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Jackson Lago inaugura em Procuradoria Geral do Tocantins 

Imperatriz a ponte da Liberdade MirandaTd^vIce^o/emador 

São 1020 metros de comprimento ligando o Maranhão ao Tocantins 

A inauguração da Ponte de 
Imperatriz(Ma)-Bela Vista(To), 
na outra margem do Rio 
Tocantins, provocou grande 
entusiamo não apenas em 
Imperatriz, mas em toda a região 
tocantina do Sul do Maranhão e 
Norte do Estado do Tocantins, 
pois é um velho sonho acalenta- 
do pela população dos dois 
estados, especialmente pelo 
povo da cidade de Imperatriz, 
que é de fato a capital econômi- 
ca da região. 

A ponte iniciada pelo 
governador José Reinaldo com 
o compromisso da participação 
do Estado do Tocantins, termi- 
nou construída apenas com os 
recursos do MARANHÃO. 

No ato da inauguração da 
ponte estiveram presentes 
prefeitos e vereadores de todos 
os municípios próximos, além de 
deputados estaduais, federais, 
do ex-governador José Reinaldo 
Tavares e dos governadores 
Jackson Lago e Marcelo 
Miranda, acompanhados de 
secretários de estado e 
assessores. 
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Da esquerda para a direita, Luis 
Carlos Porto, Madeira, Jackson 

Lago e José Reinaldo 

Jackson Lago expõe suas idéias de 
redenção do Estado 
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Prefeito Dioni Alves (Ribamar Sebastião Madeira 
Fiquene) e Zequinha Coelho pronuncia emocio- 
(Estreito) presentes no evento nado discurso 

José Reinaldo 
discursa, tendo ao 
lado Jackson Lago 
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A luta pelo Estado do Maranhão 

do Sul e o Encontro de Carolina 

Carolina sempre se sentiu esqueci- 
da dos poderes públicos; nasceu goia- 
na, mas não recebia nada do governo 
da Província de Goiás. Depois se tor- 
nou maranhense, mas ficou sempre es- 
quecida no extremo Sul do Estado. Qua- 
se tudo que tem recebido foi fruto do 
trabalho e da inteligência de seus filhos, 
do governo da República ou de fatores 
ocasionais. 

Por isso foi o centro da campanha 
pelo Território do Tocantins, liderada 
pelo brigadeiro Lísias Rodrigues, ten- 
do o periódico A TARDE, do jornalista 
Catão Maranhão sido o grande difusor 
da campanha em toda a região tocanti- 
na, de Marabá até Miracema do Norte e 
Porto Nacional. Posteriormente, deu 
apoio à campanha pela criação do Esta- 
do do Tocantins, defendendo o retorno 
à fronteira inicial pelo Rio Earinha e foi 
a grande base em que se apoiava o gru- 
po liderado por Siqueira Campos, Darci 
Coelho e Darci Marinho na etapa final 
da Campanha pela criação do novo Es- 
tado. 

Mas, há cerca de dois anos a 
Campanha declinou e praticamente 
não apareceu na última campanha 
eleitoral. 

A Folha do Maranhão do Sul, de 
acordo com seu programa anunciado no 
seu lançamento, está tomando a inicia- 
tiva de convocar uma ampla reunião a 
realizar-se no mês de Julho, para estu- 
dar a reorganização da campanha, sem 
influência decisiva de nenhuma corren- 
te política, religiosa ou filosófica, tendo 
como única ideologia a conquista do 

Fernando Antunes, em seu gabinete no hotel Poseidon, 
se solidarizando com o encontro de Carolina 

Estado do Maranhão do Sul, o desen- 
volvimento de nossa região e a prote- 
ção de nossas riquezas minerais, dos 
nossos rios, de nossas matas, do nos- 
so solo, da nossa fauna e das nossas 
belezas naturais que tornam o Sul do 
Maranhão um paraíso ecológico. 

Essa reunião foi sugerida pelo pre- 
sidente da Câmara Municipal de Gra- 
jaú, pela presidente da Câmara Muni- 
cipal de Balsas e apoiada por prefeitos 
e personalidades políticas de toda a 
Região. 

Resolvemos tomar a iniciativa, com 
o único objetivo de, aproveitando nos- 
so jornal, organizar uma comissão para 
convocá-la, o que estamos fazendo com ^ , 
grande sucesso. 0 b,Sf0 da DÍ0Cese de Carolina 

o <• j quando conversava com o nosso Carolina (MA), 23 de Março de 2009 editoredava seu irrestrito apoio 
Waldir Azevedo Braga d Campanha do Maranhão do Sul 

A Procuradoria Geral Eleitoral do 
Estado do Tocantins deu parecer 
favorável a cassação do mandato do 
governador Marcelo Miranda e de seu 
vice, Paulo Sidney, baseado em que 
Marcelo Miranda prometeu vantagens 
a eleitores, distribuiu bens e serviços 
custeados pelo poder público, utilizou 
indevidamente de meios de 
comunicação e distribuiu gratuitamente 
óculos, cestas básicas e 14 mil cheques- 
moradia. 

A denúncia da Procuradoria Geral 

do Estado teve grande repercursão na 
mídia nacional. A meia-noite do dia 24. 
três dos principais poitais do País já 
traziam a notícia que foi destaque no 
Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, 
O Globo e nos noticiários das Tv's. 

Se o parecer do PGE for confirmado 
pelo TSE, quem assumirá o governo é 
Siqueira Campos, que recebeu a notícia 
com tranqüilidade. 

Mas, desde a madrugada os foguetes 
pipocavam em todos os recantos de 
Palmas. 
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Marcelo Miranda Siqueira Campos 
mmmmmmmm 

As rodovias Carolína- 

Estreito e Carolina-Balsas 

Já estamos no final do perío- 
do de chuvas, e. felizmente as 
BR-010 e BR-230 que cobrem o 
trecho de Estreito até Balsas con- 
tinuam tão transitáveis quanto no 
mês de dezembro, pois a TIROL 
mantém diariamente equipes que 
vão reparando os estragos cau- 
sados pelas chuvas e roçando o 
acostamento. 

Temos que confessar que, há 
muitos anos, não chegávamos no 
fim de março com o trânsito entre 
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Carolina e Balsas como se encontra 
este ano. 

Temos conversado com os mo- 
toristas que transitam diariamente 
nesses trechos, como o Josimar e 
Chico Luz e todos estão satisfeitos. 
Entretanto, querem a restauração 
completa das duas estradas, prome- 
tido para este ano. O deputado Ro- 
berto Rocha nos enviou e-mails co- 
municando que o DNIT já abriu a li- 
citação da obra, com um total de 220 
milhões previstos para execução. 

O que se passa com a TIM 
em nossa região, especialmente 
em Carolina, é um absurdo e um 
desrespeito completo a seus 
usuários. 

Em Carolina, então, há mais de 
um mês ninguém consegue mais 
se comunicar através de um celu- 
lar da TIM. 

E os usuários reclamam diaria- 
mente para a central telefônica, 
mas não tomam nenhuma provi- 

dencia. No entanto, continuam exi- 
gindo o pagamento de contas às 
vezes fantásticas e bloqueando os 
aparelhos. 

Só mesmo no Brasil, onde as 
leis foram feitas para serem bur- 
ladas e servirem apenas aos ricos 
e poderosos. 

Para entender melhor essa di- 
ferença, leia a obra do desembar- 
gador Osni Duarte; "Quem Faz as 
Leis no Brasil". 

Balsas completou seu 91° 

aniversário com grande festa, 

tendo como estrelas Jackson 

Lago e Chico Coelho lançando 

a pedra fundamental do maior 

loteamento para sem teto em 

todo o interior do Estado 

Leia Página 14 
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A elite brasileira cada vez 

mais contra o povo e a Nação 

A elite brasileira, como toda a elite que domina 
a América Latina, sempre pensou apenas nos 
seus interesses pessoais e de classe, distancia- 
da dos interesses da Nação; hoje, entretanto, este 
distanciamento vai se tornando maior e mais ra- 
dical, aparecendo claramente na sua posição con- 
tra o governo Lula, e se constitui num perigo para 
a Nação. 

Enquanto Lula, com toda razão e baseado em 
dados concretos, diz que o Brasil tem tudo para 
resistir à crise, que está chegando em nosso país 
enfraquecida, porque nossa situação econômica 
e financeira é muito melhor que a de 1930 e mes- 
mo a da década de 1990, e que o povo brasileiro 
não deve temê-la; que deve trabalhar, construir, 
comprar e vender, para que as fábricas continu- 
em trabalhando e a economia não sofra uma de- 
saceleração, pois estamos muito melhor que os 
Estados Unidos, a Europa e o Japão, com a pro- 
dução diminuindo, mas permanecendo em pata- 
mar razoável, seus adversários dirigidos pelos 
capitães paulistas e mineiros, abrem fogo contra 
ele e mandam o povo parar de comprar; os ban- 
cos deixarem de emprestar, e os agricultores di- 
minuírem a área da plantação. 

São uns criminosos, que querem liquidar o pres- 
tígio de Lula e o seu incansável trabalho de seme- 
ar obras do PAC de Norte a Sul. 

Não é possível tanta insânia daqueles que acu- 
mulam milhões em negócios muitas vezes ilícitos, 
favorecidos por transações bancárias obscuras e 
pela utilização da máquina estatal, para fins incon- 
fessáveis, e não se incomoda de criar uma ima- 
gem irreal e deturpada da situação brasileira e do 
trabalho do governo que procura melhorar o padrão 
de vida daquelas camadas mais pobres do povo 
brasileiro para que possam consumir mais e ala- 
vancar a industria e o comércio, já que o mercado 
externo da Europa, Japão e Estados Unidos, exce- 
to a China, diminuiu sua capacidade de importa- 
ção de nossos produtos. 

Além disso, usam o Senado, onde historicamen- 
te se encontra o grupo mais conservador e reacio- 
nário do Legislativo, para impedir o bom relaciona- 
mento comercial e político com a Venezuela, nos- 
so grande parceiro comercial e o país produz o 
maior saldo positivo favorável ao Brasil no nosso 
comercio exterior. 

Aliás, faz mais de mês que o Senado está sem 
nada produzir envolvido por denuncias diárias, par- 
tindo de seus próprios membros contra fatos ina- 
creditáveis que envolvem aquela instituição. Basta 
citar dois deles; o pagamento de milhões de horas 
extras sem trabalhar e a existência de 181 chefes 
de departamentos que ganham até 20 mil reais sem 
nenhuma função importante. 

"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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Zequinha Coelho presta homenagem a Genésio 

Gonçalves e decreta três dias de luto em Estreito 

Zequinha Coelho, prefei- 
to de Estreito, nasceu no 
município de Carolina, na 
Fazenda Inhumas, de propri- 
edade de seu pai, Newton 
Coelho, eleito quatro vezes 
vereador do município de 
Carolina, esteve no sepulta- 
mento do ex-prefeito de Ca- 
rolina, Genésio Gonçalves, 
tendo concedido a nosso jor- 
nal a seguinte entrevista: 

Zequinha Coelho : Wal- 
dir, desde a minha infância, 
quando meu pai, que era 
vereador, quase sempre sem 
nada ganhar, possuía resi- 
dência nessa cidade para 
que pudéssemos estudar, ad- 
mirei o senhor Genésio Gon- 
çalves pelo trabalho que re- 
alizou como prefeito, pela 
sua inteligência, humildade 
e desprendimento e pela sua 

capacidade de comunicação 
e de relacionamento, que 
permitiram desempenhar 
cargos importantes em Goi- 
ânia e São Luís. 

FMSUL: Genésio Gon- 
çalves foi importante para 
Estreito? 

Zequinha Coelho: Foi. 
Desde a época em que éra- 
mos apenas Distrito de Ca- 
rolina. Muitos familiares 
dele foram importantes em 
Estreito e alguns continuam 
sendo importantes até hoje. 
Depois da emancipação, 
Genésio Gonçalves influiu 
muito como assessor do pre- 
feito Absalão Coelho, na 
fase inicial da sua adminis- 
tração. E, posteriormente, 
como prefeito de Carolina. 
Por isso, decretei três dias de 
luto pelo seu falecimento. 

CNPJ ? í? ; 

DECRETO N. 020 DE 23 DE MARÇO DE 2009. 

JOSÉ GOMES COELHO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 66, inc. VI, 
da Lei Orgânica Municipal de Estreito, 

Considerando o falecimento do Sr. Genésio Gonçalves Maranhão no dia 20 do corrente més 
eano; 

Considerando que esse ilustre homem público desempenhou, ao longo de sua vida, importan- 
te papel na política e na administração no município de Carolina e em todo o Estado do Maranhão; 

Considerando que, além de ex-Prefeito do município de Carolina, desempenhou Importantes 
funções no Estado, participando dos momentos decisivos da comunidade, como cidadão e homem público: 
e 

Considerando, ainda, que o seu desaparecimento constitui irreparável perda para sua família 
e para o Sul do Maranhão. 

