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Marcelo Miranda é condecorado 

com Título de Cidadão Míracemense 

Raquel Oliveira -Miracema do Tocantins 

Surpresa. Esta foi a palavra do governador 
Marcelo Miranda (PSDB) ao receber da Câma- 
ra de Vereadores da cidade de Miracema, o Tí- 
tulo de Cidadão Miracemense. A homenagem 
concedida ao Governador pelo reconhecimen- 
to de sua história política, pela prática de um 
governo municipalista e por dedicar a sua vida 
ao desenvolvimento do Tocantins. A entrega foi 
realizada ainda na Sessão Solene de Homena- 
gens, realizada no auditório do Campus da Uni- 
versidade Federal do Tocantins, na manhã de 
terça-feira, 07, durante a transferência da Ca- 
pital do Estado para Miracema do Tocantins. 

Após receber o Título, Marcelo Miranda 
agradeceu a homenagem, ressaltando a con- 
fiança que a cidade de Miracema lhe deposi- 
tou. "Agradeço a cidade de Miracema à con- 
fiança a mim depositada e este, sem dúvidas, 
é um dos Títulos mais importantes que já 
recebi em minha vida pública", destacou ele, 
afirmando que a honraria "ficará sempre no 
meu coração, como está a história do Tocan- 
tins que aqui se iniciou". 

O Governador disse ainda que continuará 
trabalhando com transparência e respeitando 
o cidadão. "É com povo de Miracema e de 
todo o Tocantins que vou continuar trabalhan- 
do com transparência e respeito cada cidadão 
tocantinense". Ele conclui convocando a po- 
pulação para, juntos, trabalharem em prol do 
progresso e do desenvolvimento do Estado. 
"Meu governo está aberto. Aberto para os que- 
rem trabalhar", afirmou Marcelo Miranda. 

A entrega do Título foi feita pelo presi- 
dente da Câmara Municipal de Miracema, 
vereador Leal Júnior (PSDB), pelo vereador 
Júnior Noleto (PMDB) e pelo prefeito do 
município Rainel Barbosa (PMDB). Também 
foram homenageados com o Título de Ci- 
dadão Miracemense, a deputada estadual Josi 
Nunes (PMDB) e o secretário da Segurança 
Pública, Júlio Resplande. 

O Maranhão é o estado bra- 

sileiro mais pobre, diz o IBGE 

O Tocantins ultrapassou Maranhão e Piauí e se aproxima do Ceará 

Segundo os dados divulgados pelo IBGE 
esta semana, o Maranhão continua o estado 
mais pobre da federação, o único com renda 
per capita abaixo de R$ 2.000, abaixo do Piauí 
e do Tocantins cuja renda per capita se aproxi- 
ma velozmente de Alagoas e Ceará, desde 2001. 

Localizado na região mais pobre do Brasil, 
quando surgiu, em 1988, fruto de uma das mai- 
ores campanhas populares pela autonomia de 
uma região brasileira, liderada pelo então depu- 
tado federal Siqueira Campos, seu governador 
provisório e, depois, governador durante 8 anos, 
o Tocantins se revela, hoje, um dos estados cuja 
economia mais se desenvolve, sob o comando 
atualmente do jovem governador Marcelo Mi- 
randa, amigo e discípulo de Siqueira Campos, 
equipe que conta desde o início com grandes 
lutadores, entre os quais lembramos Brito Mi- 
randa, Darcy Coelho, João Ribeiro, Eduardo 
Siqueira Campos, Raimundo Boi, Leomar Quin- 
tanília e tantos outros líderes que participaram 
da histórica batalha (Leia pag. 3). 

Siqueira Campos, o grande líder da 
emancipação do Tocantins 

Marcelo Miranda, o atual governador do 
Tocantins 

Eleição da nova diretoria da AMRT 

Segundo comentários de fontes ligadas a alguns prefeitos da região tocantina, nos pró- 

ximos dias haverá convocação da Assembléia Geral, extraordinária, para realização da 

eleição da nova diretoria, segundo prevêem os estatutos da entidade. 

A eleição está prevista para o mês de janeiro, provavelmente na primeira quinzena e já 

desponta um forte candidato, o prefeito de Açailândia Ildemar Gonçalves. 

O mundo violento 

- mais de mil mortos nos dias 4 e 5 

Manila (AF) - Um fim de semana violento 

na China deixam um rastro de destruições 

Iraque causam mortes. Na Itália, um 

em todo o mundo. As tragédias nas Filipinas 

enquanto os conflitos abalam o lêmen e no 

acidente fere meia centena de pessoas 

Grande Encontro do 

Funcionalismo do 

Banco do Brasil 

A tempestade tropical Win- 
nie e o tufão Nanraadol, que 
devastaram as Filipinas com 
poucos dias de intervalo, dei- 
xaram mais de mil mortos e 
desaparecidos, segundo um 
novo balanço oficial. No total, 
688 corpos foram recupera- 
dos nas cidades de Real, In- 
fanta e General Nakar, as mais 
afetadas pela Winnie, situadas 
na costa oriental do país. 

O número de desapareci- 
dos em Real chega a 330, se- 
gundo o comandante das ope- 
rações de resgate, o coronel 
Jaime Buenaflor. Outros 30 
mortos e dois desaparecidos 
foram registrados em outras 
regiões do país, acrescentou 
a Defesa Civil. 

Já o tufão Nanmadol, que 
afetou a mesma região, dei- 
xou 35 mortos e 13 desapa- 
recidos, o que eleva o balan- 
ço final a 753 mortos e 345 
desaparecidos. 

China 
Sessenta e cinco pessoas 

continuam desaparecidas de- 
pois do deslizamento de terra 
ocorrido na Província de Gui- 
zhou, ao Sul da China. Ainda 

não está claro quantas pesso- 
as teriam morrido. A agência 
de notícias Associated Press, 
citando uma fonte do Partido 
Comunista, diz que duas pes- 
soas morreram e 63 estão de- 
saparecidas. Já a agência 
France Presse diz que 47 po- 
dem estar mortas. "Há 47 pes- 
soas enterradas e praticamen- 
te não temos esperanças de 
que vamos encontrá-las vi- 
vas", afirmou Guo Yan, vice- 
diretor da secretaria de Assun- 
tos Civis da região, à agência 
de notícias AFP. 

O deslizamento destruiu 25 
casas onde aproximadamente 
dormiam 108 pessoas, por 
volta das 3h da madrugada, de 
sexta-feira (17h do dia 03 no 
horário de Brasília), no vilare- 
jo de Zuojiaying. Trinta e uma 
pessoas conseguiram sair de 
suas casas antes do soterra- 
mento, e outras 12 foram so- 
corridas depois. 

lêmen 
Ao menos 25 pessoas fo- 

ram mortas durante um tiro- 
teio entre duas tribos em uma 
disputa que teve início no ano 
passado, quando o chefe de 

uma das tribos foi morto. Ou- 
tras 20 pessoas ficaram, feri- 
das nos enfrentamentos ocor- 
ridos entre os dias 03 e 04 na 
província de Al Jawf, 70 km 
ao norte da capital Sanaa, se- 
gundo informações oficiais. 
Autoridades disseram que os 
conflitos continuam. Enfren- 
tamentos entre tribos são co- 
muns no lêmen, onde o porte 
ilegal de armas se expandiu 
rapidamente nos últimos anos. 

Iraque 
Ao menos 25 pessoas mor- 

reram, em Bagdá (capital ira- 
quiana), em mais um dia de 
forte violência na região. A 
explosão de um carro-bomba 
no norte da capital deixou um 
saldo de 14 mortos. Ao sul, 
um ataque contra uma delega- 
cia matou 11 pessoas. 

O ataque mais sangrento 
ocorreu no bairro de Adha- 
miya (norte de Bagdá), onde a 
maioria da população é forma- 
da por sunitas. O carro bom- 
ba explodiu perto do chamado 
Cemitério Real Jordano, dei- 
xando 14 mortos e 20 feridos, 
de acordo com fontes hospi- 
talares. 

Quase ao mesmo tempo 
em que ocorria a explosão 
do carro-bomba no norte de 
Bagdá, o sul da cidade tam- 
bém sofria um ataque. Re- 
beldes, armados com armas 
leves e morteiros, invadiram 
uma delegacia em Al Amei, 
causando a morte de 11 pes- 
soas, além de deixar seis fe- 
ridos. Na ação, também fo- 
ram libertados 51 prisionei- 
ros. O ataque ocorreu entre 
6h e 7h (entre Ih de Brasí- 
lia), coincidindo com a ex- 
plosão do carro-bomba, no 
sul da capital. 

Itália 
Ao menos 55 pessoas fi- 

caram feridas devido à coli- 
são de dois trens em Palagia- 
nello, cerca de 20 km ao nor- 
te de Taranto, na região de 
Puglia (Sul). Um trem de car- 
ga colidiu com o último va- 
gão de um outro que trans- 
portava 910 passageiros. 

As equipes de resgate que 
chegaram de imediato a mor- 
te de duas pessoas, mas a po- 
lícia informou que se tratava 
de dois feridos em situação 
gravíssima. 
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Jã foto, quatro destacados funcionários do Banco 
do Brasil presentes ao encontro (da esq. p/ dir.): o vice- 
presidente da Gestão de Pessoas o superentendente 
Estadual do Maranhão, a gerente de expediente da 
agência de Porto Franco Euneres Gomes e o Supe- 
rentendente Regional de Imperatriz, idealizador do 
encontro. Leia pág.: 08 

Comissão aprova emenda 

para ferrovia Norte-Sul 

Senador João Ribeiro coordena Bancada Federal do Tocamin 

A Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura do Senado apro- 
vou dia 30 de novembro o rela- 
tório das emendas para o Orça- 
mento de 2005. Entre os pon- 
tos aprovados está a emenda 
do senador João Ribeiro (PFL- 
TO), que solicitou R$ 1.989 bi- 
lhão para o término da constru- 
ção da Ferrovia Norte Sul. 

A Ferrovia Norte-Sul, com 
2066 km de extensão, foi plane- 
jada com o objetivo de promo- 
ver a integração entre as regi- 
ões Norte e Nordeste às regi- 
ões Sul e Sudeste. Após a con- 
clusão da obra, a ferrovia trans- 

portará anualmente cerca de 
12,4 milhões de toneladas de 
carga e criando mais de 760 mil 
postos de trabalho diretos e 
indiretos. 

O senador João Ribeiro afir- 
mou que pretende trabalhar, jun- 
tamente com a bancada Federal 
do Tocantins e com o apoio do 
governador Marcelo Miranda, 
para aprovar o maior valor pos- 
sível para conclusão da obra. "A 
ferrovia Norte-Sul é extremamen- 
te importante para o Tocantins 
porque será a grande via de ex- 
portação de produtos produzi- 
dos no Estado", disse. 
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Um mistério a situação 

da economia brasileira 

O Governo mostra-se tranqüilo e confiante por- 
que a economia brasileira vai bem, segundo todas 
as apreciações dos economistas que seguem a li- 
nha do Palocci, ou seja de economistas neoliberais. 

Mas os empresários e os economistas da linha 
nacionalista não estão tão confiantes e consideram 
que há nuvens no horizonte. Um grande empresário 
muito ligado à área de soja disse-nos ontem: 

"Preocupam-me os seguintes fatos: com o êxito 

das exportações brasileiras e com o proclamado e 
permanente crescimento da nossa economia, só es- 

tamos conseguindo pagar os juros de nossa dívida; 
não está sobrando dinheiro para investimentos (veja 

o caso de nossas estradas, de nossos hospitais e 
de nossas escolas públicas). Também os dólares 
que nos chegam são, em sua maioria, dólares es- 
peculativos que pousam na Bolsa de São Paulo à 

procura de juros altos. Além disso, o dólar está se 
desvalorizando quase misteriosamente. E se o dó- 

lar se desvaloriza faz cair as exportações, um dos 
pilares em que repousa nossa economia..." 

Portanto, nosso desenvolvimento é fictício, e ten- 
de a ser transitório, depende de muitos fatores ex- 
ternos, não tem como suporte o mercado interno, 
pois temos, pelos dados publicados pelo IBGE, 50 
milhões de miseráveis, sem nenhum poder aquisiti- 
vo. Só possuem poder aquisitivo cerca de 20 milhões 
de brasileiros e, ricos mesmo, apenas cerca de 3 
milhões. 

Portanto nosso desenvolvimento é fruto do mer- 
cado externo. Trabalhamos e produzimos não para o 

povo brasileiro consumir e usufruir. Quem usufrui de 
nosso desenvolvimento e do que produzimos são os 
milhões de habitantes dos países ricos. Trabalhamos 
para alimentar, vestir e proporcionar conforto aos ha- 
bitantes do primeiro mundo. 

Nosso desenvolvimento beneficia apenas uma pe- 
quena camada de nosso País, que viaja pelo mundo, 
ostentando uma riqueza que é fruto de um sistema 
econômico arcaico, injusto, desumano, condenado a 
perecer dentro de poucas décadas; sistema que so- 

brevive pela miséria de milhões, pelas guerras injus- 
tas e pelos juros extorsivos que beneficiam os gran- 
des grupos que saqueiam a população do planeta. 

