- 
místocles, Mundico, Eduardo, Isaca, Cândida e Ana), todosjá faleci- 
dos. Não teve filhos, mas era considerada por todos os seus sobri- 
nhos como uma verdadeira mãe. Morou vários anos em Goiânia onde 
era proprietária do Hotel Santa Helena, local de hospedagem dos 
carolinenscs; depois foi para Belo Horizonte e posteriormente retor- 
nou para Carolina, estando cm nosso convívio já a alguns anos. 

Era tia de Joaquim Leal, secretário de Saúde de Carolina c da 
senhora Iva Leal, gerente-proprietária do Hotel Imperial. 
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A Ia Audiência Pública 

de Alto Parnaiba 

A imprensa regional foi convi- 
dada a participar da Ia audiência 
pública pela melhoria dos servi- 
ços públicos de Alto Parnaiba no 
dia 2. Pudemos observar um falo 
inédito muito importante no qual 
se juntaram sociedade civil, poder 
público e judiciário para debater 
os problemas do município e jun- 
tos tentarem encontrar saídas para 
tais problemas. 

A audiência comandada pelo 
promotor Rosaldo Lima da Comar- 
ca de Balsas que responde tam- 
bém por Alto Parnaiba, foi bas- 
tante aberta e transparente. O dr. 
Rosaldo Lima frisou bem a finali- 
dade da audiência, que é a melho- 
ria dos serviços públicos, deixan- 
do claro esta separado de partida- 
rismo político. 

"É importante que haja opo- 
sição só que o ambiente de hoje é 
de racionalidade, que seja lembra- 
do como um ato de cidadania do 
Ministério Público com a popu- 
lação de Alto Parnaiba"- disse o 
promotor. 

O prefeito dr Emani Soares, que 
esteve presente a toda a audiência 
mantendo uma postura de obser- 
vador atento às reivindicações do 
povo nos falou;"As reivindicações 
são muito importantes pois reve- 
lam os pontos que a população está 
carente. Eu acredito em Alto Par- 
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o prefeito Emani Soares, a prímeira-dama Mara José 
Marques e seus filhos He rin que e João Marcelo, durante audiência 

naiba e quero o melhor para a cida- 
de, pois todo prefeito se elege para 
ser bom e fazer o bem para a co- 
munidade. Vamos analisar bem to- 
das as reivindicações e fazer o que 
for possível para melhorar a quali- 
dade de vida dos allopamaibenses". 

No encerramento da audiência, 
o povo aplaudiu o ato de cidadania 
apresentado pelo poder público re- 
presentado pelo prefeito dr. Emani 
Soares, pelo promotor público, dr. 
Rosaldo Lima e pela participação 
de todos que ali estavam presentes. 
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Público presente à audiência pública O promotor dr. Rosaldo Lima 

Queremos destacar o jovem Henrique Figueira Soares, compe- 
tente secretário de administração da prefeitura de Alto Parnaiba. 
Henrique é o braço direito do dr. Ernani Soares nos recebendo 
muito bem, demonstrando sempre preocupação com a população 
altoparnaibense, tendo uma boa equipe que o auxilia, entre eles o 
carolinense Sildo Leão. 

O secretário confirmou sua presença no próximo Encontro Pró- 
Maranhão do Sul e revelou grande preocupação com a administra- 
ção da região sul - maranhense devido às grandes distâncias fisi- 
cas e administrativas que separam essa região da capital do Estado. Henrique ao lado de Sildo Leão 
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Atendimento nos postos de saúde Construção do Matadouro 

Administrar não é tão 
fácil quanto parece e 
melhorar a qualidade 

de vida da população custa caro. 
Mesmo assim, o governo "Uni- 
dos pelo Povo" conseguiu dar pas- 
sos importantes nesse sentido, 
apesar dos grandes obstáculos que 
são enfrentados todos os dias. 

Fazendo uma comparação dos 
primeiros oitos meses da nossa ad- 
ministração com os últimos me- 
ses do governo passado arrecada- 
mos menos e gastamos mais com 
o povo. 

Os números nos mostram com 
clareza que, em minha administra- 
ção, houve uma queda de 17% em 
repasses do FPM (Fundo de Par- 
ticipação dos Municípios) em se 
comparando com os últimos oito 
meses do governo anterior. Por se 
só essa realidade já colocaria qual- 
quer administrador cm dificulda- 
de, ainda mais com os investimen- 
tos que foram feitos em diversas 
áreas trazidos pelo clamor popu- 
lar durante a campanha, e aqui cito 
alguns destes. 