DECRETA; 
Art, 1S - Fica declarado luto oficial por 03 (três) dias, no município de Estreito, em sinal de 

pesar pelo falecimento do ex-Prefeito de Carolina, Genésio Gonçalves Maranhão. 
Art. 2® - O presente decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 
Cumpra-se e publique. 

Estreito (MA), 23 de março de 2009. 

JOSÉGOMESCOELHO 
Prefeito Municipal de Estreito 

Av. Chico Brito, 902, Centro - Estreito-MA- CEP 65975-000 

Carta à Redação 

Resposta a carta do Dr Luiz Almeida Teles, publica- 
da na edição 364 de 30/11 

Caro primo Waldir, 

Peço-te a gentileza de publicar a carta abaixo, diri- 
gida ao Dr. Teles, em agradecimento a sua comovente 
manifestação de pesar pela morte do Edgar. 

Prezado amigo Dr. Teles, 

Emocionou-me profundamente sua carta de pesar 
pelo falecimento do querido mano Edgar. O reconheci- 
mento de tão triste e traumatizante perda por parte do 
amigo nos conforta quando traz à mt "ória imagens do 
romântico Edgar na sua luta por jus; \ social. Feliz- 
mente outras lutas o gratificaram, e sua missão entre 
nós foi muito bem cumprida, e grande o aprendizado 
que nos legou. Nosso irmão primogênito, a quem nos- 
so pai recorria quando das constantes dificuldades com 
a criação dos filhos, e em outros momentos de incerte- 
za diante dos desafios da vida. 

Alegra-nos compartilhar com os amigos esse esta- 
do de luto e cultivar na lembrança aquela presença dis- 
creta e delicada, de olhar inquieto, curioso e abstraído, 
mirando além. 

Obrigada pela menção carinhosa a esta sua amiga. 

Afetuoso abraço, 

Herminía Azevedo Santos 

Carolina tem novo Site 

PtorfM. 
Org; Helder Nascimento 

Cêdtstm sua Empresa (99)8131-6210 

Políticos da região e seus 

assessores cumprimentam 

Zequinha Coelho em seu gabinete 

fl 

Segunda-feira, dia 23 pela 
manhã, os ex-prefeitos Cláudio 
Arruda, de Formosa da Serra 
Negra, e Domingos Caju, de 
São Pedro dos Crentes, 
acompanhados por amigos, 
estiveram no gabinete do 
prefeito Zequinha Coelho para 
cumprimentá-lo e hipotecar-lhe 
solidariedade pelo trabalho 
que ele vem realizando pela 
região. 

Naquele momento, Zequi- 
nha Coelho recebia, também, 
seus secretários e assessores, 

entre eles o dr. João Duarte, da 
Saúde, a quem transmitia 
noticias importantes. 

Zequinha Coelho estava 
feliz e prometeu continuar lu- 
tando incansavelmente para 
transformar Estreito e a região 
numa das áreas mais desenvol- 
vidas do Estado. 

Pediu a todos, ex-prefeitos, 
secretários e assessores que 
lutem com garra para manter 
Jackson Lago no poder, pois ele 
é honesto, competente e ama o 
povo maranhense. 

'Senado não é a casa da mãe 

Joana; é a casa do pai José' 

Eliane Cantanhêde 
Mexe daqui, remexe dali, vai- 

se descobrindo é que o Senado 
não é uma casa da mãe Joana 
mas uma Casa do pai José Sar- 
ney. Ninguém tinha idéia de que 
as diretorias do Senado se 
contavam às dúzias, até que, so- 
madas uma a uma, são 181. As 
atenções voltam-se naturalmen- 
te para Sarney, não só por ser o 
atual presidente, mas por ter 
sido presidente antes e 
continuar sendo uma espécie de 
eterno presidente. O que manda. 
O que fez todos os últimos ocu- 
pantes do cargo, seus correligi- 
onários. 

Pelo visto, cada presidente 
cria as "suas" diretorias, para 
abrigar amigos e cabos eleito- 
rais e garantir-lhes gratificações 
e privilégios. Mas cria também 
as "diretorias do Sarney", o 
dono da casa (ou Casa), que de- 
lega a administração a Renan Ca- 
iheiros, que conhece tudo ali 
como a palma da mão. Não é à 

toa que a reprovação do Con- 
gresso chega a 37%. A planta 
baixa do Senado deve mostrar 
um ambiente retalhado em sali- 
nhas e saletas para acomodar 81 
senadores, 181 diretores e os de- 
mais milhares de funcionários 
que trabalham ou "trabalham". 

E uma árvore genealógica 
contaria toda essa história de 
multiplicação de cargos, vagas 
e salários. Contrate-se o fulano, 
depois as mulheres do fulano, 
do sicrano e do beltrano e, enfim, 
como tudo é uma festa, os filhos 
de todos eles. Em seguida, gen- 
ros, noras e sobrinhos. 

Por último, os amigos do fu- 
lano, do sicrano, do beltrano, 
das mulheres, dos filhos, dos 
genros e das noras. 

Além de um funcionário 
muito comum nessa cadeia: a 
mulher, o filho e até o neto do 
ex-senador, aquele sujeito tão 
bacana que morreu ou perdeu o 
mandato e não pode deixar a 
família à míngua. 
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Fortaleza dos Nogueiras sob a 

direção do médico Zé do Povo 

Fortaleza dos Nogueiras é um 
pequeno município de 12.000 ha- 
bitantes, situado na área de terras 
melhores do Sul do Maranhão, 
muita água, clima bom, dirigido 
hoje pelo médico Zé do Povo, ten- 
do como vice-prefeito o sr. Neuri- 
van Pinheiro, e como presidente 
da Câmara Municipal a vereadora^ J1 

Maria de Fátima (Branca). 
Sexta-feira, dia 30, procura- 

mos o prefeito para conseguir que 
nos desse um retrato do municí- 
pio que recebeu no dia Io de janei- 
ro. Ele saía de sua residência, às 
15 horas, correndo para atender um de seus 
pacientes e nos pediu que conversássemos com 
a primeira dama, Katarina de Oliveira Lima 
Magalhães, que nos daria as informações que 
desejássemos. 

Katarina Magalhães, de uma família de polí- 
ticos, de 23 anos de idade, é bonita, simpática e 
inteligente, filha de Izarão Alves Lima Neto e de 
Neuraci Lima de Oliveira, com 2 filhos, muito 
comunicativa e simples, descendente de uma 
família de políticos: Zequinha Coelho, prefeito 
de Estreito-MA; Enésio, prefeito de Formosa 
da Serra Negra-MA; Agamenon; prefeito de Pe- 
ritoró-MA, são seus primos, que nos informou 
que seu esposo recebera a Prefeitura com ape- 
nas 3 computadores, os programas da área de 
Ação Social todos apagados, inclusive o Pro- 
grama Bolsa Família, os transportes todos su- 
cateados, até mesmo a ambulância, cujos os 
pneus não estavam em condições de viajar para 
Balsas ou Riachão, em busca de socono médi- 
co. Perguntamos-lhe: 

FMSUL: E o hospital municipal? 
Katarina: O hospital tem poucos leitos, os 

programas todos desativados, inclusive o PSF 
e o AIH. com apenas um médico e duas enfer- 
meiras, faltando medicamentos importantes, o 
aparelho de ultra-som quebrado. 

FMSUL: E as escolas do município? 
Katarina; As escolas faltando carteiras, 

utensílios de cozinha, com muitas goleiras e 
algumas com o teto estragado; as estradas vi- 
cinais importantes para buscar os alunos e os 
transportes escolares em péssimo estado. Já não 
menciono as ruas e praças esburacadas, algu- 
mas com asfalto de péssima qualidade inaugu- 
rado há seis meses, pois o pior é que no dia 2 
de dezembro, o prefeito encheu a prefeitura de 
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O prefeito José Arnaldo ao lado dos 
vereadores no momento da posse 
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Zé do Povo ao lado da primeira 
dama e de seus 2 filhos 

pessoas que fizeram um concurso, mas não ha- 
viam sido chamadas para trabalhar. O resulta- 
do é que a prefeitura está completamente lota- 
da com número de pessoas superior ao permiti- 
do legalmente e sem recursos para pagá-las. 

A Câmara Municipal de Fortaleza dos 
Nogueiras está composta com os seguintes ve- 
readores: 

Edmar Dias. Deurivan, Alexandre Ané- 
sio, Jackson Flávio, Francisco de Sá, Túlio, 
Grandão, Maria José e Maria de Fátima(Branca), 
que é a presidente da casa. 

Câmara de Filadélfia 

O presidente da Câmara de 
Vereadores de Filadélfia. José 
Wilson Coimbra, realizou duran- 
te a sessão da Câmara do dia 
20/03 a prestação de contas dos 
recursos financeiros recebidos 
pela Câmara Municipal referen- 
te aos meses de janeiro e feve- 
reiro de 2009. 

José Wilson Coimbra, vem 
realizando um trabalho transpa- 
rente com prestação de contas 
após dois meses de sua posse, 
fato inédito do legislativo mu- 
nicipal. (Assessoria de Conta- 
bilidade da Câmara Municipal) 
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Cursos Disponíveis 
Operador de 

Compputadoh 
CorelDraw 
Photoshop 
Access 07 
Outlook 07 

Paoe Maker 
Internet 08 
AutoCarOS 

Montagem e Configuração 
de Micro e Compukid^s para 

CRIANÇAS DE 07 A 11 ANOS 

END: Rua Cidade de Riachão, ns 67 - 
FONE: (99)35313078 

Carolina - Maranhão 

Nova Colinas e Fortaleza dos Nogueiras - O 

coração das terras melhores do Maranhão 

Parte do Riachão, Fei 
ra Nova, São Pedro 
dos Crentes e parte 

do Estreito, constituem a região 
das terras melhores do Estado 
do Maranhão. Segundo análi- 
se feita pela Sudene, na época 
em que ela estava sob o coman- 
do do famoso economista Cel- 
so Furtado, é um derramamen- 
to de basalto, de 50 centímetros 
de espessura, cortado pelo rio 
Umburucú. 

Sempre desejei cortar o co- 
ração dessas terras, e, agora, no 
dia 20, realizei meu sonho e en- 
contrei um paraíso que ainda 
está preservado, fora da ganân- 
cia da soja que devasta tudo, 
não deixando sequer uma árvo- 
re onde pousar um pássaro so- 
litário, pois seu companheiro já 
foi vítima dos tóxicos jogados 
nas plantações ou dos caçado- 
res. O certo é que ninguém vê 
um pássaro voando nas gran- 
des áreas das plantações de 
soja. 

Saí de Riachão às 8 horas 
para o povoado Bacuri, 30 km 
distante, por uma vicinal muito 
boa, recentemente melhorada 
pelo governador Jackson Lago; 
de Bacuri partimos para Nova 
Colinas do Maranhão, peque- 
no município, com sua sede dis- 
tante apenas 18 km da sede do 
município de Fortaleza dos No- 
gueiras. E penetramos num pa- 
raíso perdido no Sul do Estado, 
encontrando cada vez mais ter- 
ras melhores, pequenas fazen- 
das de criação do melhor gado 
da região, com as cercas bem 
cuidadas, as pastagens roça- 
das, nesta época com as man- 

Negão, prefeito de Nova Colinas, 
durante o evento de Jackson Lago em Balsas 

gueiras e as cajazeiras derra- Reis. com uma sede que pode 
mando frutos pelo solo molha- 
do pelas chuvas de São José. 

Foram cerca de 40 km que 
percorremos: eu, o motorista e 
jornalista Diego, e a Meure Xa- 
vier que nos acompanhava 
como jornalista e guia, pois 
apaixonada, na garupa de uma 
moto, já percorria com o namo- 
rado aquelas terras. 

Passamos pelo Taboleirão, 
Bacabinha, cortamos o Morro 
Grande, percorremos nas fral- 
das da Serra Grande até entrar 
em Nova Colinas, uma cidade 
que nasceu há cerca de 15 anos 
e cresce e se moderniza, sobre 
o trabalho de pequenos agricul- 
tores e de pequenos criadores 
de gado, entre os municípios de 
Riachão, Fortaleza dos Noguei- 
ras, São Pedro dos Crentes e 
Balsas, possuindo um dos mais 
organizados e melhores Sindi- 
catos dos Trabalhadores Ru- 
rais, dirigido por uma mulher in- 
teligente e simpática, a Dos 

abrigar 500 pessoas. 
De Nova Colinas, fomos 

para Fortaleza dos Nogueiras, 
onde tivemos um encontro rá- 
pido com o prefeito Zé do 
Povo, que chegara há umas 
poucas horas de São Luiz e 
estava saindo para atender cli- 
entes, resolver problemas que 
exigiam sua atenção e retornar 
24 horas depois para a capital 
maranhense. 