Mas, Lula, Palocci, José Dirceu e Genoino estão 
cegos, não vêem o quadro real de nossa situação e 
acham que nosso desenvolvimento, hoje, é fruto de 

sua capacidade; não vêem que ele só permanecerá 
enquanto for do interesse do FMI e do sistema finan- 
ceiro mundial. Acreditam muito no poder eterno do 
dólar, e o dólar é cada vez mais fraco, a economia 

americana está cada vez mais deficitária e vulnerá- 
vel, enfrentando a União Européia com o euro cada 
vez mais fortalecido. 

'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 realiza- 
ram, que não temos o direito de duvidar de ne- 
nhum" (Monteiro Lobato) 
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Quinze homens assaltam Banco em Xambioa 

Cem homens da PM do Tocantins vasculham a área 

Quinze homens fortemen- 
te armados assaltaram a agên- 
cia do Banco do Brasil em 
Xambioá, no Norte do Esta- 
do, por volta das 13h do dia 
07. Segundo a Policia, os ho- 
mens estavam em dois car- 
ros, uma S-10 de cor vinho e 
um Pálio prata, e chegaram ao 
local atirando. 

Os tiros atingiram quatro 
policiais militares, que tiveram 
ferimentos leves e foram leva- 
dos para o Hospital de Refe- 
rência de Araguaína. De acor- 
do com a Polícia, os homens 
fizeram reféns um policial e 
quatro funcionários do banco. 

Os cinco foram deixados 
a cinco quilômetros de Xam- 

bioá, nas proximidades da Fa- 
zenda Santa Terezinha, entre 
Araguanã e Araguaína. Ainda 
segundo a Polícia, pouco di- 
nheiro teria sido levado da 
agência, pois, pouco tempo 
antes do assalto, o dinheiro 
havia sido recolhido, além dis- 
so, a Polícia de Xambioá dis- 
se que pelas características da 
quadrilha, os integrantes ti- 
nham experiência era assalto 
a banco. Após o assalto, dois 
homens armados se dirigiram 
ao Pelotão da PM local e ati- 
raram contra a unidade, ferin- 
do dois policiais um terceiro 
soldado em uma barreira da 
cidade. Segundo a Assessora 
de Imprensa da PM, no con- 

fronto, um dos assaltantes foi 
atingido por um disparo e veio 
a óbito. Em Araguaína, de 
acordo com a Assessoria do 
2o BPM, cem policiais reali- 
zam cerco na região para 
prender os assaltantes. 

A PM informa, ainda, que 
antes do tiroteio, um dos ho- 
mens, que se encontrava nas 
proximidades do pelotão, 
identificado apenas como 
Nego Evânio, localizado logo 
em seguido e após ter reagi- 
do e sido morto pelo disparo 
dos policiais, teria se comu- 
nicado com alguém do grupo 
dizendo que iriam atacar e li- 
quidar tudo, numa referência 
ao pelotão. 

No confronto, ainda na 
sede da unidade, os PMs João 
José Moreira Pereira recebeu 
um tiro nas costas, com o 
projétil saindo na altura da vi- 
rilha, e Antônio Jéferson Ba- 
tista Ferreira, também ferido 
nas costas com um tiro, en- 
quanto o SdPM Edson Perei- 
ra Rodrigues, como um dos 
reféns, já fora do perímetro 
urbano, foi atingido com um 
tiro na barriga e abandonado 
ali mesmo, vindo a ser socor- 
rido por um caminhoneiro. De 
acordo com boletim médico 
em Araguaína seu estado de 
saúde é preocupante. Os as- 
saltantes fugiram e estão sen- 
do procurados. 

Guerrilha terá documentos revelados 

(Agência Folha - Brasí- 
lia) - O Tribunal Regional Fe- 
deral da Ia Região rejeitou re- 
curso do Governo contra a 
decisão judicial que determina 
a abertura dos arquivos da 
guerrilha do Araguaia (1972- 
75). Cabe recurso ao próprio 
TRF. ao STJ (Superior Tribu- 
nal de Justiça) e ao STF (Su- 
premo Tribunal Federal). 

Com a decisão, o Governo 
tem 120 dias para apresentar 
os documentos, informar onde 
estão enterrados os corpos dos 
guerrilheiros e trasladá-los para 
os cemitérios mais próximos 
das famílias das vítimas. 

O processo foi movido em 
1982 por 22 parentes dos guer- 
rilheiros mortos. Os deputados 
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT- 

SP) e Sigmaringa Seixas (PT- 
DF) chegaram a atuar na cau- 
sa. A guerrilha foi um movi- 
mento armado de integrantes 
do PC do B que atuou na divi- 
sa de Tocantins (na época, 
Goiás) e Pará e no Maranhão. 
Foi combatida e derrotada pelo 
Exército entre 1972 e 1975. 

Em julho do ano passado, 
o "Diário da Justiça" publicou 

a decisão da juíza Solange Sal- 
gado, da Ia Vara Federal do 
DF, ordenando a quebra do 
sigilo das informações milita- 
res sobre a guerrilha. Um mês 
depois, a Advogacia Geral da 
União recorreu. 

Em outubro de 2003, o 
Governo criou uma comissão 
interministerial para localizar 
restos mortais. 
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Congresso promulga reforma do Judiciário 

Antônio Cunha 

A emenda constitucional que 
inü"oduz modificações na estru- 
tura do Poder Judiciário (45/ 
04) foi promulgada na quarta- 
feira (8), no Plenário da Câma- 
ra dos Deputados. A matéria é 
originária da proposta de emen- 
da à Constituição (PEC) 29/00, 
que, entre outras inovações, 
prevê o efeito vinculante das 

decisões do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e o controle ex- 
terno do Judiciário. 

Será promulgada a princi- 
pal parte da reforma do Judi- 
ciário já aprovada pelo Sena- 
do no dia 17 de novembro. O 
efeito vinculante trata das 
ações de inconstitucionalidade 
e ações declaratórias de cons- 
titucionalidade de lei ou ato 
normativo federal, e impede a 

interposição de recursos em 
casos análogos a outros que 
tenham decisões definitivas de 
mérito proferidas com a con- 
cordância de pelo menos dois 
terços dos membros do Supre- 
mo Tribunal Federal (STF). 

Outro item da reforma que 
será promulgado é o controle 
externo do Judiciário, por 
meio do Conselho Nacional de 
Justiça e do Conselho Nacio- 

nal do Ministério Público. O 
texto inclui ainda a chamada 
quarentena, que proíbe juizes 
e integrantes do Ministério 
Público de exercer a advoca- 
cia no juízo ou tribunal do 
qual se afastaram pelo prazo 
de três anos após o afasta- 
mento, e também acaba cora 
as férias coletivas do Poder 
Judiciário, tornando sua ati- 
vidade ininterrupta. 

Jaguaribe - O maior rio seco do mundo 

O atual projeto de integra- 
ção da bacia do Rio São 
Francisco, desenvolvido pelo 
Ministério da Integração Na- 
cional, interliga o rio que 
está entre os mais perenes do 
Brasil com bacias de rios fa- 
mosos por não terem água a 
maior parte do ano. "Um de- 
les, o Jaguaribe, no Ceará, é 
conhecido como o rio mais 
seco do mundo", conta a ge- 
óloga do Ministério, Juliana 
Sarti Roscoe. 

Com 2,7 mil quilômetros 
de extensão, o Rio São Fran- 
cisco nasce na Serra da Ca- 
nastra, no município de São 
Roque de Minas, em Minas 
Gerais, e atravessa cinco Es- 
tados até desaguar no mar. A 
foz fica entre os Estados de 
Sergipe e Alagoas. Antes de 
chegar até ela, o rio banha 
cinco Estados. A bacia alcan- 
ça também Goiás e Distrito 
Federal. De acordo com o 
censo de 2000, 13 milhões de 

pessoas habitam a área da 
bacia do São Francisco. 

A água para a integração 
das bacias será captada em 
uma região entre as barragens 
de Sobradinho e Itaparica, em 
Pernambuco. Por meio de dois 
canais, estações de bombea- 
mento, pequenos reservatóri- 
os e usinas hidrelétricas para 
auto-suprimento, a água vai 
abastecer rios e reservatórios 
de municípios do semi-árido, 
agreste Pernambuco e região 

metropolitana de Fortaleza. 
"A função do projeto não 

é transformar rios intermiten- 
tes em permanentes. Mas ga- 
rantir que você vai ter uma se- 
gurança nos reservatórios. 
Todo o sistema de abasteci- 
mento humano está centrado 
nos reservatórios de onde 
saem as adutoras. A função do 
projeto é garantir que em uma 
seca esses reservatórios não 
fiquem secos", explica Julia- 
na Roscoe. 

A Polícia Federal merece aplausos 

Elíane Cantanhêde 

Brasília - Se não faz, apa- 
nha. Se faz, apanha mais ain- 
da. Pois é muito melhor a Po- 
lícia Federal fazer do que não 
fazer todas essas quase 50 
operações com nomes esqui- 
sitos de Anaconda, Sentine- 
la. Pororoca e não sei mais o 
quê, prendendo juizes, fun- 
cionários públicos, empresá- 
rios e até policiais corruptos. 
Em dois anos, já meteu algu- 
mas centenas na cadeia. 

Os envolvidos e seus ad- 
vogados, evidentemente, vão 
chiar. Prefeririam continuar 
nas suas mamatas para todo 

o sempre, e deixa-se isso 
para lá. Mas os cidadãos de- 
vem agradecer e incentivar. 

A críticas são de que as 
operações são sempre meio 
rocambolescas, cinemato- 
gráficas, para inglês ver e jor- 
nalista fotografar. Pode ser. 
E daí? De repente é até me- 
lhor. Têm caráter 'preventi- 
vo', porque a impunidade é 
um alimento e tanto da ban- 
didagem. 

O que não pode. evidente- 
mente, é a polícia agir acima 
das leis e das regras mínimas 
de segurança e de garantias 
dos direitos individuais. Mas 
investigar, tocaiar, denunciar 

e prender bandidos sempre vai 
ser melhor do que deixá-los 
soltos dando sopa e assaltan- 
do o dinheiro público por aí. 

Como ressalvas: as ope- 
rações e respectivas reporta- 
gens sempre mostram uma 
polícia profissional, bem uni- 
formizada e bem armada, de 
filme mesmo. Mas quem for 
ao 'máscara negra' - apeli- 
do do prédio principal da PF 
em Brasília - vai passar por 
um corredor polonês de la- 
múrias. Salários baixos, é 
claro, mas falta de recursos, 
de armas, de viaturas, tudo 
caindo aos pedaços. 

Sem falar nas críticas áci- 

das e mal humoradas à Jus- 
tiça brasileira. Se a PF tem 
sido rápida, a Justiça é de 
uma lentidão assustadora. Se 
a PF apanha por fazer alari- 
do, a Justiça não faz nem ala- 
rido nem nada. E, se uma 
prende bandidos, a outra sol- 
ta. Pior: solta quem pode, 
deixa mofando que não pode. 

Sei não, nada é perfeito e 
ainda falta muito para a PF 
ser uma espécie de FBI dos 
sonhos. Mas, se o resto do 
governo tivesse igual energia, 
disposição e garra, muita coi- 
sa seria diferente. E para 
melhor. (Extraído do Jornal 
"Folha de São Paulo") 
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Grande acidente 

enlutou a família riachãoense 

Dia 7, terça-feira, aconte- 
ceu gravíssimo acidente na 
rodovia BR-230, entre Ria- 
chão e Balsas. 

Um automóvel guiado 
pelo sr. Roberto Orfileno, 
funcionário aposentado da 
Petrobrás, que conduzia sua 

filha Celma, agrônoma da 
Secretaria de Agricultura do 
Maranhão, seu neto André, de 
16 anos, filho da Celma, e 
Socorro, de 67 anos, residin- 
do com a família há 40 anos, 
chocou-se violentamente 
com uma carreta, 15 km dis- 

tante de Balsas, morrendo 
logo em seguida o jovem 
André e Socorro. 

Roberto e Celma tiveram 
ferimentos leves no rosto e no 
corpo, mas sem gravidade. O 
motorista da carreta fugiu de- 
pois do acidente. 

Polícia Federal prende quadrilha de 

grileiros, chefiada pelo superintendente 

do Incra no Pará, em Belém 

Belém (AF) - O superin- 
tendente do Incra (Instituto 
Nacional de Colonização e Re- 
forma Agrária) no Pará, José 
Roberto de Oliveira Faro, foi 
preso, em um hotel em Ma- 
naus (AM), durante a "Ope- 
ração Faroeste", da Polícia 
Federal. 

A Operação foi deflagrada, 
para desarticular uma quadri- 
lha especializada em grilagem 
de terras públicas no Oeste do 
Pará, especialmente na cida- 

de de Santarém. Faro é acu- 
sado de ter recebido R$ 300 
mil para emitir certificados de 
terras, que pertencem à 
União. 

Foram cumpridos até o 
momento 18 mandatos de pri- 
são temporária. Dos presos, 
oito eram servidores do Incra 
no Pará, inclusive o superin- 
tendente do órgão no Estado, 
José Roberto de Oliveira 
Faro, preso em um hotel em 
Manaus (AM), e o superinten- 

dente adjunto, Pedro Paulo 
Peloso da Silva. 

Participaram da ação cer- 
ca de 70 policiais federais. Os 
presos são acusados de cri- 
mes contra a ordem tributá- 
ria, corrupção ativa e passi- 
va, grilagem de terras (Lei 
4947/66) e formação de qua- 
drilha. Todos devem ser 
transferidos para a cidade de 
Santarém, onde foram expe- 
didos os mandados de prisão 
temporária. 