Anteriormente, nossa cidade 
contava apenas com um médico, 
que atendia somente uma hora por 
dia, das 12h00min as 13h00min 
horas. Hoje lemos a disposição da 
comunidade quatro médicos resi- 
dentes sendo que um destes assu- 
miu o PSF (Programa da Saúde da 
Família) visitando periodicamen- 
te nas residências. Desta forma, a 
saúde se toma mais eficaz tratan- 
do e acompanhando de perto a 
quem precisa. Sentimos a neces- 
sidade de um profissional especi- 
alista para acompanhar a saúde de 
nossas crianças e contratamos 
mais uma médica. A pediatra vem 
ao município duas vezes por mês 
e assim formamos um quadro com 
quatro profissionais médicos, dois 
a mais que em 2008. 

O quadro de profissionais da 
saúde cresceu ainda mais com a 
contratação de quatro enfermeiros 
padrão, implantando assim, na ci- 
dade, quatro programas PSF que 
antes eram apenas dois. 

Duas ambulâncias dão o su- 
porte para os atendimentos de ur- 
gência e emergência vinte quatro 
horas por dia, são muitas as via- 
gens semanais para centros mais 
avançados. Seguindo essa linha na 
saúde posso falar ainda da ativa- 
ção do consultório odontológico, 
onde dois odontólogos atendem 
diariamente, e ainda da presença 
de uma nutricionista, de um psi- 
cólogo e de uma fisioterapeuta, 

Toda essa preocupação em re- 
lação à saúde não é restrita a zona 
urbana, e, como compromisso de 
campanha, estamos levando essa 
estrutura aos povoados através do 
Programa Governo Ilinerante. Já 
visitamos os povoados Boquei- 
rão, Riacho da Areia, Lavras, Ta- 
boca, Castelo, Curupá, Angical e 
Serra Branca. Em nosso governo 
itinerante além de atendimentos 
médicos, enfermeiros, distribuição 
de medicamentos da farmácia bá- 
sica, implantação do programa 
Brasil Sorridente, com quite pre- 
venção de cáries, e aferição da pres- 
são arterial, contamos também 
com ação social: corte de cabelo, 
palestras sobre como se integra- 
rem ao Bolsa Família e aposenta- 
doria rural, direitos das crianças e 
adolescentes. Em parceria com o 
banco da Amazônia, os agriculto- 
res recebem orientação sobre fi- 
nanciamento da linha PRONAF e 
movimento cultural com músicas 
e danças típicas. 

Logo no início do nosso man- 
dato, reformamos e ampliamos: 
matadouro, escolas, creches, pra- 
ças, delegacia (carceragem) e pre- 
feitura. Nessa reforma, tivemos 
que montar toda a logística para o 
funcionamento da máquina admi- 
nistrativa, já que, o pouco que foi 
encontrado estava sucateado for- 
çando assim mais um gasto. Além 

de ruas recuperadas, limpeza e 
manutenção de galerias, recons- 
trução da ponte da travessa In- 
tendente Odonel Brito, cascalha- 
mento do bairro Santa Cruz de- 
sempenhamos um forte trabalho 
nas estradas vicinais que ligam a 
sede aos povoados, com os mais 
de 60 km recuperados com a pa- 
trol até o povoado Taboca, La- 
deira da Volta da Serra, estrada da 
Serra da Bacaba. Isso só foi pos- 
sível com a contratação de trato- 
res, alugueis de caçambas e pá car- 
regadeira além da necessidade de 
compra imediata de peças e ou- 
tros itens como, a reforma da 
palrol, da caçamba que recolhe o 
lixo e do caminhão baú que trans- 
porta a carne do matadouro pú- 
blico, demandando uma grande 
importância em recursos. 

Datas importantes são sem- 
pre trabalhadas envolvendo a co- 
munidade de uma forma geral 
como o Dia da Mulher, Sete de 
Setembro e outras. 

'Um povo sem cultura é 
gente com sede de aprender' com 
esse pensamento sempre procu- 
rei acionar minha equipe de go- 
verno para a organização de even- 
tos culturais como: Carnaval, 
Festas Juninas, festividades da 
padroeira Nossa Senhora das 
Vitórias, dentro deste, quero 
destacar a missa do vaqueiro e 
corridas de prado. Em nosso 
show de talentos, jovens reve- 
lam artes escondidas através de 
danças, músicas e dramatizações, 
é um show de cultura. 