Mas, nos deixou com a pri- 
meira dama Katarina. que nos 
forneceu os dados para a maté- 
ria que está neste jornal. 

Fortaleza dos Nogueiras e 
Nova Colinas, são o coração 
desse paraíso perdido no Sul do 
nosso Estado, onde os balaios, 
na década de 1840. travaram sua 
última batalha no Morro do 
Fogo, no município de Riachão. 
E. às 16 horas, seguimos para 
Balsas, pela MA-006. totalmen- 
te restaurada por Jackson Lago, 
até atingir a BR - 230. 

PALAVRA DO 

GOVERNADOR 

BOLSA CIDADA 

Ao lançar o Programa Estadual de Transferência 
de Renda, colocamos em marcho mais uma iniciativa 
destinada a tornar realidade a opção social do nosso 
governo. O nosso propósito, com este programa, também 
intitulado Bolsa Cidadã, é o de assegurar às famihas em 
situação de pobreza ou extrema pobreza o pagamento 
mensal de beneficio no valor de RS 150. 

Desta formo, reforçamos o programa Bolso 
Fomilia, do Covcmo Federal, beneficiando famílias com 
rendo familiar até meio salário mínimo, inicialmente em 
50 municípios. 

Desta forma, também, conseguimos materializar 
um compromisso assumido durante o componha. Tornamos 
efetiva a proposta de contemplar os municípios com menor 
Produto Interno Bruto (PIB) per capita e menor índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), buscando elevar a rendo 
familiar e a segurança alimentar dos seus membros. 

Convém ressaltar, neste programo, a parceria com 
os municípios e ainda com a participação da sociedade 
civil, por meio dos conselhos de Assistência Social ou de 
Segurança Alimentar e Nutricional. 

Portanto, esta é uma das formas de democratizar 
a administração, uma vez que não é apenas uma decisão 
de governo, uma decisão de cima para baixo, mas uma 
decisão conjunta. É o povo decidindo e o povo também 
trabalhando orgonizadamente. 

Da maneira como concebemos o programa, o 
Bolsa Cidadã se destina não a uma ação assistencialista 
mas. ao contrário, o ser um instrumento para mobilizar 
a comunidade para que ela posso usufruir de suas 
potencialidades. E, como se sabe. essas potencialidades 
são imensas. 

O programa vai dar apoio ao pequeno produtor 
e fornecer meios de prover às famílias mais carentes. 

Fazemos chegar um pouco de recursos, mas também o 
presença dos técnicos do estado para que daqui o doze 
meses eles possam caminhar com as próprias pernas. 

Inicialmente, vamos atender o 32 famihas já 
cadastradas nos projetos de inclusão produtivas. Até o 
final do ano deverá ser ampliado para 2 mil famílias. 
Os recursos estão garantidos pelo Fundo Estadual de 
Combate à Pobreza (Fumacop). detentor do quarto maior 
orçamento da nossa administração. Neste esforço, o Banco 
do Brasil vai atuar como instituição financeira onde serão 
depositados os valores em agências ou correspondentes 
cm cada município. 

Os projetos produtivos vêm sendo implantados 
desde 2008, associados a programas de segurança 
alimentar. Agora, de forma complementar c integrada, o 
nosso governo implanto o Bolsa Cidadã em parceria com 
prefeitos e movimentos sociais. 

Nós temos uma alegria muito grande porque vemos 
que o nosso povo, incentivado, chamado o colaborar, ele 
se organiza, vem, participa e colabora com a melhor boa 
vontade e com o desejo de ajudar o nosso Estado, e de 
ajudar a coletividade isto é que nós estamos vendo e que 
mostra esta grande disposição do nosso povo. 

Sentimo-nos animados, mas sabemos que este 
sentimento do comunidade enche de responsabilidade 
todos nós homens públicos, todas nós políticos, responsáveis 
por uma época de transição difícil, época difícil que exige 
coragem, determinação e idealismo de cada um de nos. f 
desta forma que pautamos o governo, com a consciência 
de que temos de proceder à altura deste grande povo do 
nosso Estado. 

Jackson Lago 
Governador do Maranhão 
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Imperatriz ganha 

a Ponte da Liberdade. 

Mas pode chamar de Ponte da Integração, 

do Trabalho, do Desenvolvimento. 
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A Ponte da Liberdade, que liga o Maranhão ao Tocantins, está pronta. Uma obra de R$ 104,5 milhões, com 1.020 metros de extensão, construída 

com recursos do Governo do Estado. Ela beneficia diretamente 25 municípios ao estimular os setores produtivos da região. Também consolida o 

Maranhão no corredor Centro-Norte do país, complementando o Programa Nacional de Logística de Transportes. Obras de infra-estrutura como 

essa fortalecem a economia, aceleram o crescimento do estado e o mais importante; melhoram a vida de milhares de pessoas. 

f 
Maranhão 
Agora é a vez do povo 
www.ma.gov.br 
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Essas pessoas não são modelos 

São moradores de palaf itas, 

que o Governo do Maranhão 

está ajudando a mudar devida. 

O Maranhão esperou mais de 40 anos para que um governo enxergasse as palafitas do Rio Anil, na capital São Luís. 

Felizmente, o atual Governo do Estado incluiu o Projeto Rio Anil no PAC do Governo Federal. Com isso, 3,5 mil 

famílias vão receber novos apartamentos, outras 10 mil estão tendo suas residências reformadas e 15 bairros 

passam por uma completa reestruturação urbana, recebendo redes de saneamento, ruas pavimentadas e áreas de 

lazer, entre outros equipamentos. Sem falar na própria revitalização do rio. Uma obra de RS 288 milhões, com 

50% de contrapartida do Governo do Estado, que vai transformar uma região onde vive a maior comunidade 

de quilombolas urbanos da América Latina. E que garante ao povo de São Luis o respeito que ele merece. 

/ 

PAC 

Ministério 
das Cidades 

PROGRAMA DB K» ■ /jV 
ACeiíRAÇÃODO I 

CKfSCIMSNTO um i»*ls DE iodos 
-- GOVERNO FEDERAL 

Maranhão 
Agora é a vez do povo 
www.ma.gov.br 
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Realizações do prefeito de Campos Lindos - TO 

Prefeito Jorlênio Meneses e equipe fazem movimentação no Povoado Rancharia 

O esporte movimenta Rancharia 
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Aconteceu no sábado um torneio de 
futebol com times de Campos Lindos e do 
povoado Rancharia, visando despertar e 
incentivar toda a comunidade para a reali- 
zação de atividades esportivas. No torneio 
realizado, a comunidade dc Rancharia obte- 
ve a presença de vários vereadores, secretá- 
rios municipais, a presença do prefeito Jor- 
lênio Meneses e da primeira dama Erivânia 
Meneses. 

O Prefeito Jorlênio Meneses busca for- 
mas de incentivo esportivo para a socieda- 
de camposlindense, tendo como objetivo 
cumprir suas promessas feitas em sua cam- 
panha, que é de apoiar o jovem em suas 
atividades e propiciar o que eles gostam. 
(Assessoria de Imprensa) 
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O Prefeito Jorlênio Meneses juntamente 
com sua equipe e a câmara de vereadores esti- 
veram no povoado de Rancharia para dai- su- 
porte aos posseiros e fazendeiros da região 
num debate entre a Pastoral e alguns órgãos 

que estavam prestando esclarecimentos a toda 
comunidade referente a legalidade de suas ter- 
ras. Durante a reunião houve vários acordos 
entre os representantes, a comunidade e a pre- 
feitura. (Assessoria de Imprensa) 

Prefeito Jorlênio Meneses apoia Caravana da produção agrícola 
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A Prefeitura Municipal de Campos Lin- 
dos neste mês de março recepcionou junta- 
mente com a Associação Planalto (Associa- 
ção dos Plantadores do Alto do Tocantins) 
a Caravana da Produção Agrícola, a qual es- 
tava formada por membros da Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do 
Estado do Tocantins (Seagro); do Ministé- 
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimen- 
to (MAPA), da Agênciade DefesaAgrope- 
cuária (Adapec), do Instituto de Desenvol- 
vimento Rural do Tocantins (Ruraltins), do 
Instituto de Terras (Itertins), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
e da Superintendência Federal da Agricultu- 
ra (SFA). A referida Caravana estava visi- 
tando e fazendo análise sobre o desempe- 
nho agrícola do Estado de Tocantins, espe- 
cialmente o município de Campos Lindos, 
que atualmente é um dos maiores produto- 
res de grãos do estado. 
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Caravana da produção agrícola visitando a faz. Santa Maria 

O prefeito Jorlênio Meneses mos- 
trou o seu interesse em ver a continuidade 
deste crescimento, dando assim total apoio 
aos produtores e visitantes ali presentes. A 

visita aconteceu no Projeto Serra do Cen- 
tro, aonde se concentram as plantações de 
grãos deste município. 

(Assessoria de Imprensa) 

Marcelo Miranda destaca investimentos em 

infraestrutura na inauguração da ponte de Imperatriz 

AQUILES LINS 

Marcelo Miranda(d) e Ja- 
ckson Lago durante inaugu- 
ração de ponte que liga os es- 
tados do Tocantins e Mara- 
nhão. 

O governador Marcelo 
Miranda destacou os inves- 
timentos do governo do To- 
cantins em pontes, infraes- 
trutura e aceleração do cres- 
cimento do estado, durante 
participação na inauguração 
da ponte que liga a cidade de 

São Miguel do Tocantins, re- 
gião do Bico do Papagaio, a 
Imperatriz (MA), nesta sex- 
ta-feira, 19, em Imperatriz. 
"Já temos recursos garanti- 
dos para a ponte de Xambi- 
oá, ligando a São Geraldo, no 
Pará, com extensão de mais 
de mil metros. Temos tam- 
bém recursos alocados para 
a ponte de Miracema e fomos 
buscar, no exterior, recursos 
para as obras da ponte da 
Barra do Ouro. Então, são 
três obras vultuosas que vão 
levar desenvolvimento para o 

Tocantins e para a região do 
Piauí, Pará e Maranhão", dis- 
se Marcelo Miranda. Duran- 
te a solenidade de inaugura- 
ção da ponte entre São Mi- 
guel e Imperatriz, que con- 
tou com a participação de 
milhares de pessoas dos dois 
estados, o governador do 
Maranhão, Jackson Lago, 
ressaltou a importância do 
empreendimento. "Estamos 
pegando dinheiro público 
para investir em obras como 
essa ponte, que impulsiona o 
desenvolvimento da região do 

Maranhão e Tocantins", dis- 
cursou Lago. A ponte tem 
extensão de 1.020 metros e 
contou com recursos de R$ 
100 milhões, oriundos do go- 
verno do Maranhão. Pelo lado 
do Tocantins, o governo es- 
tadual está executando inves- 
timentos de aproximadamen- 
te R$ 10 milhões na pavimen- 
tação asfáltica de uma vari- 
ante de 6,6 km da rodovia 
TO-126 e concretagem da 
cabeceira da ponte. 

Entreposto 

Marcelo Miranda desta- 
cou, em entrevista coletiva, 
o impulso do desenvolvimen- 
to da região do Bico do Pa- 
pagaio, com a instalação de 
um entreposto comercial da 
Zona Franca de Manaus, no 
município de Praia Norte. 
"As discussões para implan- 
tação da Hidrovia Tocantins, 
aliadas às questões da eclu- 
sas, nos força à construção 
do Porto de Praia Norte, que 
já está definido. Porque com 
as eclusas de Estreito, Laje- 

ado e. posteriormente, a de 
Tucuruí, forçam a viabilida- 
de do projeto", disse o go- 
vernador. 

Outro investimento im- 
portante para o Bico do Pa- 
pagaio destacado pelo gover- 
nador é o Projeto Sampaio. 
"E um projeto que ao longo 
do tempo que trabalhado, 
com recursos sendo aloca- 
dos, e acredito que trará o 
desenvolvimento para a re- 
gião do Bico do Papagaio", 
afirmou. 

