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Sistema 

Capitalista naufraga 

Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Rússia e Japão envoltos em crise violenta. 

Islândia cartão postal do Capitalismo, moribunda, é socorrida pela China 

Cai o PIB da Alemanha; o Ban- 
co Central da Inglaterra anuncia 
recessão; filas imensas de desem- 
pregados buscam emprego nos 
EUA; grandes bancos e empresas 
ameaçadas de falência. 

A Guerra do Iraque e do Afega- 
nistão e a crise do Oriente Médio 
revelam a verdade de um sistema 
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que se sustenta com crises e guer- 
ras, acumulou riquezas incalculá- 
veis, mas não consegue resolver o 
problema da fome em metade da 
humanidade. A China, com as mai- 
ores reservas de moedas em todo 
o mundo, é que socorre a maioria 
dos paises e parte para um progra- 
ma de mais de um trilhão de dóla- 

res com objetivo de arrancar da 
pobreza 700 milhões de habitantes 
do campo. 

Quanto mais rico o país, mais 
sofre com a crise. O Brasil conse- 
gue enfrentá-la com a política de 
Lula de melhorar o nível de vida 
dos mais pobres (leia sobre o Pa- 
cote Chinês na Pág. 02). 
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A Proclamação da República 

No dia 15 de novembro de 1889, 
após pressão de várias camadas da 
sociedade contra a monarquia, o que 
tornou possível golpe militar que ins- 
taurou a república no Brasil, quando 
Marechal Deodoro da Fonseca assu- 
miu e ocupou o quartel general, no 
Rio de Janeiro constituindo-se o Go- 

verno Provisório da Republica dos 
Estados Unidos do Brasil. A monar- 
quia chegava ao fim, tinha início a 
República Brasileira, a partir de en- 
tão, o país seria governado por um 
presidente escolhido pelo povo, atra- 
vés das eleições. 

Uma data marcante para todos os 
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Encontro sobre o SUS e seus programas 

em Balsas, a partir de 30 de novembro 

O dr. Aluísio Soares, médico 
balsense e ex-secretário de Saúde 
dê Fortaleza (CE), realizará uma 

palestra em Balsas no dia 01 de de- 
zembro a convite da Secretaria Mu- 
nicipal de Saúde a respeito da políti- 

ca pública de saúde do Brasil, cen- 
tralizando sua análise no estágio atual 
e nos programas de DST/AIDS. 

PIPES-Manutenção de Aeronaves 

de Carolina (PMA) completa 1 ano 

Localizada no Aeroporto Lisías Augus- 
to Rodrigues (Ticoncá), a oficina e manu- 
tenção de aeronaves da PIPES completou 1 
ano de funcionamento no dia 10 de novem- 
bro, o hangar recebeu o nome do Coronel 
Renato Carvalho Rêgo, o qual é oficial da 
Aeronáutica e carolinense. 

Pedro Iran é um homem tão grande em 
sua importância para a nossa região, em 
particular para Carolina e Filadélfia, mas 
de uma simplicidade tão própria que suas 
primeiras palavras no evento foram: "Atu- 
almente eu ando muito pobre de tempo" o 
que mostra o desejo de possuir muito 
mais tempo para poder realizar muito 
mais do que às 24 horas do dia lhe per- 
mitem realizar. LEIA PAG.: 14 
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do TSE para 

partidária 

bre a matéria". 
O presidente do TSE e ministro 

do STF, Carlos Ayres Britto, foi um 
dos que acompanharam o relator 
ressaltando que a infidelidade par- 
tidária é um "ultraje à democracia" 
uma vez que é, necessariamente 
por meio do partido que um candi- 
dato se elege, "não sendo faculta- 
do ao eleito podar esse tempo [do 
mandato] a golpes de infidelidade 
partidária". 

STF decide manter regras 

punição de infidelidade 

Brasília - Os ministros do Su- 
premo Tribunal Federal (STF) deci- 
diram ontem pela manutenção da 
resolução 22610/07 do Tribunal Su- 
perior Eleitoral (TSE) que traz dire- 
trizes para o processo de perda de 
mandato por infidelidade partidária. 
Por nove votos a dois o Supremo 
decidiu pela improcedência das 
Ações Diretas de Inconstitucionali- 
dade (ADINs) 3999 e 4086, movi- 
das pelo Partido Social Cristão 

(PSC) e pela Procuradoria Geral da 
República (PGR), respectivamente. 

No seu voto, o relator da maté- 
ria, ministro Joaquim Barbosa, res- 
saltou que o reconhecimento da fi- 
delidade partidária como princípio 
constitucional pelo STF e a consta- 
tação da ausência de mecanismos 
para sua manutenção criam um qua- 
dro de exceção por isso ele consi- 
dera "válidas as resoluções do TSE 
até que o Congresso disponha so- 

Oposição em Carolina, 

perde outra vêz 

A oposição ao prefeito de Ca- 
rolina, João Alberto que se reele- 
gera, não aceita sua derrota e ten- 
ta a todo custo encontrar alguma 
irregularidade nas eleições muni- 
cipais, para com isso forçar novas 
eleições e assumirem o poder de 

qualquer maneira. A última tenta- 
tiva foi fazer com que a justiça 
eleitoral realizassem uma audito- 
ria em uma das umas do municí- 
pio, mais uma tentativa em vão, 
confira o documento da justiça 
eleitoral. 

brasileiros, que se tornou importante 
para nosso povo, no entanto, parece 
que esquecemos desse episódio his- 
tórico, pois não se vê hoje nenhuma 
manifestação alusiva ao dia 15 de no- 
vembro. 

Elizabete Oliveira 
Professora de História e Redatora da FMS 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
JUSTIÇA ELEITORAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO 
CARTÓRIO DA 26« ZONA ELEITORAL - CAROLINA/MA 

Ata da Audiência Pública de verificação das umas 
eletrônicas das eleições de 05 de outubro de 2000. 

Aos 12 dias do mês de novembro do ano de dois mi! e oito, às 10 horas, no 
Cartório Eleitoral da 26* Zona, localizado no Fórum, onde se achavam presentes o MM. Juiz 
Eleitoral, Doutor Marcos Antônio Oliveira, o Promotor Eleitoral, Doutor João Marcelo Moreira 
Trovão, Representantes das Coligações registradas nas Eleições 2008, demais funcionários e 
pessoas interessadas, foi realizada, conforme solicitação da Coligação Muda Carolina, a audienoa 
publica de verificação das fotos e dados dos candidatos que constaram nas urnas eletrônicas nas 
e/eições de 05 de outubro de 2008. Aberta a audiência com as formalidades legais pelo Juiz 
Eleitoral, apos venfícado petos representantes das CollgaçÕesVMÃO É FORÇA", "LIBERTA 
CAROLINA "MUDA CAROUNA Maj/Prop", restou consignado o seguinte: 

Constatou-se a regularidade das totós e dados constantes da uma eletrônica utilizada para as 
Eleições de200S, verificando-se que não havia nenhuma inconsistência nos dados dos candidatos 
(foto, nome, numero, partido ou coligação), sendo unânime entre todos os presentes a 
desnecessidade de nova auditoria. Concluídos os trabalhos de venfícação das fotos e dados 
constantes da uma eletrônica. Nada mais hpíendõTdeu-se por encerrada a presente audiência, às 
15 horas do mesmo dia, do que, para azdíiàrJhvre) a presente ata que depois de ikia e achada 

SaT*' ^ tevüàmente assmacto. Ribeko Travassos. Chnfe doÇ-.rtõrio, 

ou 
dr 76* resfiordendo 

Doutor 3«4»o Marcelo Moreira Trovão 
Promotor Eleitoral da 26* Zona, respondendo 

Representante do PSDB:      
Representante da Coligação "UNIÃO ÉFORÇA". -. _ 
Representante da Coligação 'muda carouua Maj/Pto" 
Representante da Coligação "LIBERTA CAROUNA". 
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Norte e Nordeste^ 

Campeões de homicídios 

Segundo dados divulgados na úl- 
tima semana, o Norte e o Nordeste 
são os campeões de homicídios no 
Brasil. 

Em Fortaleza(CE), no mês de 
outubro, forma registrados 88 ho- 
micídios, o que foi considerado um 
número altíssimo. O governo do Es- 
tado, preocupado, está tomando 
medidas para melhorar o policiamen- 

to de Fortaleza, uma cidade muito 
bonita que atrai no Nordeste muitos 
turistas. 

A insegurança é tão grande que 
os comerciantes começam a passar 
arame farpado na entrada de suas 
casas comerciais e o assalto ao pas- 
tor da Igreja Prebisteriana, Helnir 
Cortez ao chegar em sua residência 
na aldeota causou grande revolta. 

BNDS 

O BNDS em outubro e novembro financiou este ano muito mais números 
de empreendimentos do que em 2008, procurando ajudar os empresários a 
superar as dificuldades de crédito. 

Alemanha 

A Alemanha registrou o terceiro trimestre de redução do PIB. As autori- 
dades financeiras do país e da Europa consideram que sua economia en- 
frenta uma recessão. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Banco Central da Inglaterra 

No dia 12 de novembro o Banco Central da Inglaterra anunciou que o 
país enfrenta uma recessão que só começará a ser dominada a partir de 
2009. 

No Brasil, aumenta o desemprego. A FIESP divulgou dados que revelam 
que em outubro foram demitidos 10 mil empregados em São Paulo. 
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EDITORIAL 

Delfin Neto e a 

Crise Financeira 

No seu artigo semanal na revista Carta Capital n9 

518, dizia o economista Delfin Neto.sobre as crises do 
sistema financeiro Capitalista; "As crises fazem parte 
da economia de mercado, que se aperfeiçoa a cada uma 
delas, à custa do sofrimento da população". No outro 
trecho do artigo completava sua visão de economista 
defensor do capitalismo. "É importante entender que as 
crises são ínsitas ao sistema de economia de mercado. 
Elas fazem parte do processo. Elas estão dentro do seu 
próprio mecanismo". E acrescentou: "Elas são parte do 
Dróprio processo de desenvolvimento nas economias de 
mercado". 

Tudo certo. Muito certo. Faltou somente ele explicar 
que a causa das crises do sistema financeiro Capitalis- 
ta reside na concentração de renda. O capitalismo tem 
produzido riquezas imensuráveis, porque senão deixa 
de ser Capitalismo, perdendo o seu poder de investi- 
mento que passa a ser exclusivamente do estado. Atin- 
gindo esse patamar o sistema morre, e passa a ser um 
sistema Socialista, cuja essência é a distribuição da 
renda. 

Esta é a encruzilhada do Sistema Capitalista, faz 
parte da sua natureza, um crescente aumento da produ- 
ção, provocada pelo aperfeiçoamento da tecnologia e 
pelas disputa das empresas capitalistas, cada qual que- 
rendo produzir mais, vender mais e abocanhar maior 
pedaço do mercado, que não cresce na mesma medida 
que a produção, por que a renda não é distribuída e 
muitas empresas são obrigadas a diminuir os trabalha- 
dores, dar-lhes férias coletivas temporárias, reduzir ho- 
ras de trabalho, ou simplesmente fechar as portas. 

No Brasil e no mundo, quantos milhões de desem 
pregados existem, perambulando pelas ruas das cida- 
des atrás de emprego ou no campo, sem trabalhar ou 
trabalhando eventualmente? 

O Sistema Capitalista utiliza várias formas para dri- 
blar a crise: as sociedades por ações, a venda à presta- 
ção e a diiatação dos prazos, o cheque pré-datado, o 
cartão de creédito, o financiamento bancário com prazo 
longo; o empréstimo para empresas e para pequenos 
produtores, até a guerra, quando parte dos desempre- 
gados são mobilizados como soldados e vão morrer nos 
campos de batalha, em nome da defesa da Pátria, des- 
truindo riquezas imensas acumuladas durante muitas 
décadas e até séculos, para outras empresas capitalis- 
tas reconstruírem-nas, como atualmente acontece em 
vários pontos do mundo, principalmente no Iraque e no 
Afeganistão. 

Quanto custa um helicóptero e um avião de comba- 
te modernos derrubados nos campos de batalha? Quan- 
to custa uma bomba de alto poder de destruição? Quan 
to custa um poderoso cruzador ou porta-aviões para 
patrulhar os oceanos das regiões em conflito? Quanto 
custa a manutenção das bases militares espalhadas 
pelo mundo? 

Por isso o Sistema Capitalista não consegue aca- 
bar com a fome que assola a metade da humanidade, 
nem acabar com as crises inerentes ao sistema, que 
marcha inevitavelmente para morrer cada vez mais en- 
fraquecidos. 

"Tudo é loucura ou sonho no começo. Nada 
do que o homem fez no mundo teve início de 
outra maneira. Mas já tantos sonhos se reali- 
zaram, que não temos o direito de duvidar de 
nenhum" (Monteiro Lobato) 
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A prefeita Luiziane Lins 
eleita em 2004 sem o apoio da 
direção nacional do partido, 
conseguiu conquistar a simpa- 
tia da maioria da população, 
elegendo-se tranqüilamente no 
primeiro turno, mantendo a 
cidade limpa e bonita, agora 
anuncia um choque de gestão 
no novo mandato. Fortaleza 
atrai a cada mês, maior núme- 
ro de turistas não somente bra- 

sileiros, mas de todos os re- 
cantos do mundo, apesar do 
crescente número de homicí- 
dios, que atingiram, no último 
mês, 88 casos. 

Mas, essa crescente violên- 
cia não é privilégio apenas de 
Fortaleza. O Norte e o Nor- 
deste são os campeões brasi- 
leiros de crimes violentos, se- 
gundo divulgaram as televisões 
locais. 

tratamento de saúde 

Nosso editor 
Foríaleza(CE), com 
a maioria de suas 

Braga viajou com destino à 
de tratar de sua saúde, assumindo 

, nossa redatora, Elizabete Oliveira. 
o final deste mês. 

COMENTÁRIO POLÍTICO 

l 
WALDIR A. BRAGA 

1 
I 
I 

A reunião do G20 em Brasília i 

ciedade, tornando pou-l 
cos miliardários, e mi-l 
Ihões de seres humanos I 
miseráveis. 

Sem mudar o atual sis-1 
tema social e econômico, | 
o mundo continuará en-1 
frentando crises periódi-1 
cas cada vez mais fortes 

| Não decidiu nada a 
| reunião do G20 em Bra- 
■ sília, e não haverá deci- 
-sões importantes na reu- 
'nião programada para 
'Washington, que fará 
'com que a crise econô- 
I mico-financeira que ex- 
Iplodiu nos Estados Uni- 
|dos e se alastrou pela 
| Europa e pela Ásia, pros- 
|siga atingindo com maior 
| força paises como o Bra- 
|Sil, que vem lutando para 
■permanecer navegando 
|no meio da tormenta, 

I 

sem que possam ser ven- 
cidas pelos pacotes dos 
governos capitalistas. 

aguardando que o mun- 
do capitalista tome medi- 

Idas mais eficazes, .que 
'bloqueiam a maré avas- 
Isaladora. Aliás todos os 
[estudiosos sabem que a 
[crise financeira foi provo- 
|cada pelos títulos po- 
|dres, fraudes nas opera- 
■ ções dos grandes ban- 
|Cos, e pela profunda con- 

I 
I 
I 

Hoje, o país que está' 
em melhor situação finan-1 
ceira em todo o planeta é | 
a China, que caminhai 
acelerada para o socialis- [ 
mo e representa a salva-1 
ção para a maioria dos | 
países que enfrentam | 
grandes dificuldades. 