A poucos meses, no ápice das 
férias de julho, a primeira edição 
do Verão Vivo levou multidões as 
margens do rio Parnaiba "o velho 
monge" e envolvidos pelas atra- 
ções artísticas da região, as mi- 
lhares de pessoas, altopamaiba- 
nos ou turistas, eram orientados 
sobre importância da preserva- 
ção do meio ambiente. 

Damos também total apoio a 
idéias que tragam resultados po- 
sitivos ao nosso povo assim 
como foi com a quinta edição do 
Rally da Amizade, evento que 
reuni motoqueiros de várias ci- 
dades e que cortou, em 800 km, 
os estados do Maranhão, Piaui e 
Tocantins "MAPITO". 

Tudo isso, elevou em 40% 
as despesas da prefeitura nesses 
oito meses em relação ao ano de 
2008, juntando esses gastos com 
os 17% de redução do Fundo de 
Participação dos Municípios c 
ainda as dividas herdadas de man- 
datos anteriores, somado mais de 
1.4 milhões de reais envolvendo 
energia, água, telefone, INSS e 
outros encargos que deixavam o 
município inadimplente para 
contratação de convênios e ou- 
tros recursos afins. 

Finalmente, quero deixar cla- 
ro à população da minha cidade 
que, devido a crise que se insta- 
lou no mundo inteiro, Alto Par- 
naiba não poderia ficar imune a 
essas conseqüências econômicas 
que afetam diretamente a minha 
administração assim como a to- 
das as cidades pequenas como 
Alto Parnaiba, que tem como sua 
principal fonte de renda os re- 
passes provindos do governo fe- 
deral, entretanto, a casa já esta 
arrumada, a crise está enfraque- 
cendo como mostram os indica- 
dores econômicos. Como fomos 
capazes de superar os momentos 
de dificuldade no inicio da admi- 
nistração, com coragem e espe- 
rança no futuro promissor, ago- 
ra, finalmente, estamos prontos 
para desenvolver uma adminis- 
tração onde o povo sinta-se inte- 
grado ao governo, finalizo firman- 
do que estaremos sempre "UNI- 
DOS PELO POVO". 

Ernani do Amaral Soares 
Prefeito Municipal de 
Alto Parnaiba, MA. 
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Importante reunião da Associação Rural de 

São João da Cachoeira, município de Carolina 
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O presidente Carvalheiro e sua secretária 

Sob a presidência do sr. da Cachoeira realizou impor- 
José Ribeiro Carvalheiro, a tante reunião no dia 26/09, ten- 

Associação Rural de São João do comparecido autoridades 

municipais, empresários, jor- 
nalistas, representantes do 
1BAMA, do Instituto Chico 
Mendes, FAB e órgãos da 
Prefeitura Municipal, com o 
objetivo de aprovar um diag- 
nóstico das condições de vida 
e da assistência médica, do 
abastecimento de água potá- 
vel, da criação de animais 
transmissores de doenças na 
área urbana (suínos, gados, 
cães, eqüinos, aves e galinhas) 
e da preservação das margens 
do rio Itapecuruzinho, em São 
João da Cachoeira. 

Foram muito aplaudidas as 
exposições realizadas pelo 

Em Carolina, gaúchos 

comemoram a Farroupilha 

Walter Garcez, natural de Jú- 
lio de Castilhos, que reside em 
Carolina há mais de 20 anos, não 
esqueceu suas raízes e tradições 
do Rio Grande do Sul, Desse 
modo, relembrando a Farroupi- 
lha, resolveu chamar os amigos 
gaúchos e sulistas em geral, afim 
de "queimar uma came" e ouvir 
música gaúcha, repetindo "ao pé 
de um fogo chão" os causos, 
histórias e poemas integrantes 
do corolário tradicionalista do 
gaúcho e de sua tradição cam- 
pcira e regionalista. Comparece- 
ram ao evento os gaúchos Pau- 
lo Sérgio Costa e família, Ele, la- 
çador e ex-patrão do CTG (Cen- 

tro de Tradições Gaúchas) Pe- 
dra Grande, de São Pedro do Sul, 
sua terra natal, sua esposa Mar- 
ta e o filho João Marcos, pre- 
sentes ao churrasco. Também 
entre os presentes, o economis- 
ta e músico/cantor gaúcho, Pau- 
lo Toscano, natural de Cacequi, 
atualmente prestando serviço de 
consultoria na cidade de Caroli- 
na. Paulo Toscano é ativo tradi- 
cionalista do MTB, sendo fun- 
dador e membro permanente do 
CTG Jayme Caetano Braun, de 
Brasília — DF. Outros dois gaú- 
chos presentes foram o Eng0 