1- José Roberto de Oliveira Faro - Superintendente do Incra no Pará (preso em Manaus/AM); 
2- Pedro Paulo Peloso da Silva - Ex-executor do Incra em Santarém, atual Superintendente adjun- 

to do Incra no Pará; 
3- José Dorivaldo Pinheiro - Servidor do Incra/PA (cedido ao Ministério Público Federal - MPF); 
4- João Eustórgio Matos de Miranda - Servidor do Incra/PA (ex-executor do Incra em Santarém); 
5- Cleysson Jorge Pereira Martins - Servidor do Incra em Santarém; 
6- Jorge Bartolomeu Pereira Barbosa - Servido do Incra em Santarém (afastado); 
7- Ângelo de Souza Marques - Servidor do Incra em Belém (atuação na área de Cartografia); 
8- Almir de Lima Brandão - Servidor do Incra/PA (Representante do Serviço Nacional de Cadas- 

tro Rural, responsável pela emissão do CCIR — Certificado de Cadastro de Imóvel Rural); 
9- José Osmando Figueiredo - Advogado em Santarém. Cogitado para Secretário de Administra- 

ção na Prefeitura de Santarém a partir de janeiro/2005; 
10- Onélia Kzan Pereira Barbosa - Esposa e auxiliar de Jorge Bartolomeu, sevidor do Incra em 

Santarém; 
11- Elizandra Kelen Cardoso dos Anjos - Auxiliar de Jorge Bartolomeu, servidor do Incra em 

Santarém; 
12- Andreza Acássia Martins Marques - Filha de Ângelo (servidor do Incra em Belém), proprie- 

tária de escritório de regularização fundiária na cidade de Santarém; 
13- Clóvis Rogério Casagrande - Empresário. Um dos maiores plantadores de grãos do Oeste do 

Pará. Representante dos grupos Prant e Planalto Verde na Gleba Pacoval em Santarém; 
14- Paulo Miguel Jambers - Empresário. Sócio de Clóvis Casagrande; 
15- Jecivaldo da Silva Queiroz - Advogado em Santarém. Ex-estagiário do Minsitério Público 

Federal; 
16- Cirillo Maranha - Advogado em Santarém. Ex-sócio de Jecivaldo Queiroz; 
17- Moacir Ciesca - Empresário do ramo madeireiro. Proprietário da Madeireira Rancho da Cabo- 

cla, uma das maiores da região; 
18- Edilson José Moura Sena - Servidor demitido do MPF no Pará (DPF). 

MSTEU niACE lin 
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Apartamentos com ar condicionado, frigobar, TV em cores e telefone 

Há também apartamentos individuais a 

preços acessíveis, com ar condicionado e frigobar 

BR-010-ENTRONCAMENTO - 

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

índice da renda per capita dos Estados 

brasileiros divulgados pelo IBGE, esta semana. 

Posição dos Estados no ano de 2002 - Valores em R$ 

Io Distrito Federal  16.361 
2o Rio de Janeiro  11.459 
3o São Paulo  11.356 
4o Rio Grande do Sul  9.958 
5o Santa Catarina  9.272 
6o Amazonas  8.374 
7o Paraná  8.241 
8o Espírito Santo  7.631 
9o Mato Grosso do Sul  7.092 
10° Minas Gerais  6.775 
11° Mato Grosso  6.773 
12° Goiás  5.921 
13° Amapá  5.233 
14° Sergipe  5.082 

15° Rondônia  4.843 
16° Bahia  4.629 
17° Pernambuco  4.482 
18° Roraima  4.162 
19° Rio Grande do Norte  4.039 
20° Pará  3.887 
21° Acre  3.833 
22° Paraíba  3.311 
23° Ceará  3.129 
24° Alagoas  3.012 
25° Tocantins  2.931 
26° Piauí  2.113 
27° Maranhão  1.949 
Média Brasil  7.631 

Cafeteira retorna ao PP e 

anuncia candidatura 

O ex-governador Epitácio 
Cafeteira está de volta ao Parti- 
do Progressista, legenda que li- 
derou durante oito anos no Se- 
nado e se afastou em 2000 para 
se filiar ao PDT e ajudar na ree- 
leição do prefeito Jackson 
Lago. "Não estou trocando no- 
vamente de partido, apenas es- 
tou retornando ao local onde 
sempre fui bem tratado. Tive 
uma conversa muito satisfató- 
ria com o presidente naciona, 
deputado Pedro Correia, e es- 
tou decidido fazer do PP um 
grande partido do Maranhão", 
disse ontem o ex-senador. 

Cafeteira enfatizou que fez 
opção pelo retorno ao PP por 
ser uma legenda "que não está 
nem de um lado e nem do ou- 
tro", numa referência à briga 
envolvendo os grupos do go- 
vernador José Reinaldo e da 
senadora Roseana Sarney. O 
ex-governador observou, po- 
rém, que já se definiu pelo Par- 
tido Progressista, mas que con- 
tinuará em sua ilha, em Brasí- 
lia, esperando ser convocado 
para embate em 2006, quando 
será candidato a deputado fe- 
deral e influenciar na sucessão 
estadual. 

Segundo adiantou o ex-se- 
nador, como não existe a neces- 
sidade de uma filiação imediata 
a data de sua entrada no PP está 
sendo agendada com o presi- 
dente nacional do partido para 
acontecer em São Luís. 

"Estou com muita disposi- 
ção para fazer o PP voltar a ser 
o grande partido que disputou 
e venceu a eleição de 1994, gar- 
fada no TRE. E bom que fique 
claro que sou político que muda 
de partido toda hora. Eu era do 
PPB que se transformou em PP 
e fui seu líder no Senado du- 
rante oito anos", lembra. 

Petrobrás anuncia descoberta de 

petróleo leve no Nordeste 

Andrei Khalip 

Rio de Janeiro (Reuters) 
- A Petrobrás anunciou no dia 
02 que descobriu petróleo leve 
em seu bloco terrestre na base 
Sergipe-Alagoas. 

Em comunicação, a em- 
presa informou que mais per- 
furações são necessárias no 
bloco BT-SEAL-2 para quan- 
tificar as reservas, mas as es- 
timativas preliminares indicam 
reservas recuperáveis de 15 

milhões de barris. 
O petróleo é "leve e de ex- 

celente qualidade", disse a es- 
tatal. O petróleo leve é raro no 
Brasil, embora a Petrobrás te- 
nha feito algumas descobertas 
nos últimos dois anos. 

José Reinaldo 

filiou-se ao PTB terça-feira 

Como estava previsto, o 
governador do Maranhão José 
Reinaldo Tavares filiou-se ter- 
ça-feira, dia 7, ao PTB. O even- 
to aconteceu no Espaço Renas- 
cença. 

Além do Governador, 13 

deputado * ..síaduais deverão 
acompanhá-lo, elevando para 15 
a bancada do PTB na Assem- 
bléia Legislativa do Maranhão. 
Em nível federal não se sabe ain- 
da quantos deverão acompanhá- 
lo à nova agremiação partidária. 

CARTUCHO 

Algumas correntes da opo- 
sição maranhense acham que a 
briga de José Reinaldo com a 
família Sarney foi arrumada 
pelo próprio senador Sarney 
para dividir e enfraquecer a opo- 
sição maranhense. 

Nossos clientes e amigos! 

Nossos votos de Feliz 

Natal e Próspero Ano Novo! 

Remanufatura de Cartuchos 

Jato de tinta e Laser. ÔcaX^acJxc do P&iZãí d& 

Recarregue seus cartuchos e faça economia com qualidade! 

Fone: (99) 3525-9999 4* 

w Kí 
Reciclar é preservar 

a Natureza! 

Av. Getúllo Vargas, I2I9/A (Io Andar) - Centro 

Gntrs Ruas (Maranhão e Piauí) - Imperatriz - Maranhão 



4 FOLHA DO MARANHÃO DO SUL Carolina-MA, 10/12 a 22/12/2004 

Bando assalta agência do Banco do 

Brasil em Grajaú e rouba R$ 600 mil 

Antes de praticar o assalto, o bando passou pelo 

quartel e prendeu todos os policiais 

Um grupo de assaltantes 
aterrorizou Grajaú no início da 
tarde do dia 02. Por volta das 
13h20. entre 8 e 10 homens 
fortemente armados invadi- 
ram a agência do Banco do 
Brasil daquela cidade, de 
onde, segundo informações 
do Delegado Geral da Polícia 
Civil do Estado do Maranhão, 
Nordman Ribeiro, foram rou- 
bados R$ 600 mil. 

No mesmo horário em que 
o assalto foi perpetrado, os 
malotes de dinheiro destina- 
dos a diversos pagamentos 
estavam chegando à agência 
do Banco do Brasil. Os ban- 
didos demoraram cerca de 20 
minutos na prática do assal- 
to. Eles fugiram de Grajaú 
rumo a Barra do Corda, le- 
vando como reféns o^ 10 po- 
liciais militares que foram 
aprisionados, nas próprias vi- 
aturas B lazer e o gerente da 
agência bancária. Os reféns 
foram libertados a cerca de 20 
quilômetros de Grajaú, nas 
proximidades do Povoado 
Alto Brasil. Os assaltantes 
caíram no mato para dificul- 

tar a ação da polícia. 
Policiais de Imperatriz, 

Grajaú e Barra do Corda pas- 
saram o restante da tarde do 
mesmo dia e até boa parte da 
noite no encalços dos bandi- 
dos mas não tiveram êxito. O 
próprio Delegado Regional de 
Imperatriz, Guilherme Sousa 
Filho, está comandando as 
ações, com apoio do Grupa- 
mento de Operações Especi- 
ais - GOE, de Imperatriz. 

O assalto 
O Delegado Nordman Ri- 

beiro informou que os bandi- 
dos chegaram a Grajaú con- 
duzindo uma caminhonete D/ M 
20. Primeiro eles passaram 
pelo Quartel do Destacamen- 
to da PM em Grajaú, rende- 
ram os 10 policiais militares 
que lá se encontravam e os 
prenderam em duas viaturas 
Blazer e rumaram para agên- 
cia do Banco do Brasil, nas 
duas viaturas. Fizeram diver- 
sos disparos com armas pe- 
sadas deixando em pânico os 
moradores da pacata cidade de 
Grajaú. Não houve mortos e 
nem feridos como chegou a ser 

informado. A princípio um 
PM teria sido morto, mas isso 
foi desmentido pelo Delegado 
Nordman Ribeiro. Na agência 
bancária, os bandidos rende- 
ram os seguranças e os funci- 
onários do banco, entre eles o 
gerente, cujo nome não foi in- 
formado, e pegaram R$ 600 
mil. Logo depois fugiram nas 
viaturas levando os policiais e 
o gerente como reféns. Depois 
de terem percorrido cerca de 
20 quilômetros, nas proximi- 
dades do Povoado Alto Boni- 
to, deixaram os reféns e fugi- 
ram para o mato. 

Dois identificados 
O Delegado Nordman Ri- 

beiro afirmou que o bando é 
da região de Grajaú e Impe- 
ratriz. Dois quadrilheiros fo- 
ram identificados, como sen- 
do Wendel Sousa da Silva, 24, 
e Edilson Alves Bandeira, vul- 
go "Neguinho", 23 anos. Os 
dois seriam de Imperatriz. O 
delegado Nordman Ribeiro 
afirmou que a polícia não vai 
dar trégua, vai ficar na região 
até que todos os bandidos se- 
jam presos. 

entro C^arJLup 

A clínica do seu coração 

Rodrigo Ferreira Lins 

Cardiologista / CRM 1255 

Caio Augusto E. do Amaral 

Cardiologista/CRM 1254 

Radu Armand Serbu 

Cardiologista/CRM-TO 061 

Teotônio Marques Queiroz 

Cardiologista / CRM-TO 044 

Valéria Rita Corrêa 

Cardiologista / CRM-T01259 

Foade Suieiman de Magalhães 

Cardiologista/CRM-T01291 

Rua 25 de Dezembro, 420 Centro - Araguaína-TO 

grama, Ecocardiogra- 

Eiia Colorido e Transe- 

sofágico, Teste Ergo- 

ítrfco* Holter, Mapa. 

Fone: (63) 

414-4884 

Já começou a 

noção de Natal e Ano Novo 

UNlAO 

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

- R$1,50 
R$ 38,00 

- RS 2,58 
- R$2,68 

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

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

Preso em Açailândia indivíduo 

acusado de roubo de carro e carga 

Bandidos são presos e postos em liberdade 

Dia primeiro, foi preso por 
policiais militares de Açailândia 
o elemento Miquéias Madeira 
da Silva, 28, um dos acusados 
de ter invadido a residência do 
vendedor autônomo Edvaldo 
Piolina Teixeira,' 35, morador 
da Rua Isabel Cafeteira, 4, 
Ouro Verde, onde foi roubado 
um carro carregado com pro- 
dutos de limpeza. 

Segundo informações da 
polícia açailandense, Miquéias 
Madeira foi preso em Açailân- 
dia, juntamente com mais dois 
comparsas, acusados de assal- 
to a uma franquia dos Correios 
naquela cidade. 