A verdade é que, mes- *« ^—,  
mo contornando o fura-1 

cão financeiro, o atual Sis-' 
tema econômico-financei-1 
ro nunca mais será o mes-1 
mo. Estará abalado, ca-1 
minhando par ao túmulo. | 

Obs: Como afirmamos | 
tradição entre o crescen- a reunião do G20 em Wa- g 
te volume de produção e shington não tomou ne- 

'o pequeno poder aquisi- 
'tivo da população, cuja 
I causa é a concentração 
Ida riqueza na nossa so- 

nhuma decisão importan- 
te marcando outro en-j 
contro para o mês de' 
abril. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.00197S-S 
CLASSE: 5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPIE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.: SEBASTIANA DE ABREU BRINGEL E OUTRO 

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

FINALIDADE: Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, do imóvel composto por 
uma área de terras medindo 44,1465 ha, parte de um todo 
maior registrado como "uma parte de terras indivisas de 
criar e lavrar no lugar Santa Maria, na data da Fazenda 
Cenavieiras", nos termos da transcrição n0 7.531, Livro 3-E 
antigo, fls. I45v/146, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Carolina, de propriedade de SEBASTIANA DE ABREU 
BRINGEL, brasileira, viúva, inscrita no CPF no 253,549.653- 
49 e RG n» 112.564 5SP/MA. 

Publica-se o presente Edital para conhecimento de terceiros, 
que poderão opor impugnaçôes que julgarem de seus 
interesses. 

Imperatrlz/MA, 28 de outubro;de 2008. 

NOTA: 

LUCAS ROSENDoWx 
Juiz Federal 

Üf/ 

10 DE ARAÚJO 

Fortaleza está comemorando seu aniversário (280 anos) 
pela última vez esle ano em 13 de abril e passará para 25 de 
julho, provavelmente. 

China Lança superpacote 

de R$ 1,23 trilhão 

O governo chinês anun- 
ciou um pacote de investimen- 
tos de 4 trilhões de yuans - o 
equivalente a R$ 1,23 trilhão - 
para os próximos dois anos. O 
objetivo é estimular a econo- 
mia, ameaçada pela desacele- 
ração interna e pela queda nos 
mercados que importam produ- 
tos chineses. 

O valor do pacotão chinês 
eqüivale a quase duas vezes e 
meia o total de investimentos 
previstos no PAC brasileiro (R$ 
504 bilhões) de 2007 a 2010. Ou 
a três vezes o total das exporta- 
ções brasileiras previstas para 
este ano. Dez áreas serão con- 
templadas, como habitação po- 
pular, infra-estrutura rural, 
água, eletricidade, transportes 
e reconstrução de áreas devas- 
tadas por tragédias naturais, 
como a Província de Sichuan. 
que sofreu um terremoto em 
maio. 

Apenas no atual bimestre 
de novembro e dezembro, o 
governo promete gastar 400 bi- 
lhões de yuans (R$ 123 bi- 
lhões), com fundos do Orça- 
mento deste ano e um adianta- 
mento das verbas do ano que 
vem. O pacote promete cortar 
impostos de valor agregado e 
circulação de mercadorias equi- 
valentes a 120 bilhões de yuans 
(R$ 36,9 bilhões). 

O limite dos bancos comer- 
ciais para a concessão de em- 
préstimos será abolido para pri- 
orizar fundos para pequenas e 
médias empresas, inovação tec- 
nológica, mecanização rural e 
fusões e aquisições de empre- 
sas, segundo divulgou a agên- 
cia estatal de notícias Xinhua. 

"A expansão de crédito 
deve focar em esferas que pro- 
movam e consolidem o crédito 
ao consumidor", diz a nota. O 
pacote foi decidido em reunião 
do gabinete chinês na quarta- 
feira, mas foi divulgado apenas 
ontem. 

Queda 
O tamanho do pacote de- 

monstra a apreensão do regime 

chinês com a coleção de núme- 
ros negativos domésticos e ex- 
ternos dos últimos meses. O PIB 
avançou 11,9% no ano passa- 
do e estava previsto crescimen- 
to acima de 10% neste ano e em 
2009. As previsões agora apon- 
tam para 9,4% em 2008 e 7,9% 
no ano que vem. Economistas 
acham que os números serão 
menores e revisam para baixo as 
previsões. O crescimento no ter- 
ceiro trimestre, de 9%, foi o me- 
nor desde 2003. 

Nos últimos dois meses, o 
governo tentou outras medidas 
de estímulo, como três cortes na 
taxa de juros, menores exigên- 
cias para concessões de em- 
préstimos e abolição de taxas e 
impostos para a compra do pri- 
meiro imóvel próprio. Mas ne- 
nhuma delas reanimou a confi- 
ança do consumidor chinês. As 
vendas de apartamentos e car- 
ros estão em queda, assim como 
as previsões para o setor expor- 
tador, que vende quase metade 
da produção a mercados amea- 
çados de recessão, como União 
Européia e EUA. 

A Bolsa de Xangai caiu 70% 
neste ano. A crise afeta os três 
setores que mais empregam na 
China - campo, exportações e 
construção civil. O Centro de 
Pesquisa em Desenvolvimen- 
to do Conselho de Estado pre- 
vê que a renda dos agriculto- 
res cresça até 7% em 2008. dois 
pontos abaixo do objetivo do 
governo, por causa da queda 
nos preços agrícolas. 

Cerca de 10 mil fábricas têx- 
teis e de brinquedos para expor- 
tação fecharam nos primeiros 
nove meses do ano. Mas o go- 
verno não divulgou estatísticas 
sobre o desemprego. Os lucros 
das empresas chinesas listadas 
em Bolsa caíram 5,9%, e os das 
companhias estatais, 2,9%, se- 
gundo estudo do economista 
Stephen Green, da unidade do 
banco Standard Chartered em 
Xangai. Green alerta para que o 
consumo deve continuar em 
queda. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.001974-1 
CLASSE: 5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPTE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.: TADEU KOVALSKI E OUTRO 

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

FINALIDADE: Fazer saber a ledos que o presente EDITAL, ccm prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, do imóvel composto por 
três glebas de terras não contíguas, risdindo 15,1910 hs, 
54,6780 ha, 38,9780, totalizando 68.8470 ha, parte de um 
todo maior com área total registrada de 500,0000 ha. 
denominado Cedro, na data Cerca, situado na zona rural co 
Município de Estreiío/MA, objeto da matricula n» 5.275, 
Livro 2-A-18, as Rs. 185, da Serventia Extrajudicial de 
Imóveis de Estrelto/MA, de propriedade de TADEU 
KOVALSKI e sua esposa ROSANA BEATRIZ BEERBAUM 
KOVALSKI, brasileiros, casados, ele inscrito no CPF n" 
431,412.260-91 e RG nc 705.414.625-5 S5P/RS; ela inscrita 
no CPF n0 590,351.370-00 e RG n0 3054146208 SSP/RS,- 

NOTA: Puolica-sc o presente Edital para conhecimento de terceiros, 
que poderão opor impugnaçôes que julgarem de seus 
Interesses. 

Imperatrlz/MA, 28 de outubro de 2008. 

LUCAS ROSENDO MÁXIMO DE ARAU30 
Juiz Federai 



Carollna-MA, 19/11 a 01/12/2008 FOLHA DO MARANHÃO DO SUL 3 

Prefeitos podem ter problemas ao fim de seus mandatos em 2008 

Embora a situação financeira 
das prefeituras brasileiras tenha 
melhorado de forma 
significativa, pouco mais de um 
terço dos gestores municipais 
em fim de mandato (33,5%), 
neste ano, corre o risco de ter 
dificuldades em caixa. As 
conclusões são de um estudo da 
Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), divulgado 
em 17 de novembro, que analisa 
as finanças das prefeituras do 
país entre 2002 e 2007. 

Mas a informação não deve 
alarmar. Pelo contrário. Ainda 
que o dado possa surpreender, 
os resultados do estudo 
evidenciam que, em 2002, a 
situação era ainda pior. Naquele 

ano, aproximadamente metade 
das prefeituras brasileiras (50%) 
tinha problemas de insuficiência 
de caixa. Tais resultados 
mostram que as prefeituras 
brasileiras vêm fazendo bem 
"seu dever de casa". 

Contudo, a situação inspira 
cuidados. Esses dados podem 
sofrer uma queda em 2009, 
dependendo dos efeitos da crise 
financeira mundial sobre o 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), transferência 
constitucional para as 
prefeituras composta de 23,5% 
da arrecadação do imposto de 
renda (IR) e do imposto sobre 
produtos industrializados (IPI). 

Segundo o estudo, apesar da 

situação de déficit dos 33,5% 
mencionados, no total, a 
suficiência de caixa dos 
municípios brasileiros, ao final 
de 2007, somava R$ 14,6 bilhões. 

A situação financeira dos 
municípios pode ser avaliada 
por pelo menos dois enfoques 
distintos: um de curto prazo e 
outro de médio e longo prazo. 
No de curto prazo, o conceito 
utilizado no estudo da CNM 
para mensurar a solvência 
financeira é a suficiência de 
caixa: a diferença entre os ativos 
financeiros disponíveis em caixa 
e as obrigações financeiras 
assumidas (principalmente 
restos a pagar). 

No longo prazo, o estudo 

Comitê Central completa 08 anos de 

luta em defesa do Maranhão do Sul 
COMITÊ CENTRAL 

JOSAFA RAMALHO 

Criado no dia 15 de novembro de 2000 o Comitê 
Central pró-criação do estado do Maranhão do Sul é 
uma instituição que reúne representantes de diversas 
entidades da sociedade civil organizada, entre elas. Dio- 
cese de Imperatriz, Maçonaria, OAB. Associação Mé- 
dica, associações de moradores, sindicatos, igrejas evan- 
gélicas, Associação de Pastores e a imprensa. 

O Comitê Central é presidido pelo empresário e 
secretário de estado de desenvolvimento do sul do Ma- 
ranhão, Fernando Antunes e tem como objetivo, fomen- 
tar a discussão pela criação do novo estado mobilizando 
a população dos 49 municípios que integram o projeto.A 
cada segunda - feira, o comitê se encontra em reunião 
ordinária às 19hs00 em sua sede localizada no edifício 
Telma Antunes, sala 120, na rua Pará, 616 próximo ao 
Hotel Schalom. 

Qualquer instituição pode fazer parle do Comitê 
Central, para tanto basta indicar um representante. 

Para articular a luta pela criação do novo estado, é 
organizado era cada um dos 49 municípios a criação de 
comitês locais que estão diretamente ligados ao Comitê 
Central. Atualmente 26 comitês funcionam regularmen- 
te, com seus presidentes e diretores. 

Ao avaliar os 08 anos de história do Comitê Cen- 
tral, Fernando Antunes, disse está satisfeito com o sen- 
timento de emancipação que ao longo dos anos cada 
homem e mulher do sul do Maranhão adquiriu. 

Segundo ele, o povo sul maranhense está prepara- 
do para o plebiscito que definirá a criação da unidade 
federativa. 

Ao falar do futuro. Fernando Antunes, não faz pre- 
visão sobre o tempo que ainda será necessário para a 
criação do novo estado, mas demonstra o mesmo oti- 
mismo de 20 anos atrás quando entregou ao então pre- 
sidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, 
uma cópia do projeto pedindo, a criação do Maranhão 
do Sul. 

Nos planos do Comitê para 2009 estão realização 
de audiências públicas nas câmaras municipais dos 49 
municípios da região e articulação dos comitês nas cida- 
des onde eles ainda não existem. 

Fernando Antunes também vai intensificar o diálo- 

íímCe trai 

ro-criB ao 

oldo 

Maranhãj dõíSW 

... 

O presidente do Comitê Central se dedica 
ao Maranhão do Sul há 20 anos 

go com deputados e senadores, numa articulação em 
defesa dos projetos que tramitam tanto na Câmara, quan- 
to no Senado. Entre os aliados de Antunes em Brasília, 
estão parlamentares autores de outros projetos de cria- 
ção de novos estados e simpatizantes da idéia de divi- 
são territorial do Brasil. 

O Comitê disponibiliza na internet informações 
sobre o Maranhão do Sul. No endereço 
www.blogdomaranhaodosul.blogspot.com é possí- 
vel conhecer a íntegra dos projetos do Maranhão do 
Sul que tramitam na Câmara e no Senado, e ver ima- 
gens históricas do lançamento do selo postal do Mara- 
nhão do Sul, cuja cópia está no museu dos Correios, no 
Rio de Janeiro. 

CALCARÍO & BRITA 

CALTINS 

GRUPO J. DEMITO 
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Cursos Disponíveis 
Operador de Paoe Maker 

Compputadoh Internet 08 
CorelDraw AutoCarOS 
Photoshop Montagem e Configuração 
Access 07 de Micro e Compukid's para 
Outlook 07 crianças de 07 a 11 anos 

END: Rua üídade de Riachão, n2 67 - 
FONE: (99) 35313078 

Carolina - Maranhão 

avalia a situação financeira pelo 
grau de endividamento, que é 
feito pela comparação entre a 
Dívida Consolidada Líquida 
(DCL) dos municípios e sua 
Receita Consolidada Líquida 
(RCL). A DCL é constituída pelos 

compromissos de pagamento 
referentes às operações de 
crédito e outras dívidas 
bancárias, além dos restos a 
pagar processados. 

Comparando-se esses indi- 
cadores entre os anos de 2000 e 

2007, vê-se uma expressiva 
melhoria da situação financeira 
dos municípios. As prefeituras 
que, em 2000, apresentavam uma 
situação de insuficiência de cai- 
xa, em 2002já eram suficientes e, 
daí em diante, só se fortaleceram. 

Novas lideranças devem surgir 

com a eleição dos novos prefeitos 

DA ASSESSORIA POLÍTICA 

Segundo informações dos 
nossos correspondentes, os no- 
mes dos novos secretários e de 
candidatos à presidente do Le- 
gislativo começam a surgir em 
muitos municípios. 

Em Balsas, Françuíla (PT), 
como vereadora com maior vo- 
tação e livre trânsito junto ao 
Executivo, deve ser a nova pre- 
sidente, mas o Messias, atual 
presidente, pela sua atuação de- 
mocrática, tem preferência, pois 
deve deixar o mandato com o 
apoio de praticamente todos os 
edis podendo ser eleito presi- 
dente da Câmara para o Io o 2o 

mandato, esta deixando uma 
grande obra, a sede do legislati- 
vo Presidente da Câmara de Bal- 
sas 

Em Riachão, Netinho deve ser 
presidente do Legislativo; Pauli- 
nha, Dr. Francisco e a professora 
Helaide, são candidatos a cargos 
importantes. 

Em Loreto e Fortaleza dos 
Nogueiras, a mudança será com- 
pleta, mas em Fortaleza dos No- 
gueiras Nonato Macedo presará 
na escolha dos novos secretári- 
os e do presidente da Câmara. 

Em Carolina, José Filho é o 
mais provável para ser presiden- 
te da Câmara, é o vereador mais 
votado em três eleições conse- 
cutivas, sendo lembrado tam- 

Messias Miranda 

bém os vereadores Reginaldo 
Dias e Souza. Em Carolina hou- 
ve uma mudança radical, pois o 
prefeito João Alberto elegeu 2/3 
da Câmara Municipal. 

Em Estreito, o nome do Dr. 
João Duarte é unanimidade para 
a Secretaria de Saúde; Edvandro 
Gomes, Julineide Gomes, tam- 
bém devem assumir posições 
importantes. O prefeito Zequi- 
nha Coelho estuda com carinho 
as pessoas de sua confiança para 
assumir as Secretarias de Infra- 
estrutura, a Tesouraria, a Chefia 
de Gabinete, e a Secretaria de 
Educação, que são posições 
muito importantes. 

Em Porto Franco o ex-prefei- 
to Eri Barbosa ressurgiu com 
grande apoio popular e deve ser 
o novo presidente da Câmara 

Vereador Zé Filho 

Municipal. 
Em Campestre, São João do 

Paraíso, Senador Edson Lobão, 
Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, 
São Pedro dos Crentes, onde os 
prefeitos não conseguiram ree- 
leger-se, nem seus candidatos, 
a renovação será quase total. 

