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Cassaçao e golpe 

Carolina vibrou na posse de 

João Alberto e dos vereadores 

Ainda escutamos o grito do 

povo maranhense pelas ruas das 

grandes e pequenas cidades: 

CASSAÇÃO É GOLPE. 

Todos viram a senadora 

Roseana Samey saindo pelas ruas 

das cidades distribuindo dinheiro, 

nas vésperas do 2o turno da eleição 

2006. Nosso Jornal registrou o fato 

na ocasião. Nenhum meio de 

comunicação acusou Jackson 

Lago de fazer o mesmo. Agora, o 

grupo Samey, que sempre eliminou 

seus adversários políticos através 

da pressão e do suborno, pretende 

conseguir, com a influência de 

conhecidas figuras políticas, cassai* 

Jackosn Lago. 

O povo maranhense não aceita 

e diz nas ruas, nas faixas, e nos 

cartazes: A CASSAÇÃO DE 

JACKSON É GOLPE. 
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0 tapa-buracos da BR-230 chegou a Balsas. E agora? 

Finalmente, chegou a Balsas o tapa- 
buracos da BR-230. Chovendo, com o 
trânsito pesado, se não houver 
manutenção, muito em breve os buracos 
reaparecerão e, em abril, ela estará como 
anteriormente. 

O engenheiro Raul Nava, 
responsável pelo serviço executado pela 

Tirol, declarou ao nosso jornal, ainda 
em outubro, que após atingir Balsas, a 
firma permaneceria todo o inverno 
fazendo a recuperação dos buracos que 
surgissem, e da limpeza do acostamento. 
Em abril, o DNIT faria a licitação para a 
reconstrução da BR-010 (Estreito - 
Carolina) e da BR-230 (Carolina-Balsas). 

Daí para cá, o dr. Raul sumiu e não 
conseguimos mais falar com ele. Será 
que ficou com receio da pressão de 
nosso jornal? Não tenha receio dr. Raul, 
somos seus amigos. Mas, dr. Raul, o 
povo quer saber o que a Tirol fará daqui 
até abril e confia no seu 
esclarecimento. 
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Valuar Barros assume a prefeitura de Araguaína 

O deputado estadual Valuar Bar- 
ros, ex-vice-prefeito de Araguaína, 
nascido na região de Balsas, no Sul 
do Maranhão, assumiu dia Io de ja- 

do Estado do Tocantins, depois da 
capital do estado. 

Araguaína é a capital do boi- 
gordo e a cidade industrial do To- 

ratriz (MA), a maior cidade da re- 
gião Tocantina, grande centro edu- 
cacional e pólo de Saúde, atenden- 
do doentes do Sul do Pará e do 

neiro a prefeitura da maior cidade cantins, sendo, depois de Impe- Sul do Maranhao. 

O Enduro do Cerrado dias 17 e 18 

será maior que os anteriores 

Dada a importância que o En- 
duro do Cerrado tem no calendá- 
rio de eventos de Carolina, o pre- 
feito João Alberto convocou para 
reunião, nesta quarta-feira, 07, o 
organizador da competição João 
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Boneco, o comandante da 2a Com- 
panhia de Policiamento, capitão 
Nascimento, o secretário de Finan- 
ças João Olympio, o secretário de 
Administração Antonio Moreira 
Filho, o assessor jurídico Ausônio 
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Câmara e o advogado André Abreu. 
"O próximo Enduro de Carolina 

nos dias 17 e 18 tem tudo para ser 
muito maior do que os anteriores. 
E o que queremos" - disse o pre- 
feito. 

Castelo assegura que vai fazer 

um governo com visão futurista 

O prefeito João Castelo (PSDB) asse- 
gurou na ocasião, na cerimônia dc sua pos- 
se, que trabalhará nos próximos quatro anos 
para transformar São Luís em uma das mais 
modernas capitais do país, mediante uma 
visão futurista e através dc um governo fei- 
to com participação popular. A posse dc 
Castelo e da vice-prefeila. Helena Duailibc 
(PSB), aconteceu durante sessão solene re- 
alizada, às l lh30 da manhã, no plenário da 
Câmara Municipal dc São Luís. 

A tarde, a partir das 17 horas. João 
Castelo participou da solenidade de trans- 
missão do cargo, realizada na Avenida Pe- 
dro 11. em frente ao Palácio La Ravardicrc. 
Ele recebeu a faixa das mãos da vice-pre- 
feila anterior, Sandra Torres, durante uma 
festa política que contou com a presença 
do governador Jackson Lago, do cx-minis- 
tro Edson Vidigal, de diversos deputados 
federais e estaduais, secretários estaduais, 
de vereadores, líderes comunitários e de 
uma multidão que se aglomerou ao longo 
da Avenida Pedro 11. 

Ao receber a faixa, que simboliza o po- 
der. municipal, o prefeito João Castelo não 

pôde conter a emoção, ele foi às lágrimas e, 
visivelmente emocionado, proferiu um dis- 
curso em tom enfático, ressaltando que tudo 
fará para que sua passagem pela Prefeitura 
dc São Luís fique com a marca dc uma ad- 
ministração simples e transparente, porém 
austera e com participação popular. 