Agrônomo Cassiano Mezzomo 
c sua Nicole e o advogado Rei- 

naldo Rodrigues Andrade, am- 
bos naturais de Santa Catarina. 
Cassiano, de Águas de Chape- 
có e Rcinaldo, dc São Joaquim, 
levaram também seus violões e 
unindo-se ao músico Paulo 
Toscano e ao ex-patrão Paulo 
Sérgio (que também vai no vio- 
lão), fizeram a música do even- 
to que se estendeu até às 4 ho- 
ras da manhã de 20 de setem- 

. bro. Finalmente, estiveram tam- 
bém presentes o gaúcho Dina- 
cir Luiz Moury e sua esposa 
Raimunda, que representavam 
os únicos gremistas da festa. A 
todos eles, nosso abraço e re- 
conhecimento. 

ANIVERSARIAM 
08/10 - Ana Clara e Davi - aniversariam 

no dia 08 de outubro os primos Ana Clara e 
Davi. Ana Clara é filha de Maria Alice Fernan- 
des e Marco Aurélio. Davi é filho de Maria de 
Nazaré Oliveira e Osmar Bispo Alves. 

Ana Clara completará 15 anos e será 
debutante em uma linda festa no Distrito 
Federal. 

Aruanã e Noel Lourenço Fernandes 

Esteve visitando Carolina, 
nos meses de julho, agosto e 
setembro, Aruanã Lorenço 
Fernandes, 56 anos , casada 
com Noel Lourenço Fernan- 
des, 54 anos. O casal comple- 
tou 35 anos de casados e tem 
4 filhos; Jussara Fernandes 
dos Santos, 34 anos, casada 

com Wilson M. dos Santos; 
filhas; Aissa F. M. dos Santos 
de 4 anos e Neriá F. M. dos 
Santos de 1 ano. 

Marcelo Lourenço Fernan- 
des, 31 anos, casado com Eli- 
ane L. Fernandes, com a filha 
Eloah L. Fernandes de l ano. 

Ana Carolina L. Fernandes, 

28 anos; filhos: Fabiano F. R. 
Alves, 11 anos e Khayra F. 
Sanches, 5 anos. 

O nome da Ana Carolina é 
uma homenagem a nossa ci- 
dade e o nome Jussara é uma 
lembrança da fruta Juçara, tí- 
pica da região Amazônica. Aru- 
anã. é carolinense. 

funcionário do SAAE ?, so- 
bre o processo de captação e 
abastecimento de água de São 
João da Cachoeira, os escla- 
recimentos prestados pelo Dr. 
Paulo Adriano, do Instituto 
Chico Mendes, responsável 
pelo Parque da Chapada das 
Mesas, e sua esposa Walnei- 
re Cristina, do IBAMA, as in- 
formações trazidas pelo eng0 

agrônomo Vanduí Costa, se- 
cretário da Agricultura Muni- 
cipal, e os dados divulgados 
pelo secretário de Saúde de 
Carolina, Joaquim Dias Leal. 

A Associação Rural de 
São João da Cachoeira rei- 

A- 

Brigadeiro Renílson 

vindica, no momento, crédito 
para compra de máquinas, 
implementos e adubos, com 

Secretário de Saúde 

o objetivo de desenvolver a 
agricultura realizada por seus 
associados. 

Secretaria de Saúde realiza treinamento para ACS 

(Agentes Comunitários de Saúde) de Carolina - MA 

Foi realizado no período de ~ 
21 a 25 de setembro, no audi- ^ ^ 

para os ACS. ** A M 
Coordenada pela enfermei- E t1 - ^ ™ g 

ra do PSF Yarle de Paula os , f/*: |p|;   , 
enfermeiros realizaram pales- ■MNCaEL? ÊtfWi iHf^B 
tras sobre: r M W ■KTlj 

Programa Nacional dc pl af ■ lllí| 
Imunização. 

- Tétano Neonatal e Aci- 
dental. 

- Exame Papanicolau e 
DST/ AIDS. 
H - Planejamento Familiar 
x Métodos Conlraceptivos. 

- Esquistossomose. 
- Toxoplasmose. 
- Influenza A. 
- Hepatites Virais. 
- Hipertensão e Diabetes. 
- Vida Saudável. 
- Desnutrição 
- Pré - Natal 

M;■ i 
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Dr. Paulo Adriano e Dra. Walneire Cristina 

Enconlra-sc em Carolina, res- 
pondendo pelo Parque das Chapa- 
das das Mesas e do controle das 
queimadas c da proteção do meio- 
ambiente, o casal de biólogos Dr. 
Paulo Adriano, do Instituto Chico 
Mendes, e Dra. Walneire Cristina, 
do Ibama, dirigindo as brigadas anti- 
fogo que estão sendo organizadas e 
conscientizando a população, es- 
pecialmente a rural, das conseqü- 
ências , danos e da utilização sem 
controle do fogo. 