Finalmente, em Imperatriz, o 
maior e mais rico município do 
Sul do Maranhão, Sebastião 
Madeira estuda com muito cui- 
dado a composição de sua equi- 
pe e na Câmara Municipal have- 
rá mudança radical. Tudo indica 
que Edmilson Sanches, o verea- 
dor mais votado e mais prepara- 
do intelectualmente, com muita 
experiência em diversos setores, 
a começar pelo Banco do Nor- 
deste, será o presidente do Le- 
gislativo. 

PALAVRA DO 

GOVERNADOR 

O PIB EQUINOCIAL 

Na última sexta-feira divulgamos os dados 
consolidados do IBGE sobre o Produto Interno Bruta do 
Maranhão, ao longo da série 2002-2006, que revelam que 
nosso Estado apresentou crescimento real do PIB maior 
do que o Brasil e o Nordeste. O PIB per capito também 
acompanhou essa tendência. 

O Estado do Maranhão registrou em 2006 o 12? 
maior crescimento (variação real anual), dentre os 27 
Unidades da Federação e foi o 5* da Região Nordeste, 
tendo evoluído de uma participação percentual em relação 
ao PIB do Brasil, de 1.05% em 2002 a 1,21% em 2006. 

Esses números tendem a melhorar no medida em 
que nosso Estado venha o receber os grandes investimentos 
anunciados nas áreas minero-metalúrgicos e agrícolas, com 
forte poder de gerar cadeias produtivas que alavancarão 
a economia maranhense. 

Pude sentir o interesse que desperta o nosso 
Maranhão nos encontros que mantive esta semana 
na França, onde apresentei o conjunto de atividades 
propostos pelo Estado para serem desenvolvidas ao longo 
do ano de 2009, integrando as comemorações do Ano da 
França no Brasil. Buscamos mostrar aos franceses uma 
série de projetos com caráter de permanência e impacto 
e procuramos apoio de cooperação técnica francesa 
descentralizada, em especial na área de gestão de recursos 
hídricos. 

O Ano da França na Brasil foi acordado e anunciado 
pelos presidentes da República de ambos os países em 
2006 em reciprocidade ao Ano da Brasil na França (2005). 
A implementação do Ano é resultado da cooperação entre 
agentes governamentais, do setor privado, profissionais 
da cultura, artistas, intelectuais, pesquisadores, sociedade 
civil e mídia dos dois países. Fomos o primeira Estado do 

Brasil a levar até o Comissariado Francês as propostas 
para o evento. Mantive ainda conversas com políticas, 
diplomatas, empresários e agentes governamentais do 
França, notadomente com o embaixador do Brasil, Dr. 
José Maurício Bustoni, e com o sro. Donielle Miterrand, 
incansável liderança humanista de nossos tempos. 

O foto de o capital do Maranhão ter sido a único 
no Brasil a ser fundada por franceses guardando em 
seu nome a homenagem ao rei Luís XIII - coloco o Estado 
em uma posição privilegiada que lhe garante papel de 
destaque nos eventos que se realizarão em 2009. 

Dentre tontos propostos destaco, no plano cultural, 
a inédito exibição do acervo fotográfico que o antropólogo 
francês P/erre Verger realizou no Maranhão antes de se 
estabelecer no Bahia. São mais de mil fotografias em 
especial sobre os rituais ofro-braslleiros em nosso Estado. 
Haverá ainda a exibição de parte do acervo de autores 
franceses das gravuras do coleção Arthur Azevedo, que vem 
sendo recuperados, e o retomada do Festival Internacional 
de Música. 

O dia 8 de setembro já integra o calendário oficial do 
Ano da França no Brasil e nesse dia todo o Comissariado 
francês estará no Maranhão para assistir òs comemorações 
do aniversário de São Luís. Iniciamos gestões para que os 
presidentes Lula e Sarkozy também possam estar presentes 
à nossa capital, que quase 400 anos após a aventura da 
França equínocial guarda na suo história o orgulho de ter 
sido cobiçada por franceses, holandeses e portugueses que 
aqui edificaram em cimenta e pedra a nossa majestosa e 
quatrocentona capital. 

Jackson Lago 

Governador do Maranhão 
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Pesquisadoras fazem analise ambiental no rio Tocantins 

Ü 
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O vice-prefeito de Carolina, Vicente Bezerra e o secretário de Turismo, 
Anildo Araújo, recepcionam Domingos Cézar e Eraldo Júnior 

Os ambientalistas 
Domingos Ce 
zar e Eraldo Jú- 

nior saíram de Imperatriz 
segunda (10) e chegaram a 
Carolina pelo rio Tocantins, 
na tarde do dia (13). Esta já 

é a segunda viagem dos am- 
bientalistas que nesta nova 
expedição, analisaram a 
mata ciliar, assoreamento, 

níveis de turbidez (a luz que 
penetra nas águas dos rios), 
os peixes (quais existiam, 
existem ou existiram), ani- 

mais silvestres (que habitam 
ou habitavam nas márgens 

A colheita da uva em Grajaú 

Sábado, dia primeiro de 
novembro de 2008, na fa- 
zenda Nova Vida, a 25 km 
da sede de Grajaú, o empre- 
sário Renato Nunes rece- 
beu autoridades e represen- 
tantes dos mais diversos 
segmentos da sociedade lo- 
cal, para dar início à colheita 
da uva no município. Na 
oportunidade ele detalhou o 
projeto e demonstrou sua 
satisfação com o êxito da- 
quela atividade pioneira em 
Grajaú. ✓ 

"E a primeira colheita de 
uva em escala comercial do 
Maranhão. Estamos a 5 
anos efetuando estudos e 
selecionando variedades. 
De um total de 17 varieda- 
des, restaram 4 totalmente 
adaptadas à região". 

A fazenda hoje dispõe e 
coloca à disposição da co- 
munidade, tecnologia de pro- 
dução desenvolvida e total- 
mente adaptada à nossa re- 
gião. Na pesagem realiza- 
da nesta solenidade, cons- 
tatou-se uma média de 17 
kg. por planta. Plantas jo- 
vens, de dois anos, o que as- 
segura uma produtividade 
comercial que eqüivale dez 

hectares de uva a 600 hec- 
tares de arroz. 

Neste momento a fazen- 
da Nova Vida está colhen- 
do as uvas dos seus primei- 
ros 10 hectares, um experi- 
mento bastante satisfatório, 
declarou Renato Nunes. 

Presente à colheita, o 
Secretário de Produção do 
Município de Grajaú, enge- 
nheiro agrônomo Raimundo 
Santos, explicou a importân- 
cia daquela iniciativa do 
agronegócio para a econo- 
mia de Grajaú. Raimundo 
Santos falou ainda sobre a 
participação do poder públi- 
co municipal para a concre- 
tização daquele empreendi- 
mento. "O Município de 
Grajaú está incentivando a 
iniciativa, pois acreditamos 
na fruticultura como instru- 
mento de produção e gera- 
ção de emprego e renda, 
como acontece nos estados 
do Ceará e Pernambuco, 
por exemplo. A fruticultura 
é uma alternativa viável." 

O empresário Renato 
Nunes está com a iniciati- 
va de implantar uma indús- 
tria de suco que abre a 
perspectiva para que outros 

, -• 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.001887-3 
CLASSE: 5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPIE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.: PIPES - PEDRO IRAN PEREIRA ESPÍRITO SANTO 

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

FINALIDADE: 

NOTA: 

Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, do imóvel composto por 
duas glebas de terras não contíguas, com 8,4531 e 6,9209 
ha, parte de um todo maior com área total registrada de 
251,3500 ha, denominado Gleba Tipi, situado na data Lagoa 
Patis, objeto da matrícula n0 6.650, fls. 130/130v, Livro 2- 
A-E, do Cartório do 1° Oficio - Serventia Extrajudicial n0 

115, do Município de Carolina/MA, de propriedade da 
EMPRESA PIPES - PEDRO IRAM PEREIRA ESPÍRITO 
SANTO, inscrita no CNP3 sob o n0 06.065.767/0001-85 e 
Inscrição Estadual n0 12.001.014-3. 

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

Imperatriz/MA, 14 de outubro de 2008. 

LUCAS ROSENDO MAXIM 
Juiz Federal 

3 DE ARAÚJO 

produtores se interessem 
pelo setor, pois terão mer- 
cado garantido. 

Segundo o Secretário 
Raimundo Santos, o Muni- 
cípio é parceiro desse em- 
preendimento desde o início. 
Agora estamos fechando 
uma parceria para que a fa- 
zenda entre com a tecnolo- 
gia e a Secretaria da Pro- 
dução entre com assistência 
técnica, devendo expandir 
para os pequenos produto- 
res, principalmente para os 
assentamentos, como mais 
uma alternativa para os pe- 
quenos produtores. Estamos 
no momento do fortaleci- 

mento da fruticultura. O 
abacaxi está voltando, as- 
sim como a acerola, como 
alternativas viáveis, decla- 
rou o Secretário. 

É de se destacar que hoje 
Grajaú dispõe de infra-estru- 
tura e logística necessária 
para receber investidores de 
todo tamanho. Temos estra- 
das para escoar a produção, 
temos energia de qualidade, 
água em abundância clima 
favorável, além de uma ci- 
dade com saneamento, es- 
trutura urbana, ensino, inclu- 
sive universidades, para re- 
ceber as famílias que para 
cá venham a se deslocar. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.001888-7 
CLASSE: 5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPTE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.: PEDRO IRAM PEREIRA ESPÍRITO SANTO 

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

FINALIDADE: 

NOTA: 

Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, do imóvel composto por 
uma área de terras medindo 60,9195 ha, parte de um todo 
maior com área total registrada de 310,0000 ha, 
denominado Gleba Ilha do Urupuchete, situado na data 
Lagoa Preta, na zona rural do Município de Carolina/MA, 
objeto da matricula n0 7.210, fls, 46, Livro 2-A-G, do 
Cartório do Io Ofício - Serventia Extrajudicial n0 115, do 
Município de Carolina/MA, de propriedade de PEDRO IRAM 
PEREIRA ESPÍRITO SANTO, brasileiro, solteiro, inscrito 
no CPF sobon0 001.949.303-78. 

Publica-se o presente Edital para conhecimento de terceiros, 
que poderão opor impugnações que julgarem de seus 
interesses. 

Imperatriz/MA, 16 de outubro de 2008 

LUCAS ROSENDQ MÁXIMO DE ARAÚJO 
Juiz Federal 

dos rios). Os pesquisadores 
também colheram amostras 
para análise laboratorial da 
qualidade da água nas pro- 

ximidades de todas as cida- 
des do percurso. 

Durante a viagem nunca 
pernoitaram em cidades, 

mas em praias ao longo do 
rio Tocantins. 

Segundo Eraldo Júnior a 

viagem se torna cansativa a 

partir do 3o dia, mas é com- 
pensada pela linda paisagem 
proporcionada ao longo do 

percurso. 
Pela importância desse 

trabalho, Domingos Cézar - 
que faz parte de um grupo 

de estudo do Programa de 
Revitalização da Bacia do 

Araguaia/Tocantins - foi 
convidado pelo Instituto 
Chico Mendes a inscrever 
sua expedição "Alerta, rio 
Tocantins" no concurso Chi- 
co Mendes de Meio Ambi- 

ente, concurso este feito 
anualmente pelo órgão em 

nível nacional. Fruto desse 
trabalho, Cézar aprovou em 

maio passado, em Brasília, 
durante a III Conferência 

Nacional de Meio Ambien- 
te, um pedido de implanta- 

ção de uma Unidade de 
Conservação na região la- 
custre do rio Tocantins. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA 00 MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.001976-9 
CLASSE: 5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPTE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.: PAULO ERNANI MIRANDA ORTEGAL 

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

FINALIDADE: Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este Juizo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, do imóvel composto pc 
uma área de terras medindo 662,5087 ha, parte de um todo 
maior com área total registrada de 1.860,2376 ha, 
denominado Ilha, na data Retiro, situado na zona rural do 
Município de Carolina/MA, objeto da matrícula n3 3.036, 
Livro 2-J, ás fls. 44/45v, do Cartório do lc Oficio - Serventia 
Extrajudicial n0 115 do Município de Carolina/MA, de 
propriedade de PAULO ERNANI MIRANDA ORTEGAL, 
brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF nc 

070.740.771-00 e RG n4 165.899 SSP/GO. . 

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

Imperatriz/MA, 28 de outubrp de 2008. 

LUCAS ROSENDO ílÂXIMO DE ARAÚJO 
)uiz Federal 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.001890-0 
CLASSE: 5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPTE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.: PEDRO IRAM PEREIRA ESPÍRITO SANTO 

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

FINALIDADE; 

NOTA: 

Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este. Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, do imóvel composto por 
uma área de terras medindo 13,9037 ha, parte de um todo 
maior com área totai registrada de 623,8738 ha, 
denominado Gleba Magina, unificação das glebas Ribeirão 
Nazaré, Boa Vista e parte da gleba Magina, situado na data 
Mutamba, na zona rural do Município de Carolina/MA, 
objeto da matricula n3 7.019, fls. 150, Livro 2-A-F, do 
Cartório do Io Ofício - Serventia Extrajudicial n0 115, do 
Município de Carolina/MA, de propriedade de PEDRO IRAM 
PEREIRA ESPÍRITO SANTO, brasileiro, solteiro, inscrito 
no CPF sob o no 001.949.303-78. 

Publica-se o presente Edital para conhecimento de terceiros, 
que poderão opor impugnações que julgarem de seus 
interesses. 

Imperatriz/MA, 16 de outubro de 2008, 

LUCAS ROSENDO MÁXIMO OE ARAÚJO 
Juiz Federal 
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Prefeito eleito de Campos Lindos (TO), Formatura da Turma de Magistério 

Jorlênio Menezes, visita Carolina 

Jorlênio Menezes prefeito eleito ao lado de sua esposa Erivânia Menezes 

O prefeito eleito de Cam- 
pos Lindos (TO), e sua espo- 
sa Erivânia Menezes, estive- 
ram em Carolina, na última 
sexta-feira dia 14, em visita a 
seus familiares que residem 
nesta cidade, e aproveitando 
para descançar de sua inten- 
sa campanha, declarou em 
uma conversa com a equipe 
do Jornal Folha do Maranhão 
do Sul, onde prometeu dar 
todo o apoio necessário ao 
jornal, ao iniciar seu governo 
em janeiro de 2009. 

Em conversa com Antô- 
nio Bekmam, o repórter da 

FMS, disse ao prefeito Jor- 
lênio, estar sabendo que os 
jovens do município estão 
preocupados pelo fato do 
prefeito eleito ser evangéli- 
co e sendo assim pensam 
que ele não dará tanta im- 
portância para a realização 
das festas populares do mu- 
nicípio. Na oportunidade, Jor- 
lênio Menezes, declarou ao 
povo, que mesmo ele sendo 
da Assembléia de Deus, ao 
iniciar o seu governo, a pre- 
feitura de Campos Lindos, 
continuará dando total apoio, 
afim de que sejam realizadas 

as festas populares, como a 
Festa da Soja; o Festejo do 
Padroeiro da Cidade, São 
Francisco de Assis; o Feste- 
jo do Padroeiro do povoado 
Rancharia; a Cavalgada; o 
Enduro, tanto o masculino 
quanto o feminino etc, pois 
estes eventos já fazem parte 
do Calendário Cultural do 
Município, por isso a prefei- 
tura sempre estará ao lado 
do povo, ajudando no que for 
possível, para que essas fes- 
tividades continuem a acon- 
tecer e animar a população 
do município. 