Em seu pronunciamento. Castelo desta- 
cou que pretende trabalhar em sintonia fina 
com o governador Jackson Lago: "Voltarei a 
ser o segundo servidor deste Estado, porque 
o primeiro c o governador Jackson Lago", 
declarou. Castelo frisou que a parceria com 
o Palácio dos Leões será fundamental para o 
êxito de sua gestão: "Nós dois juntos, eu na 
Prefeitura, e Jackson Lago no Governo do 
Estado, vamos mostrar, nós dois juntos, que 
quando há coerência e dignidade nos homens 
públicos, é possível trabalhar para valer em 
benefício do povo", acentuou. 

Compromissos serão honrados - Ao 
tomar posse na Câmara de São Luís, duran- 
te cerimônia presidida pelo vereador Isaias 
Pereira Pereirinha (PSL), Castelo afirmou 
que honrará o mandato fielmente conforme 
juramento feito no plenário do Poder Le- 

gislativo municipal. "Este mandato eu hon- 
rarei. Cumprindo fielmente o juramento que 
fiz de bem servir aos interesses políticos e 
administrativos de São Luís. Vamos cons- 
truir uma nova cidade, compatível com as 
expectativas da população e com o perfil 
de um município economicamente próspe- 
ro e de uma cidade mais bela. mais humana 
e social mente justa". 

Enfatizando que pretende trabalhar com 
uma visão futurista. Castelo garantiu que, 
em muito pouco tempo, São Luís não será 
apenas uma relíquia do passado, mas um 
Centro Histórico ideal e aprazível para o 
bem viver da atual e das futuras gerações. 

Às 17h, durante a transmissão de cargo, 
na Avenida Pedro II, onde foi montada uma 
estrutura de palco, aconteceu uma solenida- 
de aberta ao público. Após seu discurso, em 
frente à prefeitura. João Castelo recebeu 
cumprimentos de autoridades e de gente do 
povo. A solenidade de transmissão de cargo 
foi encerrada com a apresentação da Big 
Band. Antes, o sopranista Fernando de Car- 
valho fez uma louvação a São Luís. 

(Fonte: Jornal Pequeno) 

A população de Carolina lotou o auditório da Câmara Municipal, aplaudindo com 
entusiasmo o prefeito João Alberto, reeleito em 5 de outubro. Leia pag.: 11 
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Milhares de 

pessoas na 

posse dos 

vereadores, do 

Vice-Prefeito 

e do Prefeito de 

Estreito, 

Zequinha Coelho 

Leia pág.: 12 
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Balsas viveu momentos de 

entusiasmo na posse dos vereadores 

e do prefeito Chico Coelho 
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Dia Io de janeiro foi um marco na história política de Balsas. 
Leia pág.: 14 

Posse dos prefeitos 

Palmeirante-TO - ciáudio Brito Leia pá9:04 

Campos Lindos-TO — Joriênio Menezes l-e'a 05 

Barra do Ouro - Gilmar Calcante Leia Pá9 :06 
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Filadélfia - TO - Cléber Gomes Le,a Pá9" 07 
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Goiatins - TO - Neodir Saorím Leia Pá9': 08 

Riachão - MA - Edamar Oliveira Leia Pá9" " 

Feira Nova - MA - ita coelho Leia pá9:15 
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EDITORIAL 

A posse dos eleitos, a nossa 

Democracia e nossa sociedade 

Os prefeitos e vereadores eleitos em 5 de outubro toma- 
ram posse, geralmente sob aplausos, com festa, foguetes, 
fogos de artifício e muitos discursos inflamados. 

Seria ótimo, se daí para frente fosse só planejamento e 
trabalho. Mas, não é assim. A guerra violenta da época da 
campanha vai continuar depois da posse, fruto da ambição 
desmedida pelo poder, fonte do dinheiro fácil. 

Já afirmamos em editoriais anteriores que todos querem 
assumir a prefeitura de um município por menor e mais po- 
bre que seja, onde alguns recursos chegam de 10 em 10 
dias, e outros chegam permanentemente através de convê- 
nios e emendas orçamentárias, e pouquíssimos prestam 
contas corretamente, desviando o dinheiro destinado à saú- 
de, à educação, às estradas, enfim, a todas as áreas da 
administração. 