O Dr. Paulo Adriano tem poder 
para tomar toda e qualquer medida 
relativa à proteção do Parque, in- 
clusive o de aplicar multas, embar- 
gos e ordenamentos do uso dos re- 
cursos naturais. 

Quanto à Dra. Walneire Cris- 
tina, sua missão é mais ligada ao 
combate ás queimadas, estando 
responsável pela brigada munici- 
pal de combate ao fogo e ações de 
prevenção e combate a incêndios 
florestais. 

O casal já está residindo cm Ca- 
rolina e está com escritório provi- 
sório no prédio da Prefeitura Mu- 
nicipal, atendendo aos interessados 
e fiscalizando a área do Parque e a 
área circunvizinha que protege o 
Parque; responsável pela brigada 
municipal do PREVFOGO/IBA- 
MA em Carolina, que cuida do li- 
cenciamento do uso de fogo, ações 
de prevenção e combate a incêndi- 
os florestais e educação ambiental. 

o 

•• 
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Paulo Adriano, 
dr3 Cristina e sua filha 

GRUPO DE 

MULHERES 

ESPÍRITAS 

Carolina Urgente 

Precisamos de hospital 

EQUIPAMENTOS E MÉDICOS ESPECIALIZADOS 
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Presente em toda a 

aí ao Sul do Maranhão 

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

E-mail: comlvilanova@uol.com.br - Imperatriz-Maranhão 
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A CREDINORTE 
IWP 'l MÓVEIS ' 
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CREDINORTE 
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0 Sen for c meu 'J\efÚ£Ío c nada mc faltará 
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Uma completa e variada linha 

de móveis para o seu lar. 

Vendemos barato porque temos 

| fabricação própria. 
. ■ U.Í: -Lt--....X. . . •— 

Rua Benedito Leite, 295 - Oentro 

CEF* 6598O-O O O Oarolína - IVIA 

Fone: (99) 35313484 

C7 

VIAGENS, ENCOMENDAS 

E FRETAMENTO 
noMjiiA IM) rw^vuNs RESERVAS 24 HORAS EM: 

NICO 
DISK (63) 3413 - 2129 ou Cel.: (63) 9234- 4636 

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

\ ia conexão Caroiina 
06:00H (99) 3531- 2283 Rua dos Operários n01104 - Próximo ao INSS 

CAROLINA-BALSA8-CAROLINA 

■ ■ 
-I 

Josimar Pires e Maria Pires 

Celular: 9642-0925 

Reserva: Rua Cidade de Grajaú, 150 - 
Centro - Fone: (99) 3531-3932 - Carolina-MA 

A Llmatur Em Nova Fase 

(L)Limatur 

ransportes de passageiros, turistas e encomendas 

Em Imperatriz, ponto de partida 

Rua Pernambuco, entre Dorgival 

Pinheiro e Getúlío Vargas. 

Batista e Renato 

Rua 28 de Julho, 130 - Centro - 

CEP 65980-000Carolina-MA 

Fone; (99) 3531- 3485 ou Celular: 9977- 6595/81180066 

Auto Posto Santa Cruz 

Ort* 

Cruz 
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O Auto Posto Santa Cruz está completando um ano que foi reformado com- 

pletamente, tornando-se um dos postos de gasolina mais modernos, com 

serviços mais completos e eficientes de toda a nossa região. 

Queremos agradecer o apoio que temos recebido, durante esse período, 
de nossos clientes e daqueles que visitam Caroiina. 

Caroiina (MA), 25 de maio de 2009 

Grupo Empresarial Otílio Siqueira Lima e filhos. 