í!>i» 

O prefeito eleito de Riachão (MA), Dr. Edmar, parabeniza o repórter do jomal Folha do Maranhão do Sul, 
1 Antônio Bekmam, pelos belíssimos trabalhos de reportagem sobre o município de Feira Nova na gestão do 1 

I prefeito Ita. Dr. Edmar parabenizou, em especial, pela belíssima matéria da Formatura da Ia Turma de Técnicos I 
| em Enfermagem, realizadas naquela cidade, e publicada na última edição desse jomal. 

—— — — — — —— mmmmmm — mmJ 

Convite 

Vem ai, o 39 Enduro Feminino de Palmeirante (TO) com 

saída no dia 21 e chegada dia 22 de novembro.O Enduro 

sairá de Palmeirante e passará por Barro Vermelho, Morro 

Grande, Goiatins e Barra do Ouro. 

A organização do evento está por conta de Jailza Mota, 

Jany Resplandes e pela primeira-dama de Palmeirante, 

Gracionete Brito. 

Apoio especial da prefeitura municipal de Palmeiran- 

te (TO). 

Maiores informações. pelo e-mail: 

jailza.victor® hotmail.com 

Ocorreu neste domingo dia 
16, às 20 h na Comunidade 
Santa Rita, município de Ca- 
rolina (MA), a formatura da 
turma de Magistério. A soleni- 
dade ocorreu em uma belíssi- 
ma festa, contando com a pre- 
sença de várias personalidades 
e diversos empresários do 
município. 

Na foto ao lado, Sebasti- 
ão (conhecido como Tião) en- 
fermeiro da Comunidade San- 
ta Rita, um dos formandos do 
Curso de Magistério, ao lado 
de sua madrinha, Tereza de 
Cássia Bekmam de cinco 
anos, filha do repórter Antô- 
nio Bekmam e Jucilene Duar- 
te da Silva. 

Edvan, 

Edvan, tesoureira munici 
pai da Prefeitura de Feira Nova 
do Maranhão, realiza um ex- 
celente trabalho no município, 
ao lado do prefeito Ita e de toda 
a sua equipe. Edvan realiza um 
grande trabalho na parte de pa- 
gamento de todos os trabalha- 
dores municipais, ajudando 
assim a garantir a boa atuação 
do governo. 

Graças a sua belíssima atu- 
ação, damos lhe destaque e 
nossos parabéns pela sua 
grande eficiência no governo 
municipal de Feira Nova-MA. 

m 

m-j.- 

Edvan, Ti sou rei ra Municipal 

Aos integrantes da UT, militantes de 

partidos coligados e aliados, e à imnrensa 

Os recentes relatos de conversas e entre- 
vistas publicados pela imprensa tocantinense a 
respeito dos resultados das últimas eleições no 
Tocantins devem ser lidos com naturalidade, 
visto que estamos diante da repercussão de um 
pleito muito disputado, em que as oposições 
saíram vitoriosas, e que ocorreu dois anos an- 
tes da disputa majoritária de maior interesse no 
Estado: a que escolherá o próximo Governador 
do Estado e o Presidente da República. 

O que de fato interessa, nesse momento, 
não é definir quem estará com quem nas elei- 
ções para governo em 2010 ou quem serão 
os candidatos dessa ou daquela legenda ou 
coligação. O momento é de pavimentar soli- 
damente o caminho daqueles representan- 
tes municipais que a partir do ano que vem 
responderão pelos destinos dos nossos mu- 
nicípios. 

Em síntese, a nossa grande meta é reunir o 
maior volume possível de recursos para os de- 
safios a vencer, principalmente para aqueles que 
foram eleitos sob a bandeira da União do To- 
cantins, coligados e aliados, pois assumiram 
compromissos inalienáveis com suas comuni- 
dades. E esse é um compromisso do qual eu 

não abro mão de cumprir aqui no Senado Fe- 
deral, na qualidade de líder do PR e membro 
do Conselho Político do Presidente da Repú- 
blica. 

Por essa razão, tenho convicção de que o 
melhor que se pode fazer agora é integrar poli- 
ticamente todos os companheiros que se jun- 
taram na luta e deixar para o momento oportu- 
no as discussões que, por ora, são intempesti- 
vas. (Brasília, 27 de outubro de 2008) 

Senador João Ribeiro 

mm* 
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O cantor Ralf, parceiro do irmão Cristian, ícones da músi- 
ca sertaneja, finalmente apresentou o novo formato do CD 
antipirataria segundo afirmação do artista, o produto já está i 
patenteado e só falta mesmo todas as gravadoras adotarem 
seu invento. O problema é um só: todos os produtores de 
discos estão literalmente quebrados, exatamente por conta 
dos piratas. 

Durante as Olimpíadas, comentei nesta coluna, que se 
houvessem modalidades como: axé, pagode, dupla sertane- 
a, dançarino de forró, bumbum empinado, bronzeado sexy, 
entre outras, o Brasil ganharia um balaio cheinho de meda- 
lhas. Estava corretíssimo, uma gaúcha acaba de ganhar em 
um concurso internacional, o título de bumbum mais belo do 
planeta. 

Ando meio enjoado do cantor Fábio Jr., a culpa não é dele, 
mas de um montão de gente que vive cantando a música "Só 
Você" e creditando em sua conta. Quando era radialista, toca- 
va bastante essa música, mas com o Vinícius Cantuária, gra- 
vada no ano de 1984, grande sucesso daquela época. Na voz 
do Fábio, a coisa virou um tremendo xarope. 

O jovem ator Gustavo Leão, que arrebentou corações no 
papel de Mateus em Paraíso Tropical (Globo), foi naquele mo- 
mento, aclamado pela mídia como o novo Tony Ramos brasi- 
leiro. De lá pra cá, o garotão taí na telinha, só que a euforia 
parece ser coisa do passado. 

A Rede Record e Record News tem um trunfo para quem 
eu tiro o chapéu. Trata-se da repórter Renata Alves, dona de 
uma simpatia cativante e competentíssima naquilo que faz. 
Suas matérias, geralmente em lugares inóspitos no Brasil e 
no mundo, tem sempre ingredientes que prende totalmente o 
telespectador. 

O empresário Washington Ferreira Lima, da Cabel, distri- 
buidora de bebidas na cidade, deu início a uma campanha 
junto aos pontos de vendas, com o objetivo de baixar o preço 
dos produtos Coca-Cola e alavancar o consumo. Já é possível 
comprar o garrafão de 2L,a três reais e cinqüenta centavos. A 
ordem vem de cima e tem abrangência nacional. 

Agora não tenho mais dúvida, os cronistas esportivos de 
S.Paulo, principalmente o comentarista e ex-jogador de fute- 
bol Neto (Band) tem mesmo objetivo de desbancar Dunga da 
seleção brasileira de futebol, em prol de Wanderley Luxem- 
burgo. Os caras conseguem ver qualidades em Luxa, até quan- 
do o homem perde jogos tidos como galinha morta. Haja saco. 
Depois do jogo Flamengo 5X2 Palmeiras, alguém ainda acre- 
dita em técnico de futebol como salvador da Pátria? Eu não 
acredito. 

Com os novos lançamentos 
da grife infantil, Lilica Ripilica e 
a Tigor T. Tigre na Butique da 
Max Caribe, recebemos a visita 
da turminha que não abre mão 
de usar uma boa marca. Na foto 
ao lado, Vanina Pinheiro, filha 
da bancária Ana Angélica Pinhei- 
ro, é adepta de primeira hora 
da grife Lilica Ripilica. 

Na foto abaixo da esquer- 
da para a direita, Cecília Maria, 
Carolina Maria e João Miguel, 
filhos do casal, antropólogo 
João Paulo Morita e da bancá- 
ria Aline Teles, estão sempre 
antenados com as referidas 
marcas. u. 

; . . : - * 
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A piada: 
O amor é lindo. 
Carta dum servente de pedreiro pra uma mulher por quem] 

está apaixonado: 
"Querida, meu coração chuvisca pedrinhas de amor por ti. 

Sinto por ti algo de concreto! Por isto, aproveito o ensejo e te | 
mando uma pá de beijos!" 

Assinado 
Raimundo de Areia Barros 

Animais silvestres e áreas de plantações 

Os principais motivos da pre- 
sença de animais silvestres em áreas 
de cultivo se devem a impactos que 
o ser humano causa na natureza, 
como caça de predadores (onças, ja- 
guatiricas, lobos, dentre outros), des- 
matamentos, queimadas, que levam 
a destruição dos seus locais de abrigo 
e alimentação. 

Quando ocorrem queimadas de 
grande extensão em áreas protegi- 
das ou áreas de matas bem conser- 
vadas como costuma ocorrer aqui 
na região do Parque Nacional da 
Chapada das Mesas, é comum se 
encontrar animais fora de seu habi- 
tai, atrás de algo para comer. A es- 
cassez de flores e frutos típica da 
estação seca (abril a outubro), tam- 
bém força animais a expandirem 
suas áreas de alimentação e quando 
encontram roças e pomares o ali- 
mento é farto e de fácil obtenção, 
portanto essas áreas passam a re- 
ceber visitas mais freqüentes de 
aves e macacos, em busca de um 
reforço no cardápio. Os quatis tam- 
bém precisam de mais alimentos 
nessa época, e nos meses em que 
as fêmeas estão no fim da gravidez 
e têm filhotes pequenos (fim de ou- 
tubro a fim de dezembro). 

A primeira medida que devemos 

tomar é ter consciência de que se 
os animais tiverem seus habitais 
preservados e a garantia de alimen- 
to na natureza, eles não precisarão 
chegar perto das nossas áreas. JA- 
MAIS devemos alimentar os ani- 
mais, e se possível, devemos ins- 
truir nossos vizinhos neste sentido 
também. Outras estratégias para 
afugentar os animais das áreas de 
cultivo e não ter grandes prejuízos 
são: o cercamento dos animais do- 
mésticos e das plantações; fazer 
uma barreira com plantas conside- 
radas repelentes (pimenta, p.ex.); a 
colocação de espantalhos; a presen- 
ça de cães em bom estado de saúde; 
e até o estouro de fogos de artifíci- 
os. Porém, deve-se levar em consi- 
deração a dimensão dos estragos 
que os animais causam, pois a ado- 
ção de uma dessas estratégias de 
espanto pode ser bastante custosa 
financeiramente. 

Ressaltamos que a caça, captu- 
ra, apreensão, perseguição e maus 
tratos em animais, bem como a des- 
truição de ninhos são atos conside- 
rados crimes ambientais e que po- 
dem gerar multas e até prisão. Se 
você acha que os animais silvestres 
estão causando grandes prejuízos 
às suas propriedades, procure o 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.001999-5 
CLASSE! 5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPIE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.: MIGUEL PEREIRA DA SILVA E OUTRO 

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

FINALIDADE; Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, do imóvel composto por 
uma área de terras medindo 68,8690 ha, parte de um todo 
maior com área total registrada de 348,7912 ha, 
denominado 'Duas Partes", localizado na data 'Retiro", na 
zona rural do Município de Carolina/MA, objeto do R-2 e R-5 
da matricula nf 1.898, üvro 2-F, às fls. 109/109v, do 
Cartório do Io Ofício - Serventia Extrajudicial n" 115, de 
Carolina/MA, de propriedade de MIGUEL PEREIRA DA 
SILVA e sua esposa MARILDA PASSOS DA SILVA, 
brasileiros, casados, ele inscrito no CPF n0 055.487.723-68 
e RG n0 264.735 SSP/MA; ela inscrita no CPF n" 
455.011.901-25 e RG n» 1.137.791. 

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

Imperatriz/MA, 11 de novembro de 2008. 

NOTA: 

Lucas Rosendo Mãíci^o de Araújo 
Juiz Federal 

'tiWi 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO! 2008.37.01.001889-0 
CLASSE: 5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPTE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.: ANTONIO CARLOS DIAS NOLETO E OUTROS 

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

FINALIDADE: 

NOTA: 

Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, do imóvel composto por 
uma área de terras medindo 2.022,80 m2, situado na zona 
urbana do Município de Carolina/MA, na Rua Alto de 
Parnaíba, s/n, Centro, objeto da matrícula n0 664, Livro 2-B, 
às fls. 68, do Cartório do Io Ofício - Serventia Extrajudicial 
n0 115, de Carolina/MA, de propriedade de ANTONIO 
CARLOS DIAS NOLETO e sua esposa ALDENORA 
MARTIN NOLETO, brasileiros, casados, ele inscrito no CPF 
n0 000.253.051-15 e RG n0 154.402 SSP/DF; ela inscrito no 
CPF n0 151.298.531-72 e RG 0° 289.778 SSP/DF. 

Publica-se o presente Edital para conhecimento de terceiros, 
que poderão opor impugnações que julgarem de seus 
interesses. 

Imperatriz/MA, 16 de outubro de 2008. 

LUCAS ROSENDÕ M^ÂXI 
Juiz Federal 
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Núcleo de Fauna do 1BAMA em 
Imperalriz-MA (99) 3525-3305, 
para que sejam tomadas as medi- 
das cabíveis. 

MÁRCIA CASARIN STAPA- 

ZZON - bióloga e analista am- 
biental do IBAMA 

LEONCIO PEDROSA LIMA- 
biólogo e mestre em Ecologia, 
Chefe do PARNA da Chapada 
das Mesas. 

SECAD do Tocantins abre 

inscrições para concurso público 

O Estado do Tocantins abriu ontem (17) as inscrições do 
concurso público para provimento de vagas da secretaria de 
administração. O concurso oferece vagas em várias áreas de 
nível fundamental, médio e superior. As inscrições vão até o dia 
26/11. Maiores informações ver o Edital no site do concurso: 
hltp://secad.unitins.br 

Abertas inscrições para 

Concurso Público Federal - ICMBio 

A equipe de gestão do Par- 
que Nacional da Chapada das 
Mesas vem informar que estão 
abertas até o dia 19 de novem- 
bro as inscrições para ingresso 
no Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 
através de concurso público. 
Para participar é necessário pos- 
suir formação em qualquer cur- 

so superior e nesta oportunida- 
de são oferecidas 11 vagas para 
o Estado do Maranhão, inclu- 
sive para o Parque Nacional da 
Chapada das Mesas, com sede 
em Carolina. Para maiores in- 
formações acesse o site: 
vvwvv.cespe.unb.br, na opção 
seleção e concursos e procure 
pelo concurso para o ICMBio. 

Quatro homicídios nos 

últimos 20 dias em Carolina 

A população de Carolina volta a 
viver sob o medo da criminalidade. 
Nos últimos 20 dias aconteceram 4 
homicídios no município; as mortes 
ocorreram duas no Bairro Nova Ca- 
rolina, uma na avenida Adalberto 
Ribeiro e o último nas proximida- 
des da Fruta Sã. 

No primeiro Caso, a vítima foi 
José Gomes da Silva, sendo que o 
autor se apresentou à delegacia con- 
fessando o crime e alegando que as 
causas do ocorrido baseavam-se na 
defesa de seu primo que eslava en- 
volvido em uma briga, o autor aguar- 
da o julgamento em liberdade. O se- 
gundo caso a vítima foi o sr. Fran- 

cisco Gomes da Silva, proprietário 
do bar Pé de Mirindiba, sitiado no 
Alto da Sucupira, segundo o delega- 
do a suspeita é que o crime foi enco- 
mendado, devido o fato do assassi- 
no estar aguardando a vítima na sua 
própria residência, e o alvejou com 
tiros. 

No terceiro caso foi vitimado 
Reginaldo Ramos da Silva. O homi- 
cídio ocorreu, supostamente, pela 
vítima estar embriagado e mexendo 
com a namorada do suposto assas- 
sino. No ultimo caso. a vítima An- 
tônio Francisco Maia. foi encontra- 
do morto nas proximidades da Fru- 
ta Sã, também mono a facadas. 