O vendedor autônomo Ed- 
valdo Piolina reconheceu Mi- 
quéias como sendo um dos 
dois elementos que praticaram 
o assalto em sua residência. No 
dia 24, dois elementos, entre 
eles Miquéias Madeira, invadi- 
ram a residência de Edvaldo, 
ambos portando pistolas, ren- 
deram o vendedor sempre di- 
zendo que queriam o dinheiro 
que ele tinha sacado em uma 
agência bancária. Edvaldo dis- 
se para ele e o seu comparsa 

que não tinha dinheiro. 
Mediante esse fato, Miquéias 

e o seu comparsa roubaram o 
Saveiro CL, ano 1991, cor pra- 
ta, placa HOL-5521 Imperatriz 
(MA). O veículo estava carre- 
gado com produtos de limpe- 
za, além de várias essências de 
preparar desinfetantes, que Ed- 
valdo Piolina venderia em cida- 
des do Estado do Tocantins. O 
carro estava canegado para vi- 
ajar para o Bico do Papagaio. 
Miquéias e seu comparsa rou- 
baram ainda a carteira porta cé- 
dula do autônomo, onde conti- 
nham R$ 19,50 e todos os seus 
documentos pessoais. 

Em liberdade 
O que não se entende é 

como Miquéias Madeira se en- 
contrava em liberdade. Ele já 
tem várias passagens pela polí- 
cia. No ano passado, foi preso 
e autuado em flagrante delito 
por acusação de fazer parte do 
bando que arrombou a loja Zu- 
mica, na avenida Getúlio Var- 
gas, de onde foram roubados 
mais de R$ 100 mil. Ainda no 
ano passado, mais precisa- 
mente em novembro, já de- 

pois que foi solto pelo furto 
na loja Zumica, ele e seu 
principal comparsa, Kedson 
dos Santos Passos, 24, que 
pode ser o seu companheiro 
no assalto ao vendedor au- 
tônomo, arrombaram o veí- 
culo Frontier de proprieda- 
de do delegado Josenildo 
José Ferreira, de onde rou- 
baram um DVD e um toca 
CD. 

O carro foi arrombado na 
avenida Bernardo Sayão, 
quando estava em poder da 
esposa do delegado, a promo- 
tora Fernanda Helena, que 
o estacionara naquela aveni- 
da. Miquéias foi preso, autu- 
ado em flagrante delito jun- 
to com Kedson, os quais fo- 
ram mandados para a Cen- 
tral de Custódia de Presos de 
Justiça-CCPJ. Novamente 
estava cm liberdade. 

Por conta disso é que a po- 
lícia diz que os bandidos de 
Imperatriz não se renovam, são 
sempre os mesmos que são 
presos e colocados em liberda- 
de. (Extraído do Jornal "O 
Progresso) 

Senador Leomar Quíntanilha escolhido 

coordenador da Bancada federal da Região Norte 

O Senador Leomar Quintu- 
nilha foi escolhido coordenador 
da Bancada (Deputados e Se- 
nadores) da Região Norte junto 
à Comissão Mista de Planos e 

Orçamento do Congresso Na- 
cional para o Exercício de 2005. 
A Coordenação tem como fun- 
ção principal a articulação da 
bancada de deputados e sena- 

dores da Região Norte pára es- 
colha das emendas do Orça- 
mento que definem as priorida- 
des daquela região, sua aprova- 
ção e posterior execução. 

COPYSERVICE 
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COPIADORAS RICOH 

Venda 

Locação 

Serviços técnicos 

Fone: (99) 3523-3824 

MICROCOMPUTADORES 

• 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 

O 

Injetável para bovinos 

IVOMEC E VOCÊ 

CRIADORES DO FUTURO 
AGROQUIMA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS L.TDA. 

Fone: (63) 414-4666 - Araguaína-TO 

Av. Conego João Lima, 645 - Entrocamento 

Dow AgroSciences 

Tordon 

Porque melhor que economizar, é ganha dinheiro. 
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ANTÔNIO RODRIGUES BEKMAN — Representante da Folha do Maranhão do Sul em várias cida- 
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Goiatins - TO 

Queremos agradecer cada um dos 

nossos clientes pela preferência; que 

Deus abençoe cada um de nós, reali- 

zando nossos desejos e abrandando o 

coração dos seres humanos. Que o Se- 

nhor ilumine nossos passos nos guian- 

do sempre pelo o caminho do bem. 

Desejamos a todos um Feliz Natal e 

um Próspero Ano Novo. 

Esses são os votos de Antônio Lima 3 

e Maria Coelho, proprietários do Posto 

Tiquara. 
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As epoderossis 

As poderosas têm o prazer de convidar toda a população 

de Campos Lindos e cidades vizinhas para participar da 

grandiosa festa de natal que se realizará no dia 24/12/04. 

Animação: Banda Mulequim e Arte'Manha de Balsas. 

Local: Clube das Poderosas - Campos Lindos - TO. 

As mesmas desejam a todos um Feliz Natal e um Prós- 

pero Ano Novo. 

Glória e Francinete 

mwom 
PftiS 

a 

Prefeitura Municipal 

de Feira Nova - MA 

Declaração de Môso à Folha do Maranhão do Sul 

° o 

No período de 3 anos e 11 
meses, trabalhei bastante, com 
dignidade e responsabilidade. 
Mas todos sabem que as difi- 
culdades são muitas e por isso 
não consegui realizar tudo que 
planejei. 

Assim mesmo, nesses 3 
anos e 11 meses de trabalho e 
luta, consegui realizar muitas 
obras, mas gostaria de ter feito 
muito mais, algumas importan- 
tes como mais calçamento de 
ruas, saneamento básico e ca- 
sas populares. 

Além disso, construí o Co- 
légio Paulo Dias e comprei uma 
casa para a sede da Unidade de 

Prefeito de Feira Nova, Môso 

Saúde e aumentei a rede de 
energia em 50% na cidade e par- 
te do município. 

Afirmo com orgulho que Fei- 

ra Nova, sob nossa administra- 
ção. avançou muito para se tor- 
nar um dos.mais prósperos mu- 
nicípios do Sul do Maranhão. 

Secretaria de AsssistênciaSocial realiza projetos 

Dia 19 de novembro de 2004, na Câmara Munici- 

pal de Feira Nova do Maranhão, foi aprovado um pro- 

jeto de lei que cria o Conselho Municipal do Idoso, 

proposto pela atual Secretária de Ação Social, Eli- 

sângela da Costa Coelho. 

Mensagem de Natal de Elisângela 

Estamos trabalhando juntos nesses 4 anos foi uma expe- 

riência enriquecedora, onde muito aprendi e de onde muitas 

coisas boas guardarei com saudades. Por tudo o que signi- 

fica estar à frente desse trabalho, gostaria de deixar aqui 

registrados meus votos de um natal realmente feliz e abençoa- 

do por Deus e um ano novo repleto de vitórias, em que cada 

dia seja o melhor do ano. 

Elisângela da Costa Coelho 

Secretária de Ação Social de Feira Nova 

Hotel Campos Lindos 

m 

Neste fim de ano, não poderíamos dei- 

xar de agradecer a preferência de cada 

pessoa que aqui hospedou-se. 

Esperamos contar sempre com sua 

presença, um Feliz Natal e um Prós- 

pero Ano Novo. 

Jandir Barzotto e Família 

LEÃO AUTO PEÇAS 

Tudo em peças para automóvel, óleo para motores, freios 

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

Proprietário; José de Assis Leão 

Rua Io de janeiro 889 - Centro - Goiatins-TO. Fone: (63) 469-1418 

CASA DO CONSTRUTOR 

Materiais para construção 

I * 

Fone: 

(63) 484-1300 

Proprietário: Bernadino 

Coelho e Maria Coimbra 

End.: Av. Tocantins - Campos Lindos-TO 
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Veja estas e outras notícias de Carolina no site www.carolina.com.br ■ Veja estas eoutras notícias de Carolina no site www.carolina.com.br 

O carolmense 

gpvbevmxzx ©rikem Som Jteürn l 

Instituição de âmbito Internacional, Científica, Educativa, Filantrópica. Honorífica e Social, inscrita de 
acordo com a lei n0 4.857 de 09 de novembro de 1939 e na forma dos artigos n0114 e 119 da lei n0 6.015 de 
81 de dezembro de 1973, com registro no Ministério da Fazenda com C.G.C. n0 51.169.282/0001-96 

São Paulo, ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo 

ilustríssimo senhor dr. Noel Emiliano Lang 

Temos a imensa satisfação de levar ao vosso conhecimento, que a SOBERANA ORDEM 
DOM PEDRO I, por voto unânime do Conselho de Honrarias e Méritos, tem a honra de 
recebê-lo como membro efetivo e conferir a V. Senhoria a Láurea e medalha DOM PEDRO I, 
no grau cavalheiresco de COMENDADOR da REPÚBLICA BRASILEIRA, com todas as hon- 
ras, direitos e privilégios inerentes ao Título. 

Faremos as seguintes comemorações: 450° ANOS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE 
SÃO PAULO, 504° ANOS DO DESCOBRIMENTO DO BRASIL, 182° ANOS DA INDE- 
PENDÊNCIA. 

Realizaremos solenidade pública, nos santuosos salões do Terraço Itália à Av. Ipiranga 344 
f- 40° andar na Capital de São Paulo, em data a ser comunicada com antecedência. 

Neste evento estarão presentes personalidades do nosso mundo social, político, econômi- 
co, empresarial, como autoridades civis, militares, diplomáticas e eclesiásticas. 

Será servido coquetel de apresentação e confraternização, seguido de JANTAR DE GALA 
que constarão do programa-convite a ser enviado previamente aos homenageados e convida- 
dos. 

Aproveitamos o ensejo para apresentar a V. Sa., os protestos de nossa mais alta estima e 
| distinta consideração. 

Fraternalmente, 
Prof. Dr. José Antônio Viana Dias 

Presidente 

AVISO 

Ausonio Gamara 

O advogado Ausônio Câmara avisa a seus clientes e amigos que mudou seu escritório para a 
Avenida Adalberto Ribeiro n0 557 (defronte à Constrular), onde os aguarda. 

"ATRAS DO NOSSO RASTRO 

HÁ SEMPRE UMA 

GRANDE OBRA" 

PNEUS FORT 

RECAPAGEM, CONSERTOS 

DUPLAGENS: 

AGRÍCOLAS - TERRAPLENAGEM 

ROD. BELÉM BRASÍLIA, 

KM 1346 - AEROPORTO 

FONES: (99) 3523-1905/ 

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

Imperatriz-MA 

A Polícia Federal fecha rádios 

comunitárias em Carolina 

No início da semana, a Polí- 
cia Federal chegou de surpresa 
em Carolina e fechou duas rádi- 
os comunitárias, aprendendo, 
seus equipamentos, por consi- 
derá-las ilegais. 

A PF é uma organização que 
vem merecendo respeito, pelo 
seu comportamento sério e duro 
com os transgressores, especi- 

almente com os corruptos, os 
fraudadores, e com bandidos de 
colarinho branco. 

Nesse caso de Carolina, 
achamos que não havia neces- 
sidade de medidas tão fortes, 
pois as rádios prestavam servi- 
ço à comunidade, noticiando fa- 
tos e denunciando a ação dos 
assaltantes e dos bandidos que 

vêm aterrorizando a população - 
Uma delas e dirigida pelo vigá- 
rio de Carolina. o padre Noleto 
Júnior, homem sério, calmo, e ci- 
oso de sua missão sacerdotal. 

Achamos que a Polícia Fe- 
deral deveria, antes de tudo. vir 
a Carolina para prender os la- 
drões, assaltantes e criminosos 
que infestam a cidade. 

A Prefeita Toinha Jucá visita o interior, veri- 

ficando obras e o funcionamento das escolas 

Quase todos os finais de 
semana, a prefeita Toinha 
Jucá tem visitado o interior do 
município, ouvindo a popula- 

ção, e verificando o funcio- 
namento das escolas. Ama- 
nhã, sábado, segundo fomos 
informados ela deve visitar o 

povoado de Buritirana. 
Na cidade, a prioridade 

tem sido, manter as ruas lim- 
pas e o hospital funcionando. 

mãlül 

I 

..... 

ucá A prefeita Toinha Jucá teve um carinho especial com o povoado de Buritirana, 
jdistante cerca de 40 km da sede, tendo estruturado moderno colégio, do Io grau 1 
' completo, que utiliza energia solar e telefone via Embratel ® 

Pesquisa de informações turísticas 

Dia 29. teve início um levantamento de 
informações turísticas para confecção do CD 
Rom promocional de Carolina, expondo os 
atrativos turísticos, infra-estrutura do muni- 
cípio, análise do perfil da demanda turística 
e o aspecto sócio-econômico, que servirá 

como instrumento de plano estratégico para 
o turismo. 

A pesquisa está sendo dirigida pelo sr. Tar- 
císio Agostinho, da empresa Exame Consul- 
toria e Pesquisa, e pelo coordenador Leonar- 
dus Borges, do Sebrae de Balsas. 

a do Fazendeiro 

Produtos Agropecuários 
MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO 

I 

Materiais1 

Esportivos 

Rua Antônio 

Jacobina, 1225 

Balsas-MA 

'Tintas 

para 

Veículo 

... 