A política reflete a degradação da sociedade como um 
todo, que as novelas revelam diariamente, apresentando 
sempre personagens corruptos, criminosos e pervertidos, 
com o crime, a prostituição, a fraude empresarial, a desa- 
gregação familiar surgindo em todos os capítulos. Não se 
valoriza mais o homem honesto; a mulher virtuosa; o ado- 
lescente estudioso e bom filhos. O homem honesto é ridicu- 
larizado: é um trouxa: a mulher virtuosa é marginalizada e 
condenada até pelos filhos, que querem se envolver livre- 
mente com sexo, droga e álcool, desde a adolescência, o 
que é estimulado pelo Captalismo. A religião utilizada ape- 
nas para suavizar a degradação: usada em grande parte 
como negócio. Mulher moderna é aquela mulher que domi- 
nava as cortes dos reinos de 3, 2 e mil anos atrás, como 
Cleópatra e Messalina e não a mulher culta que estuda, que 
se impõe profissionalmente: e o homem moderno é o que 
consegue fortuna e poder a qualquer custa, erguendo impé- 
rios através de pirâmides financeiras, fraudes bancárias, 
assaltos e guerras de conquistas em que os fracos são 
esmagados, e as entidades internacionais como a ONU são 
ridicularizadas. Ontem, um comentarista analisando uma de- 
cisão do Conselho de Segurança da ONU dizia: de que vale 
a decisão do Conselho de Segurança sem a assinatura dos 
Estados Unidos? E, agora pergunto quem governa os EUA 
não é Bush e as grandes multinacionais que financiam as 
eleições, a mídia e as guerras? 

Tudo reflete o modelo da sociedade, que envelheceu e 
está apodrecida e superada, como uma árvore que já deu 
frutos e agora os seus galhos e até seu tronco principal es- 
tão caindo. 

Não se pode conceber que uma sociedade que tem como 
modelo o lucro, que o valor das pessoas é medido pelo que 
possuem e não pelo seu valor intelectual, moral e pela sua 
real capacidade de trabalho e de produção nos diversos cam- 
pos da sociedade, continue a predominar num mundo cada 
vez mais voltado para a ciência e a tecnologia, onde homens 
e mulheres passam os dias e as noites tentando resolver o 
enigma do início da humanidade e como prolongar a vida, ou 
se enclausurando numa espacial e passam um, dois, três e 
até 10 meses, bebendo água retirada de sua própria urina, 
alimentando-se com pílulas, inteiramente solitários: com a 
humanidade cada vez mais numa permanente encruzilhada, 
pois sua capacidade de produzir está muito acima da capaci- 
dade de consumir, já que quase metade passa fome com os 
alimentos apodrecendo nos armazéns, os remédios enve- 
lhecendo nas farmácias e as guerras injustas envolvendo o 
planeta, destruindo a riqueza acumulada, as residências, os 
edifícios e monumentos erguidos, para serem reconstruídos 
pelas empreiteiras dos paises mais ricos. 

Não é possível que o mundo continue assim. Terá que 
inevitavelmente mudar muito breve, e mudará na eterna ca- 
minhada da humanidade. 

"Tudo é loucura ou sonho no começo. Nada 
do que o homem fez no mundo teve início de 
outra maneira. Mas já tantos sonhos se reali- 
zaram, que não temos o direito de duvidar de 
nenhum" (Monteiro Lobato) 
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Waldir Braga ao lado de sua esposa, Genú, tendo de um 
lado seu filho Márcio e, do outro, sua nora Luzinete 

Parte da rodoviária em construção em Porto Nacional. 
Ela é maior, mais moderna e mais confortável que 

a de Palmas, capital do Tocantins 
Sempre nos sentimos 

ligados a Porto Nacional, 
terra dos Aires (minha 

mãe era neta do Coronel Honó- 
rio Aires) e quando eu era 
criança, lembro-me que chega- 
va de Porto Nacional o jornal 
Correio do Norte, do médico 
Francisco Aires, o primeiro 
deputado federal da região To- 
cantina, eleito por Goiás. 

Na minha adolescência, du- 
rante os dois anos e meio que 
passei nos garimpos de Pium, tive 
a oportunidade de ir algumas 
vezes a Porto Nacional, onde 
encontrava alguns carolinenses 
de destaque, entre eles o 
professor César Freire, e onde re- 
sidiam alguns parentes de meus 
pais, entre eles o Aldenor 
Bezerra. Meu pai foi o primeiro 
vereador representante dos ga- 
rimpos de cristal, na Câmara 

Municipal de Porto Nacional, 
tendo sido secretário da Câmara, 
quando propôs a criação do 
Distrito de Pium. 

Meus irmãos Laet (médico em 
Brasília) e Moacir (médico em 
Fortaleza-CE) estudaram em 
Porto Nacional durante algum 
tempo, e não esqueço que, 
quando retornei do Rio de 
Janeiro, após 9 anos de ausência 
tumultuada, sonhando com as Vi- 
agens pelo Rio Tocantins, ao 
adquirir o barco-motor Irmãos 
Braga, em 1959, fiz uma histórica 
viagem a Porto Nacional, passan- 
do por Lajeado e diversas corre- 
deiras, caminho dos barqueiros 
que percorriam o rio de Porto até 
Belém do Pará. 