Assinem e renovem as assinaturas 

da Folha do Maranhão do Sul 

Conta para depósito: 

Banco do Brasil - Ag.: 0291-7 • C/C.; 2049-4 

E-mail: jfolhamasul@hotmail.com 
Av. Adalberto Ríbeito, 179 

Fone: (99) 3531-2464 - Carolina - MA 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIARIA 00 MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01,001891-4 
CLASSE: 5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPTE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.; PEDRO IRAM PEREIRA ESPÍRITO SANTO 

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

FINALIDADE: Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, do imóvel composto por 
uma área de terras medindo 46,6817 ha, parte de um todo 
maior com área total registrada de 517,0000 ha, 
denominado Gleba Bacuri, situado na data Lagoa Preta, na 
zona rural do Município de Carolina/MA, objeto da matricula 
n0 1.621, fls. 130, Livro 2-E, do Cartório do Io Ofício - 
Serventia Extrajudicial n0 115, do Município de Carolina/MA, 
de propriedade de PEDRO IRAM PEREIRA ESPÍRITO 
SANTO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n0 

001.949.303-78. 

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

Imperatriz/MA, 16 de outubro de 2008. 

LUCAS ROSENDO MÁXIMO DE ARAÚJO 
Juiz Federal 

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

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

Encontro Maranhense de Híp 

Hop acontece em São Luís 

Acontece de 20 a 23 de • 
novembro de 2008, na Casa 
do Maranhão - Praia Gran- 
de, o Encontro Maranhense 
de Hip Hop. O evento é uma 
realização do Movimento Hip 
Hop em parceria com as Se- 
cretarias de Estado da Cul- 
tura; Esporte e Juventude; 
Educação; Igualdade Racial; 
Comunicação e o Ministério 
da Cultura. O encontro tam- 
bém conta com o apoio de 
várias organizações, como a 
Cufa - MA, Favelafro, SAC- 
MA e GDAM. 

O evento, que também 
faz parte da comemoração 
da Semana da Consciência 
Negra, tem como objetivo 
legitimar as idéias e propos- 
tas do Movimento Hip Hop 
Maranhense. O evento tam- 
bém vai proporcionar a 
construção, de forma cole- 
tiva, de um documento para 
ser encaminhado aos pode- 
res públicos e/ou privados 
no intuito de sensibilizá-los 
quanto à eficácia sócio-cul- 
tural deste Movimento que 

gira em torno das comple- 
xas questões de nossa so- 
ciedade: política, comunica- 
ção, trabalho, educação, gê- 
nero, violência, cultura, et- 
nia, raça, meio ambiente e 
juventude. 

É através desse encontro 
que o Movimento Hip Hop 
vai poder trocar experiênci- 
as culturais com a socieda- 
de através de palestras, sho- 
ws de grupos de rap, 
workshops, performances 
de Dj's, exposição e inter- 
venções de graffiti, batalhas 
de dançarinos de rua e ro- 
das livres de dança, além de 
feira de escambo e vivênci- 
as pedagógicas. 

Um dos destaques do 
Encontro Maranhense de 
Hip Hop é o "Festival Preto 
Ghoez de Hip Hop", que 
acontecerá no sábado (22) 
a partir das 19:30, no Ce- 
prama. Durante o festival 
serão realizadas apresenta- 
ções e Batalhas de Dança de 
Rua e show com grupos de 
Rap. 

Para Preto Nando, um 
dos organizadores do en- 
contro e também integrante 
do ClãNordestino, esse en- 
contro é de extrema impor- 
tância pois legitima e respal- 
da mais ainda a cultura hip 
hop no Brasil e principal- 
mente no Maranhão. 

A abertura vai ter a pre- 
sença de representantes do 
Ministério da Cultura e das 
secretarias envolvidas no 
encontro. Além da realiza- 
ção da solenidade de posse 
do Comitê Gestor do Pro- 
grama Mais Cultura. 

Para os interessados em 
participar do Encontro Ma- 

ranhense de Hip Hop, as ins- 
crições serão gratuitas e re- 
alizadas de 10 a 18 de no- 
vembro, na sede da Secre- 
taria de Estado da Cultura - 
Setor Atendimento, das 9 às 
12 da manhã e das 13 às 18 
da tarde. Os participantes 
dos municípios solicitarão 
as inscrições pelo e-mail: 

nixh^tJ^iip±rriiarhD(%riJu^ 
Mais informações pe- 

los telefones: (98) 3266- 
1320/ (98) 91213788/ (98) 
8853-4939. 

Paula Brito Assesso- 
ria de Comunicação 

Secretaria de 
Estado da Cultura 

INFORMATIVO 

Informamos aos interessados que o II Encontro 

de História dos Municípios do Maranhão previsto 

para acontecer no final de novembro em imperatriz 

foi adiado, com data ainda a confirmar. 

Maiores informações através do e-mail: 

patrimoniocultural.ma@hotmail.com 

Apenas um sonho 

WALDIR A. BRAGA 

Naveguei verdes mares 
Embrulhado em verdes luares 
Singrei oceanos brumosos 
Que ameaçavam naufragar-me 
E nas batalhas infinitas 
Marchei para derrotar o mundo 
Montado num cavalo verde 
Da cor dos sonhos adolescentes 
Carregando uma bandeira vermelha 
Da cor dos sonhos de Spartaco 
Mas foi apenas um sonho 
Que não consigo expulsar 
Da cabeça branca de sonhar. 

WALDIR A. BRAGA é membro da Academia Impera-^ 
trizense de Letras e editor da Folha do Maranhão dd 
Sul. 

i  

100% DIGITAL 

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

Telefax: (99) 3541-2638 - Rua Gomes de Sousa, 656 - Balsas-MA-E-maii: fotosakurabaisas@yahoo.com.br 
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CRÔNICA BRASIL IV 

Primeiro Centenário da 

Independência - Exposição 

Internacional - Copacabana Pálace Hotel 

Paulo Noleto Queiroz 

A cidade do Rio de Janeiro no iní- 
cio do século vinte, mesmo antes de 
se tomar uma bela cidade, já era privi- 
legiada pela própria natureza. 

Apesar do romantismo natural da 
Capital Federal, ainda era uma cidade 
de costas para a beleza do mar, uma 
cidade fincada no interior, onde os prin- 
cipais bairros, considerados os melho- 
res da época, bairros da aristocracia, 
da realeza e dos grandes senhores, eram 
São Cristóvão, Centro, Laranjeiras, 
Botafogo, Tijuca e Santa Teresa. To- 
dos longe das praias. 

Estas, ainda não exploradas, esta- 
vam em áreas de difícil acesso devido 
aos morros que bloqueavam as passa- 
gens. O banho de mar era apenas acei- 
to como terapêutico e, mesmo assim, 
se fosse feito entre as cinco e meia e às 
sete horas da manhã. Além disso, as 
pessoas evitavam a queimadura do sol. 
que era prejudicial à saúde, c, princi- 
palmente. porque ficavam com a cor 
morena do povo, aquele povo de bai- 
xa, ou nenhuma, renda, digamos, o 
pobre. 

Essa era a cidade do Rio de Janei- 
ro que mais tarde se tornaria numa bela 
cidade, uma cidade alegre, uma ""cida- 
de maravilhosa". 

O início do século foi marcado pe- 
las grandes transformações da cidade do 
Rio de Janeiro, recém Capital da nova 
República. Barata Ribeiro, o primeiro 
Prefeito do então Distrito Federal, foi o 
iniciador das principais demolições dos 
casarios velhos existentes. 

Mas como durou pouco na fun- 
ção, a grande responsabilidade passou 
para o novo Prefeito Pereira Passos. 

Os principais problemas encontra- 
dos para a realização desse trabalho, 
foram as demolições dos famosos "cor- 
tiços" que existiam em várias ruas da 
área central da cidade. Eram habita- 
ções coletivas, em péssimo estado de 
conservação. 

O Dr. Epitácio Pessoa já aposen- 
tado de suas atividades no Supremo 
Tribunal Federal desde 19I2. convi- 
dou seu amigo. Dr. Carlos, pai a asses- 
sorá-lo na elaboração do projeto do 
Código de Direito Internacional Pri- 
vado, tendo em vista a sua grande ex- 
periência de política internacional. In- 
ternacional Privado, A política nacio- 
nal passava por momentos de certas 
agitações. Rodrigues Alves foi eleito, 
pela segunda vez, Presidente da Repú- 
blica em março I918, e em novembro 
do mesmo ano, não foi possível tomar 
posse por estar contraído da gripe es- 
panhola. Assumiu interinamente Del- 
fim Moreira, Vice-Presidcnle eleito. 
Nessa mesma época terminava a Pri- 
meira Guerra Mundial e o Brasil teria 
que mandar uma comissão para a assi- 
natura do Tratado de Paz, na Confe- 
rência de Versalhes. 

O Dr. Epitácio Pessoa foi o brasi- 
leiro escolhido pelo Governo Federal 
para Presidir a Comissão Brasileira nes- 
sa importante missão, viajando a seguir. 

Ao mesmo tempo que se proces- 
sava a Conferência de Versalhes, rea- 
lizava-se uma Convenção para a esco- 
lha do candidato do Governo para a 
eleição do novo Presidente da Repú- 
blica, pois Rodrigues Alves havia fa- 
lecido sem ter assumido. Epitácio Pes- 
soa. embora ausente, foi o candidato 
eleito pela Convenção, derrotando Rui 
Barbosa. Logo a seguir foi eleito Pre- 
sidente da República. Como ainda se 
encontrava na Europa, aproveitou para 
fazer as visitas de praxe dc um Presi- 
dente eleito. Quando em visita aos Mo- 
narcas da Bélgica. Rei Alberto I e a 
Rainha Elizabeth, os convidaram para 
conhecerem o Brasil. Terminadas as 
visitas oficiais, regressou ao Brasil e, 
no dia 27 de julho de 19I9, tomou 
posse como Presidente. 

O fato de Epitácio Pessoa ter re- 
presentado o Brasil na Conferência dc 
Versalhes, deixou-lhe impregnado de 
"valores internacionais". Isto fez com 
que, ao assumir a Presidência da Repú- 
blica, tomasse a decisão de modernizar 
o país, como vira na França e outros 
países europeus. Isto somado às mo- 
dernizações que já vinham sendo feitas, 
como no centro, na área beira-mar e no 
"fenômeno Copacabana", teve a bri- 
lhante idéia de prever uma Exposição 
Internacional em 1922 para comemorar 
o Primeiro Centenário da Independên- 
cia. Para tal, tinha apenas dois anos. O 
Presidente no Gabinete do Palácio do 
Catete, falou ao seu Secretário: 

- Dr Carlos, preciso falar urgente- 
mente com o senhor Otávio Guinle. 
Você o conhece. Provavelmente o en- 
contrará no Palace Hotel, a "menina 
dos seus olhos". 

- Pois não, Senhor Presidente, te- 
lefonarei agora mesmo. 

- Não, acho melhor você'ir pesso-l 
al mente. 

Otávio Guinle era um dos filhosi 
do milionário Eduardo Palassim Guih-' 
le, gaúcho de origem francesa residiu-1 
do há anos no Rio de Janeiro. Pelol 
grande número de firmas comerciais e. 
de importação que possuía, Eduardol 
Guinle era considerado o empresário| 
mais rico do Brasil naquela época. 

Assim que Otávio chegou ao Pa-' 
lácio do Catete, o Dr. Carlos o con-| 
duziu diretamente para falar com o| 
Presidente. 

- Bom dia, senhor Otávio, é uml 
prazer recebê-lo. Minhas desculpas] 
por incomodá-lo e tirá-lo dos seusi 
trabalhos. 

- Bom dia, Senhor Presideme. o| 
prazer é todo meu. Em que posso ser-| 
vir a Vossa Excelência? 

- Trata-se do seguinte: - o próxi-l 
mo ano de I922 será o ano em que] 
iremos comemorar o primeiro Ccnle-i 
nário da Independência do Brasil.'. 
Como todos hão de esperar, é meu| 
desejo fazer uma grande festa cívica,] 
com o máximo de representantes es-, 
trangeiros. isto é. uma grande Exposi-I 
ção Internacional com as presenças de] 
muitos Chefes de Estado. Para tal. pre-i 
cisamos ler um grandioso e belíssimo 
hotel, de preferência situado no "fenô-| 
meno" que é Copacabana. E a pessoa] 
indicada é o senhor, pois já tem expe-. 
riência com o funcionamento do exce-1 
lente e moderno Palace Hotel. 

Só que esse novo hotel terá quei 
ser dc um padrão muitíssimo superior 
ao Palace Hotel, em tudo que se possa| 
imaginar. 

- Agradeço a Vossa Excelência a. 
honra de ter escolhido o meu nome. A' 
princípio aceito o desafio, mas com] 
algumas condições. 

- Pois não, senhor Otávio, quais 
seriam essas condições? 

-Vossa Excelência há de convir dc] 
que se trata de um grande empreendi-. 
menlo e que ele seja rentável, certo?' 
Eu como empresário e homem de ne-1 
gócios , vejo assim. No entanto, Co-| 
pacabana, apesar de ser considerada um 
"fenômeno", ainda não está 

à altura de oferecer bons negóci-] 
os no momento. 

A não ser que seja autorizado o' 
funcionamento de um cassino para jo-| 
gos. Aí sim, terei certeza de bons ne-l 
gócios. Como esse hotel irá pertencer 
ao Grupo de negócios. Como esse ho-l 
tel irá pertencer ao Grupo de Hotéis] 
Palace. já posso adiantar qual de verá i 
ser o seu nome - "Copacabana Palace' 
Hotel". 

- Não se preocupe quanto ao cassi-1 
no, senhor Otávio, eu autorizarei. E as 
outras condições? 

- Que me seja facilitada a importa-] 
ção de todo o material necessário, prin-i 
cipalmente o cimento da Alemanha. ' 

Depois de conversarem por mais] 
algum tempo, o Presidente concordou] 
com todas as condições exigidas. Otá- 
vio Guinle partiu, então, para o grande! 
desafio. Um quarteirão da Av Atlântica] 
logo foi comprado da Prefeitura do DF. i 

A próxima etapa cumprida foi a' 
contratação do famoso arquiteto fran-| 
cês .loseph Gire, que logo chegou para ] 
iniciar o trabalho. Sabia-se que o Prc-, 
sidente pouco se preocupava com osl 
gastos da grande festa do centenário.] 
A sua vontade deveria ser feita a qual-1 
quer custo. 

Em junho de 1922, dois meses an-| 
tes do "Sete de Setembro", o Presi-] 
dente Epitácio Pessoa recebeu a notí-. 
cia. dada por Otávio Guinle, da im-l 
possibilidade do já famoso Hotel ficar] 
pronto para a festa do Centenário dai 
Independência, devido a problemas re-' 
lati vos à importação dc material dal 
Europa. 

Mas nem por isso a grande festa, 
deixou de acontecer. Como esta pre-l 
visto, compareceram muitos Chefes de| 
Estado, e entre estes, os Monarcas dai 
Bélgica, que ficaram deslumbrados com 
o Brasil, com suas belezas naturais,| 
fauna, flora etc. Do Rio de Janeiro gos-1 
laram muito, como também de Salva-, 
dor, São Paulo e outras capitais. 

Quanto à Exposição Internacional, | 
inaugurada pelo Presidente Epilácioi 
Pessoa na tarde do dia 7 de setembro 
de 1922, que eslava acompanhado do| 
Cardeal Arcoverde e várias outras au-| 
toridades, foi o ponto alto da festa,, 
principalmente quanto aos monumen-' 
tos arquitetônicos de vários países.) 
Também foram expostos nos diversos] 
pavilhões os frutos da terra, minérios, 
madeira, produtos agrícolas, gado etc.l 

O Copacabana Palace Hotel só foi | 
inaugurado em 1923 no Governo do. 
Presidente Arthur Bemardes, com uma' 
festa de nível internacional. A grande] 
sensação foi o belíssimo Cassino de| 
Jogos. 