MÁRCIO VIEIRA SECOM 

POSTO DE 

MEDICAMENTOS TOCANTINS 
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Marcelo Miranda( d) e Jackson Lago durante inauguração 
de ponte que liga os estados do Tocantins e Maranhão 
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O TURISMO EM RIACHAO 

Uma funcionária de uma empresa prestadora de serviços 
para o CESTE, me confidenciou algo arrepiante para os dias 
de hoje: metade dos trabalhadores contratados, mesmo com 
carteira assinada e salários compatíveis com a nossa reali- 
dade. pedem demissão com apenas vinte dias trabalhado, 
confirmando aquilo que venho comentando nesta coluna. O 
povo brasileiro está contaminado com o vírus do bicho-pregui- 
ça, e quanto aos maranhenses, sai de baixo, a coisa é bem 
pior. O que fica claro mesmo, é que todos querem emprego e 
não trabalho. 

E por falar no bicho-preguiça, a Globo tá anunciando a 
exibição do filme "O Diabo Veste Prada", que contém um forte 
antídoto contra essa doença; para quem não viu e sofre do 
referido mal, vale a pena conferir pelo menos umas dez vezes, 
sempre pronunciando as palavras: Xô...Xô...Xo bicho-pregui- 
ça, sai pra lá e não volte mais. 

Keirrison, o K-9, jovem atacante do palmeiras, com ape- 
jnas 20 anos de idade, e uma surpreendente adaptação no 
Ifutebol paulista, promete virar um estadista do esporte brasi- 
jleiro. O garoto não dá sinal de estrelismo, fala com cautela e 
jsimpatia, demonstra simplicidade e humildade, enfim, tudo o 
jque anda faltando a muita gente menos afortunada. Agora é 
só esperar o novo astro na seleção brasileira e quem sabe, no 

tVascão da Gama. 

"Ai Que Vida" é o título de um filmezinho produzido no 
interior do Piauí, e que vem fazendo o maior sucesso com as 
pessoas que assistem. Os atores são todos gente da região 
mesmo, e a história retrata as pequenas cidades nordestinas 
nos idos dos anos 80 e 90. Tenho o DVD e quem estiver inte- 
ressado em ver a produção, é só me ligar. 

A novela Revelação, de Iris Abravanel, exibida pelo SBT, 
não é nenhuma marolinha, é uma boa história e não fica de- 
vendo muito a outras produções concorrentes. Só o IBOPE é 
ingrato com essas coisas, dar sempre Globo, com qualquer 
coisa. 

Algumas atividades em Carolina têm números surpreen- 
dentes, vejamos: Farmácia, mercadinho, açougue e salão de 
beleza. A quantidade é no mínimo 60% maior do que qualquer 
outra cidade brasileira, se considerarmos o tamanho da po- 
pulação. No caso dos mercadinhos e salões de beleza, a coi- 
sa funciona a todo vapor, ninguém se queixa. 

A Max Caribe colocou em promoção todo o estoque das 
sandálias: Claudina, Ferrucci, Via Uno e Tabita. O bota fora é 
valido também para as vendas em longo prazo, por que as 
novas coleções estão a caminho e não queremos guerra en- 
tre as duas gerações. 

E por falar na Max Caribe, a partir da próxima coluna, va- 
mos focar carolinenses que foram morar em outras cidades, 
para trabalhar ou fazer faculdade, mas que sempre voltam 
para fazer comprinhas básicas na Max. 

O atacante Fred, repatriado da França pelo fluminense, em 
entrevista, declarou que um dos motivos de sua volta, é ser 
visto por Dunga, para uma possível convocação pra seleção 
brasileira. Será que não avisaram a ele, que o homi aqui só tá 
chamando quem está do lado de lá e não no de cá. 

Durante os dias 13, 14 e 15 de março, a Agência do Banco 
da Amazônia de Carolina-Ma, recebeu destaque como a 5- 
melhor Agência no evento "Melhores da Amazônia 2008", rea- 
lizado em Manaus-AM. Na ocasião, representaram a Agência 
os funcionários, Armando Gomes da Silva e Ana Angélica Pi- 
nheiro Franco, que receberam a placa comemorativa do dire- 
tor de recursos humanos, João Alberto de Souza. Como atra- 
ção do evento, show com o cantor Paulo Ricardo e à apresen- 
tação do Boi Caprichoso e Garantido. 

Na foto da direita para a esquerda, Ana Angélica Pinheiro, 
João Alberto de Souza, o gerente do BASA-Carolina, Armando 
Gomes da Silva e a mulher Andrelina Araújo. 

A PIADA: 
Durante a Copa do Mundo, um repórter perguntou pro 

Felipão: -O senhor fala 
japonês? 
- Falo, sim!- respondeu o Felipão. 
- Então, fala aí alguma coisa pra gente. 
- Taku-kuna-kara-shera-gato-nomuro! 
- Que significa isso? 
- Você entende japonês? 
- Não! 
- E o Felipão: 
- Então pra que você quer que eu fale japonês, pô? 

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

E-mail: tonimagui@hotmail.com 

Municípios da Chapada das Mesas se mobilizam 

para a criação da Instância de Governança na Região 

Dando continuidade às ações 
de estruturação do turismo na re- 
gião, foi realizado no último dia 
17, terça-feira, na cidade de Ria- 
chão a Oficina para Implanta- 
ção da Instância de Governan- 
ça da Região da Chapada das 
Mesas, que contou com a pre- 
sença de representantes das ci- 
dades de Imperatriz, Carolina, 
Riachão, Balsas e Tarso Frago- 
so, além da Secretaria de Estado 
do Turismo, ABAV-MA, SE- 
BRAE-MA , Ministério do Tu- 
rismo e instituições financeiras 
como os Bancos do Brasil e do 
Nordeste. 

A criação de uma Instância de 
Governança faz parle de um es- 
forço de regionalização do turis- 
mo, prevista no Programa de Re- 
gionalização do Turismo - Regi- 
ões Turísticas do Maranhão. A 
oficina promoveu não só um en- 
contro entre os empresários e o 
poder público municipal da Cha- 
pada das Mesas, mas também 
discussões sobre a criação de um 
Fórum Regional do Turismo, fun- 
damental para o desenvolvimen- 
to turístico da região. 

Segundo Belo Kelnner, secre- 
tário municipal de turismo de Ri- 
achão, a criação da Instância de 
Governança será uma grande fer- 
ramenta para promover, de for- 
ma articulada, a integração dos 
atores do "trade" no processo 
de desenvolvimento turístico da 
região. "Com essa identidade re- 
gional fortalecida e com uma uni- 
dade de pensamento, ficará mais 
fácil diagnosticar e planejar ações 
acerca do desenvolvimento da 
Chapada das Mesas, até mesmo 
pleitearmos investimentos por 
meio de convênios". 

A Instância de Governança 
será composta pelos poderes pú- 
blico, privado, do terceiro setor 
c da sociedade civil organizada 
dos municípios que fazem parte 
da região turística da Chapada 
das Mesas, contemplando nesse 
primeiro momento as cidades de 
Carolina, Riachão, Balsas e Tar- 
so Fragoso, além de Imperatriz, 
hoje, portal de entrada para a 
Chapada. 

A consultora do Ministério 
do Turismo, Isabel Castro, uti- 
lizou de ferramentas didáticas 
interativas para conduzir a ofi- 
cina, orientando os participan- 
tes nas discussões e exercícios, 
facilitando o entendimento de 
quem somos, onde queremos 
chegar e como faremos. Ao fi- 
nal, todos perceberam a neces- 
sidade de uma organização que 
planeje e implemente planos es- 
tratégicos de desenvolvimento 
para o turismo regional. 

A Secretaria de Estado do Tu- 
rismo, representada por Edson 
Domingos Nascimento e Catari- 
na Pinheiro Silva, além de arti- 
cular essa oficina, contribuiu com 
o compromisso de orientar e for- 
necer apoio técnico quanto à 
constituição dos conselhos e da 
Instância de Governança. Na oca- 
sião, foi divulgado o Encontro 
Estadual de Regionalização do 
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Turismo no Maranhão, que ocor- 
rerá nos dias 11 e 12 de maio em 
São Luis e que deverá contar com 
a presença de representantes da 
Chapada das Mesas. 

Adriana Flcx, da ABAV-MA, 
anunciou ainda uma viagem de 
"bencfimark" para a cidade de 
Lençóis, na Chapada Diamanti- 
na-BA, prevista para abril, onde 
o "trade" da Chapada das Me- 
sas terá oportunidade de viven- 
ciar as boas e melhores práticas 
das empresas do setor turístico 
de lá. 

As ações não param por aí, 
Luiz Pinheiro Marques, do SE- 
BRAE, unidade de Balsas esteve 
presente à oficina, reiterando 
mais uma vez a parceria e o com- 
promisso com esse desenvolvi- 
mento. Danilo Lisboa Borges, do 
SEBRAE, unidade de Imperatriz, 
também participou da oficina. 

Estiveram presentes na ofi- 
cina os secretários de turismo de 
Carolina, o Sr. Anildo Araújo 
dos Santos, de Tarso Fragoso, 
Sr. Manim, empresários de Ca- 
rolina. Riachão. Balsas e Tarso 
Fragoso, o Conselho Tutelar e 
os secretários municipais de Ri- 
achão além do presidente da câ- 
mara, o Vereador Nctinho. O 
Banco do Brasil foi representa- 
do pelo gerente Sr. Joaquim e o 
do Nordeste pelo Sr. Álvaro Ta- 
vares. O Prefeito de Riachão, Dr. 
Edmar Alves de Oliveira, lamen- 
tou não poder estar presente, 
principalmente por acreditar 
numdese 'vimento sustentá- 
vel e por nder que o turis- 
mo é a feri. nenta ideal nesse 
processo. Ele foi representado 
pela chefe de gabinete, a Sra. 
Dulcimar Oliveira Gonçalves. 

Outras reuniões serão reali- 
zadas dando continuidade a esta 
de Riachão. A cidade de Tarso 
Fragoso sediou em agosto de 
2008, um primeiro encontro acer- 
ca desse processo de regionali- 
zação. É correto então afirmar 
que este é apenas o início de um 
grande projeto de regionalização, 
envolvendo vários municípios e 
suas cadeias produtivas. (Depar- 
tamento de Comunicação da 
Prefeitura de Riachão) 

Participantes da oficina 

m feito,. 
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Todos participam ativamente da oficina 
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Beto Kelnner secretario de Turismo, Francimelia Rocha da 
secretaria de Turismo de Riachao e Pedrinho secretario da 

Juventude de Riachao (esq. p/ di) 
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Dona Dulce chefe de gabinete e 
Izabel do Ministério do Turismo (esq. p/ dir) 
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Exercício durante a oficina 

Nomeado novo bispo para a 

Diocese de Tocantinópolis (TO) 

A Diocese de Tocantinó- 
Tp), uma das maiores 

do Brasil, abrangendo cerca 
de 20.000 quilômetros qua- 
drados e 43 municípios, de 
São Sebastião, no Rio Ara- 
guaia até Filadélfia e Nova 
Olinda no Rio Tocantins, está 
sob a direção do bispo Dom 
José do Egito, da Diocese de 
Carolina (MA), durante um 
ano e seis meses, tendo, no 
dia 4 de março sido nomea- 
do bispo de Tocantinópolis o 
padre Giovane Pereira de 
Melo, que assumirá a Dioce- 
se no día 24 de maio, quan- 
do se encerrará a importante 

missão de Dom José do Egi- 
to, que vem acumulando a 
responsabilidade pelas suas 
dioceses. 

O futuro bispo de Tocan- 
tinópolis tem 50 anos de ida- 
de, nasceu em Minas Gerais, 
mas vive desde a infância em 
Rondonópolis (MT), sendo 
licenciado em Filosofia pela 
Faculdade Católica de Cam- 
po Grande (MS), possuindo 
especialização em Ciências 
Sociais pela UFMT, e mes- 
trado em Teologia Pastoral 
pela Pontifícia Faculdade de 
Teologia Nossa Senhora de 
Assunção, São Paulo (SP). 
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Elizabete Oliveira - beteoliveira30@hotmail.com 

Meu Amigo 

Senador 

Genésio Gonçalves 

Faleceu o nosso amigo Ge- 
nésio Gonçalves Maranhão, 
político, filósofo, homem das 
letras e prefeito duas vezes de 
Carolina. 

"Nas asas do tempo, a tristeza 
voa".(Jean de La Fonlaine) 

"O homem não é a soma do 
que tem, mas a totalidade do que 
ainda não tem, do que poderia 
ter,,.(Jean-Paul Sarlre) 

Quando do lançamento de 
nosso jornal "O Estado do Ma- 
ranhão do Sul", no ano de 
1994, participei em Balsas do 
encontro de prefeitos e verea- 
dores da região, tendo formu- 
lado uma enquête sobre três 
nomes de pessoas com experi- 
ência de vida pública para as 
três vagas de Senadores do 
novo Estado. 

Minha surpresa ficou nas 
respostas de muitos políticos da 
região, citando personalidades 
da ilha de Daniel de La Touche. 