Porto Nacional sempre foi 
uma cidade muito importante, 
pela influencia do bispo Dom 
Alano e do colégio das Irmãs 

Carta a meus amigos Sebastião 

Madeira e Edmilson Sanches 

Não podemos esquecer do Maranhão do Sul 

WALDIR BRAGA 

Sebastião Madeira e Edmilson 
Sanches são duas figuras huma- 
nas insuperáveis; o primeiro, ho- 
mem de partido, de grupo político, 
integrado à sua camada social, so- 
nhando melhorar o mundo através 
de discurso parlamentares e pro- 
nunciamentos políticos; o segun- 
do achando que sozinho, com o 
conhecimento que acumulou, 
colocando em segundo plano as 
classes sociais e os grupos 
políticos, considerando-se até certo 
ponto, o dono da verdade, sonha 
poder mudar a nossa sociedade 
apodrecida e decadente, fruto de 
uma elite corrompida, que marcha 
para o túmulo, através de sua in- 
fluencia pessoal. 

Os dois, entretanto, fazem par- 
te das figuras mais competentes 
e idealistas do cenário político do 
Sul do Maranhão, tão pobre de 
homens idealistas. 

Considero, no entando, que 
por ter Sebastião Madeira, con- 
seguindo, finalmente, o seu gran- 
de objetivo político: ser prefeito 
de Imperatriz, não deve esquecer 

sua grande bandeira erguida nos 
últimos 10 anos; a conquista do 
Estado do Maranhão do Sul. 

Estou alertando meu amigo 
Sebastião Madeira porque nos 
seus pronunciamentos, desde o 
início de sua campanha para pre- 
feito até hoje, salvo engano, não 
há referência ao Maranhão do 
Sul. Entretanto considero que 
este é o momento oportuno para 
que ergamos a bandeira. 

Quanto a Edmilson Sanches, 
inegavelmente a grande estrela da 
Câmara Municipal de Imperatriz, 
nesta Legislatura, peço-lhe que 
não esqueça seus compromissos 
com a Academia Imperatrizense 
de Letras e com o Sul do Mara- 
nhão, e compreenda que, apesar 
de todo o seu imenso acervo 
cultural, nada realizará sozinho e 
que discurso não mudará nossa 
elite. 

Sugiro-lhe que ajude Madei- 
ra, seu companheiro político na 
última campanha eleitoral, a reer- 
guer a bandeira do Maranhão do 
Sul, tão esquecida na última cam- 
panha eleitoral. 

Dominicanas, e, depois, pelas 
atitudes corajosas e inusitadas 
do juiz Feliciano Machado Brga, 
na defesa da criação do Estado 
do Tocantins. 

Agora, visitei Porto Nacional 
novamente, e fiquei maravilha- 
do com o que vi. E uma da 8 
cidades referências, no Brasil. 
Ruas e praças bonitas e bem 
cuidadas; uma das melhores es- 
truturas de ensino do Estado, 
tendo até faculdade de 
medicina, comércio intenso, es- 
tabelecimentos comerciais mo- 
dernos e importante rede 
bancária, pontos turísticos im- 
portantes como a Igreja cons- 
truída no século XVI, a Beira- 
Rio, a praia artificial, a moder- 
níssima rodoviária, mais moder- 
na que a de Palmas, tendo 2 
cinemas e shopping; a ponte 
sobre o Rio Tocantins e uma 
grande produção agropecuária, 
com o boi e a soja dominando a 
economia. 

Fiquei muito feliz, porque seu 
prefeito, que administrou a 
cidade por dois mandatos, o ex- 
deputado federal Paulo Mourão, 
é filho de uma carolinense, neta 
do primeiro deputado estadual 
por Caroiina, Joaquim Sardinha, 

e sua esposa, a simpática e co- 
municativa Ana Cidinília Aranha 
Solino Mourão é filha de um ca- 
rolinense, Aluísio Solino, neta de 
um dos mais famosos empresári- 
os carolinenses, Salomão Solino. 

Há mais um fator que 
fortalece a ligação entre Porto 
Nacional e Caroiina: seu deputa- 
do federal Vicente Alves, piloto 
comercial, começou a voar no seu 
pequeno monomotor em Caroiina. 
fazendo viagens para os 
garimpos de cristal da região do 
Araguaia e, até hoje, continua 
amigo de Caroiina, relembrando 
sempre aquela fase da sua vida. 

O certo é que a viagem que fiz 
a Porto Nacional no Natal, para 
visitar meu filho Mareio, 
funcionário da agência do Ban- 
co do Brasil, que aniversariava 
no dia 25, foi muito importante, 
fazendo-me relembrar impor- 
tantes episódios de minha vida. 
E fiquei mais feliz por ver que os 
carolinenses continuam a influir 
diretamente em toda a região, re- 
afirmando o que Siqueira Campos 
sempre me dizia: "quando 
conheci Caroiina, ela era a 
capital econômica e cultural da 
região e sua influencia 
permanece até hoje". 

João Lisboa: posse do prefeito 

reeleito aconteceu à meia-noite 

O primeiro prefeito empos- 
sado no cargo foi o médico 
Emiliano Menezes, reeleito 
para mais quatro anos à frente 
do município de João Lisboa 
que decidiu promover o ato a 
partir da zero hora de quinta- 
feira, e em praça pública. 