J 
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Carolina e seu potencial 

Grauna 
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Novas instalações da Graúna 
Motos na Av. Frederico Martins 

ELIZABETE OLIVEIRA 

Carolina, nos últimos meses 
tem se tornado bastante movi- 
mentada, notamos a cidade com 
um tráfego de veículos e pedes- 
tres maior do que o normal. 

Talvez a chegada das empre- 
sas e funcionários que prestam 
serviços à barragem sejam um dos 
motivos para tal movimentação, 
no entanto, notamos que existem 

empresas acreditando num certo 
impulso econômico que a cidade 
vem tendo. 

O certo é que o número de em- 
preendimentos vêm aumentando. 
Como exemplo, temos a recente 
inauguração ocorrida, sábado (8), 
das novas instalações da Graúna 
Motos, funcionando em espaço 
amplo, oferecendo permanente- 
mente revisão autorizada da Hon- 
da, empregando atualmente mui- 

tos funcionários. 
Outro é o viveiro de produ- 

ção de mudas Clonal de Eucalip- 
to, localizado próximo à Praiolân- 
dia, que fornecerá o produto para 
a região e eventualmente para ou- 
tros estados como Piauí, Tocan- 
tins, Pará, Mato Grosso. Este 
empreendimento empregará pos- 
teriormente cerca de 150 a 200 
pessoas; nesta fase de implanta- 
ção, emprega informalmente 60 
trabalhadores. O viveiro é um 
mega empreendimento, com ins- 
talações ultra-modernas, todo au- 
tomatizado, onde será trabalhada 
cada fase das mudas até ficar 
pronta para a comercialização, 
prometendo permanecer em Ca- 
rolina por muitos anos. 

Destacamos também o cresci- 
mento na construção civil, visto 
que a procura por mão-de-obra 
(pedreiros) e por materiais de 
construção (telhas, tijolos, etc...) 
é grande e tudo está escasso, o 
que nos faz pensar, que este mo- 
vimento é normal, e se já é pelo 
deslocamento populacional, oca- 
sionado pelos dois impactos am- 
bientais: alagamento causado pela 

IV Olimpíada Marista 2008 

Colégio íris 

Realizou-se na cidade de Bal- 
sas (MA) entre os dias 15 a 19 
de outubro do ano corrente, a 
Olimpíada Marista 2008 realiza- 
da no Colégio São Pio X com a 
participação de 12 escolas vin- 
das de São Luis, Imperatriz, Ca- 
rolina e da cidade de Balsas, onde 
teve as modalidades de Futebol 
Societ, Vôlei Indor, Futsal, Atle- 
tismo e Basquete. 

Neste ano o Colégio íris Buga- 
reli levou em sua delegação 34 par- 
ticipantes entre atletas e comissão 
técnica, ambos patrocinados pela 
ONG Italiana de Anselmo Casere- 
lli e ainda tivemos o apoio dos res- 
ponsáveis pelo projeto Comunitá 
Santa Rita: Edvaldo Costa e Darci 
Cunha. Tivemos também o apoio e 
a colaboração da Secretária de Edu- 
cação Maria Aglair e do prefeito 
João Alberto Martins Silva que nos 
ajudaram a participar desse evento 
tão importante. 

A participação do Colégio íris 
Bugarelli foi extraordinária, sendo 
vice-campeões no atletismo femi- 
nino, vice-campeões no atletismo 
masculino, vice-campeões no fute- 
bol societ infantil e campeões no 
futebol societ infanto. 

istas 

Delegação do colégio íris Bugareli 

Todo mérito aos atletas: 
Romário Rios, Vagner Reis, An- 

dré Luciano, Eives Carreiro. Natan 
Brito, Raí Rios, Sebastião Mota e 
o técnico José Júnior que coman- 
dou o time com competência, dina- 
mismo e conhecimento. 

Não poderíamos também dei- 
xar de mencionar Maria do Socorro 
Cunha, Taiguára Araújo, Angel 
Costa que dirigiram e conduziram 
os atletas brilhantemente. 

Na noite cultural os artistas Ca- 
mila Duarte e Natan Brito deram 
um show com a coreografia do rit- 
mo Calypso onde foram muito 
aplaudidos. 

Retornamos de Balsas felicís- 
simos, pois ganhamos 36 medalhas 
entre ouro. prata e bronze e 4 tro- 
féus. Desejamos que no ano de 
2009 os parceiros e patrocinado- 
res continuem conosco porque não 
há nada melhor do que ver no rosto 
de cada participante a felicidade, a 
satisfação e a sensação do dever 
cumprido. 

Enfim certificamo-nos de que 
o Esporte e a Educação são dois 
pilares fundamentais que resgatam 
e transformam o ser humano. 

DORACY JÚNIOR - Chefe 
da delegação íris Bugarélli 

O Senhor i meu í^fúgio e nada me faítará 
CREDINORT 

wmsmsaag uma completa e variada linha 

de móveis para o seu lar. 

Vendemos barato porque temos 

fabricação própria, 

Rua Benedito Leite, 29S - Centro 
CEP 63980-000 Carolina - IVIA 

Fone: (99) 3S31 3-484- 

Barragem de Estreito ou pelo Par- 
que Nacional das Chapadas das 
Mesas, pois as populações des- 
tes locais terão que deixar suas 
terras. No caso da Barragem, aque- 
les atingidos receberão uma pe- 
quena indenização, o que não 
acontece no caso do Parque, quan- 
do as pessoas não serão indeni- 
zadas, pois não precisarão sair de 
suas terras, mas também não po- 
derão criar gado, e só podem plan- 
tar lavoura de subsistência desta 
forma não têm nenhuma renda, 
não têm como se manter, acaba- 
rão indo para a cidade, morar mal 
e sem conseguir trabalho, pois não 
estão qualificados para o merca- 
do de trabalho. 

Bem se a movimentação da ci- 
dade se dá pelos fatores mencio- 
nados à cima ou não, é difícil afir- 
mar; o importante é que torcemos 
para que continue e se tome cada 
vez maior. 

Ainda soubemos por fonte in- 
formal que são esperadas na ci- 
dade, a chegada de mais 7 empre- 
sas prestadores de serviços ao 
CESTE, além dos pequenos co- 
mércios de todos os tipos que 
vêm sendo abertos. 

Enfim se é pela Barragem ou 
não, este movimento em Carolina 
é e será bem vindo, pois deseja- 
mos vê-la com o desenvolvimen- 
to e progresso de outrora. 

Curso de capacitação de 

Artesanato em biojóias 

■4 

J 

A Associação Agroextrati- 
vista dos Pequenos Produto- 
res de Carolina (APPC) reali- 
zou no período de 10 a 15 de 
novembro, na própria sede 
(Tinconcá), um curso de co- 
leta, armazenamento e henefi- 
ciaraento de sementes e pro- 
dução de biojóias. 

O curso consiste basica- 
mente em capacitar pessoas 
para trabalhar e aproveitar 

tudo que o cerrado oferece 
para com isso reaproveitar 
tudo na natureza, gerando fon- 
te de renda. 

Os instrutores do curso 
são da Empresa Moikato. de 
Goiânia, a qual trabalha com 
sementes, cocos, madeiras, 
cascas, capim-dourado, e 
outros, vendendo as peças 
produzidas no atacado e no 
varejo. 

Pintor da Chapada 

■ 

D UD 

GUSTAVO MARIANI 

Depois de pintar as cachoei- 
ras gêmeas do rio Itapecuru e o 
painel de entrada de uma pou- 
sada da cidade, Denimar não 
parou mais de reproduzir a natu- 
reza de sua terra. Quando resol- 
veu fazer um levantamento de 
sua produção, em poucos anos, 
contabilizou mais de 700 cartões 
postais da região, entre telas e 
cerâmicas. 

Numa manhã de muito sol de 
verão, em Carolina, a praia do rio 
Tocantins estava cheia de turis- 
tas, e as pousadas e hotéis lota- 
das de "gente de língua enrola- 
da". Na casa de número 1.452 da 
Rua Coelho Paredes, Denimar 
dava os retoques finais em mais 
uma reprodução da natureza re- 

gional. Há 15 anos que teimava 
em ser pintor, pois dinheiro mes- 
mo pouco ganhava. 

Deny, é quase, autodidata. O 
seu pendor para a pintura, se- 
gundo ele, vem do berço. "Quan- 
do eu tinha 10 anos de idade, já 
era repreendido, na escola, por 
ficar enchendo os cadernos com 
desenhos, e não prestar atenção 
nas aulas", conta ele, que encan- 
tava-se com os traços de Picas- 
so, Van Gogh e Leonardo da Vin- 
ci. Daí admitir que vem muito da- 
queles a sua grande disposição 
de atender convites para pintar 
painéis em fundos de igrejas e 
clubes. 

Em maio de 2010, toda a re- 
gião que inspira Deny, no Rio 
Tocantins, será inundada, para 
a formação do lago da Hidrelé- 

trica de Estreito. Para não deixar 
a região que será submersa só 
nas lembranças de quem curte 
suas belezas ao vivo, desenvol- 
veu, no inicio deste mês, um pro- 
jeto de toda a barra do Rio Ma- 
noel Alves, até a Ilha dos Botes, 
dentro do município de Caroli- 
na, para colocar tudo em telas. 
Subindo e descendo o rio ele 
capou vários crepúsculos, a par- 
tir de praias. Também, fotogra- 
fou todos os pontos que consi- 
dera mais marcantes na região. 
Tudo será transformado em pai- 
néis - que, por certo, irão parar 
em paredes de Milão, Nova York, 
Munique ou Strasburgo. 

Contatos: 
Cel.: (99) 8113-7230. 
Pinturas Artísticas, Comerci- 

ais e Residenciais 

RETIFICANDO 

Na edição 362, página 8, matéria do SAAE onde se lê comprou 78.000 metros de 
cano e 10.000 metros de água,, ler 7.800 metros de cano, e 10.000 litros de água. 
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Festa de Formatura na Comunidade Santa Rita 
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O prefeito de Carolina, João Alberto 
discursa durante a formatura 

No dia 15 de novembro, aconte- 
ceu na Comunidade Santa Rita em 
Carolina, a festa de Formatura dos 
alunos da turma de Magistério. A 
festa contou com a participação de 
alunos, professores, funcionários e 
autoridades locais, entre eles o pre- 
feito de Carolina João Alberto a Io 

dama Gilma Barros, o italiano men- 
tor do projeto na Comunidade San- 
ta Rita-Anselmo Caserelli o evento 
ocorreu em ambiente descontraído 
e animado. 

A comunidade Santa Rita é uma 
ONG idealizada e presidida pelo 
italiano Anselmo Caserelli e coor- 
denada por Darci Cunha e Edvaldo 
Costa, onde funciona uma moderna 
escola de ensino fundamental e mé- 
dio com uma biblioteca inovadora. 
Na Santa Rita acontece a 06 anos a 
Semana Cultural, onde são apresen- 
tado várias atividades sociais, cul- 
turais e esportivas e este ano tam- 
bém houve a entrega do Certificado 
do curso de Informática a 57 alunos. 

Na oportunidade entrevistamos 
o italiano Anselmo Caserelli: 

Atualmente reside na Itália, na 
cidade de Castelo Gofredo. próxi- 
mo a Milão, e vem ao Brasil pelo 
menos 4 vezes ao ano. 

Folha do Maranhão do Sul - 
Como o sr. teve a idéia, ou encon- 
trou esse local para implantar 
esse projeto? 

Anselmo Caserelli - Entre 
1994 e 1995 encontrei com D. Mar- 
celino, que era bispo aqui em Ca- 
rolina, eu estava ajudando em um 
projeto com os índios na região to- 
cantina, perguntaram-me porque 
não ajudar aqui que tem muitos jo- 
vens, muitas famílias que não sa- 
bem o que fazer. Depois quando 
cheguei a Itália conversamos com 
outras pessoas, daí nasceu a idéia 
de comprar uma fazenda e doar 
aos pobres. 

FMS - E qual é o objetivo 
principal desse projeto? 

Anselmo Caserelli - Um, é a 
escola, e o outro é uma atividade 
econômica, para ajudara sustentar 
as famílias, as atividades da escola, 
precisam de uma "entrada", um 
lucro, uma atividade econômica. A 

terra é um elemento que pode pro- 
duzir isso. Por isso foi feito uma fa- 
zenda, que funciona não como uma 
cooperativa, mas como uma empre- 
sa, onde todos trabalham e ganham 
seu dinheiro em função do tipo de 
atividade. 

FMS - O sr. está confiante 
neste trabalho? Gosta daqui? 

Anselmo Caserelli - Eu gos- 
taria de ficar aqui sempre, porque 
gosto de trabalhar assim e porque 
esse aqui é na verdade o melhor 
projeto que nós temos no mundo, 
pois temos em vários lugares, além 
do Brasil, na Indonésia, Nova Gui- 
né, entre outros. O problema é que 
trabalho lá. Esse aqui é um traba- 
lho voluntário que faço juntamen- 
te a outros e fazem parte de uma 
fundação. 

FMS - Você tem recebido 
apoio para a realização desse 
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Anselmo Caserelli e os italianos 
integrantes da fundação, Hélio e Estefano 

projeto, ou tudo depende da 
fundação? 

Anselmo Caserelli - O lado 
econômico depende da fundação, 
mas recebemos ajuda aqui da pre- 

feitura. Principalmente do atual pre- 
feito João Alberto quando eslava em 
seu primeiro mandato, a escola foi 
iniciada no primeiro momento com 
ele. foi uma parceria muito boa. 

Alunos do CEI, visitam indústria da Caltins 

Com o objetivo de promo- 
ver a integração do projeto so- 

Maior desmatamento individual registrado pelo 

Ibama, de mais de 11 mil hectares, é autuado no PI 

Brasília - O Ibama no Piauí 
autuou Gilmar Chinelli Pereira por 
desmatar a corte raso, sem auto- 
rização, 11.673 hectares de cer- 
rado na localidade de Serra do 
Quilombo, no município de Bom 
Jesus, a cerca de 200 km da capi- 
tal Teresina. A multa aplicada foi 
de R$ 5.836.500,00.0 auto de in- 
fração do Ibama está pendente 
de julgamento, e o autuado tem 
direito à defesa. 

Esse é o maior desmatamen- 
to individual registrado no Siste- 
ma de Cadastro de Arrecadação 

e Fiscalização (Sicafi), que existe 
desde 2006, onde são cadastra- 
dos todos os autos de infração 
lavrados pelos fiscais do Ibama. 
O autuado tem contra si outros 
três autos de infração do institu- 
to por desmatamentos, e dois 
deles, lavrados em 2005, estão 
sendo cobrados judicialmente. 

Os fiscais foram ao local e 
constataram a área destruída. A 
multa foi encaminhada ao autu- 
ado pelo correio no dia 17/10. A 
Superintendência do Ibama no 
Piauí encaminhou representa- 

ção ao Ministério Público Fe- 
deral, para abertura de ação 
contra o autuado na Justiça. O 
superintendente do Ibama no 
Piauí, Romildo Mafra, determi- 
nou que as atividades na área 
sejam embargadas, apesar dela 
ter sido adquirida por um "ter- 
ceiro de boa fé", e lamenta que 
"ainda existam pessoas que tem 
coragem de desmatar uma área 
desse tamanho, apostando na 
impunidade". 

(Christian Dietrich - As- 
com/Ibama) 

ciai mantido pelo Grupo J. De- 
mito e seus colaboradores, foi 
realizada no último dia 28 a vi- 
sita de cerca de 40 alunos do 
Centro Educacional Iracema 
Demito de Riachão - MA às 
instalações administrativas e 
industriais da Caltins. 

Na oportunidade os alunos 
conheceram o escritório-sede 
do grupo localizado em Aragua- 
ína - TO. Durante a visita, eles 
percorreram todo o prédio in- 
teragindo diretamente com os 
colaboradores e conhecendo, 
ainda que superficialmente os 
procedimentos administrativos 
desenvolvidos ali. 