354Í-307 

3541-3498 

J& m 

m 

ZÊi 
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FACIMP disponibiliza vagas gratuitas 

Batista Guimarães 

O estudante que tiver dentro das exigênci- 
as do MEC e quiser concorrer a uma das 86 
bolsas de estudos integrais que a FACIMP irá 
disponibilizar, poderá efetuar sua inscrição no 
site do MEC: www.mec.gov.br/prouni. Vale 
lembrar que as inscrições tiveram início on- 
tem, segunda-feira, e serão estendidas até o 
dia 17 de dezembro. O ProUni é um programa 
do Governo Federal que prevê a concessão 
de bolsas de estudos totais ou parciais para 
alunos de baixa renda em instituições privadas 
de ensino superior. 

O Ministério da Educação (MEC) deferiu 
no último dia 24 de novembro, a proposta de 
adesão da Faculdade de Imperatriz - FACIMP 
ao Programa Universidade para Todos - ProU- 
ni, programa do Governo Federal que prevê a 
concessão de bolsas de estudos totais ou par- 
ciais para alunos de baixa renda em institui- 
ções privadas de ensino superior. 

O programa teve sua regulamentação pu- 
blicada no "Diário Oficial" da União no dia 18 
de outubro. A partir daí, a FACIMP, vendo a 
necessidade de muitos estudantes que não pos- 
suem condições de pagar uma mensalidade 
numa faculdade particular, resolveu aderir ao 
programa. 

O estudante que tiver dentro das exigênci- 
as do MEC e quiser concorrer a uma das bol- 
sas de estudos que a FACIMP irá disponibili- 
zar, poderá efetuar sua inscrição até o dia 17 
do mesmo mês para se inscrever no site do 
programa: www.mec.gov.br/prouni. O resul- 
tado da primeira etapa será divulgado em 20 
de dezembro. 

O Diretor Administrativo e Financeiro da 
FACIMP, João Carlos Japiassú, fez questão, 
inclusive, de oferecer aos interessados a pos- 
sibilidade de efetuarem suas inscrições gratui- 
tamente no laboratório de pesquisas da Facul- 
dade, localizado na Biblioteca Central. 

A Diretora Geral, Dorlice Souza Andrade, 
ressalta a "importância desse programa para 
atender a classe menos favorecida da região 
tocantina e do Brasil". 

Vagas: São critérios para concorrer uma 
as bolsas integrais," alunos com renda familiar 
"per capita' de até um salário mínimo e meio 
(R$ 390). Além de comprovar e fazer o Enem 
no ano de 2004, disputam as vagas quem fez 
todo o ensino médio em escola pública ou foi 
bolsista em instituição privada; portador de ne- 
cessidades especiais; negro e indígena. Os pro- 
fessores que estiverem no efetivo exercício 
do magistério na rede pública, que não tenham 
cursado uma licenciatura ou pedagogia, que 
tenham feito o Enem este ano, podem con- 
correr a uma vaga independente da renda 'per 
capita' familiar. 

Exigências: O aproveitamento de, no mí- 
nimo, 75% das disciplinas é a exigência que 
o MEC faz para os estudantes que ingressa- 
rem nas vagas do Prouni. Eles também deve- 
rão ter freqüência de 75% da carga horária, 
que será controlada pela instituição e infor- 
mada ao ministério ao final de cada semestre 
ou ano letivo. 

A quantidade de vagas oferecidas pela FA- 
CIMP no ProUni é a seguinte: 

Administração (noturno) - 6 vagas 
Ciências Contábeis (noturno) - 6 vagas 
Direito (noturno) - 4 vagas 
Direito (matutino) - 4 vagas 
Economia (noturno) - 6 vagas 
Enfermagem (diurno) - 6 vagas 
Farmácia-Bioquímica (diurno) - 6 vagas 
Normal Superior (noturno) - 6 vagas 
Normal Superior (matutino) - 6 vagas 
Odontologia (diurno) - 3 vagas 
Pedagogia (matutino) - 5 vagas 
Sistemas de Informação (noturno) - 6 vagas 
Turismo (matutino) - 6 vagas 
Química (noturno) - 6 vagas 
Zootecnia (diurno) - 4 vagas 

m 
c> 

Ft* 

faculdade de imperatriz 

PARABÉNS, UNIVERSITÁRIOS! BEM-VINDOS À FACIMP! 

A Família Facimp continua aumentando. Agora, com o resultado do vestibu- 

lar de 2005, são mais de quatrocentos novos membros que se incorporam à 

Faculdade de Imperatriz. Eles se juntam aos universitários veteranos que 

dão vida, alegria, cor e, sobretudo, esperança às manhãs, tardes e noites do 

nosso campus. 

A Facimp tem orgulho de abrigar centenas de futuros profissionais, que con- 

tribuirão, a partir de Imperatriz, para a mais radical das transformações de 

que o mundo se vem beneficiando — a Revolução do Conhecimento. 

Aos novos universitários, sejam bem-vindos, sejam estudiosos, sejam per- 

severantes, sejam felizes. 

Antônio Leite Andrade 

Presidente da ARTEC - Associação Região Tocantina de Educação 

e Cultura 

Dorlice Souza Andrade 

Diretora Gerai da FACIMP - Faculdade de Imperatriz 

Faculdade de Imperatriz 

Qualidade de ensino, qualidade de vida. 

www.facimp.edu.br 

(0**99) 3524-8298 

Av. Prudente de Morais, s/n2 - Qd. 1/6 - Residencial Kubitschek 

Imperatriz - Maranhão 

Qualidàd 

* 

I 
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Administração 

de Empresas 

Direito 

Ciências 

Contábeis 

Enfermagem 

Normal Superior 

Química 

i Ciências 

Econômicas 

Farmácia/ 

Bioquímica 

Pedagogia 

Sistemas 

de Informação 

Zootecnia 

Turismo 

Aj-m 

" "Que o Natal de todos seja de 

: muita esperança e que 2Í5 

chegue com todas as 

realizações possíveis e 

twmi 

(.lf> 

imaginárias". 

São os votos da Família 

FACIMP 

FACULDADE DE IMPERATRIZ 

wmfacifnp.etlu,br 

li 

Av, Prudente de Morais, s/n0 - Qd, 1/5 ■ Residencial Kubitsdiek 

Imperatriz-Maranhão 
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O Encontro de Carolina, dia 4, reuniu os funcionários 

do Banco do Brasil do Sul do Maranhão 

Foi uma festa maravilhosa, 
que reuniu os funcionários do 
Banco do Brasil das 45 agênci- 
as do Sul do Maranhão para, 
juntos, durante 12 horas, gozan- 
do de um dos cenários mais lin- 
dos da nossa região, as cacho- 
eiras do complexo turístico do 
Itapecuru no município de Ca- 
rolina (MA), poderem se conhe- 
cer, conversar, apertar as mãos 
como amigos e companheiros 
que lutam na mesma batalha, 
que visa manter o Banco do 
Brasil na vanguarda do crédito 
em nossa região, conservando 
hasteada a bandeira do primei- 
ro banco fundado no Brasil, no 
principio do século XIX, ainda 
no reinado de Dom João VI, ban- 
co que participou de toda a tra- 
jetória da Nação brasileira; da 
Independência à Guerra do 
Paraguai, da República até os 
nossos dias. quando enfrenta 
o assédio violento de fatores e 
organismos externos. 

Os bancários se sentiram 
felizes: os de Imperatriz, 
Açailândia e Santa Inês, 
conversando ao redor de mesas 
colocadas em diversos pontos, 
com seus companheiros de 
Porto Franco, Carolina e Tasso 
Fragoso; os de João Lisboa e 
os de Grajaú tomando uma 
cerveja com os de Balsas, os de 
Lago da Pedra e assim por 
diante. 

E felizes ficaram os 
idealizadores e organizadores 
da festa: o superintendente re- 
gional de Imperatriz, Geraldo 
Rodrigues da Silva, que ideali- 
zou o encontro, e junto com os 
gerentes das Agências elege- 
ram a cidade de Carolina para 
sediar esse primeiro encontro; 
todas as providências, da orga- 
nização aos preparativos finais 
foram feitos com muito carinho 
pela Comissão Organizadora - 
os carregadores de Piano - 
composta da Equipe da SUREG 
e dos funcionários e familiares 
da agêrncia de Carolina, para 
que o Encontro tivesse êxito e 
fosse realmente um Encontro 
histórico. E Flávia, a Gerente da 
agência anfitriã, estava 
felicíssima, recebendo os con- 
vidados como Mamãe Noé, 
num vestidinho vermelho, com 
seu chapéu branco, incansável 
durante toda a semana que an- 
tecipou o Encontro. 

Felizes ficaram também to- 
dos os dirigentes do Banco do 
Brasil que chegaram ao local: o 
Superintendente Estadual do 
Maranhão, Hércules Antônio 
Xavier, que manifestava sua 
alegria em todos os contatos 
com os funcionários e com os 
visitantes e repórteres presen- 

m 

O vice-presidente da Gestão de Pessoas e RSA do Banco do Brasil, 
sr. Luiz Hoswaldo SanfAgo Moreira, com a equipe de Carolina (Os carregadores de Piano) 

V 

O vice-presidente da Gestão de Pessoas e RSA, do 
Banco do Brasil sr. Luiz Hoswaldo SanfAggo Moreira, 
sendo entrevistado pela Folha do Maranhão do Sul 

tes no evento; felicíssimo esta- 
va, também, o vice-presidente 
da Gestão de Pessoas e RSA, 
do Banco do Brasil, sr. Luiz 
Hoswaldo SanfAgo Moreira, 
que veio de Brasília para parti- 
cipar da festa de confraterniza- 
ção e achou tudo estupendo, 
do cenário da festa até a sua 
organização e o clima de amiza- 
de e de alegria que encontrou. 
E mais feliz ainda estava todo o 
grupo de funcionários da Agên- 
cia de Carolina que trabalhou 
ao lado de Flávia. 

E nesse clima, o sábado, dia 
4, encerrou-se, tendo grande 

As agências se reúnem para confraternizar. Na foto, 
funcionários de algumas agências, destacando-se os 

de Porto Franco e Santa Inês 

número de bancários permane- 
cido em Carolina, para, domin- 
go irem à Pedra Caída, outro 
cenário maravilhoso produzido 
pela nossa natureza, talvez o 
mais majestoso de todo nordes- 
te brasileiro, tendo alguns gru- 
pos chegado até a cachoeira de 
São Romão, no Rio Farinha. 

O Encontro dos bancários, 
no dia 4, teve início às sete ho- 
ras, quando os participantes co- 
meçaram a chegar, acompanha- 
dos de seus familiares, seguin- 
do-se um farto café com muitas 
frutas, doces, queijos, requei- 
jão e geléias das doceiras da ci- 
dade; às 15:00 horas, houve o 
discurso do Vice-Presidente da 
Gestão de pessoas, seguido da 
distribuição de prêmios e sor- 
teio de brindes pelo Superinten- 
dente Regional de Imperatriz e 
Superintendente Estadual do 
Maranhão; ao meio-dia, houve 
almoço para todos os partici- 
pantes, e refrigerante, cerveja e 
tira-gosto servido durante todo 
o dia que foi alegrado por pa- 
lhaços e pela banda Santropê, 
de Imperatriz, tendo ficado gra- 
vado indelevelmente na mente 
de todo o funcionalismo do 
Banco do Brasil, das 45 agênci- 
as do Sul do Maranhão. 

m 

m 

Uma visão do balneário do Itapecuru, em Carolina, no dia 
do encontro dos funcionários do Banco do Brasil do Sul do Maranhão 

mmm 

Da esquerda para a direita, estão a sra. Gardênia, esposa do superintendente regional 
de Imperatriz; o sr. Luiz Olwaldo Sant'Ago Moreira Lima, vice-presidente da Gestão de 
Pessoas e RSA, do Banco do Brasil, o superintendente estadual do Maranhão, Hércules 

Antonio Xavier, o superintendente regional de Imperatriz, sr. Geraldo Rodrigues da Silva, 
o gerente da agência do Banco do Brasil de Sta. Inês e sua esposa 
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]osé Emídio Albuquerque e Silva 

José Emídio Albuquerque e Silva nasceu em Carolina, Maranhão, no dia 9 de maio de 1955. 
Engenheiro civil pela Universidade de Brasília (UnB), formado em 1981 e pós-graduado {latu sensu) 
em Engenharia de Segurança do Trabalho na mesma universidade, em 1993. Trabalha na função de 
engenheiro no Arquivo Nacional/CS/PR. 

Suas obras mais conhecidas são o livro de poesias Janela e o romance Pétala do Tempo. José 
Emídio foi distinguido agora com o Prêmio Cultura Nacional Talento Literário Brasileiro, tendo três 
poemas incluídos no lançamento da Sheirt Editores. Publicamos um de seus poemas, nesta edição. 

Rio Tocantins 

Na cidade em que nasci 
Passa um lindo rio 
Que corre vagaroso 
Por anos a fio 

Pro rio que tanto olhei 
Tem uma praça 
Onde corri em noites de lua 
Sem postes, luzes e fios 

Tem casario univitelino 
Que seipenteia azul 
Bebendo os reflexos 
As luzes dos barcos 
Que choram no rio 

Na praça em que nasci 
Poderia ter sido sapo 
Para cantar extasiado 
Pela águas das chuvas 
Que correm para o rio 

T- 
$ 

A Academia Açailandense de 

Letras admite novos membros 

AAL - Academia Açailandense de Letras 
Fundada em 29 de abril de 2004 
Rua Ceará, 494 - Centro - Açailândia - MA. CEP: 65930-000 
CNPJ; 06.275.166/0001-05 - Teiefaz (99) 3538-1105 

A Academia Açailandense de Letras, de acordo com seu Estatuto, abre 13 vagas para mem- 
bros correspondentes e 02 vagas para membros efetivos em 2005. 