A decisão de antecipar a 
sua posse ocorreu, depois que 
ele recebeu diversos convites 
para participar de atos de pos- 
se como presidente da Asso- 
ciação dos Municípios da Re- 
gião Tocantina. Como foi ree- 
leito, não há burocracia ou 
impasse. Conversou com os 
vereadores e seu grupo políti- 
co e marcou a 

hoje, à meia-noite. 
A sessão que o diplomou foi 

presidida pelo irmão, o verea- 
dor João Menezes. Este e a 
vereadora Sônia Mota foram 
os únicos a serem reeleitos e 
João Menezes presidiu o ato de 
posse por ser o mais velho dos 
dois vereadores reeleitos. 

Logo após receber a faixa 
de prefeito, em solenidade 
marcada para o palanque ar- 
mado em frente à Câmara, 
Emiliano - acompanhado da 
esposa Preta - seguiu para o 
local do show e agradeceu à 
população pela confiança de- 
positada em reelegê-lo por 
mais quatro anos. 

3524-8908 - Imperatriz-MA E-mail: graficabrasiIitz@hotmaii.com 

Aluga-se Sala 

Comercial em 

Caroiina 

Aluga-se, em 

Caroiina, uma sala 

comercial ao lado 

da agência do Ban- 

co do Bradesco, 

em frente às agên- 

cias do BASA e da 

Loteria Federal. 

Tratar pelos tele- 

fones: (99) 8111- 

5574 e (99) 3531- 

2464. 

CERAMICA 

SÃO PEDRO LTDA. 

"26 anos de tradição e qualidade 

TELHAS PLAN - PAULISTA - COLONIAL - TIJOLOS ■ LAMINADOS 

LAJOTAS - ELEMENTO VAZADO - CUMIEIRA 
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Estrada de Praia do Cacau, S/N 

Cx. Postal 255 - CEP 65916-160 - Imperatriz - MA 

E-mail: spceramica@uol.com.br 

Fone: (99) 3524-3739 / 3525-3068 / 3525-3306 ■ Fax; (99) 3525-4591 
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Prefeito Alcides Filho, vice José Mendonça e 

Vereadores tomam posse em Babaçulândia (TO) 

Localizada na região nor- 
te do estado do Tocantins, 
limite com o Maranhão, Ba- 
baçulândia possui aproxima- 
damente 12 mil habitantes. 
Distante 446km da capital, 
sua área é de 1619km2. O 
município é conhecido pela 
sua temporada de praias que 
atrai milhares turistas para a 
famosa Praia do Coco, no 
rio Tocantins. 

Babaçulândia agora vive 
sob nova administração, na 
solenidade ocorrida dia 1° de 
janeiro, às 9h da manhã, na 
Quadra Municipal tomaram 
posse os vereadores eleitos 
dia 5 de outubro de 2008, bem 
como o novo prefeito Alcides 
Filho, que recebeu das mãos 
do ex-prefeito Agemiro Dias 
a faixa de prefeito, e o vice- 
prefeito, José Mendonça de 
Sousa. 

Alcides Filho é muito que- 
rido por toda a população da 
Babaçulândia, uma pessoa 
preparada para o cargo que 
assume, pois atuou como Se- 
cretário Municipal, realizando 
um excelente trabalho. Em 
seu discurso agradeceu a to- 
dos os que lhe depositaram 
confiança, declarando que o 
povo pode confiar em sua atu- 
ação como prefeito. 

Agemiro Costa despediu- 

Alcides Filho recebe a 

se do cargo de prefeito de Ba- 
baçulândia após duas gestões 
consecutivas com o sentimen- 
to de vitória e do dever cum- 
prido. Em discurso durante a 
transmissão de cargo lembrou 
os dias iniciais de sua primei- 
ra gestão quando recebeu o 
município com quase um ano 
de salário dos servidores em 
atraso e precisou de muita 
força para seguir adiante e não 
decepcionar a população. Mas 
a perseverança e o trabalho 
renderam frutos, destacando 
que chegava ao fim do man- 
dato com as contas em dias. 
"Os servidores receberam de- 
zembro antecipado e o 13° 
salário, com os professores 
municipais recebendo ainda o 
14° pagamento. Não deixamos 

faixa de Aglmlro Costa 

na prefeitura qualquer dívida 
que preocupe o nosso suces- 
sor; quitamos inclusive as 
contas com os fornecedores", 
esclareceu. 

Segundo Agemiro Costa, a 
sua maior obra frente à pre- 
feitura municipal não foi o as- 
falto nas ruas, as casas cons- 
truídas para as famílias pobres 
ou a melhoria do atendimento 
de saúde e da educação, mas 
sim o resgate da auto-estima 
dos moradores de Babaçulân- 
dia. "Não há a menor dúvida 
que hoje o nosso povo tem o 
orgulho de dizer que é baba- 
çulandense. Este é o maior prê- 
mio que um gestor pode rece- 
ber como reconhecimento de 
seu trabalho ao concluir o seu 
mandato" agradeceu. 