. ▼ * 

TUDO PELO 

CLIENTE 

Carne de sol. carne de por- ^ •' f^dnétBàr.fhstJunntal 

co, fígado, peixe frito ao mo- Ijf . m ^ _ 1 

lho, bofe frito, petiscos, etc. I 

Rua Getulino Artlaga, 398 - Centro - 
Fone: (63) 3448-1150 - Babaçulándia - TO 

COPYSERVICE 

COPIADORAS RICOH 

• Venda 

• Locação 

• Serviços técnicos 

Fone: (99) 

MICROCOMPUTADORES 

Preço à vista 

em 5 vezes 

Fone: (99) 3525-5265 

SUPRIMENTOS 

Informática 

Copiadoras 

Fone: (99) 3525-2806 

Produtos de qualidade 

com garantia superior 

Rua Luís Domingues, 2042 - Imperatrlz-MA 

T.li) In.pcn.tri/. yisíte a pova loia da 

ABROQUIMA - Produtos Agropecuários Ltda 

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

*Fosquima. o sal da Agroquima 

*Bulmec Gold 

*Porque tudo pode ser melhorado 
Agroquima Prod. Agrop. Ltda 

CNPJ.: 01626951/0016-10 - IEST.: 12164725-0 - Fone: (99)3523-1620- CEP; 65903-140 Imperatriz - MA 
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O Brasil sedia as Olimpíadas 

de 2016 Lula, Pelé e Sérgio 

Cabral foram decisivos 

m 

A apresentação de sexta-feira in- 
fluenciou o resultado. O Brasil se de- 
fendeu em 4 idiomas (inglês, francês, 
espanhol e português) e contou com 
o discurso de Havelange, Nuzman, 
Sérgio Cabral (governador do Rio), 
Eduardo Paes (prefeito da cidade), 
Henrique Meirelles (presidente do 
Banco Central), Isabel Swan (meda- 
Ihista olímpica) e do presidente Lula, 
que pediu ao COI "vencer o desafio" 
de expandir os jogos olímpicos. 

"O Lula disse que nunca tinha par- 
ticipado de um momento tão bonito. 
Ele é um personagem fantástico, nun- 
ca vi um amor tão grande pelo Bra- 
sil", disse o prefeito do Rio de Janei- 
ro, Eduardo Paes. 

O discurso do presidente Lula c o 
projeto do Rio de Janeiro comove- 
ram os membros do Comitê Olímpi- 
co Internacional. Na votação, a cida- 
de de Chicago, que era apontada até 
como favorita, foi a primeira a ser 
eliminada. O resultado provocou re- 
ações de surpresa e festa no centro 
de imprensa do Bella Center, onde a 
eleição foi realizada. 

Logo em seguida foi a vez de Tó- 
quio ser eliminada, para a tristeza dos 
atletas japoneses que acompanharam 
a apuração ao lado dos jornalistas. 
Ficaram para a final Rio de Janeiro e 
Madri. E, após uma hora de espera, a 

cidade brasileira foi finalmente anun- 
ciada como sede dos Jogos Olímpi- 
cos de 2016. 

Agora, com a vitória, o Rio de 
Janeiro precisa acabar com a descon- 
fiança de que cometerá os mesmos 
erros do Pan. Para colocar os Jogos 
Pan - Americanos de 2007 de pé o 
Rio gastou bem mais do que estava 
previsto no orçamento e não entre- 
gou alguns pontos chaves do proje- 
to, como a melhoria na rede de trans- 
portes. 

O transporte, aliás, é um dos pon- 
tos fracos do projeto para 2016. O 
sistema de hotelaria da cidade tam- 
bém causa preocupação, uma vez que 
o Rio ainda não tem a garantia de que 
todos os quartos prometidos serão 
entregues. 

Para resolver os problemas, o 
Rio de Janeiro apostou no maior or- 
çamento entre as cidades finalistas. 
A Olimpíada de 2016 vai custar cer- 
ca de USS 14 bilhões, com os gas- 
tos divididos entre o governo fede- 
ral, estadual, municipal e a iniciati- 
va privada. 

Enquanto isso, o clima é de festa. 
A estimativa é de que 100 mil pesso- 
as compareceram à praia de Copaca- 
bana para comemorar a vitória cario- 
ca. Em Copenhague, a festa foi reali- 
zada no hotel SKT, quartel-general da 

■i 

Fransuíla - a primeira mulher 

candidata a presidente do PT-MA 

Lula chorando de emoção 

delegação brasileira na cidade. 
A verdade é que o Brasil já havia 

tentado abrigar os jogos da olimpía- 
da para 2004 e 2012, mas não con- 
seguira. Para 2016, começou tímida 
a campanha, mas foi crescendo e, na 
parte final, com as atuações de Lula, 
Pelé, do governador Sérgio Cabral e 
de Havelange, o Brasil venceu. É o 
primeiro país da América Latina a 
sediar os Jogos Olímpicos dois anos 
depois de sediar a Copa do Mundo 
de Futebol. 

Esse resultado foi muito bom para 
o Brasil e coroa o governo do presi- 
dente Lula. 