Já na unidade industrial lo- 
calizada em Bandeirantes do 
Tocantins, além de conhece- 

rem o parque industrial da em- 
presa, os estudantes puderam 
acompanhar a logística do 
minério desde a sua extração 
até o momento da expedição 
do calcário beneficiado. Eles 
tiveram a oportunidade de 
observar in loco cada proces- 
so que rege uma indústria de 

beneficiamento de calcário 
corretivo de solo iniciando 
pela extração, seguindo pela 
carga e transporte, passan- 
do pelo beneficiamento (bri- 
tagem, peneiramento e mo- 
agem) e finalizando a visita 
em campo na etapa de esto- 
cagem e expedição. 
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Está aberta a temporada de vacinação contra ftffosa 

nvçM 
i|--í llt-.p- i 

Maof® vencia e vacine seu gaoo contra a ímosa. muaimente o marannao esta cwssmc. 
junto ao Ministério da Agricultura como "Médio Risco" para Febre âftosa 

A meta do Governo é vacinar 100% do rebanho bovino e bubalino do Estado * |f . WÊ 

"Baixo Risco". FaRa pouco. E quando isso acontecer, vamos caminhar para ~ 

te#30 
de sua 

* 

Importante; A vacinação contra a Febre 
ftftosa é obrigatória em todo o território 
do Maranhão. 0 não cumprimento 

/ 
2a ETAPA DE WCINAÇA0 

t A 30 DE NOVEMBRO oaSooe 

Parcei-aí 

f Maranhao 
Agora é j vez do povo mmrnmmm fcOBiCUL-TJ»* — 
www.ma.gov.br 

60^» AGED-MA de acordo com o Ari. 8o da Lei n0 7.38B 
de 16 de junho de 1.999. 
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Lajeadense Esporte Clube, 

Campeão Carolinense de 2008 

C3> 

mm m 

Na tarde de domingo, dia 8 de novembro o 
Campeonato Carolinense de 2008 teve seu desfe- 
cho com um jogo emocionante entre os dois me- 
lhores clubes do ano. 

Com a arquibancada do Estádio Municipal 
praticamente lotada e dividida entre as duas tor- 
cidas, mas num absoluto clima de paz, os finalis- 
tas Lajeadense e Atlético fizeram valer a pena 
quem deixou sua casa para prestigiar a grande 
final de 2008. 

Os clubes se enfrentaram em um jogo dispu- 
tadíssimo tanto no primeiro, quanto no segundo 

tempo, fazendo com que a disputa seguisse para 
as cobranças de pênaltis. Com os jogadores, já 
nervosos, tanto do lado atleticano quanto lajea- 
dense, errando várias cobranças o time do Lage- 
adense Esporte Clube se consagrou campeão de 
2008, levando para casa além do título a linda e 
enorme taça de campeão. 

O único fato de se lamentar é pelo Estádio 
Municipal estar em condições pouco adequadas 
para a prática esportiva, sem iluminação, grama- 
do etc... Mas tivemos informações de que o Está- 
dio passará por reforma no próximo ano. 

CDL lança campanha 

promocional com um 

super festival de prêmios 

3 COMPUTADORES 

2 MIL REAIS EM DINHEIRO 

2 BICICLETAS 

3 DVD'S 

1 CAMERA DIGITAL 

2 TELEVISORES 

Para Participar deste sorteio é 

muito fácil, é só comprar nas lojas 

credenciadas pela CDL (Câmara 

de Dirigentes Lojistas de Carolina). 

Aguarde o dia dos Sorteio 25/ 

01/2008, e BOA SORTE... 

infErafiva 

.A solução para seu sucesso está aqui! 

Matrículas Abertas 
Cursos; Básico e Avançado 
Todo mês sorteio de um Celular e de um MP4. 
No ato de sua matrícula deverá ser apresentado a xérox dos documentos 

do aluno ou de seu responsável. 

*0**1 

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

Centro de Carolina - Maranhão 
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1* Parcála Quitada 
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2* Parcela Quitada rí^T] 
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MOTOMIL 
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA YAMAHA 

Av, Dcrglval P de Soma, 1121- Centro • ImperatrU/MA 
www.motomil-ma.com.br 

XB CONSÓRCIO 
M YAMAHA motor 

SEUF 

ar 
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FACULDADe DÊ IMPÊRATRIZ 

Administração • Ciências Contábeis • Ciências Econômicas • Direito 

Farmácia • Enfermagem • Informática (Sist. de Informação) 

Odontologia • Pedagogia1 Zootecnia 

IN5CRIÇ 

20 de novembro d 
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Terezinha Cunha, uma lição de vida 

■ 

Médico carolinense, resi- 
dente em Fortaleza(CE), casa- 
do com Ana Maria Coitez Bra- 
ga, sempre se destacou como 
esportista, principalmente como 
nadador nos verdes mares que 
circundam a cidade de Fortale- 
za, tendo como seu ponto diá- 
rio da natação a praia em frente 
a sede do Náutico Clube. 

Agora, praticamente aos 70 
anos de idade, depois de duas 
cirurgias, foi homenageado 
com um troféu de natação e 
medalha pelo seu desempenho, 
nadando 6.000 m no mar, en- 

tre a sede do Náutico Clube e o 
Marina Park Hotel. 

A Folha do Maranhão do 

Sul parabeniza o ilustre caroli- 
nense, irmão do jornalista Wal- 
dir Braga. 

Nascida a 22 de novembro 
de 1938, no Bairro do Ticoncá, 
na cidade de Carolina (MA). 
Foi educada, primeiramente, 
por Plautilia Vasconcelos Aqui- 
no e Domervile Aquino. Depois 
sua educação foi concluída 
pela grandiosa mulher, Antonia 
Vasconcelos Aquino. Anos de- 
pois casou-se com o jovem Do- 
racy de Sousa Cunha, com 
quem teve 6 filhos: Socorro 
Cunha, Sonha Cunha, Doracy 
Júnior, Dário José, Darci Cunha 
e Rogério Cunha. 

Mulher decidida e culta, jun- 
tamente com seu esposo educou 
com maestria seus filhos e alguns 
netos. Foi coordenadora peda- 
gógica de educação infantil dos 
anos 70 na cidade de Filadélfia 
(TO), foi também coordenadora 
pedagógica, na época que a pro- 
fessora Alcioní foi secretária de 
Educação de Carolina (MA), no 

povoado de São José dos Perei- 
ras e Solta com muita dignidade 
e competência. É professora de 
Arte Culinária, onde formou mais 
de 200 alunos. 

Na atualidade dedica-se 
apenas à sua casa. Sendo uma 
mulher extraordinária e de per- 
sonalidade forte, inteligente e 
culta, é uma lição de vida para 
todos nós, porque está justi- 

ficando sua passagem pelo 
planeta fazendo o bem, aju- 
dando ao próximo e mostran- 
do-nos que vale a pena ser 
uma pessoa honesta. A essa 
senhora experiente e extraor- 
dinária, nosso desejo de um 
feliz aniversário e também 
muita saúde e que Deus con- 
tinue operando maravilhas em 
sua vida. 

♦ « # 

Email: jfolhamasul@hotmail.com 

Aniversariantes de Novembro 

17/11 - Ronilson Costa de Oliveira - filho do ex-vereador Raimundo Nonato e Vilani, 
Ronilson é casado com Poliana Marques, residentes em Fortaleza (CE). 

19/11 - Sandro Hiroshi - filho de Takeshi Oi e Sônia Maria Oi, Sandro é casado com 
Keila Oliveira e foi destaque no futebol brasileiro. 

19/11 - Elisabeth Barbosa Jucá - viúva de Luis Jucá e mãe do ex-prefeito de Carolina, 
Itibiré Jucá. 

Dr. Francisco 

Bandeira Coelho 

19/11 - Dr. Francisco Bandeira Coelho - 

Grande médico, atende recentemente em Filadél- 

fia e em Carolina. Dr.Francisco já foi vice-prefei- 

to, presidente da câmara de vereadores de Ria- 

chão, grande amigo de nosso jornal. 

20/11 - Otávio Barros - Jornalista, historiador e escritor; diretor do jornal "Estado do 
Tocantins". 

20/11 - Oiga Barbosa - Mãe do prefeito de Goiatins (TO) Dr. Barbosa e irmã do ex- 
prefeito de Carolina José Olímpio Barbosa. Amiga da FMS. 

22/11 - Teresinha de Jesus N. Cunha - Nossa amiga e assinante, brilhante professora da 
rede Estadual e Municipal de Carolina. 

24/11 - Leonardo Barbosa da Silva - Esposa do amigo e assinante Pedro Ivo de Sousa e 
Silva, residentes em Brasília. 

25/11 - Benedito Moreira - Grande médico de Estreito, casado com a Dr. Cristina. 

Rivane C. de Oliveira 

27/11 - Rivane C. de Oliveira - Com formação 

em Geografia, Rivane é filha do ex-vereador Nonato 

e Vilani, casada com Julimar, é mãe do esperto e 

lindo Francisco, residentes em Carolina. 

Lucas Braga 

28/11 - Lucas Braga - Jovem e Inteligente, Lu- 
cas pretende se formar em medicina, filho de Lara 
Braga Aranha eAristides Aranha (falecido), reside em 
Goiânia-GO. 

João Lucas de 

Oliveira Lopes 

29/11 - João Lucas de Oliveira Lopes - filho 

de Elisbetânia Oliveira e Tarcíso Lopes, proprie- 

tários da Lucas Jóias em Balsas. 

29/11 - Maria Amélia Oliveira Sousa - nora do senhor Nelson Coletor. 
30/11 - Raimundo Pedreiro - amigo da FMS, proprietário da Construtora Marques, em Campos Lindos 

(TO). 
30/11 - Nilton César Fonseca - filho de Dedino Fonseca (falecido) e Raimunda Miranda Fonseca, 

proprietário do Hotel Hilton em Carolina. 
30/11 - Gertrudes Rodrigues - esposa do sr. Jarbas Rodrigues, proprietários da loja de materiais de 

construção MACCAL, em Carolina. 

Dr. Moacir Azevedo Braga 

w ■ 

e 

I II N ' I 

■Psicólogo 

-Clinico Geral 

■Ginecologista 

•Neurologista 

■Nefrologlsta 

■Fonoaudiólogo 

■Ortopedista 

-Nutricionista 
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Consultas a partir de R$ 70^ 

kRtiai!# 

OBS: Fmos os exames. Eleliocaiteaii Endoscopia e (éos. | 

p Ergofisio • Cuidando da sua Saúde 
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0 seu provedor de Internet Banda Larga na cidade 

"VOCÊ SABIA? 

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

SUPORTE: suporte@carolinaonline.com.br 
tSSf 

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

VIAGENS, ENCOMENDAS 

E FRETAMENTO 
mm»AooTOCAJvms RESERVAS 24 HORAS EM: 

N,C0 DISK (63) 3413 - 2129 ou Cel.: (63) 9234- 4636 

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

Via conexão Carolina 
06:00H (99) 3531- 2283 Rua dos Operários n" 1104 - Próximo ao INSS 
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AGROQUIMA 
«raODVTOS AGKOPECUÀBtfOS L.THA. 

Fone: (63) 3414-4666 - Araguaína-TO 

Av. Conego João Lima, 645 - Entrocamento 

Dow AgroSciences 

Tordon 

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

Presente em toda a 

região Sul do Maranhão 

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

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

a do Fazendeiro 

Produtos Agropecuários 

Rua Antônio 

Jacobina, 1225 

Baisas-MA 

FONES: (99) 

• 3541-307 

• 3541-3498 

MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO 

Tintas PI 
'tn,** 

para 

Veiculo 

I 

Materiais1 

Esportivos 

■i§ 

CAROLINA-BALSA S-CAROLINA 

as 

Josimar Pires e Maria Pires 

Celular: 9642-0925 

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

A limatur Em Nova Fase 

(jLjLimatur 

ransportes de passageiros, turistas e encomendas 

Em Imperatriz, ponto de partida 

Rua Pernambuco, entre Dorgival 

Pinheiro e Getúlio Vargas. 

titn 

Av. Elias Barros, 819 - 

Centro - Carolina-MA 

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

Auto Posto Centro Sul 

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

(99) 3531-2011 

BR-01 O - Oibraze -Oarolina ( IVIA) 

c&nt o 

A Distribuidora Primavera atuando na área de produ- 

tos farmacêuticos e hospitalares há cerca de 20 anos 

domina o mercado desses produtos nos estados do Ma- 

ranhão, Pará e Tocantins. 

Temos uma linha de milhares de produtos, fornecidos 

por mais de 190 indústrias e contamos com a parceria 

de 3.500 clientes. 

Nosso lema é atendimento eficiente com os melhores 

produtos! 

(99) 3523-2831 

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

COPYSERVICJ 

COPIADORAS RICOH 

Venda 

Locação 

Serviços técnicos 

Fone: (99)3523-3824 

MICROCOMPUTADORES 

V : ■ 

Preço à vista 

em 5 vezes 

Fone: (99)3525-5265 

SUPRIMENTOS 

Informática 

Copiadoras 

Fone: (99)3525-2806 

Produtos de qualidade 

oom garantia superior 

Rua Luís Domingues, 2042 - Imperatriz-MA 

Z VIS 

MiROQUltAA - Produtos Agropecuários Ltda 

Tordon 

'Fosquima, o sal da Agroquima 

'Bulmec Gold 

'Porque tudo pode ser melhorado 

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

Agroquima Prod. Agrop. Ltda 

CNPJ.: 01626951/0016-10 - lEST; 12164725-0 - Fone: (99)3523-1620- CEP; 65903-140 Imperatriz - MA 
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Carta a um Amigo 

Meu caro Waldir, 

Li o último número da Fo- 
lha do Maranhão Sul (05/11 a 
18/11/2008) e. atentamente, 
detive-me em dois comentári- 
os que sei, são de sua 
lavra:"Não há remédio para o 
sistema financeiro mundial" e 
"Carta ao prefeito Chico Coe- 
lho". Permita-me, com o crédi- 
to de nossa amizade, alguns 
descoloridos comentários. 

Independente de sistema 
político, credo religioso ou cul- 
tura social, todos os povos do 
mundo viveram, vivem e vive- 
rão, de trocas. Na pré-história e 
antes da instituição da moeda 
se trocava coisa por coisa, in- 
cluindo animal e gente. Até ai o 
lucro não era o objetivo princi- 
pal. Diria até que praticavam um 
consumo responsável, o que os 
economistas chamam hoje con- 
sumerismo, em suas vários ma- 
tizes: consumerismo verde, am- 
biental, industrial etc... etc... 
Creio que após a revolução in- 
dustrial, a venda de produtos 
em série, a evolução tecnológi- 
ca, propaganda desenfreada, 
comunicação e transporte rápi- 
dos, a tal globalização enfim, em 
qualquer moeda, o Lucro pas- 
sou a ser o deus primeiro e o 
acumulo de riquezas nas mãos 
de poucos criou um abismo en- 
tre ricos e pobres em todo o 
Universo. Todos somos acor- 
des em responsabilizar o capi- 
talismo como pai dessa desi- 
gualdade, como também, do 
progresso da humanidade, prin- 
cipalmente no aumento da ex- 
pectativa de vida. Qual o nome 

do modelo que surgirá após 
superação dessa crise financei- 
ra, que torcemos para não se 
transformar em crise econômi- 
ca, não faço a minha idéia. Fico 
apenas matutando e aprenden- 
do com seus comentários apro- 
fundados em leituras socialis- 
tas e, notadamente, em experi- 
ência de vida. 