Nova Secretária Municipal de Agricultura 

de Fortaleza dos Nogueiras (MA) 

Marivalda Macedo Veras, filha 
de Raimundo Edvaldo Leda Veras e 
Maria Amélia Macedo Veras, forta- 
noreguense, engenheira Agrônoma 
formada pela Universidade Federal 
do Piauí (UFPI), está cursando pós- 
graduação na Universidade Federal 
Lavras (UFLA). 

Assumiu a secretária de Agricul- 
tura de Fortaleza dos Nogueiras 
(MA), Marivalda é filha do nosso 
colaborador e assinante da Folha 
do Maranhão do Sul, proprietário 
do Posto Caminhoneiro, em Ria- 
châo. Certamente colaborará efici- 
entemente com o prefeito Zé do 
Povo, à frente do município desde o 
dia 1 dejaneiro. 

Vendem-se Terrenos 

no centro de Carolina 

Negócio de ocasião 

Vendem-se 04 terrenos 

no Loteamento Parque das 

Mangueiras. 

Cada um medindo 12x30 

metros (360m2) 

Falar com o sr. Anildo 

Araújo. 

Fone: (99) 8117-1830 ou 

8135-7772 

infErafiva 

'—.A solução para seu sucesso está aqui! 

Matrículas Abertas 
Cunoi: Básico e Avançado 
Todo môs sorteio da um Celular e da um MP4. 
No ato de sua matricula deverá ser apresentado a xórox dos documentoe 

do aluno ou de seu responsável. 
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Mais Informações; (99) 8134-5160 - 8164-353 
Av. Fredeiroc Martins de Azevedo. 1080B 

Centro de Carolina - Maranhão 
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Alcides discursando 
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Aglmiro Dias agradece apoio durante discurso de despedida 

Esse é o sabor 

do Mara 
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O Progresso Continua em 

Palmeirante com a posse de Cláudio Brito 

A cerimônia de posse dos 
vereadores eleitos, do prefei- 

to reeleito Cláudio Brito e da 
vice-prefeita Maria Gabriel, 
iniciou às 9 da manhã do dia 
Io de janeiro na Câmara Mu- 
nicipal de Palmeirante. A 
sessão solene foi presidida 
pelo vereador José Luis Ca- 
valcante da Luz, que condu- 
ziu os trabalhos fazendo a 
leitura dos artigos 2o do Re- 
gimento Interno da casa, que 
trata dos compromissos de 
posse. Em seguida todos os 
empossados fizeram o jura- 
mento de compromissos a 
serem honrados, nos próxi- 
mos 4 anos, atentando à 
Constituição Federal e à Lei 
Orgânica do Município. A 
cerimônia foi assistida por 
centenas de pessoas que lo- 
taram o auditório da Câma- 
ra Municipal. 

Tomando uso da palavra, 
o sr. prefeito Cláudio Brito, 
cumprimentou a todos os pre- 

sentes e disse que "este ato 
de posse marca a renovação 
do sentimento de um povo, 
que através do voto nomeia 
seus representantes do Exe- 
cutivo e do Legislativo." 

"Diante de Deus e do po- 
der Legislativo, vou assumir 
por mais quatro anos, preten- 
do fazer um governo de paz 
e justiça social, ser sobretu- 
do construtor de desenvolvi- 
mento e capaz de melhorar a 
vida dos mais necessitados e 
garantir o progresso justo", 
acrescentou Cláudio Brito. 
Logo após o presidente da 
sessão, o vereador José Luis 
declara devidamente e auten- 
ticamente, vereadores, pre- 
feitos e vice-prefeita empos- 
sados nos seus cargos. 

Em seguida, os vereado- 
res já empossados, trataram 
de eleger a nova mesa dire- 
tora da Câmara Municipal 
para o biênio 2009/2010, fi- 
cando assim composta: 
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Prefeito Cláudio Brito assina o termo de posse por mais 4 anos 
Prefeito Cláudio Brito e a vice-prefeita Maria Gabriel 
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Primeira-dama Gracionete, ao lado do vereador e 
contator Adiei (centro) e o prefeito Cláudio Brito 

Presidente - Nagib Lima 
da Silva 

Vice-presidente - José 
Luis Cavalcante da Luz 

Primeiro secretário - Adi- 

ei Leal Feitosa 

Vereadores que tomaram posse no dia Io de janeiro 

Segundo Secretário - 
Vanduires Pereira Lima 

Ao final, todos seguiram 
para um grandioso churras- 
co oferecido para animar e 
comemorar esta administra- 

ção que se reinicia para mais 
quatro anos de progresso em 
Palmeirante. As festividades 
entraram pela noite com a 
animação da banda Desejo 
Proibido. 