Os interessados deverão apresentar até o dia 31 de janeiro de 2005, na secretaria da Acade- 
mia, o Curriculum Vitae acompanhado de cópias dos documentos pessoais e dos títulos de que 
seja possuidor, devidamente encadernado, para posterior avaliação conforme critérios regula- 
mentares no regimento da A.A.L. 

Os candidatos que tiverem livros publicados devem mandar exemplares de suas obras para a 
Academia. 

A data mínima para ter ingresso na Egrégia Academia Açailandense de Letras é de 21 anos. 
As vagas para membros correspondentes ficaram assim distribuídas; 
Brasília (uma vaga), Bahia (uma vaga), Ceará (uma vaga), Goiás (uma vaga), Minas Gerais 

(uma vaga), Pará (uma vaga), Paraíba (uma vaga), Piauí (uma vaga), Rio de Janeiro (uma vaga), 
Rio Grande do Norte (uma vaga), Maranhão (três vagas, sendo que uma fica para a região norte, 
outra para o Leste e outra para o sul do Estado). 

Para os municípios da região Pré-Amazônia, Maranhense, Tocantinense e Paraense ficam 
reservado duas vasas para membros efetivos. 

No cabeçalho deste edital você encontra o endereço para contato. Açailândia, 29 de novembro 
de 2004. 

Evangelista Mota Nascimento 
Presidente da AAL 

Av. Adalberto Ribeiro, 731 

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

O Supermercado e Panificadora Anápolis e o Bu- 

ganville Anápolis desejam aos seus clientes e ami- 

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

Temos para os nossos clientes um super-show de 

prêmios dia 30 de dezembro. São 12 prêmios valio- 

sos. 

Temos também a melhor opção para suas com- 

pras natalinas. Venha conferir e faça seu cadastro. 

Até 40 dias de prazo. 

O BUGANVILE ANÁPOLIS, situado à Av. 5 

Q 8 c/12, COAHB. Preços acessíveis. 

Tel (99) 3531-3193 - Carolina-MA 

O dia da caça 

e 

Fernando Sabino 

A caçada estava marcada para as 7 horas. Desde as 6, porém, Paulo e eu já estávamos de pé, aguardando a 
| chegada de seu Chico Caçador. 

- Seu Chico vai trazer as espingardas? 
- Vai. E cachorro também. 
- Cachorro? Para que cachorro? 
Olhei com pena meu companheiro de aventura: 
- Onde você já viu caçada sem cachorro, rapaz? 
- Ele disse que hoje vai ser só passarinho. 
- Passarinho para ele é codoma, macuco, essas coisas... 
Em pouco chegava seu Chico, todo animado: 
- Tudo pronto, meninos? 
De pronto só tínhamos o corpo. Seu Chico trazia atravessadas às costas duas espingardas de caça e usava 

| um gibão de couro, uma cartucheira, vinha todo fantasiado de caçador. Ao seu redor saracoteava um cachorro: 
- O melhor perdigueiro destas redondezas. 
Na varanda da fazenda, seu Chico se pôs a encher os cartuchos, meticulosamente, usando para isso uns 

| aparelhinhos que trouxera, um saquinho de pólvora, outro de chumbo: 
- Vai haver codoma no ai moço para a família toda - dizia, entusiasmado. 
Despedimo-nos comovidos da família e partimos através do pasto. Seu Chico, compenetrado, ia dando 

| instruções, procurando impressionar; 
- Parou, esticou o corpo, endureceu o rabo? Tá amarrado. É só esperar o bichinho voar e tacar togo! 
- Seu Chico, nós não vamos passar perto daquele touro, vamos? 
- Aquele touro é uma vaca. 
A vaca levantou a cabeça e ficou a olhar-nos, na expectativa. 
- Por via das dúvidas, me dá aí essa espingarda. 
Fomos passando com jeito perto da vaca. 
- Bom-dia - disse eu. 
- Buu - respondeu ela. 
Ao sopé do morro o cachorro se imobilizou. 
- É agora! Me dá aqui a espingarda! 
- Fiquem quietos - comandou seu Chico, num sussurro. 
- Que foi, seu Chico? Não estou vendo nada... 
Alguma coisa deslizou como um rato por entre o capim rasteiro, levantou vôo espadanando as asas. 
-Fogo! Fogo! 
Paulo atirou na codoma, eu atirei em seu Chico. 
-Cuidado! 
- Que bicho é esse? 
Seu Chico suspirou, resignado: 
- Era uma codoma. Não tem importância... Olha, quando atirar outra vez, vira o cano pro ar. O chumbo 

[passou tinindo no meu ouvido. 
No ar ficaram apenas duas fumacinhas. Fomos andando, seu Chico carregou novamente nossas espingardas. 

| Assim que o cachorro se imobilizava, ficávamos quietos, farejando ao redor, canos para o ar. 
-Vira isso pralá! 
-Agora! Fogo! 
Mal tínhamos tempo de ver uma coisa escura desaparecer no céu, como um disco voador. 
- Assim também não vai, seu Chico. Não dá tempo... 
- Me dá aqui essa espingarda. Deixa eu matar a primeira para mostrar como é que é. 
Andamos o dia todo pelo pasto. Nada de caça. 
- Nem ao menos uma codominha - suspirava seu Chico, quando o sol começou a dobrar o céu. - Tem dia que 

| eu mato mais de quinze macucos. 
Andando, subindo morro, saltando cerca, atravessando valas, pisando em barro, escorregando no capim. O 

| estômago começou a doer. 
- Seu Chico, o melhor é a gente desistir. Estamos com fome. 
- Hoje no jantar vocês comem perdiz. Ou eu desisto de ser caçador. 
Sua honra estava em jogo. A tarde avançava e seu Chico perserutando o pasto, açulando o cachorro. Paulo, 

| sentado num toco - desistira de andar: tirara o sapato e coçava o dedão do pé. Resolvi também fazer uma parada 
para caçar carrapatos. Seu Chico desapareceu numa dobra do terreno. De repente, pum! Pum! - era o caçador 
solitário. Teria acertado desta vez? A vaca de novo. Vinha vindo pachorrentamente pela picada aberta por ela 

[própria. 
- Cuidado, Paulo! - preveni. - Olha a vaca. 
Paulo se voltou para a vaca, que já ia passando ao largo; 
- Buuu! - fez com desprezo. 
A vaca se deteve, voltou-se nos flancos e de súbito disparou num pesado galope em sua direção. Paulo deu 

| um salto, abriu a correr, passou por mim como um raio: 
-Foge! Foge! 
Atrás de nós a terra estremecia e a vaca bufava, escavando o chão com as palas. 
- Seu Chico! Socorro! 
Em poucos minutos e aos saltos, escorregadelas, trambolhões, cruzamos o terreno que leváramos toda a 

j manhã a conquistar. Já na porteira da fazenda, nos voltamos para ver a vaca, que ficara para trás, entretida com 
| uma touceira de capim. 

- Devo ter falado algum palavrão em língua de vaca. 
Em pouco regressava seu Chico, cabisbaixo, desmoralizado, quase chorando: 
- Errei até em anu. 
Procuramos consolá-lo: 
- Um dia é da caça e outro do caçador, seu Chico. 
Deixou conosco as espingardas e foi-se pelo pasto mesmo, evitando a fazenda e o opróbrio aos olhos dos 

| moradores. Paulo e eu nos coçávamos, sentados no travão da cerca, quando ambos demos um grilo: 
- Epa! Que é aquilo? 
-Você viu? 
Uma caça, uma caça enorme! Um gigantesco galináceo que ao longe ganhava o morro cm disparada, sumindo 

| ali, surgindo lá - uma cegonha? 
- Cegonha nada! Uma avestruz! 
Saímos como loucos em perseguição da avestruz. Nas fraldas do morro disparamos o primeiro tiro. 
- Socorro! - berrou a avestruz. 
Deu um salto e abriu fuga com suas pemocas longas, morro acima. Ah, se seu Chico nos visse agora! 
-Pum! 
-Socorro! 
E a ave pemalta fugia espavorida, escondendo-se na vegetação. íamos no seu encalço, implacáveis. 
- Pum! - trovejava a espingarda. 
- Não! Não! - implorava a avestruz na sua fuga, largando penas pelo caminho. 
A noite veio surpreender-nos do outro lado do morro, já às portas da cidade. Voltamos para a fazenda 

| estropiados, roupas rasgadas, sapatos pesados de barro. Fomos recebidos com alegre expectativa: 
- E então? Caçaram alguma coisa? 
- Com seu Chico, nem um passarinho. Mas depois que ele foi embora quase apanhamos uma caça esplên 

| dida, uma avestruz deste tamanho... 
O dono da fazenda pôs as mãos na cabeça: 
- Minha siriema, que eu mandei vir da Argentina! Imagine o susto da coitadinha! 
Embarafustamo-nos pela cozinha, completamente derrotados. 
- Que vamos ter hoje no jantar? - perguntei à cozinheira. 
- Galinha ao molho pardo. 
- Já matou? 
-Não. 
Empunhei a espingarda com decisão e voltei-me para o galinheiro, mas Paulo cortou-me os passos: 
E propôs que na manhã seguinte saíssemos para caçar borboletas. 
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Classificação do Brasileirão 

1° Atlético-PR  85 
2o Santos  83 
3o São Paulo  81 
4o Palmeiras  75 
5o Juventude-— -  70 
6o Goiás  69 
7o Corinthians  - 68 
8o Fluminense —  63 
9o Inter-RS   61 
10° Ponte Preta  -61 
1 Io Figueirense —  60 
12° Coritiba  58 

13° Paraná Clube 54 
14° São Caetano  53 
15° Cruzeiro - - 53 
16° Vasco 51 
17° Flamengo  50 
18° Paysandu — 50 
19° Botafogo - - 50 
20° Cricúma -  49 
21° Vitória   48 
22° Atlético-MG - 47 
23° Guarani 46 
24° Grêmio 39 

Banco do 
Nordeste 

Carolina-MA, 10/12 a 22/12/2004 

BNB libera R$ 5,6 milhões Nordeste 

do PRONAF em Presidente Dutra 

A MP de Meireles foi aprovada por 26 x 24 

A MP foi editada pelo pre- 
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva em agosto e aconteceu 
após a divulgação na impren- 
sa que Meirelles era investi- 
gado pelo Ministério Público 
Federal sob suspeita de so- 
negação fiscal. A articulação 
do governo para emplacar a 
MP no Legislativo foi polê- 
mica e gerou atrito nos pró- 
prios partidos da base. 

Antes da votação, a ban- 
cada do PT rachou. Mas, 
com placar apertado - 26 a 
24 o PT fechou questão 
pela aprovação da matéria. 
Aliados, como PMDB e 
PSB, liberam suas bancadas, 
mas orientaram o voto com 
o governo. A oposição op- 
tou pela obstrução. O PFL 
ainda tentou barrar a vota- 

ção, mas o requerimento para 
a retirada de pauta da MP 
foi rejeitado pelo Plenário por 
280 votos a 14. 

Denúncias 
De acordo com as denún- 

cias publicadas pela impren- 
sa, em 2001, Meirelles teria 
informado à Receita Fede- 
ral que mantinha domicílio 
nos Estados Unidos e que, 
portanto, estava desobrigado 
de entregar sua declaração 
de Imposto de Renda ao go- 
verno. No mesmo ano, po- 
rém, Meirelles teria dito à 
Justiça Eleitoral que morava 
em Goiás. 

Para o deputado Babá, os 
que apoiam Meireles são cor- 
ruptos 

O presidente da Câmara, 
João Paulo Cunha (PT-SP), 

encaminhou a Corregedoria 
da Casa, fitas e notas taqui- 
gráficas da sessão do dia pri- 
meiro para que seja apurada 
eventual falta de decoro par- 
lamentar dos deputados Ri- 
cardo Fiúza (PP-PE) e João 
Batista Araújo, o Babá (sem 
partido-PA). Os dois deputa- 
dos discutiram durante a ses- 
são que aprovou a medida 
provisória que concede sta- 
tus de ministro de Estado ao 
presidente do Banco Central, 
Henrique Meirelles. 

Babá, expulso do PT em 
2003, chamou Fiúza - relator 
da matéria - de "co^rupto,^ 
"Só um corrupto para defen- 
der outro", referindo-se a 
Meirelles. Em resposta. Fiúza 
o chamou de "moleque" e 
"vagabundo". 

Trezentas e oitenta famíli- 
as assentadas da reforma agrá- 
ria no Maranhão acabam de ser 
beneficiadas com recursos do 
Programa Nacional de Agri- 
cultura familiar (Pronaf), gru- 
po A, no valor de R$ 5,6 mi- 
lhões. As operações foram 
contratadas pela agência do 
Banco do Nordeste em Presi- 
dente Dutra (MA) e envolvem 
10 associações, dos municípi- 
os de Colinas, São Domingos 
do Maranhão e Mirador. Os 
recursos serão aplicados pre- 
dominantemente nas atividades 
de arroz, inhame, mandioca, 
avicultura, caju e bovinocultura 
de corte. 