Fiquei curioso com "Carta 
ao prefeito Chico Coelho". Nas 
entrelinhas, descobri o amigo 
que adverte para uma gestão de 
mudanças e convoca, ao mes- 
mo tempo, para um retomo à Câ- 
mara Federal Raciocínio parido 
da análise do resultado da últi- 
ma eleição e de ausculta aos elei- 
tores que continuam amigos e 
admiradores do líder balsense. 

Não tenho acesso, no mo- 
mento, ao plano de governo de 
nosso estimado amigo Chico. 
O acendrado amor que ele nu- 
tre pela terra e pelo seu povo, 
o credencia a purificar os pe- 
quenos da gestão que finda e 
mergulhar na solução de pro- 
blemas que sempre existirão 
numa cidade de crescimento 
acima da média no Brasil. Nós 
sabemos que coleta e destino 
de lixo, infra-estrutura de urba- 
nização, saneamento básico, 
cobranças sociais de educação 
e saúde, plano viário dentro de 
um plano diretor e outros gar- 
galos de administração devem 
ser os agentes de seu dia-a-dia. 

O que me prendeu a aten- 
ção foi a chamada para a Câ- 
mara Federal. Será que está fal- 
tando ao Jornalista (Maiúscu- 
lo mesmo) um líder que defen- 
da a bandeira desse Jornal em 

defesa do Estado do Mara- 
nhão Sul? Ou que realmente 
represente no Parlamento os 
interesses de nossa região? 

Justifico minha curiosidade. 
Praticamente, tomo conheci- 
mento dos eventos políticos do 
sul de nosso estado, através de 
sua folha. Não sei quais são os 
deputados que estão com pro- 
jetos de criação de um estado 
novo. Relembro que o Siqueira 
Campos desenvolveu um péri- 
plo pelos gabinetes, fez greve 
de fome e hoje o Tocantins nas- 
cido na Constituição de 88, co- 
bre todos os índices de desen- 
volvimento, comparando com 
anos anteriores. Há algum re- 
presentante no Congresso que 

empalmou a idéia? 
Outra indagação que me in- 

quieta: quais são os parlamen- 
tares (estaduais e federais) que 
lutam pelo escoamento de nos- 
sa produção e pelo transporte 
de nossa gente? Recordo que 
falaram em ferrovia passando em 
Balsas, até integração dos rios 
foi ventilada; com quem ou 
onde andam tais projetos? 

Você, caro amigo, é jorna- 
lista de alma política. Desculpe 
se este balsense admirador vem 
lhe perturbar com tantas inter- 
rogações. 

Um abraço e recomende-me 
a Genu com meus parabéns atra- 
sados. 

Aluízio. 

Waldir Braga covnersa com o dr. Aluísio na 
residência do dr. Moacir, em Fortaleza 

ALUÍZIO SOARES é con- 
ceituado médico balsense, 
ex-secretário de Saúde e ex- 
prefeito de Fortaleza (CE), 

onde reside sempre apaixo- 
nado pela terra natal onde so- 
nha morar algum tempo de 
sua vida. 

Um Show de Solidariedade 

O cantor e compositor 
maranhense. Deusamar San- 
tos, está realizando vários 
shovvs no Sul do Estado do 
Maranhão, intitulado Natal 
Solidário. O projeto é uma 
atitude que busca contribuir 
com ações humanitárias de- 
senvolvidas por entidades da 
sociedade civil que atuam 
com trabalhos de assistên- 
cia social, envolvendo a co- 
munidade e seus artistas em 
prol de uma causa tão no- 
bre, a solidariedade. 

Em Balsas o Show acon- 
teceu sexta feira dia 14 de no- 
vembro na AABB. Além de 
Deusamar Santos, o evento 
contou com a participação de 

outros artistas como: Walti- 
nho Queiroz. Paraíba, Carló 
e Cokinho dos Teclados. 

A renda do evento foi re- 
vertida ao Lar São Vicente de 
Paulo, uma instituição que a 
mais de vinte (20) anos vem 
prestando relevantes serviços 
à comunidade balsense, tra- 
balhando com idosos despro- 
vidos de cuidados e assistên- 
cia familiar. 

Esta foi uma ação bem 
vinda por todos que com- 
põem a família do Lar São 
Vicente (Os Vicentinos), pela 
comunidade e pelos artistas 
participantes que colocaram 
os seus talentos a serviço do 
bem. O Natal Solidário é uma 

Deusamar Santos, cantor e compositor 

atitude benéfica para a so- sários, autoridades e artis- 
ciedade. Além do apoio da ta.s, têm o apoio da Secre- 
comunidade local através de taria de Estado da Cultura 
seus participantes, empre- do Maranhão. 
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PIPES-Manutençao de Aeronaves 

de Carolina (PMA) completa 1 ano 

O empresário Pedro Iran ao lado de sua irmã a dr* Liúde e 
de seu diretores: Maria do Carmo, brigadeiro Renllson e Clidenor 

Localizada no Aeroporto Lisías PMA. Durante o evento, animado 
Augusto Rodrigues (Ticoncá), a ofi- 
cina e manutenção de aeronaves da 
PIPES completou 1 ano de funcio- 
namento no dia 10 de novembro. O 
hangar recebeu o nome do Coronel 
Renato Carvalho Rêgo, o qual é ofi- 
cial da Aeronáutica e carolinense. 

Este é mais um dos empreendi- 
mentos do visionário empresário 
Pedro Iran, proprietário da empre- 
sa PIPES. 

O encontro de confraternização 
ocorreu no dia 15 de novembro, onde 
foi servido o almoço para os convi- 
dados. O propósito do encontro foi 
a confraternização entre clientes, 
fornecedores, servidores, autorida- 
des incentivadoras e amigos da 

com música ao vivo com o cantor 
Rafael Maia, houve momentos de 
muita descontração em que os pró- 
prios funcionários da PIPES revela- 
ram os seus talentos para a música e 
dança, inclusive a participação da 
advogada e poetiza Liúde Pereira 
Espírito Santo, irmã de Pedro Iran, 
declamando um poema de sua auto- 
ria, que destacou seus sentimentos 
a respeito da natureza dos animais e 
dos homens. Na ocasião Pedro Iran 
com o seu permanente desejo de ele- 
var a pessoa humana trouxe algu- 
mas mensagens para a reflexão dos 
presentes sobre as possibilidades de 
crescimento pessoal e profissional. 

O Brigadeiro Renilson, Diretor 

Geral da PMA, que foi o mestre de 
cerimonia, destacou a competência 
técnica dos funcionários e a força de 
coesão da equipe de trabalho que 
são indispensáveis para o êxito do 
empreendimento que lida essencial- 
mente com a segurança das opera- 
ções aéreas, com a manutenção da 
aeronavegabilidade continuada das 
aeronaves, enfim, com a própria pre- 
servação da vida humana. 

Mario Wilson, Diretor Técnico 
da PMA lembrou de quando a em- 
presa iniciou suas operações e lida- 
va com apenas 2 padrões de presta- 
ção de serviços, células e serviços 
especializados em aeronaves de pe- 
queno e médio porte e agora, em 
apenas um ano, foi dado um salto 
de competência e de qualidade adi- 
cionando, à empresa mais 3 outros 
padrões técnicos: motores, hélices 
e aviônicos, o que permite o atendi- 
mento mais completo às demandas 
dos operadores aéreos. 

O Brigadeiro Renilson assinalou 
que essa oficina é a mais completa, 
no seu porte, de toda a área jurisdi- 
cionada à 1" Gerência Regional de 
Aviação Civil - GERI. Ressalte-se 
que a PMA foi a primeira oficina 
homologada pela GERI, a qual te- 
nho manifestado especial apreço e 
apoio em lodo o processo de certi- 
ficação e crescimento da PMA. Por 
essa atenção, a PMA e Carolina são 
imersamente agradecidos. Outro 
ponto de destaque é que já estão em 

fase adiantada as tratativas para que 
a PMA venha a ser um grande labo- 
ratório de apoio a realização dos fu- 
turos cursos de interesse do Siste- 
ma de Aviação Civil Brasileiro aqui 
em Carolina, através do Centro Fe- 
deral de Educação Tecnológica - CE- 
FET, cujo processo de implantação 
já vem tomando corpo com a efeti- 
va participação da Empresa PIPES, 
que coloca à disposição as instala- 
ções não só da PMA; como do já 
estabelecido Instituto PIPES. 

É muito gratifícante para Caro- 
lina, constatar que uma empresa 
ainda tão jovem já realizou mais de 
200 serviços de reparo e manuten- 
ção em aeronaves, oriundas de vá- 
rios estados do Brasil como: Ma- 
ranhão, Tocantins, Pará, Piauí, 
Bahia, Distrito Federal, Mato Gros- 
so e até do Paraná, e que revela a 
rápida repercussão nacional das ati- 
vidades técnicas da PMA e da qua- 
lidade de seus serviços. 

Por fim o Brigadeiro reafirmou 
o valor da existência de uma empre- 
sa neste porte em nossa região, a 
serviço da Aviação Civil, agradecen- 
do o alcance empresarial de Pedro 
Iran enquanto empreendedor de uma 
atividade portadora de futuro para 
região Tocantina. 

Antes do almoço que agradou a 
todos, o empresário, Pedro Iran 
usou da palavra, ocasião em quem 
mais uma vez externou a sua preo- 
cupação em fazer com que todos 

ms 

Pedro Iran, acompanhado do brigadeiro Renilson, 
cumprimenta os funcionários da PMA 

os seus empreendimentos sejam 
cada vez melhores, resultando em 
emprego e renda para a população. 

Pedro Iran é um homem tão 
grande em sua importância para a 
nossa região, em particular para 
Carolina e Filadélfia, mas de uma 
simplicidade tão própria que suas 
primeiras palavras no evento fo- 
ram: "Atualmente eu ando muito 
pobre de tempo" o que mostra o 
desejo de possuir muito mais 
tempo para poder realizar mui- 
to mais do que as 24 horas do dia 
lhe permitem realizar. 

O Sr. Pedro exortou a todos no 
sentido de que é preciso estarmos 
permanentemente vigilantes e en- 

gajados no trabalho, buscando o 
aperfeiçoamento próprio, traba- 
lhando arduamente com seriedade 
e honestidade de propósitos para 
que possamos Ser úteis a sociedade 
e a região. 

A Folha do Maranhão do Sul 
se fez presente juntamente com ou- 
tros setores da mídia, por enten- 
der que esta ocasião revela um 
marco de inflexão na tendência de 
Carolina retornar o seu desenvol- 
vimento e também por possuir 
uma penetração cm vários segmen- 
tos alcançando leitores que têm 
profundo interesse e se sentem 
felizes em saber o que acontece de 
bom em Carolina. 

Revisão de aeronaves Seção de Hélices Seção de Motores Laboratório de testes não destrutivos N.D.T. 

Decretos asseguram instalação da refinaria 

da Petrobras em Bacabeira no Maranhão 

im 

Jackson Lago 
A implantação da Refinaria 

Premium da Petrobras, a maior da 
América Latina, em Bacabeira, foi 
confirmada durante a oficina "Par- 
ceria Público-Privada para Uma 
Nova Era de Desenvolvimento no 
Maranhão realizada na semana 
passada. Decretos assinados pelo 
governador Jackson Lago assegu- 
raram a instalação da refinaria no 
Distrito Industrial de Bacabeira. 
"Isso consolida a vinda de um dos 
maiores empreendimentos para o 
Maranhão. Um investimento que 

vai incrementar o de- 
senvolvimento eco- 
nômico e social do es- 
tado, com a expecta- 
tiva de geração de 132 
mil empregos diretos 
e indiretos, devendo 
chegar à contratação 
de 25.800 trabalhado- 
res no pico máximo 
das obras", informa 
Jackson. 

Recentemente, a 
gerente da Refinaria 
Premium, Sandra 
Lima, reafirmou du- 
rante a oficina "Parce- 
ria Público-Privada 
para Uma Nova Era de 
Desenvolvimento no 
Maranhão", que essa 
refinaria será a maior 
do Brasil e da Améri- 
ca Latina, com custo 
previsto em torno de 

US$ 20 bilhões e início dos tra- 
balhos de terraplanagem a partir 
de janeiro de 2010. 

A previsão é que as obras da 
primeira etapa estejam concluídas 
em 2013. A produção inicial da 
refinaria está estimada em 300 mil 
barris de diesel de altíssima qua- 
lidade, sendo que metade da pro- 
dução será exportada para a Eu- 
ropa. A segunda etapa está pre- 
vista para entrar em operação em 
2015, quando passará a produzir 
600 mil barris/dia. 

A Refinaria Premium será ins- 

talada em uma área de 20km2 no 
município de Bacabeira, cerca de 
50 km da capital. O local foi es- 
colhido para receber o empreen- 
dimento por questões técnicas, 
posição geográfica, proximidade 
com o porto e rodovias de fácil 
acesso. Outro fator importante é 
a existência de uma área grande e 
apropriada, sem concentração po- 
pulacional em volta, fator consi- 
derado essencial para a viabiliza- 
ção do projeto. A obra deverá do- 
brar o número de habitantes do 
município, hoje com 14 mil mo- 
radores. 

Decretos - Os decretos assi- 
nados pelo governador criam e as- 
seguram a implementação do Dis- 
trito Industrial do Município de 
Bacabeira. O Decreto N" 24.680, 
publicado no Diário Oficial N0 

208, de 24 de outubro deste ano, 
declara de utilidade pública para 
fins de desapropriação, a área es- 
pecífica e necessária à implanta- 
ção do Distrito Municipal de Ba- 
cabeira. A área abrange uma área 
de 26.116.971 metros. 

Já o Decreto N" 24.68, tam- 
bém publicado no Diário Oficial 
N0 208, de 24 de outubro deste 
ano, cria o Distrito Industrial de 
Bacabeira considerando que é atri- 
buição do estado do Maranhão 
"propiciar condições para a rea- 
lização de investimentos no setor 
produtivo visando ao incremento 
do desenvolvimento industrial e 
comercial do estado". 

De acordo com o documento, 
cabe "ao setor público assegurar 
condições ao desenvolvimento 
socioeconômico, mediante o con- 
trole e zoneamento de atividade 
potencial ou efetivamente polui- 
dora de forma a compatibilizar o 
crescimento da produção com a 
preservação da qualidade do meio 
ambiente, bem como a instalação 
de indústria consoante planeja- 
mento e zoneamento do uso e 
ocupação do solo de maneira ra- 

cional e harmônica". 
O Distrito Industrial de Ba- 

cabeira destina-se à implantação 
de indústrias de base direta e in- 
direta vinculadas à produção de 
refino de petróleo, bem como ati- 
vidades complemenlares ou as- 
sociadas. Ainda de acordo com o 
decreto, o ordenamento da ativi- 
dade deverá assegurar racionali- 
dade à implantação e ao uso de 
recursos, bem como minimizar os 
eventuais impactos ambientais. 

As empresas que vierem a se 
estabelecer no Distrito Industrial 
deverão submeter seus respecti- 
vos projetos executivos de enge- 
nharia e estudos ambientais aos 
órgãos competentes de forma a 
assegurar a plena conformidade 
com a legislação ambiental apli- 
cável e que o Plano Diretor do 
Distrito Industrial, sua implemen- 
tação e administração serão reali- 
zados em conjunto com o muni- 
cípio de Bacabeira. 
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Em processo de certificação no 
PROGRAMA AVENTURA SEGURA 

conforme a Norma Técnica NBR 15331 

A CIA DO CERRADO ECOTURISMO 

Trilhas, Lazer e Aventura leva você 
para conhecer todos os atrativos da 

Chapada das Mesas oferecendo 

traslado, pacotes turísticos, 
hospedagem, guia local. 

Passeio para as cachoeiras 
e muito mais. Consulte-nos. 

Chapada das Mesas 

Muito mais que divertir... 

viver 

www.ciadocerrado.com.br 

ciad0cerrado@yahoo.com.br 

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