ifM 

Juramento de posse 

Mensagem do vereador Flávio 

Filatier de Campos Lindos - TO 

Quero dizer ao povo Camposlindense, que 
para mim, é um enorme desafio de poder estar 
trabalhando na Câmara Municipal, em prol do 
povo desta comunidade, e de poder participar 
do desenvolvimento do nosso município, sem- 
pre buscando priorizar, juntamente com nossos 
companheiros e o Prefeito Jorlênio, as políticas 
públicas que possam melhorar a qualidade de 
vida da nossa gente."TRABALHO", nós temos 
muito pela frente, mas nossa coragem ainda é 
maior, vamos todos juntos implementar uma for- 
ça tarefa de trabalho de tal modo, que nosso 
município venha um dia se Deus quiser, ter um 
destaque positivo na imprensa brasileira, digo 
isso porque recentemente nosso município foi 
citado em reportagem a nível nacional como um 
dos municípios mais pobres do nosso país. Só 

tem um jeito de reverter esta situação que tanto 
nos envergonha, trabalho, aplicação dos recursos 
públicos com seriedade e transparência. 

Estou pronto e quero me colocar à disposição 
de todos vocês, para juntos iniciarmos um novo 
tempo de mudança e gestão em nosso município 
com muito trabalho, Fé e determinação. 

Agradeço a Deus, à minha Família e meus com- 
panheiros por esta grande vitória, e parabenizo a 
todos os Vereadores eleitos o Vice Prefeito e o 
Prefeito. 

Desejo a população de Campos Lindos, Ran- 
charia e de todas regiões deste município um Ano 
Novo repleto de alegria, e que todos realizem seus 
sonhos. 

Um abraço do Vereador FLÁVIO FILATIER e 
Família. 

«MS»»?®' 

mmm' 

O vereador Flávio Filatier ao lado de sua esposa 
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Campos Lindos (TO) 1 tem novos dirigentes 

Tomaram posse vereadores, prefeito e vice-prefeito 

2009 foi de grande emoção para o 
povo de Campos Lindos. 

Neste Io de janeiro as 1 lhOOmin 
da manhã realizaram-se as soleni- 
dades de posse dos vereadores, 
vice- prefeito e Prefeito eleito em 
05 de outubro de 2008. 

O Prefeito Jorlênio Menezes 
pôde contar com a presença de gran- 
de parte da população, inclusive de 
cidadãos vindos de todas as regi- 
ões do município, para prestigiá-lo 
neste momento tão sonhado, em 
sessão solene e aberto ao público, 
que se realizou cm frente à Câmara 
Municipal. 

A solenidade foi conduzida 
pelo Mestre de Cerimônia. Sr. Luiz 
Gonzaga Gomes de Souza, que, 
após a composição da mesa, con- 
vidou a população para a execução 
do Hino Nacional. 

A sessão leve início com o Ve- 
reador Paulo Fernandes da Luz, que 
como Presidente interino, passou 
a direção dos trabalhos para o Ve- 
reador Flávio Lourenço Filalier. 
Este convidou os demais vereado- 
res a colocarem-se de pé para faze- 
rem o juramento, como rege a Lei 
Orgânica do Município e declarou 
empossada a Câmara Municipal, 
para a gestão 2009 / 2012. 

Dando seguimento aos traba- 
lhos, convidou o Excelentíssimo 
Vice- Prefeito, Sr Francisco Soares 
Gil para fazer seu juramento. Logo 
após, o Excelentíssimo prefeito Sr 
Jorlênio Menezes Santos fez seu 
juramento sob forte aplauso da po- 
pulação, que no calor da emoção 
do momento apresentava este jo- 
vem cidadão a Deus, para que fos- 
se abençoado e realizasse um bom 
trabalho nesta cidade. Em seguida 
Jorlênio recebeu das mãos de seu 
filho primogênito, Lucas Gomes 
Menezes, a Faixa de Prefeito e foi 
declarado empossado Prefeito 
Municipal de Campos Lindos. 

Foi convidado o Pastor José de 
Sena Pascoal, para ministrar a ben- 
ção sobre estes homens que, ora 
empossados conduzirão este mu- 
nicípio. O Pastor leu a Bíblia c pro- 
feriu palavras dc otimismo aos elei- 
tos, à comunidade e orou em prol 
dos mesmos. 

Um momento de que emocio- 
nou todos os presentes, foi quan- 
do ajovera Valquíria, cantou o hino 
"VITÓRIA COM SABOR DE 
MEL" homenageando o Prefeito e 
toda a equipe que lutou a seu lado, 
para agora saborearem essa vitória. 
Equipe esta de 2040 pessoas que o 
levaram a este momento. 

Estava presente o Pastor Clc- 
beson Bandeira, que também veio 
prestigiar o Prefeito e cumprir o 
que havia sido profetizado em fe- 
vereiro de 2008, quando Deus anun- 
ciou através dele , que Jorlênio 
Menezes seria o próximo Prefeito 

Jorlênio discursando após a posse Composição da mesa 

de Campos Lindos. Clebeson Ban- 
deira, mais uma vez falou para Jor- 
lênio e aos demais presentes, que 
"DEUS É CONOSCO" c que esta- 
ria sempre ao nosso lado. Orou pe- 
dindo bênçãos sobre o executivo, o 
legislativo e as famílias de Campos 
Lindos. 