Tentava explicar ao consu- 
lente que, criado o novo Esta- 
do, a gente teria eleição para elei- 
tores e candidatos locais e não 
da ilha de S. Luís. 

Dos nomes mais citados 
para as três vagas de Senado- 
res. pelo novo Estado do Mara- 

Arquivo 

Público 

| lança 

livros 

A Secretaria de Estado da 
Cultura, através do Arquivo 

Público do Estado do Maranhão, 
estará realizando no dia 30 de 

março o lançamento dos livros: 
-RETRATOS DO MARANHÃO 
COLONIAL: Correspondência de 

Joaquim de Mello e Póvoas, 
governador e capitão-general do 

Maranhão 1771-1778" e "CATÁ- 
LOGO DOS REGISTROS 

GERAIS: registros de atos e da 
correspondência do Reino e do 

Governo do Maranhão 1754-1828. 
Volume 1". 

Na ocasião haverá a apresenta- 
ção de músicas do Acervo João 

Mohana pela Orquestra de Câmara 
da Escola de Música do Estado do 

Maranhão e pelo Coral Antônio 
Rayol da Associação de Amigos da 

UFMA. 
Ü O lançamento dos livros 

acontece no dia 30 de março às 
18:00 no Centro de Criatividade 

Odylo Costa, filho, que fvca 
localizada na Rampa do Comércio, 

n" 200 - Praia Grande. 

Assessoria de 
Comunicação 
Secretaria de 

Estado da Cultura 

nhão do Sul, foram lembrados 
Sál vio Dino (João Lisboa), Fique- 
ne (Imperatriz), Genésio Gonçal- 
ves (Carolina), Paulo Fonseca 
(Balsas), Waldir Braga (Caroli- 
na), Agostinho Noleto (Impera- 
triz), Roberto Rocha (Balsas), etc. 

Faleceu o Senador Genésio 
Gonçalves, do futuro Estado do 
Maranhão do Sul. 

Que o prefeito João Alberto 
providencie a edição da História 
de Carolina, de autoria do Gené- 
sio, com distribuição nas esco- 
las, bibliotecas públicas e caroli- 
nenses nativos e adotivos além 
fronteiras. 

Otávio Barros 

PALMAS - TOCANTINS 

Secma realiza o 

ciclo de debates sobre 

'Fotografia e Memória' 

A Secretaria de Estado da 
Cultura realiza nos dia 24, 25 e 
26 de março o Ciclo de Debates 
"Fotografia e Memória: história 
e políticas públicas no Mara- 
nhão". O ciclo de debates surge 
da necessidade dc se debater essa 
temática em seus diferentes as- 
pectos, bem como elaborar pro- 
postas para o desenvolvimento da 
fotografia e do audiovisual no 
Estado do Maranhão. 

O evento propõe realizar uma 
reflexão sobre a Fotografia en- 
quanto expressão estética e docu- 
mental. como atividade essencial 
na preservação da memória sócio- 
cultural maranhense e como ins- 
trumento de difusão das expres- 
sões culturais do Maranhão e do 
Brasil. 

O ciclo dc debates vai contar 
com palestras c mesas redondas 

com especialidades de diferentes 
áreas como fotógrafos profissio- 
nais, pesquisadores acadêmicos, 
produtores culturais, gestores pú- 
blicos, com lemas relacionados à 
fotografia, bem como apreciar a 
produção de fotógrafos de diferen- 
tes épocas e locais. 

Serão enfocados temas como 
"O papel da Fotografia na memó- 
ria cultural no Estado", "A docu- 
mentação da vida urbana e famili- 
ar, do trabalho, lazer", "A impor- 
tância social da Fotografia", den- 
tre outros. Será debatida ainda no 
evento a urgência da implantação 
do Museu de Imagem e do Som 
do Maranhão, como forma de or- 
ganizar, preservar e difundir o 
acervo fotográfico e audiovisual e 
como meio de elaboração de polí- 
ticas públicas para essas ativida- 
des no Maranhão. 
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TELEFAX: (99) 2101 -2121 

100% DIGITAL 
mAÇAO EM 

1 HORA 

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

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

Como filho e dirigente 
Foste exemplo! 

No teu espaço emplastaste 
A boa ação 
Conquislastes o coração 

De muita gente 
Com o carinho de um moço 
Cidadão 

Carolina hoje chora 
Consternada 

Com a lacuna existente 
Ao deixar 
Os teus passos deixam marcas 
E estórias 
Para os filhos de lua terra 
Se orgulhar 

Até breve meu amigo! 
Me despeço 
Este é o fim de toda nossa ilusão 
Jesus Cristo deu a ordem! 
Está escrito 
Largamos tudo em busca 

Da salvação 

Ao meu ver és comenda registrada 
Genésio Gonçalves Maranhão. 

Poeta Tocantino Joaquim Falcão 

Carolina, 21 de março de 2009. 

8 DE MARCO DE 2009 

Milhares de mulheres da Via 

Campesina invadiram horto florestal, 

protestando contra a monocultura 

rr 
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Cerca de 2 mil mulheres da Via Campesina, com ban- 
deiras roxas, invadiram na madrugada de hoje o horto flo- 
restal da Aracruz Celulose, em Barra do Ribeiro (RS). 
Segundo o movimento, a ocupação tem o objetivo de de- 
nunciar as conseqüências sociais e ambientais do avanço 
da invasão do deserto verde criado pelo monocullivo de 
eucaliptos. 

Aracruz Celulose informa que prejuízos chegam a US$ 
400 mil. 

"Somos contra os desertos verdes, as enormes planta- 
ções de eucalipto, acácia e pinus para celulose, que co- 
brem milhares de hectares no Brasil e na América Latina. 
Onde o deserto verde avança e a biodiversidade é destru- 
ída, os solos deterioram, os rios secam, sem contar a enor- 
me poluição gerada pelas fábricas de celulose que conta- 
minam o ar, as águas e ameaçam a saúde humana", afir- 
mam as mulheres em manifesto da Via Campesina. 

De acordo com as mulheres da Via Campesina, elas 
também protestam em solidariedade aos povos indígenas 
que tiveram suas terras invadidas no Espírito Santo. 

A Via Campesina é um movimento internacional que 
coordena organizações camponesas de pequenos e médi- 
os agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres rurais e 
comunidades indígenas e negras da Ásia, África, América 
e Europa. Uma das principais políticas da Via Campesina 
é a defesa da soberania alimentar - direito dos povos de 
decidir sobre sua própria política agrícola e alimentar. 

A mobilização marca o Dia Internacional da Mulher. 
"Neste 8 de março, nos solidarizamos com as mulheres 
camponesas e com as trabalhadoras urbanas de lodo o 
mundo, que sofrem com as várias formas de violência im- 
postas por esta sociedade capitalista e patriarcal". 

Após a mobilização na Aracruz, as mulheres da Via 
Campesina se uniram à marcha do Dia Internacional da 
Mulher, que começou às lOh, em Porto Alegre. 
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Fluminense 100% na Taça Rio 

Tricolor derrota o Friburguense por 3 a I e assume ponta do Grupo A 

O Fluminense visitou o 
Friburguense nesta terça-feira, 
venceu por 3 a 1 e pulou para a 
liderança do Grupo A na Taça 
Rio com 15 pontos e 100% de 
aproveitamento. Foi a terceira 
vitória seguida de virada do 
lime de Parreira, e pelo mesmo 

marcador. Mas desta vez não 
teve a presença do atacante Fred, 
que se recupera de um incômodo 
na virilha esquerda. O jogo 
também marcou o sexto triunfo 
consecutivo na temporada. 

Com a vitória, o Tricolor está 
a um passo da classificação para 

a semifinal do turno. Apesar da 
derrota, o Frizão segue na 
segunda colocação do Grupo B, 
mas pode ser ultrapassado 
nesta quarta-feira. Na próxima 
rodada, o Fluminense fará o 
Clássico Vovô com o Botafogo, 
no Maracanã. 

   — 

A linha 2009 da Yamaha entra 

Não fique só na vontade. Venha fazer 

clientes satisfeitos com a marca mais 
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querida do Brasil! 
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WjM YAMAHA MOTOR 

MOTOMIL 

Av. Dorgival P. de Sousa, 1121 • Centro • Imperatrir/MA RtOSa (pXlÇ) 
www.motomll-ma.com.br SêSS 2SS© 
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Cassado pelo TSE, Lago reajusta 

salários e lança Bolsa de R$ 150 

Cassado pelo TSE (Tribu- 
nal Superior Eleitoral) no iní- 
cio de março, o governador 
do Maranhão, Jackson Lago 
(PDT), lançou nesta semana 
um programa de transferên- 
cia de renda que irá pagar RS 
150 mensais para famílias 
pobres e editou uma medida 
provisória que estabelece um 
reajuste de 5,9% a 12% para 
o funcionalismo. 

O pedetista continua no 
cargo até o julgamento dos re- 
cursos pelo próprio TSE. 

A Secretaria de Desenvol- 
vimento Social do Estado in- 
formou que a bolsa estava pre- 
vista desde 2008 e que só não 
foi implantada no ano passado 
devido às eleições. 

O projeto de lei que criou 
o programa foi encaminhado 
à Assembléia Legislativa pelo 
governador em fevereiro e 
aprovado no dia 9 deste mês. 

Segundo a assessoria de 
imprensa do governo, o reajus- 
te para o funcionalismo tam- 
bém já vinha sendo estudado, 

mas só agora há recursos dis- 
poníveis. 

A reportagem não conse- 
guiu falar com o governador e 
com o secretário de Planeja- 
mento, Abdelaziz Santos. 

Para a oposição, Lago está 
tentando inviabilizar financei- 
ramente um possível governo 
da senadora Roseana Sarney 
(PMDB). Caso a cassação de 
Lago seja confirmada, Rosea- 
na deve assumir o 
cargo. (Sílvia Freire - Folha 
de São Paulo) 

Vende-se 

Vende-se aparelhos oftalmológicos em excelente estado de conservação. 
Tratar com d. Maria Barros. 
Avenida Getúlio Vargas n0 1290, Centro 
Carolina-MA 
Fone; (99) 3531-2835 
Ou com Roberto Mouzinho 
Fone; (99) 3531-2234 
Cel.: (99) 8117-9752 

INDÚSTRIA CERÂMICA 

DO MARANHÃO LTDA. 

Rod. BR-010 Km 258, S/N 

Coco Grande - CEP 65.917.220 

Imperatriz - Maranhão 

Fone/Fax: (99) 3524-2458 

Televendas: (99) 3525-1976 

E-mail: icema@jupiter.com.br 

4. 
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Um policial valorizado, 

fazendo segurança cidada 

no Maranhão do verdade- 

Em apenas dois anos, o atual Governo do Maranhão contratou mais de 1.000 policiais militares. 15% do efetivo. E outros 500 policiais civis, um terço do 

quadro atual dessa categoria. Colocou 400 novas viaturas nas ruas. cerca de 30% dos veículos disponíveis até então. Comprou 500 computadores e mais 

de 300 notebooks, interligando as delegacias. Reformou mais de 70 delegacias e outras 6 estão sendo restauradas. Implantou o Centro de Inteligência 

das polícias. Abriu 500 vagas em penitenciárias contra 1,7 mil criadas até 2007. Em um ano e meio de gestão, tirou todos os presos das delegacias da 

capital, cerca de 400 apenados. colocando mais de 200 policiais civis de volta às suas funções de investigação. Valorizou os policiais com bolsas de estudo 

e plano de habitação. Desenvolveu o Programa Patrulha nos Bairros. Criou a 13 Secretaria de Segurança Cidadã do pais. multiplicando por quatro o volume 

de investimentos no setor. E. principalmente, implantou o Conselho de Segurança Cidadã, que aproximou mais ainda o policial da comunidade. Dia apôs dia. 

Maranhão 
Agora é a vez do povo 
www.ma.gov.br 
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PIPES- Manutenção de Aeronaves 

(PMA) recebe inspetores dã ANAC 

GT 

Mário Wilson diretor técnico da PMA; Kátia Ma/a 
resposánvel pelo controle técnico da PMA; os inspetores 

da ANAC Paulo Roberto Cavalcante, Fírmino Costa de 
Sousa Júnior, e o brigadeiro Renilson (esq. p/ dir) 

A Pipes - Manutenção de Civil) da T GER, no período 

O brigadeiro Renilson (dir), diretor gera! da 
PMA ao lado do Piloto Cláudio Ney Franco GTA 

Aeronaves de Carolina, rece- 
beu uma visita técnica de ins- 
petores e auditores da ANAC 
(Agência Nacional de Aviação 

de 16 a 20 de março. O objeti- 
vo da visita foi realizar uma 
vistoria técnica especial - VTE, 
em aeronaves que estavam sob 

os cuidados da Pipes - Manu- 
tenção de Aeronaves de Caro- 
lina. Esta visita verificou as 
condições das aeronaves, o 
que ocorre pelo menos a cada 

seis meses. Dentre essas ae- 
ronaves, uma pertence à Se- 
cretaria de Estado de Seguran- 
ça Cidadã do Maranhão GTA 
- Grupo Tático Aéreo. 