De acordo com o gerente 
da unidade, Raimundo Luz, as 
famílias também tiveram aces- 
so a treinamentos específicos 
voltados para as atividades a 
serem desenvolvidas e a cur- 
sos na área de associativismo 
e cooperativismo, ministrados, 
em sua maioria, pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar). "Há mais de dois 
anos, essas comunidades es- 

tão sendo acompanhadas pelo 
Incra, por técnicos responsá- 
veis pela elaboração dos pro- 
jetos e pela equipe do BNB", 
afirmou Raimundo Luz, acres- 
centando que foram realizados 
encontros de trabalhos em to- 
dos os assentamentos, com 
palestras sobre o processo de 
crédito. 

Nessas ocasiões, os produ- 
tores rurais receberam infor- 
mações sobre objetivos do 
Pronaf A. condições do finan- 
ciamento, assistência técnica, 
aplicação correta dos recur- 
sos, reembolso do crédito nos 
prazos pré-estabelecidos e 
conseqüências nos casos de 
anormalidade na condução dos 
processos. 

Municípios 
Em Colinas, foram libera- 

dos R$ 2,6 milhões para 180 
famílias que vivem em quatro 
associações dos assentamen- 
tos Serra Negra I e II. Mais 
duas associações formadas 
por 60 famílias do assentamen- 
to Pavio/Varjão, em São Do- 
mingos do Maranhão, foram 

beneficiadas com recursos da 
ordem de R$ 897,8 mil. No 
município de Mirador, o mon- 
tante de recursos foi de R$ 2,1 
milhões, liberado para 140 fa- 
mílias de dois assentamentos, 
Santana/Morrinhos e Regalo/ 
São João, reunidos em quatro 
associações. 

Durante as reuniões, foi 
estabelecido o compromisso 
de todos os envolvidos com o 
sucesso dos projetos, que uma 
vez implantados corretamen- 
te, contribuem de forma deci- 
siva para a geração de empre- 
go e renda e, conseqüentemen- 
te, a melhoria da qualidade de 
vida dos assentados e de seus 
familiares. "Dessa forma, bus- 
camos evitar que alguns deles 
sejam obrigados a migrar para 
outros estados da federação à 
procura de trabalho que pos- 
sibilite o sustento de suas fa- 
mílias, fato muito comum na 
região", afirmou o gerente. 

Assessoria 
de Comunicação 

Social Superintendência 
Regional MA/PI 

Prefeitos do Tocantins discutem o SUS 

O Conselho de Secre- 

tários Municipais de Saú- 

de do Tocantins, juntamen- 

te com a Secretaria de Es- 

tado da Saúde, hoje sex- 

ta-feira, 10, às 8h, no au- 

ditório da ATM, em Pal- 

mas, realizará encontro 

com prefeitos eleitos sobre ças do secretário da Saú- 

o SUS - Sistema Único de de, Petrônio Bezerra Lola, 
Saúde. O encontro tem 

como objetivo informar so- 

bre o sistema e articular um 

tratamento diferenciado 

para região Norte. O even- 

to contará com as presen- 

e do secretário da Vigilân- 

cia Sanitária à Saúde/Mi- 

nistério da Saúde, Jarbas 

Barbosa. Na verdade há 

muitos reclamações no mo- 

mento sobre o SUS. 
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Hotel 

Campos Lindos 

APARTAMENTO COMPLETO: Ar condicionado, 

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

APARTAMENTO SEMICOMPLETO: Ar condiciona- 

do, mesa, TV e Banheiro. (Opcional ar condionado ou 
Ventilador) 

APARTAMENTO SIMPLES: Ventilador, mesa e 

banheiro. 
Jandir Barzotto 

... 

fr 

Av. Perimental - 

Norte Sul, s/n 

Centro - Campos 

Lindos-TO Estacionamento Fechado e Café da Manhã 

Fone: (63) 484-1128 

CRÉDITO IA LIBERADO 

De 5 mil a 840 mil reais p/ compra de 

Imóvel Rural, Residecial, Sítios, Cháca- 

ras, Fazendas, Caminhões, maquinári- 

os ou Capital de Giro. Pres/ S/ juros a 

partir de 67,00. Liberação imediata S/ 

Burocracia S/ SPC S/ Serasa. Em ape- 

nas 48 horas. 

Cons/N/ Cont.   

(Oxx31) 3337-1823 

(xx31) 9946-7303 

L 

Fone: (99) 3531-2464 

Confira os nossos preços, Trabalha- 

mos com a melhor Linha de Financia- 

mentos de Crédito do Mercado. Libera- 

mos crédidos após a aprovação do ca- 

dastro, SEM consulta SPC e SERASA. 

R$ 10.000,00 PREST.; R$ 102,00 

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

R$ 50.000,00 PREST: R$ 380,00 

Cons n/ Cont. 

LIGUE!!! 

(Oxx31) 3335-9211 
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Daiana Matos e Roberta Almeida - E-mall: folhamasul@carolinaonline.com.br 

Aniversários de dezembro 

Gertrudes Rodrigues 

02-12 - Gertrudes Rodrigues, empresária, muito atuante no Rotary Clube e entidades 
comunitárias, esposa do sr. Jarbas Rodrigues, proprietário da Loja de Materiais para Constru- 
ção - MACCAL. 

04-12 - Gabriel Pessoa Rocha, filho do casal Cosme Coelho Rocha e dona Joscilda 
Maria Pessoa. Gabriel é aviador civil e reside em Brasília. 

Vete Botelho 

04-12 - Vete Botelho, deputada estadual, ex-vereadora e ex-vice-prefeita em Itinga. 
06-12 - Humberto Costa Silva, da equipe de Jomar Fernandes, em Imperatriz. 
06-12 - Laís de Sousa César, técnica em informática, filha de dona Cremilda, professora 

em Babaçulândia. 

Guilhermina Lopes Lagares 

07-12 - Guilhermina Lopes Lagares, funcionária do Basa em Araguaína, esposa do ex- 
gerente do Banco do Brasil de Carolina e Araguaína, sr. Orion Lagares; é sogra do médico 
anestesiologista dr. Honorato Campeio. 

Arthur Braga Aranha 

07-12 - Arthur Braga Aranha, 

filho da psicóloga Lara B. Aranha 

e de Aristides Aranha (falecido), 

neto da professora Genoveva Bra- 

ga e de nosso editor, e da empre- 

sária Canaan. Arthur Braga Aranha comemora seu aniversário 
em companhia de seus avós tios e amlguinhos 

Wiama da Costa Jucá 

07-12 - Wiama da Costa Jucá, médico carolinense, casado com a dra. Lourdes Maria, | 
residentes em Belém do Pará. Wiama é filho do casal Itibiré Jucá e Antônia Jucá. 

07-12 - Isabela de Oliveira Cruz, irmã de Rafael Cruz, funcionário da FMS responsável 
pela página de Cultura. Os familiares e amigos de Isabela desejam-lhe felicidades. 

Ceiça Lima 

08-12 - Ceíça Lima, ex-funcionária da FMS, atual- 

mente secretária da Fruta Sã. Seus colegas do jornal 

desejam-lhe muitas felicidades. 

Sandra 

09-12 - Dona Sandra, grande amiga da FMS; esposa do Gaúcho, proprietários de Postos 
de Gasolina em Campestre onde residem, e em Porto Franco e São João do Paraíso. 

09-12 - Raquel Cunha Nascimento, filha de Paulo Pereira Cunha, funcionário público | 
aposentado e da professora Sônia Pereira Nascimento Cunha, assinantes de nosso jornal. 

09- 12 - O garoto Cláudio Heitor Maia, filho dos empresários Elma e Antônio Maia,| 
proprietários da Loja Max Caribe, em Carolina. 

Félix Pereira da Silva 

10-12 - Félix Pereira da Silva, líder político 

carolinense eleito vereador várias vezes. É tam- 

bém funcionário da FNS, casado com a pro- 

fessora Marisete Aires Faria. 

Luís Pires 

10-12 - O empresário tocantinense Luís Pires, diretor-presidente do grupo empresarial 
Umuarama, é filho da região de Balsas, à qual se mantém ligado pelo coração e pela família. 

Manuel Felipe da Silva 

10-12 - Manuel Felipe da Silva, líder político, vereador com diversos mandatos, ex- 
exator estadual, tendo sido aposentado como fiscal do Estado. Conhecido como Nelson, é| 
casado com a sra. Diana Maranhão. 

Dinalva Sales Queiroz 

11-12 - Dinalva Sales Queiroz, diretora do Instituto Batista de Carolina, por um período 
de mais de 30 anos. A professora Dinalva é membro da Igreja Batista de Carolina e irmã do 
contista Salatiel Queiroz. 

14-12 - Miguel Martins de Brito, Cabo da PM do TO, filho de dona Maria de Nazaré 
Martins de Brito e de Antônio F. de Brito, residente em Tocantinópolis. 

Ronald de Assis Coelho 

16-12 - Ronald de Assis Coelho é o mais antigo médico carolinense da atualidade, que 
permanece no exercício da profissão, casado com Sônia de Oliveira Coelho. 

Capitão Ventura 

16-12 - Capitão Antônio do Carmo da Silva Ventura, comandante do 4 BPM de Caro- 
lina, grande amigo de nosso jornal. 

Cidades: 
19-12 - Tasso Fragoso 

Pedro Albuquerque e Silva retorna de Brasília 

mais jovem, acreditando no futuro de Carolina. 

Nosso amigo Pedro Silva, 
um dos maiores empresários de 
Carolina, na época áurea da ci- 
dade, grande esportista, incen- 
tivador da nossa música, orga- 
nizador de conjuntos musicais 

e da mais famosa escola de 
samba da cidade, poeta, escri- 
tor e líder político, retornou de 
Brasília remoçado, propondo 
que se crie uma organização de 
carolinenses que amem a cida- 

de para erguer Carolina, atra- 
vés de um trabalho voluntário. 

Muito bem, Pedro Silva. Isto 
mostra que você ainda está jo- 
vem, pois so os jovens conse- 
guem sonhar. 

Jeny Azevedo Braga 

Dia 9 de dezembro era data 
de aniversário de Antônio Bra- 
ga Noleto e de Jeny Azevedo 

Braga (falecidos), genitores do 
editor da Folha do Maranhão 
do Sul, pessoas que na vida se- 

mearam a bondade, o amor, o 
espírito de luta e a capacidade 
de enfrentar as adversidades. 

Agora em RIACHÃO você tem onde hospedar-se com conforto, a preço módico. 

JíoteC(Pousada VniversaC 

Localizado na 

BR-230, 

n0 33, ao 

lado da Auto 

Peças Coelho 

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

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

Grande estoque de peças para carretas, caminhões, 

F-4000 e automóveis, ao lado da POUSADA UNIVERSAL. 

AUTO PEÇAS UNIVERSAL 

Procure a AUTO PEÇAS UNIVERSAL, com alinhamento, balanceamento e 

escapamento na cidade de Balsas. 

Av. José Sarney, 218 (ao lado da Turbo Variedades) 

Fone: (99) 3541-3258 Balsas-MA Riachão-MA (99) 3531-0314/9007 
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Atenção Prefeituras E Órgãos 

Governamentais 

CONSULTO R 

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

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

Rafael Ferreira: (61) 9105-9711 

Vilã 

ATACADO DE MERCADORIAS EM GERAL 

Rua Ceará, n° 356 - Quatro Bocas 

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

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

VIAGENS, ENCOMENDAS 

E FRETAMENTO 
mm* ímí ím..vvnNs RESERVAS 24 HORAS EM: 

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

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

Via conexão Carolma 

06;00H (99) 3531-2283 

Fotos de Casamento, Documentos, Reportagens e 

Filmagens em VHS e Materiais Fotográficos em Geral. 

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

Assembléia Legislativa do Tocantins 

Dois projetos de lei são apresentados 

à Mesa Diretora da Assembléia 

Otávio Barras, cidadão tocantinense 

No expediente da sessão or- pedaria do Estado. O autor da Mulher 
matéria é o deputado Valuar Bar- dinária na manhã do dia 30 de 

novembro, foram apresentados 
à Mesa Diretora da Assembléia 
dois projetos de lei. Em um de- 
les, o presidente da Casa, depu- 
tado Vicentinho Alves (PL), con- 
cede título de cidadão tocanti- 
nense ao jornalista pernambuca- 
no, Otávio Barros da Silva. 

O outro torna obrigatória a 
disponibilidade de preservati- 
vos de látex em todos os esta- 
belecimentos de hotelaria e hos- 

ros (PP). Uma das preocupações 
de Valuar é com a alta incidên- 
cia de doenças sexualmente 
transmissíveis e de gravidez pre- 
coce que acometem a população 
tocantinense. 

Os projetos de lei foram en- 
caminhados à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação 
da Assembléia e devem ser dis- 
tribuídos aos relatores ainda 
esta semana. 

Sempre preocupada em de- 
fender os direitos da mulher, a 
deputada Josi Nunes (PMDB) 
solicitou a criação da Secretaria 
Estadual da Mulher. Josi também 
pediu um tratamento diferencia- 
do às mulheres chefes de família 
nos programas estaduais de ha- 
bitação popular. Segundo a de- 
putada, o objetivo da matéria é 
adequar os direitos da popula- 
ção feminina à nova realidade 
socioeconômica. 

Assembléia realiza sessão solene em Miracema 

A Assembléia Legislativa 
realizou no dia 07, em Miracema, 
no Campus da Universidade Fe- 
deral (UFT), uma sessão solene 
para a entrega de títulos de ci- 
dadãos tocantinenses. 