Balsas, situação política confusa 

Em Balsas, a situação política 
continua confusa. Ninguém sabe ao 
certo, qual a direção do prefeito Chico 
Coelho; se ele permanece no PDT ou 
mudou-se para o PMDB; se ele contará, 
realmente com o apoio de Roseana 
Samey, ou não; se ele será candidato a 
deputado federal ou permanecerá no 
comando da prefeitura municipal; se 
ele terá um candidato a deputado 
estadual ou não. 

No entanto, Chico Coelho é um 
fator decisivo da política, não apenas 
balsense, mas de todo o Sul do 
Maranhão. 

As duas posições certas, sem 
duvida, em Balsas são as do deputado 
Roberto Rocha e sua família, e a do 
ex-deputado estadual, médico 
Francisco Martins, e sua família, que 
tem grande influência na região. 

Outro grupo com posição definida 
é a liderada pelos empresários 

Prefeito Chico Coelho ao lado da presidente da Câmara Municipal de Balsas 

Francisco Honaiscr e seu filho Mareio 
Honaiser, que sempre ergueram a 
bandeira do PDT. 

Quanto as demais lideranças, 
todas agem com cautela, aguardando 
o desenrolar dos acontecimentos, 

confiados no desenvolvimento da 
região de Balsas, mesmo com o 
preço da soja declinando, 
conseqüência da superprodução 
nos Estados Unidos (maior produtor 
mundial), e no Brasil. 

Prefeita Adriana Ribeiro comprometida 

com o desenvolvimento de Amarante 

A Prefeitura de Amarante está in- 
tensificando um trabalho abrangen- 
te na sede e interior do município, 
beneficiando as diferentes camadas 
da sociedade. 

Já recuperou com camada asfál- 
tica as principais ruas da sede do 
município com a construção de ca- 
naletas e meio-fíos; recuperou a bar- 
ragem do Casulo I, facilitando o 
acesso dos moradores e transeun- 
tes; mais de 200 km de estradas vi- 
cinais foram recuperados com a im- 
plantação de bueiros e piçarramento 
de pontos considerados críticos, 
atendendo às comunidades de Jure- 
ma, Campo Formoso, São José dos 
Ferraz, Santa Quitéria etc. 

Fez ainda a abertura com patro- 
lamento e piçarramento de rtove qui- 

lômetros de estrada que liga a sede 
ao povoado Piri-Piri dos Lucas; 
apoio com máquinas, pá carregadei- 
ra e patrol em todas as frentes de 
serviços do programa Luz para To- 
dos, do governo federal; instalação 
do serviço de limpeza das ruas das 
sede e dos povoados Mundo Novo, 
Grotão, Campo Formoso e Pindare- 
zinho; cadastramento de 800 famíli- 
as para o programa Minha Casa, 
Minha Vida, do governo federal, nos 
povoados Grotão, Campo Formoso, 
Bacuri, Edivaldo Viana e Mundo 
Novo. 

A Secretaria Municipal de Ação 
Social, que faz um trabalho brilhante 
com o idoso, comemorou o seu dia 
com uma vasta programação, inclu- 
indo café da manhã na sede do Pro- 

Jovem, no último dia 27, com a pre- 
sença da prefeita Adriana Ribeiro. 

"O município de Amarante vem 
aos poucos saindo do vermelho, de- 
pois de ter comido o pão que o diabo 
amassou, com manobras e persegui- 
ções políticas do grupo adversário, 
que fez de tudo para inviabilizar a atual 
administração. Mas a prefeita Adria- 
na, seu esposo, o médico Gildásio 
Ribeiro, e o povo bem intencionado 
de Amarante, com muita garra e dis- 
posição, estão conseguindo dar a volta 
por cima normalizando as pendênci- 
as, ajustando a máquina administrati- 
va em todas as dimensões para po- 
der desencadear uma gama de bene- 
fícios ainda maior em favor do povo 
de Amarante", disse o vice-prefeito 
Bartim Carlota. (Da Asscssoria) 

Com séculos de lutas, a mulher 
está conquistando seus espaços. Não 
se severas resistências, pois as desi- 
gualdades econômicas e sociais que 
separam homens e mulheres são vi- 
síveis e inexplicáveis. Para participar 
de forma protagonista nos espaços 
políticos a mulher precisou reivindi- 
car cotas e o PT foi o partido pionei- 
ro nessa conquista, garantido a por- 
centagem mínima de 30% de mulhe- 
res nas chapas de disputa de direção 
do partido e de candidatura para car- 
gos eletivos. 