Carolina perdeu um de seus filhos mais destacados 

WALDIR AZEVEDO BRAGA* 

O ex-prefeito de Carolina, elei- 
to duas vezes para dirigir sua cidade 
natal, quando não havia reeleição, 
Genésio Gonçalves, faleceu sexta- 
feira ao meio-dia em Goiânia, víti- 
ma de um câncer no pulmão, e foi 
sepultado cm Carolina sábado, às 
18 horas, tendo o prefeito de Caro- 
lina João Alberto e o prefeito de Es- 
treito Zequinha Coelho, decretado 
luto oficial de três dias. 

Genésio Gonçalves era filho de 
um homem que deixou marcas na 
história de Carolina, participando da 
campanha pela República, ao lado 
de Alípio Carvalho, e, depois, com 
Sandoval Maranhão Aires, lutando 
para aprimorar a democracia brasi- 
leira, apoiando a Coluna Prestes, que 
foi recebida em Carolina com festas 
e aplausos. Na residência do pai de 

Genésio, ocorreu o baile oferecido 
aos oficiais que comandavam o des- 
tacamento da Coluna que passava 
por Carolina. comandado por Jua- 
rez Távora. 

Foi num ambiente de aspirações 
democráticas e de idealismo que nas- 
ceu Genésio Gonçalves. 

Adolescente, depois de cursar o 
Instituto Renascença, do professor 
José Queiroz, foi para Belém leva- 
do por seu irmão, o médico Abílio 
Gonçalves, que aluou no campo da 
medicina no Sul do Maranhão. Pará, 
Goiás e Amazonas. 

Terminando o ginásio no Colé- 
gio Marista na capital paraense, 
Genésio resolveu ficar ao lado do 
seu pai. em Carolina. e assumiu a 
representação da Companhia de 
Aviação Cruzeiro do Sul. Carolina 
era, na época, o grande entreposto 
de aviação comercial do Centro e 

Norte do Brasil, com base aérea man- 
tida pela FAB para dar sustentação 
a todos os vôos aéreos entre o Norte 
e o Sul do Brasil. 

Jovem, idealista, participando 
da vida política que brotara com 
força depois de 1946. ao lado de 
Frederico Martins de Azevedo e do 
deputado Antenor Bogea, foi elei- 
to vereador, presidente da Câmara 
Municipal e depois prefeito na épo- 
ca do Centenário de Carolina, em 
1948, tendo realizado uma festa que 
empolgou não apenas Carolina, mas 
todo o Sul do Maranhão e o Norte 
de Goiás, com uma caravana vindo 
do Rio de Janeiro, da qual partici- 
pavam o ministro da Saúde de Jus- 
celino e o deputado federal Neiva 
Moreira. 

Após o centenário, foi eleito 
mais uma vez prefeito, tendo conse- 
guido com o governo do Estado a 

Agência do B AS A de Carolina 

em 5o lugar na Amazônia 

Ocorreu nos dia 13 à 15 de 
março na cidade de Manaus 
(AM) nas dependências do 
Hotel Tropical, um resort 5 
Estrelas, a entrega do Prêmio 
"MELHORES DAAMAZÔNIA 
2008". Evento este em que a Alta 
Direção do Banco da Amazônia 
S/A premia as 12 melhores 
Agências e as 3 melhores 
Superintendências que se 
destacaram no ano de 2008. 
Sendo que neste ano o Estado 
do Maranhão pela primeira vez 
se fez presente na festa e foi 
representado pela Agência de 
Carolina (MA) que ficou em 5o 

lugar e recebeu o Prêmio das 
mãos do Diretor João Alberto 
de Souza, da Diretoria de Gestão 
de Recursos do Banco da 
Amazônia. Na ocasião houve 
um passeio turístico pelo Rio 
Negro onde tivemos contato 
com a cultura de um povo 
voltada para as águas, pois é 
do rios que o amazonense retira 
proteína para sua alimentação, 
usa o mesmo como meio 
transporte, pratica esportes e 
lazer, tem sua moradia próxima a 
suas margens e em alguns casos 
acima do mesmo e ainda o tem 
como fonte de trabalho, 
extraindo peixe de gosto 
agradável como o Pirarucu, 
Tambaqui e Tucunaré que 
encantam o paladar de quem 
prova as suas iguarias prepara- 

construção da Nova hidrelétrica do 
Rio Itapecuruzinho. 

Terminando o seu segundo man- 
dato, dedicou-se ao Rotary Clube 
de Carolina, do qual foi um dos fun- 
dadores e à atividades culturais e 
sociais, sendo um dos fundadores e 
freqüentador assíduo do Clube das 
Onze e permanente colaborador do 
jornal Folha do Maranhão do Sul. 

Um de seus maiores feitos foi, 
quando no seu primeiro mandato de 
prefeito aproveitou a chegada de 
Dom Emiliano Lonati, primeiro bis- 
po da Prelazia de Carolina, para con- 
seguir a pacificação da família caro- 
linense, dividida radicalmente após 
1945. 

Genésio faleceu, deixando viú- 
va dona lane Rego Carvalho Gon- 
çalves e seus dois filhos, altos fun- 
cionários públicos em Brasília e 
Goiânia: Paulinho e Genésio Filho. 

Sua característica marcante era 
a grande capacidade de comunica- 
ção e de superar inimizades políti- 
cas, quase sempre desprezando in- 
teresses materiais, tanto que, ape- 
sar de ter sido prefeito por dois 
mandatos, não acumulou fortuna, 
falecendo pobre. 

Centenas de pessoas foram a seu 
sepullamento e, na Catedral, diver- 
sas homenagens de organizações e 
personalidades carolinenses, de ou- 
tros municípios e outros estados 
foram prestadas ao ilustre homem 
público. 

WALDIR AZEVEDO BRAGA é 
Editor do Jornal Folha do Ma- 
ranhão do Sul e membro da 
Academia Imperatrizense de 
Letras 

Genésio Gonçalves 

Maranhão - homem público 

HÉLIO NEY 

Numa de suas mais be- 
las e conhecidas músicas de 
Ataufu Alves e Paulo Gesta, 
lemos em um de seus versos: 
"Diz o dito popular morre o 
homem e fica a fama". E isto 
é verdadeiro. As lembranças 
que deixamos do que fizemos 
e de como nos comportamos 
na nossa vida vão construir 
a nossa fama após a partida. 

O Genésio nos deixou. 
Partiu para a eternidade. Era 
um homem de muita energia, 
destemido, sempre alegre e 
de bem com a vida. Foi as- 
sim até o final de seus dias. 
Não se deixou abater com a 
certeza da proximidade da 
morte. 

Das muitas qualidades e 
defeitos ficou-nos a imagem 
de um homem atuante e com- 
petente em tudo que fez. Uma 
pessoa amigável. de conver- 
sa fácil e fluente que sempre 
citava o seu interlocutor. 
Grande conhecedor da histó- 
ria e das histórias de Caroli- 
na, que amava como poucos, 
era referencia para quantos 
quisessem conhecer um pou- 
co de nossa cidade e região. 

Profissionalmente, foi um 
eficiente agente, por muitos 
anos, de uma empresa aérea 
no período áureo da ativida- 
de aeroportuária de Carolina. 

Cedo ingressou na vida 
pública. Combativo e muito 
bom orador, consegui eleger- 
se prefeito por duas vezes. No 
primeiro mandato de 1956 
al960, dentre as suas melho- 
res realizações, promoveu, em 
1959, as comemorações do 
centenário de emancipação 
política de Carolina. Festa 
que marcou a sociedade, e 
ainda hoje, é lembrada. No 
seu segundo mandato, ele deu 
início as obras de pavimen- 
tação, com bloqueies, das 
ruas da cidade. 

Na sua intensa atividade 
política fez numerosos ami- 
gos tanto na cidade como no 

vasto interior do município, 
que lhes foram fieis até o fim. 
Mas também, fez alguns ini- 
migos, conseqüência natural 
de todo o embate político. 
Ainda assim, com a naturali- 
dade e o distanciamento das 
lides políticas, todos esque- 
ceram os ressentimentos e 
voltaram conviver amigavel- 
mente. Isto ressalta uma das 
boas qualidades do caráter do 
Genésio. a busca da recon- 
ciliação. 

Na vida social o Genésio 
foi igualmente ativo. Era um 
líder social. Ingressou no Ro- 
tary Club de Carolina ainda 
bem jovem e nele permane- 
ceu por mais de 50 anos, par- 
ticipando de todas as ativida- 
des e ocupando todas as fun- 
ções dentro do clube. 

Participou também do 
Clube Ideal e foi fundador do 
Clube das Onze do qual tan- 
to gostava e era freqüentador 
assíduo. 

Este foi o Genésio Gon- 
çalves Maranhão que conhe- 
cemos. Deixará saudades 
dentre os familiares e ami- 
gos e muitas lembranças em 
Carolina. 

HÉLIO NEY é profes- 
sor e membro do Rotary 
Club de Carolina e do 
Club das Onze 

O gerente do BASA de Carolina recebendo o prêmio e o 
certificado de 5o colocado na Amazônia das mãos do 

diretor João Alberto de Sousa 

das com o tempero regional. 
Vimos o momento em que as 
águas do Rio Negro e do Rio 
Solimões se tocam denominado 
"Encontro das Águas" onde as 
águas escuras do Rio Negro não 
se misturam com as águas 
barrentas do Rio Solimões que 
correm separadas por 3 km e é 
neste ponto que os dois rios 
passam a formar o Rio Amazonas. 
Tivemos a apresentação do 
humorista Renato Piaba, que 
ficou no 2o Lugar no show de 
Talentos do Domingão do 
Faustâo e que tirou muitas 
risadas de todos os presentes, 
sendo que na segunda noite 
tivemos um show com cantor 
Paulo Ricardo (ex-RPM) e a 
Banda PR5 que contagiou a 

todos os presentes e para 
encerrar uma belíssima 
apresentação do Boi Caprichoso 
e do Boi Garantido que são 
originários da Ilha de Parintins 
(AM) e que encantam com suas 
cores e danças de uma 
sensualidade sem igual e que 
tem o seu enredo uma história 
de caboclo igual ao do Bumba 
Meu Boi do Maranhão. No 
último dia tivemos um city tour 
pela cidade de Manaus, 
passando pelo centro comercial, 
Teatro da Paz, Tribunal de 
Justiça, lojas de artesanato e no 
Porto Fluvial de Manaus onde 
tivemos contato com uma das 
grandes cidades deste país e 
centro de atração do turismo 
mundial. 
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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 foca). 

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

Chapada das Mesas 

Muito mais que divertir... 

viver 

www.ciadocerrado.com.br 

ciadocerrado@yahoo.com.br ' s 

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

Em p-roces-so de certificação no 
PROGRAMA AVENTURA SEGURA 

informe a Norrr.,a Técnica N5R '.5331 

Ae 

xo 

Fone: +5599 3531 -3222/8122 0316 
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A força da água 

é a fonte da energia do Brasil! 

22 de março Dia Mundial da Água 

HOMENAGEM 

Consórcio Estreito Energia 
Usina Hidrelétrica Estreito 
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Email: jfolhamasul@hotmail.com 

21/03 - José da Silva Santos (Pontes) - pai do prefeito de Campos Lindos, Jorlênio Menezes. 
24/03 - Luana Gomes Menezes - filha de Jorlênio Menezes prefeito de Campos Lindos. 

abril 

Carlos 

Eduardo 

Mendes 

09/04- Carlos Eduardo 
Mendes - estudante de 
Direito na faculdade 
ITPAC de Araguaína, é fi- 
lho de Luzinete Mendes, do 
Departaniento Fi nanceiro 
de Babaçulandia-TO. 

Eduardo 

Siqueira 

Campos 

04/04- Eduardo Siquei- 
ra Campos - ex-Senador 
da República, filho do fun- 
dador de Palmas e do Esta- 
do do Tocantins e ex-go- 
vernador do Tocantins, José 
Wilson Siqueira Campos. 

01/04-Antonio Lopes Noleto - advogado, funcionário apo- 
sentado do Ministério do Trabalho, casado com Vânia Queiroz 
Noleto, residentes em Brasília; assinantes da FMS. 