Um dos homenageados foi 
Elvecino Barros Cabral, 81 anos, 
comandante aviador, e fundador 
do distrito de Barrolândia, que 
segundo o deputado Laurez 
Moreira (PP), autor do projeto 
que concedeu o título a Elveci- 
no, prestou notórios serviços ao 
Estado. Laurez afirmou que re- 
conhece o amor do homenagea- 
do pelo Tocantins. "Agora ele é 
um tocantinense de fato e de di- 
reito", disse Laurez. 

O outro homenageado foi 
Bonerges Moreira de Paula, 77 
anos. Agropecuarista, Bonerges 
foi prefeito de Miracema por três 
mandatos, vice-prefeito e vere- 
ador por Miracema, além de ter 
assumido como suplente a ca- 
deira de deputado estadual por 
121 dias. O autor do projeto que 
concedeu título a Bonerges foi 

o ex-deputado estadual Abrão 
Costa. 

A deputada Josi Nunes 
(PMDB) subiu à tribuna para fa- 
lar em nome da oposição. Josi 
afirmou que os homenageados 
são homens de grande força 
política para o Tocantins. "Eles 
trabalharam com responsabilida- 
de e coragem na defesa da coisa 
pública", disse a deputada. 

Já o deputado Eduardo Ma- 
chado (PSDB), representando a 
bancada da União do Tocantins 
na Assembléia, ressaltou a impor- 
tância dos homenageados no 
processo de criação do Estado, e 
disse que "o único modo de se 
fazer um mundo melhor é com tra- 
balho e cooperação, como fize- 
ram os ilustres personagens da 
história do Tocantins." 

A solenidade de entrega de 
títulos, presidida pelo presiden- 
te da Assembléia, deputado Vi- 
centinho Alves (PL), foi realiza- 
da em Miracema durante a ins- 
talação da capital na cidade. A 
implantação da capital em Mira- 

cema acontece lodo dia 7 de de- 
zembro, conforme a Constitui- 
ção Estadual determina. 

Ao encerrar a sessão presi- 
dente Vicentinho Alves falou da 
importância de presidir uma ses- 
são que agraciou dois grandes 
amigos de seu pai, Comandante 
Vicentão. "Bonerges e Elvecino 
fazem parte da história do Toca- 
nitns, contribuíram significativa- 
mente para o processo de cria- 
ção do Estado. A vida e as obras 
de ambos nos fazem orgulhosos 
de tê-los com cidadãos tocanti- 
nenses", concluiu Vicentinho. 

Cidadão Miracemense 
Durante a sessão solene da 

Assembléia, o presidente Vicen- 
tinho Alves concedeu um mo- 
mento para que a Câmara de Ve- 
readores de Miracema. por meio 
do presidente Leal Júnior, ho- 
menageasse o Governador Mar- 
celo Miranda, (PSDB), a depu- 
tada Josi Nunes, e o secretário 
de segurança pública Júlio Res- 
plande, com o título de cidadão 
miracemense. 

UJAMAR 

Assessoria Agropecuária 

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

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

Carolina-Campos Lindos 

Transporte-se e envie encomendas com 

segurança com a Empresa João Murilo. 

Carolina-Campos Lindos 

| CamposUndo^^arolina 

iFonenõÕ) 3531-3675 Cel.; 99796186 ■ Rua Tapajós, 94 - Carolina-MA 

Murilo» 

INETH Confecções 

Moda e 'EstUo (Para Voei 

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

Irany Martins de Sonsa 

Proprietária 

Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus 

planos serão estabelecidos (Pv.l6;3). 

Rua Paulo Ramos S/N Centro - Balsas-MA 

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

a umaiur Im Howa fa«e t nBtnirn 

KDUmatur 

Transportes de passageiros, turistas e encomendas 

Em Imperatriz, ponto de partida Rua Pernam- 

buco, entre Dogival Pinheiro e Getúlio Vargas. 

'Antônio Cima / Sandra Cima 

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

Rua Coelho Parede, 480 - Centro - Carolina-MA 

IMUlf 

Para compra de Imóveis, Capital de Giro, 

Construir, Reformar e Montar Empresas, li- 

beramos p/ pessoa física e jurídica, desconto 

em folha, p/ funcionário público e boleta. 

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

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

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

ATÉ R$ 500,000,00 

CONS N/ CONT 

(Oxx3Í) 3335-9211 

LIGUE!!! 
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Todos os órgãos da administração 

funcionam normalmente em Balsas 

FOLHA DO MARANHÃO DO SUL 13 

Enquanto em outros muni- 
cípios do Sul do Maranhão e 
até do Norte do Tocantins, 
onde perderam os candidatos 
situacionista, ou mesmo onde 
eles foram vitoriosos, a admi- 
nistração pública está paralisa- 
da, com o sistema de saúde 
sem funcionar, as ruas sem lim- 
peza pública atuando, a estru- 
tura escolar paralisada com 
protestos de professores que 
não recebem, Balsas, entretan- 

to continua com tudo funcio- 
nando e o prefeito, mesmo do- 
ente, trabalhando. Declarou- 
nos o padre Vítor, chefe do 
gabinete do prefeito que todo 
o funcionalismo está receben- 
do em dia, e que, já foi paga 
uma parte do décimo terceiro 
mês. 

Pagamento de Débitos 
O padre Vítor nos informou 

também, que cerca de 70% 
dos precatórios orundos de 

Cadastro Imobiliário 

administrações anteriores, e 
que a Prefeitura não deve nada 
contraído na atual administra- 
ção, já vencido. 

Mas, disse-nos o padre Ví- 
tor, surgiram nos últimos 40 dias 
muitas contas(delas vultosas) 
de administrações anteriores 
com fornecedores e empreitei- 
ras, muito deles sem documen- 
tos regulares, nem contantes da 
contabilidade - É claro que não 
tomamos conhecimento deles. 

• ✓ 

HIAVRONORTE 

Concessionário 

Do Plantio à Colheita soa Melhor Companhia, 

Dentro do trabalho de organização reali- 
zado na Prefeitura de Balsas, pela atual ad- 
ministração, sob a supervisão do padre Ví- 
tor, destaca-se um minicioso levantamento 
da situação de todos os terrenos localizados 
nas áreas urbana e suburbana, com as leis 

relativas à concessão de terrenos, anulações 
por fraudes, ou por outras circustâncias, e 
modificações da legislação nos últimos 50 
anos. 

É um trabalho sem similar em todo o Es- 
tado do Maranhão. 

ü 

; 

Venda de Máquinas, Implementos, Consórcios, Peças Originais, Lubrificantes e AssistênciaTécnica. 

Padre Vítor é o novo chefe do gabinete do prefeito Jonas Demito. 
Homem sério, culto, experiente, organizado, o padre Vítor é uma peça 

importante da equipe que comandou a Prefeitura de Balsas, na 
administração Jonas Demito. 

|õr« 
jacta 

—   CJ.. . .    ^ 

FONE/FAX: (99) 3541-2373 

4^ ,r» ii.y 

BR 230. Lote 2 - Setor Industrial ■ BALSAS-MA ■ E-mail; lavronorteiavronorte.coni.br 

Itv 

/7>->3 i 

/ 

ff 
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Loteamento F arínha 

Informações: 

Fone: (99) 3571-2939 

Lotes a partir de R$ 500,00 a R$ 1.000,00 

Venha morar junto à Natureza e 

curtir as belezas do Rio Farinha 

-b' 

i j 

» i 

Local altamente privilegiado com lindas atrações turísticas: 

Cachoeiras, Trilha Ecológica, irresistíveis pescarias no piscosismo Rio Farinha 

■ Adquira já o seu lote e construa sua residência ou casa de veraneio a 60 metros do 

Farinha. Estrada asfaltada: (Rodovia Estreito-Carolina) Localização a 38 km de Estreito e 

58 km de Carolina - próximo ao balneário PEDRA CAÍDA Obras existentes: Colégio Muni 

cipal e Parque de Corrida - Vaquejada (em início de construção). 

" 
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Nos próximos dias, será inaugurada a 

Unidade Mista de Saúde na Vila Nova 

A Unidade Mista de Saú- 

de Vila Nova, construída 

pelo Governo Democrátrico 

e Popular, se encontra na fase 

de conclusão, conforme in- 

formou ontem à reportagem 

o engenheiro civil, Osório 

Guterrez, da construtora Gu- 

terrez, responsável pela exe- 

cução da obra. 

A unidade de saúde aten- 

derá a comunidade dos se- 

guintes bairros: Vila Nova, 

ENTREVISTA 

Parque Santa Lúcia, Mora- 

da do Sol, Parque Airton 

Senna, Sanharol, VilaFique- 

ne e Parque das Mangueira. 

Ele adiantou que já foram 

realizados os serviços de 

construção de calçadas, ram- 

pa de acesso de ambulâncias 

e os acabamentos na parte in- 

terna do prédio da Unidade 

Mista de Saúde. "A obra será 

concluída nestes próximos 

di as e entregue a prefeitura de 

Imperatriz", disse ele. 

O antigo prédio, que fun- 

cionava como maternidade, 

havia sido demolido na ges- 

tão passada prejudicando 

dezenas de moradores dos 

bairros da grande Vila Nova. 

A comunidade hoje come- 

mora a construção da Uni- 

dade Mista de Saúde que se 

transformará em um hospital 
de referências na região da 

grande Vila Nova. 

Jomar Fernandes prestará 

contas à comunidade no dia 30 

Gil Carvalho 

O prefeito Jomar Fernan- 
des, de Imperatriz, garantiu 
que concederá entrevista à im- 
prensa dia 30 (quinta-feira) 
deste mês com o objetivo de 
apresentar à comunidade um 
amplo relatório de projetos, 
ações e serviços realizados 
nestes últimos quatro anos 
pelo Governo Democrático e 
Popular. "Foram quatro anos 
de muita luta e trabalho em 
benefício da população de Im- 
peratriz", disse. 

Jomar Fernandes assinalou 
que repassará à população a lista 
de obras que foram realizadas, 

em sua gestão, pela Prefeitura 
de Imperatriz, que resultaram 
na melhoria do índice de De- 
senvolvimento Humano (IDH). 

O prefeito também adiantou 
que vai informar à comunida- 
de sobre os recursos e as obras 
que serão deixadas para que o 
próximo governo possa con- 
cluí-las. "A cidade de Impera- 
triz. depois da minha adminis- 
tração nunca será mais a mes- 
ma, não só pelo povo que 
aprendeu a reivindicar e a se 
organizar", frisou. 

Jomar Fernandes lembrou 
ainda que hoje a prefeitura está 
praticamente reestruturada em 
virtude do conjunto de obras 

que foi realizado nestes últimos 
quatro anos que resultaram em 
benefícios sociais e de infra- 
estrutura à comunidade de Im- 
peratriz. 

"Neste próximo dia 30, es- 
taremos prestando contas do 
mandato que o povo nos con- 
fiou", observou o prefeito Jo- 
mar Fernandes. 

Avanços 
O prefeito Jomar Fernandes 

destacou que a cidade de Im- 
peratriz desfruta hoje de um 
novo Código Tributário e o Pla- 
no Diretor de Desenvolvimen- 
to Urbano - que inclui a Lei do 
Parcelamento e a Utilização do 
Solo Urbano. 

A Praça de Fátima cartão 

Postal de Imperatriz 

Jomar deixará Imperatriz quase toda asfaltada 

Jomar sai da prefeitura de Imperatriz, 

mas deixa sua marca em toda a cidade. 

Mesmo depois de ter perdido por pe- 

quena margem a eleição para sua reeleição, 

continua trabalhando e inaugurando diver- 

sas obras e deixará a cidade quase toda as- 

faltada, destacando-se entre as próximas 

inaugurações a Unidade Mista de Saúde da 

Vila Nova, um mini-hospital com diversas 

leitos e intemamentos de emergência. 

Entretanto, a obra mais bonita e que se 

destaca entre todas as realizações de Jo- 

mar, especialmente nesta época natalina, 

quando durante a noite, surge iluminada e 

ornamentada, é a Praça de Fátima, bem no 

centro da cidade, cheia de casais e de cri- 

anças até às 23 horas. 
Jomar continua trabalhando 

intensamente 

Deputada Terezínha Fernandes 

trabalha ativamente 

na UMUARAMA 

COMPRE UM 

CARRO QUE SÓ DÀ 

ALEGRIA, COMPRE 

UM FIAT. 

Neste período, quando o Con- 

gresso voltou a reunir-se, tem sido 

intensa a atividades da deputada fe- 

deral Terezinha Fernandes junto aos 

ministros do governo Lula, especi- 

almente Palocci e ministro Olívio 

Dutra. 

Além disso, tem se preocupado 

em dialogar com todos os seus ami- 

gos e eleitores que a procuram. 

Dep. Terezinha Fernandes, 
mantém permanente contato com 

a equipe ministerial do Lula 
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ILUMINANDO MELHOR O SEU MUNDO 
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Maténiais e serviços 
'MÈít 

de engenharia eíetriiES 

lluininação Esportiva, ComerciailEs 

Sistemas de Aterramento 

Sistema de Proteção Contra Raios-SP 

Subestações de Alta Tensão 

Redes AT-BT-Urbanas e Rurais 

Manutenção em Sistemas Elétricos 

Av, Giio Varaas, E09G • êémé 
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Considerado um dos mais econômicos e versáteis da 
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