As companheiras ajudam a cons- 
truir um PT diferente. Um partido sem 
discriminação de classe, cor e gêne- 
ro. A presença feminina no PT, além 
de outras temais importantes, acres- 
centou ao debate político a necessi- 
dade de combater o machismo e os 
ranços de uma sociedade patriarcal. 
E.pela primeira vez na história de Par- 
tido dos Trabalhadores, teremos 
como candidata a presidência de re- 
publica Dilma Roussef, uma mulher 
que dedicou todos os anos de sua vida 
à construção de uma sociedade mais 
justa e menos desigual. 

Depois de 29 anos de existência 
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do PT maranhense, finalmente a mi- 
iitância do nosso estado resolve apre- 
sentar como candidata à presidência 
do partido uma mulher,que reúne ao 
longo de sua trajetória pessoal e polí- 
tica caracteristicas que se identificam 
com o Partido dos Trabalhadores. 

FRANSUÍLA DAS CHAGA LO- 
PES FARIAS é professora gradu- 
ada em Letras pela UEMA e pós- 
graduada em Psicopedagogia. 

Noel Lang reclama em São Paulo 

■ uwvmwMHnuu 
Considero vergonhosos os servi- 

ços telefônicos prestados pela TIM no 
sul do Maranhão, onde tenho uma fa- 
zenda. Milhares de celulares não fun- 
cionam naquela região há mais de seis 
meses. Várias reclamações foram fei- 
tas, mas nenhuma providência foi to- 
mada. Sinto-me lesado por não poder 
tratar de negócios quando vou para 
minha fazenda, disse Noel Lang. 

Em contato com o cliente a TIM 
esclarece que a empresa investe cons- 
tantemente na melhoria e ampliação de 
sua cobertura, porém o serviço de co- 
municação está sujeito à interferência: 
causadas pelas áreas de sombra, quem 
ocorrem em função de características 
especificas de geografia e das cons- 
truções existentes na região, o que 
pode estar ocasionando a interferên- 
cia de sua conexão. 
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A explicação da TIM de que "o ser- 
viço de comunicação está sujeita à in- 
terferências causadas pelas área de 
sombra...", confirma o que o Código do 
Consumidor chama de "serviço impró- 
prio para o consumo", e que não deve- 
ria ser vendido ao consumidor. Se ven- 
dido, não poderia ser, legalmente, co- 
brado ou, na melhor das hipóteses, co- 
brado parcialmente se o uso for com- 
provado. Além de tocar de operadora, 
se tive melhor opção de mercado, as ví- 
timas desse prejuízo têm o direito de 
exigir o não pagamento de assinaturas 
c valores fixos que foram pagos, mais o 
ressarcimento de prejuízos econômicos 
e danos morais pelos transtornos. Se 
tivéssemos autoridades e órgão de de- 
fesa do consumidor eficiente, serviços 
como este seriam proibidos de serem 
comercializados. 

COMENTÁRIO POLÍTICO 

João Castelo um modelo 

de político e de cidadão 

WALDIR AZEVEDO BRAGA 

Conheço a atuação do pre- 
feito João Castelo desde a di- 
reção do BASA, em 1970/ 
1973, quando eu era presiden- 
te da Associação Comercial de 
Carolina e secretário da Pre- 
feitura na administração Absa- 
lão Coelho onde tínhamos en- 
trada franca em seu gabinete, 
na sede do banco, em Belém. 

Logo em seguida, ele dei- 
xou a diretoria do BASA e se 
candidatou á Câmara dos De- 
putados. Fizemos a sua cam- 
panha. em Carolina, ao lado 
de Absalão Coelho e do ex- 
prefeito Genésio Gonçalves e 
tendo sido um deputado atu- 
ante, dedicado a resolver os 
problemas de Carolina e do 
Maranhão, tanto que foi esco- 
lhido pelo governo militar para 

governar o Maranhão, quando 
ajudou a eleger Absalão Coe- 
lho deputado estadual. Con- 
tando com seu apoio, Absalão 
foi um dos melhores represen- 
tantes de Carolina. em toda a 
nossa história, e João Caste- 
lo. inegavelmente, um dos me- 
lhores do Maranhão. 

Sofrendo a pressão de Sar- 
ney, pretendendo que João 
Castelo cumprisse fielmente 
suas determinações, uma de- 
las a substituição do engenhei- 
ro carolinense Edgar Mara- 
nhão Azevedo pelo seu filho 
Fernando Samey, apenas um 
empresário totalmente despre- 
parado para a função. 

Hoje, prefeito de São Luis, 
permanece o mesmo político de 
posições firmes, preocupado em 
transformar a cidade num mo- 
delo para todo o Brasil. 