01/04- Maria Farias da Rocha - mãe de Dinair Rocha, e 
avó de Ariane Rocha, funcionário do Auto-Posto Santa Cruz. 

01/04- Martha Cristhina Cíngano Ramos - funcionária 
da Postinet, residente em São Paulo; filha da empresária tocan- 
tinense Maria Cíngano, amiga e colaboradora de nosso jornal. 

01/04- Ruth Meireles de Sousa - residente no Rio de Ja- 
neiro. 

02/04- Cristina Moreira - médica, líder política do municí- 
pio de Estreito. 

03/04- Antônio José - ex-representante do nosso jornal em 
Goiatins (TO). 

03/04- Luma Cardoso - filha do ex-prefeito de Nova Olinda 
(TO), Deroci Cardoso e de Laudelina Cardoso. 

04/04- Padre Brandão - ilustre vigário da Paróquia de São 
João do Paraíso (MA), amigo da FMS. 

04/04- Fátima Leão Siqueira - assinante da FMS, residen- 
te em Brasília, casada com Emanuel Assis Siqueira. 

04/04- Antônio Graciliano Fróes Neto - líder ruralista, ex- 
funcionário do Banco do Brasil, membro do Rotary Clube de 
Carolina, casado com Ana de Carvalho Fróes. 

04/04- Vicente Gouveia Barros - ruralista, esposo da pro- 
fessora Valmisólia Barros. 

05/04- Maria das Neves - esposa de Raimundo Barros. 
05/04- Karen Cristina - filha de dona Nizete Costa, resi- 

dente em Porto Franco. 
06/04- Maria Berenice Tavares Leal - esposa de Theobal- 

do Henrique de Almeida, ambos proprietários da farmácia São 
Judas Tadeu, residentes em Tocantinópolis, pais de dois filhos: 
Cíntia e Cristina Tavares. 

06/04- Dr. Paulo Fonseca - advogado, procurador da justi- 
ça e líder político, sendo ex-prefeito de Balsas, considerado um 
dos vultos intelectuais mais importante da cidade Balsas. É ca- 
sado com a professora Cristina Pedra Fonseca. 

08/04- Vanderlã Carlos Corrêa - técnico em radiologia, 
esposo de Beliza Campos, filha do ex-prefeito de Goiatins. 

10/04- Lindomar Moreira - empresário carolinense, mem- 
bro do Clube dos Onze, esposo de Maria das Graças. O casal é 
proprietário do Lanche Central, um dos mais movimentados de 
Carolina. 

10/04- Edmundo Rodrigues de Alencar (Edy Mc) - rapper 
e radialista carolinense, filho de Eva Coelho Rodrigues e Antônio 
Pereira de Alencar. 

10/04- Cleber Alves Carvalho - assinante do nosso jornal, 
residente em Brasília; filho de Raimundo Carvalho da Silva (Su- 
dário Auto Peças) e Graça Alves da Silva. 

10/04- Admilsom Ribeiro - diretor do Armazém Piauí e do 
Posto Santa Cruz; líder rotariano, esposo de Neuma, gozando 
de grande prestígio no meio empresarial e social de Carolina. 

10/04- Dra. Nilce Alves Martins - advogada, esposa do 
assinante Frederico Martins Filho, residentes em Vitória (ES). 

10/04- Yarle de Paula Andrade de Souza - Competente 
i enfermeira coodernadora do PSF em Carolina.Filha da senhora 
Lúcia Andrade de Souza e Riomar de Souza (falecido). 

CALCARIO & BRITA 

CALTINS 
www.jdemito.com.br 

ORUPO J. DEMITO (63) 3415-8585 

FALECIMENTOS 

Dom Paulo Andrade Pontes 

Faleceu no último dia 15, o bispo emérito. 
Dom Paulo Andrade Pontes, que, durante 20 
anos esteve à frente da Arquidiocese de São 

Luis (MA), tendo sido sepultado no dia 16. 
Dom Paulo Andrade Pontes era conhecido 

nacionalmente pelas suas idéias progressistas. 

João Tavares Carvalho 

Faleceu no dia 16, aos 85 anos de ida- 
de, o Sr. João Tavares Carvalho, filho 
do ruralista e intelectual Benjamin Car- 
valho e de Basilisa Tavares Carvalho, 
descendente de duas importantes famí- 
lias que ajudaram a construir a Caroli- 
na da primeira metade do Século XX, 

famosa como pólo de Cultura e de de- 
senvolvimento. 

O senhor João Tavares Carvalho era 
cunhado do ex-prefeito Genésio Gonçal- 
ves, não tendo tido descendentes, deixan- 
do entretanto muitos amigos, e duas ir- 
mãs (Jane e Ricarda). 

Luis F onseca 

Faleceu, em Balsas, no dia 20, aos 86 
anos de idade, o sr. Luis Fonseca, exator 
federal aposentado, e ex-prefeito do mu- 
nicípio de Riachão. 

Luís Fonseca era filho de Antônio Lis- 
boa Fonseca e Zaira (falecida) e primo le- 
gitimo do dr. Paulo Fonseca, ex-prefeito 

de Balsas, tendo perdido sua esposa Ma- 
ria Augusta Borges Fonseca, há pouco tem- 
po, deixando seis filhos: Wellington. Roo- 
sevelte, Hilton, Luiz Filho, Carlota, Zaira e 
Éster. 

Luís Fonseca foi sepultado no dia 21, 
às 18 horas, no centenário de Balsas. 

a do Fazendeiro 

Produtos Agropecuários 
MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO 

' Tintas 

para 

Veículo 

ÜÜ iwl 

Materiais1 

Esportivos 

m 

? T; ■; 

Rua Antônio 

Jacobina, 1225 

Balsas-MA 

FONES: (99) 

> 3541-307 

> 3541-34981 

TUDO PELO 

CLIENTE 

Carne de sol, carne de por- 

co, fígado, peixe frito ao mo- 

lho, bofe frito, petiscos, etc. 

Rua Geíulino Artiaga, 398 - Centro - 
Fone: (63) 3448-1150 - Babaçulândia - TO 

KgpC-'''" cs-' 

AGROQUIMA U U 
KRooirros aguopecuArios l.tda. y y 

1 BULLMEC 

1 GOLD - Tvermectina 3.25% m 

1 Fone: (63) 3414-4666 - Araguaína-TO 

Av. Conego João Lima, 645 - Entrocamento 
■g^BpHporque melhor que economizar, é ganhar dinheiro. 
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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 

0 Senhor í meu (J\çfÚ£Ío e nada me faítará 

5 
'»  m 

CREDIN0R 

^OvEV® 

HBÜ^Lh» 
, Uma completa e variada linha 

de móveis para o seu lar. 

Vendemos barato porque temos 

fabricação própria, 

■hhbHHI 

Rua Boriedito Leite, 295 - Centro 

CEER €>5980-000 Carolina - IVlA 

Fone: (99) 35313484 

i - 

VIAGENS, ENCOMENDAS 

E FRETAMENTO 
^incluiuix» -i.H.wm-S RESERVAS 24 HORAS EM: 

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

FILADÉLFIA-TO 7 ARAGUAÍNA-TO 
06:00H-13:30H 11:00H-17:00H 

I 
06:00H (99) 3531- 2283 Rua dos Operários n0 1104 - Próximo ao INSS 

CAROLINA-BALSAS-CAROLINA 

Via conexão Carolina 

A limatur Em Nova Fase 

(T)Limatur 

ransportes de passageiros, turistas e encomendas 

Em Imperatriz, ponto de partida 

Rua Pernambuco, entre Dorgival 

Pinheiro e Getúlio Vargas. 

Josimar Pires e Maria Pires 

Celular: 9642-0925 

0 I 

Av. Elias Barros, 819 - 

Centro - Carolina-MA 

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

Auto Posto Centro Sul 

A confiança i|ye você precisa, o alemUinento que você merece, 

FONE; 

(99) 3531-2011 

BR-O-! O - Cifc>f-aize! -Carolins ( 

.Primavera 

^veice com o do çdfâaranAão 

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 

( 
99 ) 3523-2831 I 

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

COPYSERVICE 

-■-r 

i 

COPIADORAS RICOH 

Venda 

Locação 

Serviços técnicos 

Fone: (99) 

MICROCOMPUTADORES 

• Preço a 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 

LÜLT 
z a ióju d a 

AOROQUIMA - Produtos Agropecuários Ltda 

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

'Fosquima, o sal da Agroquima 

'Bulmec Gold 

'Porque tudo pode ser melhorado 

Agroquima Prod. Agrop. Ltda 

CNPJ.; 01626951/0016-10 - IEST.: 12164725-0 - Fone: (99)3523-1620 CEP: 65903-140 Imperatriz - MA 
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Câmara Municipal de Riachão dá 

total apoio ao governador Jackson Lago 

Golpismo com a ajuda da lei 

LUIS NASSIF 

A Foi ha do M aranhão do 
/\ Sul entrevista o presi 

jL \^lenie da Câmara de Ri- 
achão, Lauro Carvalho Santana Neto 
(Netinho); 

FMSUL: Como está a admi- 
nistração do prefeito Edmar? 

Netinho: Olha ainda é muito 
cedo para avaliarmos o trabalho 
do dr Edmar, porém já vemos bons 
reflexos dessa administração como, 
por exemplo, na área da saúde 
onde tem como secretária a Solan- 
ge. que não tem medido esforços 
para fazer o melhor pela saúde 
municipal. O dr. Edmar. como to- 
dos sabem, é um dos melhores 
médicos no Maranhão, estando 
sempre em busca de melhor para o 
nosso município; ele também está 
atendendo no hospital; ao lado do 
dr. Luís Flávio, sendo realizadas 
grandes cirurgias, com exames la- 
boratoriais. Tudo isso é só o come- 
ço do melhoramento do atendimen- 
to médico em Riachão. Na infraes- 
trutura, algumas estradas já estão 
sendo recuperadas como a da Areia 
do Delbão entre outras: as máqui- 
nas já estão no povoado Bacuri, 
iniciando um grande trabalho. 

FMSUL: O que o senhor tem 
a falar sobre o processo de cassa- 
ção do governador Jackson Lago? 

Netinho: A Câmara Municipal 
de Riachão. se solidariza com o go- 
vernador e ao mesmo tempo fica 
muito triste com o que está aconte- 
cendo no Maranhão, pois com sua 
cassação teremos um grande pre- 
juízo. Quem perde não é o governa- 
dor Jackson Lago e sim Riachão, 
Balsas. Carolina, enfim o Mara- 
nhão inteiro, pois estava tudo enca- 
minhado. com todos os projetos 
prontos para trazerem coisas boas 
para o nosso município. Está ha- 
vendo injustiça nesse processo, es- 
tão cassando o direito do povo, o 

«ft 

Vereadores de Riachão manifestando seu apoio ao 
governador quando esteve em Balsas 

voto livre, a Democracia. 
FMSUL: Qual a mensagem 

que o senhor deixa ao governa- 
dor Jackson Lago? 

Netinho: A mensagem da Câ- 
mara de vereadores de Riachão é 
que o governador não perca as es- 
peranças. continue trabalhando 
pelo nosso povo, e, que ele não dei- 
xe se abater por essas perseguições 
políticas absurdas que estão haven- 
do no Maranhão. Nós vereadores 
de Riachão juntamente com o povo, 
que na eleição passada lhe deu mai- 

oria absoluta, acreditamos na sua 
inocência. 

FMSUL: Como está o anda- 
mento do concurso público? 

Netinho: Olha é bom que fique 
bem claro que a decisão de anular 
ou não o concurso, cabe somente a 
justiça, e estamos aguardando este 
parecer. Quem entrou na justiça pe- 
dindo a anulação deste concurso, 
foi alguém que fez o mesmo e se sen- 
tiu prejudicado, e não foi o dr. Ed- 
mar, nem a Câmara de vereadores 
que pediu essa anulação. 

m 

•m 

Vereador Netinho e a secretária municipal de Saúde Solange 

Coluna Econômica - 17/03 - O ex-presi- 
dente José Sarney mudou seu domicílio elei- 
toral e se candidatou senador pelo Amapá. 
Tempos depois, o governador João Alberto 
Capiberibe foi cassado por abuso de poder nas 
eleições. A acusação; teria comprado dois elei- 
tores por R$ 26,00. 

Agora é a vez do governador de Maranhão, 
Jackson Lago, ser vítima de um enredo se- 
melhante. Lago foi cassado pelo Tribunal Su- 
perior Eleitoral (TSE) por 4 votos a 3. Três 
dos votos eram de Ministros do Supremo Tri- 
bunal Federal - o relator Eros Grau, o presi- 
dente Carlos Ayres Britto e o Ministro Ricardo 
Lewandovski. O quarto, de um Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça. Contra, votaram 
outro Ministro do STJ e os dois representan- 
tes da OAB. 

A acusação é de abuso de poder. São três 
fatos incriminadores. 

O primeiro, um evento no aniversário de 
110 anos do município de Codó em 16 de abriI 
de 2006. Foram convidados o governador José 
Reinaldo. Também foi convidado Jackson 
Lago. No encontro, o governador, no palan- 
que, assinou simbolicamente um convênio 
com o município. Recentemente, o presiden- 
te Lula fez o mesmo na frente de 400 prefei- 
tos. O governador José Serra repetiu o gesto, 
em evento recente. Em nenhum dos casos foi 
considerado abuso de poder, justamente por- 
que convênios precisam de publicidade para 
que a população possa fiscalizá-los. 

O que mais impressiona nesse processo é 
que, na ocasião, Jackson Lago não tinha ne- 
nhum cargo, sequer fora indicado candidato a 
governador - porque a convenção só ocorreu 
no mês de julho. 

O segundo episódio foi uma reunião fecha- 
da com 40 a 50 pessoas do Sindicato dos Tra- 
balhadores Rurais de Pinheiros. 

O terceiro foi uma "autodenúncia espontâ- 
nea" de quatro eleitores de Imperatriz, dizen- 
do que venderam seus . Posteriormente, um 
deles procurou a Polícia Federal para denun- 
ciar que tinham sido pressionados a efetuar tal 
denúncia. Eros Grau não tomou conhecimen- 
to, alegando que as provas foram apresenta- 
das fora do prazo. 

Em 2002, o candidato de Sarney. José Rei- 
naldo, teve 48% dos votos válidos. A oposi- 
ção teve 52% (somados o PDT. mais 5% do 
PT e 5% do PSB). Na época, o TSE anulou 
os votos do PSB, alegando atraso na entrega 
de documentos. Com isso. não houve segun- 
do turno. 

Agora, os Sarney tentaram de todo modo 
conquistar dois municípios promissores cas- 
sando os prefeitos: Santo Amaro, onde foi des- 
coberto gás; e Barreirinhas, onde há um cam- 
po de petróleo promissor. Não conseguiram 
em Santo Amaro mas em Barrei ri nha o prefei- 
to está afastado. 

Antes, a corregedora Nelma afastou o juiz 
da comarca e enviou um substituto - que cas- 
sou o prefeito. Nelma é Sarney, cunhada do 
senador; o prefeito que assumiu é um primo 
de Sarney. 

Além do relator Eros Grau ter negado a 
análise das provas do inquérito, o TSE ainda 
indicou para substituir Lago a candidata der- 
rotada, a própria Roseana. 

No mesmo TSE, corre uma denúncia de 
abuso de poder contra Roseana. Seu inquérito 
tem 300 páginas; o de Jackson, 15 mil. Só o 
de Jackson foi julgado. 

Os ministros não tiveram tempo de ler as 
300 páginas do inquérito de Roseana. 

O homem por trás dessa coleta de "pro- 
vas" para cassar inimigos é Chiquinho Scór- 
cio, operador de Sarney e de Renan Calheiros. 

(Passe a frente e ajude o povo do Mara- 
nhão a libertar-se) 
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A TODA HORA CEMAR 

Orientação sobre Riscos e Perigos 

da Energia Elétrica 

Não deixe as crianças 

de fios elétricos. 

m Náo use mais 

de umTna 

mesma tomada. 

Desligue a chave-geraí 

antes de fazer qualquer 

serviço elétrico em casa 

Jamais ligue equipamento5 

elétricos com mãos 

e pés molhados. 

Atendimento direto do Maranhão 

0800 286 0196 
tigação grátis 24 hmm por dia 
www.cêmar-ma.com.br 

A TODA HORA CEMAR. 

É a CEMAR trabalhando sem parar. 

CEMAR 
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Jackson Lago e Chico Coelho, as grandes 

estrelas da festa do 91° aniversário de Balsas 

Após inaugurar a ponte da amiza- 
de em Imperatriz, no dia 20, e 52 km 
da MA 371 em Benedito Leite e 28 
km de Loreto para a BR 230, Jack- 
són Lago chegou em Balsas dia 21, 
sábado, às 18 horas, para participar 
do Culto Ecumênico, ponto alto das 
comemorações do aniversário de Bal- 
sas no dia 21. 

No dia 22, aconteceu a missa so- 
lene na Catedral, quando Jackson 
pronunciou linda mensagem relativa 
à Campanha da Fraternidade, seguin- 
do-se a visita ao DETRAN, com o 
reinicio das obras do prédio, cujo tér- 
mino ficou fixado em 70 dias. 

Nessa ocasião, Jackson concedeu 
entrevista aos jornais presentes. A 
FOLHA DO MARANHÃO DO 
SUL, através da repórter Meure Xa- 
vier, transmitiu-lhe em nome do nos- 
so jornalista Waldir Braga, o apoio ir- 
restrito do jornal, no momento em que 
o governador é vitima de injustiças e 
de perseguição. 

Respondendo, Jackson Lago de- 
clarou a nossa repórter que ela deve- 
ria se orgulhar de estar prestando ser- 
viços à FOLHA DO MARANHÃO 
DO SUL, o melhor jornal do interior 
do Maranhão, pois aborda também os 
assuntos nacionais, e internacionais, 
não se restringindo apenas aos pro- 
blemas nacionais e locais, mantendo 
a população informada do que acon- 
tece em todas as áreas. 

Respondendo ainda a uma pergun- 
ta da jornalista sobre Riachão, decla- 
rou que aguarda o retorno do dr. Ed- 
mar para projetarem as obras neces- 
sárias para o município. 

Jackson Lago fez então referen- 
cias as obras que já inaugurou ou 
concluiu, como a ponte de Impera- 
triz e o primeiro Socorrão de Presi- 
dente Dutra. Em Imperatriz, cons- 
truirá mais um grande hospital e ou- 
tros dois na Baixada do Mearim e em 
Balsas, que, além do Socorrão já 
programado, provavelmente recebe- 
rá uma maternidade. 

No Detran, foi anunciada a doa- 
ção pelo governo do Estado de 150 
hectares para o Distrito Agroindus- 
trial de Balsas, projeto elaborado pelo 
economista Wellington Cunha Sou- 
za, Secretário Municipal de Indús- 
tria e Comércio de Balsas. 

Do Detran a comitiva do gover- 
nador, tendo à frente o prefeito Chi- 
co Coelho, seus secretários, verea- 

dores e assessores, dirigiram-se para 
o loteamento Santa Rita de Cássia, 
ligado ao Jardim Primavera, os dois 
projetos, num total de 1500 lotes, 
idealização e concretização do pre- 
feito Chico Coelho, na maior obra 
realizada nessa área em todo Sul do 
Maranhão. Jackson Lago assumiu a 
responsabilidade pelo saneamento 
básico. 

A visita a Balsas, que se iniciou 
com o Culto Ecumênico, dia 21, e 
com a missa solene na Catedral, se 
encerrou com uma visita ao pastor 
presidente da Assembléia de Deus, 
Regional de Balsas. 

Ao meio dia o governador e sua co- 
mitiva tomaram o avião rumo a São 
Luis, de onde prosseguiram na sua pe- 
regrinação por outros municípios ma- 
ranhenses, revelando confiança e es- 
perança no resultado final da batalha. 

Participaram das solenidades do 
91° aniversário de Balsas as seguin- 
tes personalidades políticas: 

Deputados Federais Roberto Ro- 
cha e Carlos Brandão; deputados es- 
taduais Stênio Rezende e Valdinar 
Barros; o Secretário de Estado da 
Saúde dr. Edmundo Gomes; os pre- 
feitos de Feira Nova, Ita Coelho, de 
Fortaleza dos Nogueiras, Zé do Povo; 
de Nova Colinas, Negão; de São Ra- 
imundo da Mangabeiras, Francismar 
e o vice-prefeito Charles Maia; a pre- 
feita de São Felix de Balsas, Maria do 
Socorro, a vice-prefeita de Balsas, Li- 
lizinha Martins; o vice-prefeito de Ri- 
achão, Aruilton; o secretário de As- 
suntos Políticos de Riachão, Cícero 
Cursinho; os presidentes das Câma- 
ras municipais de Balsas e Fortaleza 
dos Nogueiras, entre outras persona- 
lidades que nossa reportagem não 
teve condições de anotar. 

1 

Chico Coelho, Dom Enemésio e Jackson Lago 
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Stênio Resende e Cícero Cursinho 

Secretário estadual de Saú 1r. 
Edmundo Gomes e a vice-pr^ ita 

de Balsas, Lilizinha Martin. 

O Núcleo Cerrado Vivo e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Balsas, em nome do Projeto 
"VIDA NO CERRADO" têm a honra e o prazer em CONVIDAR Vossa Senhoria para participar do SEMI-FEIRA a ser 
realizado na Cidade de Balsas-MA, nos dias 14,15 e 16 de abril de 2009, no Centro de Formação Nossa Senhora de 
Guadalupe, na Rua Issac Martins, próximo a ABB, centro, onde serão estudados e refletidos as propostas para 
construção coletiva de um desenvolvimento sustentável para a região do cerrado do sul do Maranhão. 

A TV Globo 

I 
WALDIR AZEVEDO BRAGA 

Processo contra 

Roseana está parado na PGE 

| Nascida com o apoio da Di- 
jtadura Militar para criar uma 
jimagem positiva dos militares 
jque governavam, enfrentando 
jgrande resistência popular, a 
|TV Globo tinha uma programa- 
|Ção melhor do que atualmente. 

Suas novelas eram melho- 

MARIO COELHO 

O processo contra a senadora 
Roseana Sarney (PMDB-MA) por 
abuso de poder econômico e políti- 
co nas eleições de 2006 continua à 
espera de um parecer da Procurado- 
ria Geral Eleitoral (PGE). Ele está nas 
mãos do vice-procurador eleitoral, 
Francisco Xavier, desde 19 de feve- 
reiro. Por enquanto, não existe pre- 
visão da data em que o órgão emitirá 
seu parecer ao Tribunal Superior Elei- 
toral (TSE) sobre o caso. 

O caso que pode resultar na ine- 

legibilidade de Roseana aconteceu 
meses antes do pleito para governa- 
dor. O Congresso em Foco mostrou 
que seu comando de campanha teria 
doado R$ 168,7 mil para a coligação 
que tinha, em 2006, 116 candidatos 
a deputado federal e estadual. De 
acordo com a denúncia, o dinheiro 
foi usado em troca do apoio político 
dos três partidos e faz parte da pres- 
tação de contas da então legenda da 
senadora, o PFL, hoje DEM. Além 
disso, cartazes com a foto da sena- 
dora e então candidata ao governo 
junto com o nome dos deputados da 

União Democrática também são usa- 
das no agravo. 

A ação revela que a disputa judi- 
cial pelo governo do Maranhão está 
longe de acabar. Além disso, pode 
deixar o estado temporariamente sem 
governador. Na semana passada, o 
governador Jackson Lago (PDT) foi 
cassado pelo TSE por abuso de po- 
der econômico e político nas elei- 
ções. Por enquanto, por decisão dos 
ministros, ele permanece no cargo 
até acabar a possibilidade de recur- 
sos judiciais. 

(Fonte: Congresso em Foco) 

res e tinham mais conteúdo e 
o Fantástico utilizava assun- 

.tos mais importantes, para ci- 

.tar dois dos seus principais 
■programas. 

Hoje, a TV Globo tem uma 
programação que, além de pés- 
sima (o Fantástico chegou a um 
ponto inacreditável, aceitável 
apenas para um público de idi- 
otas ou semianalfabetos). Já as 
novelas são, na sua quase to- 
talidade, de péssima qualidade, 

•tendo como temas centrais a 
■degradação da família, o crime, 
ía corrupção, a imoralidade 
Imais descarada e o incentivo ao 

vicio, vendidas nos horários 
das 18 às 23 horas, como se 
fossem o padrão de todo o 
mundo desenvolvido e pro- 
gressista, e não o de uma ca- 
mada do mundo ocidental, com 
os valores impostos pelo capi- 
talismo. 

A novela "Caminho das ín- 
dias", inegavelmente melhor, 
mostra outro mundo, mais de- 
senvolvido industrialmente 
que o nosso, com padrões 
morais completamente dife- 
rentes, onde ainda se valori- 
za a família, o lar, a cultura e 
os valores herdados dos an- 
tepassados. Se a novela se 
passasse na China, com cer- 
ca de % da população do m jp 
do, é que a diferença se 
muitíssimo maior. 

A verdade é que a maioria 
do que a TV Globo produz e 
lança diariamente nos lares é 
puro lixo e visa apenas a acu- 
mulação do capital. 