Foi facultada a palavra aos ve- 
readores, que um a um agradece- 
ram a comunidade c desejaram vo- 
tos dc um bom ano novo. O Vice- 
Prcfcito, também fez uso da pala- 
vra. Agradeceu a população e dei- 
xou palavras dc apoio ao Prefeito 
Jorlênio. 

E no momento mais esperado 
do dia, Jorlênio Menezes Santos 
foi convidado a fazer seu Io pro- 
nunciamento como Prefeito Muni- 
cipal de Campos Lindos. 

No instante que iniciou sua 
fala, as palmas e gestos de euforia 
deram lugar ao silêncio e a aten- 
ção. A população ouvia atenciosa- 
mente seu discurso onde cumpri- 
mentou a Sociedade, os Vereado- 
res c sua Família na pessoa de sua 
esposa Erivânia Gomes Nolêlo 
Menezes. Parabenizou a Câmara 
de Vereadores que findava os tra- 
balhos da gestão anterior. Nesta 
oportunidade falou à população da 
honra que sentia em receber aque- 
la faixa que cruzava seu peito e 
que representava as chaves da ci- 
dade dc Campos Lindos. Com 
aquela faixa, vinha o peso da res- 
ponsabilidade de governar este mu- 
nicípio, que se encontra em situa- 
ção difícil. Difícil, porque, o que 
recebeu da administração anterior 
foi apenas um molho dc chaves, 5 
aparelhos celulares e uma lista de 
bens que, não sabe se existe pois 
não havia quem se responsabili- 
zasse por eles. 

Falou da importância dc Deus 
em sua vida, em sua administração 
e deu um testemunho das promes- 
sas que Deus vinha cumprindo em 
sua vida. 

SÜ& 

Mestre de cerimônia Luiz Gonzaga 
Momento de oração 

Antes de encerrar suas pala- 
vras pediu a seu pai, o Sr. José 
Silva Santos, que ficasse de pé, 
para que ele pudesse falar às pes- 
soas que ali estavam da importân- 
cia daquele homem na formação de 
seu caráter, na sua trajetória de 
vida pessoal c política. E para 
emoção de seu velho pai, anunciou 
que "JORLÊNIO MENEZES É A 
CONTINUAÇÃO DO TRABA- 
LHO INICIADO POR SEU PAI" 
agradeceu a presença c o apoio de 
seus familiares que vieram dc ou- 
tras cidades para prestigiá-lo, agra- 
deceu sua mãe, seus irmãos e fin- 
dou suas palavras agradecendo a 
Deus e a todos presentes. 

Após os cumprimentos a po- 
pulação foi convidada a se dirigi- 

rem ao Bar Tocantins, onde foi ofe- 
recido pelo Prefeito um Grande 
Churrasco com música ao vivo. 

Dando seguimento às festivida- 
des, foi realizada nos dias 2,3 e 4 
dc janeiro uma grande Cruzada 
Evangélica da Igreja Assembléia de 
Deus, da qual o Prefeito Jorlênio é 
membro e Co-Pastor. 

Estavam presentes o Pastor 
Clebeson Bandeira, os cantores We- 
llington c Zaqueu e a cantora Rosi- 
lene Martins. 

Os cultos realizados em praça 
pública, contavam sempre com a 
presença de um grande público, 
pessoas de todas as igrejas. Foi uma 
festa muito bonita que reuniu mui- 
ta gente e não fez acepção dc credo 
religioso. 

' Primeira-dama Erivânia, prefeito Jorlênio Menezes, vice- 
prefeito Chico Adrião e sua esposa El ia na (d ir. p/ esq) 

Secretários da nova administração 

de Campos Lindos (TO) 

Secretaria de Educação - Ramides Haydan 
Secretário de Ação Social - Maria da Penha 
Secretário de Saúde - Valmir Resplandes 
Secretário de Agricultura - José Resplandes Torres 
Secretário de Finanças - Genelito Resplandes 
Secretário de Habilitação - João Marcos Filatier 
Secretário de Esporte e Lazer - Adão Aldo 
Secretário de Administração - Airton Eckert 

Vereadores no juramento de posse 

* 

A 

Local da festa da posse no clube Tocantins Público presente Apresentação musical 
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Gilmar Cavalcante desperta 

esperança em Barra do Ouro (TO) 

Posse dos Vereadores, Prefeito e vice-prefeito 

Barra do Ouro fica localizada no 
nordeste do estado do Tocantins, 
possui uma área de 1.11 Ikm2. Seu 
nome é em função do rio Ouro que 
margeia a cidade por um lado, e o rio 
Tocantins pelo outro. Atualmente a 
população chega a mais de quatro 
mil habitantes. Conta com dois po- 
voados de grande influencia para o 
município. Morro Grande c Cidade 
Velha. Sua agricultura c baseada em 
milho, feijão e soja. Seu atrativo tu- 
rístico é a temporada de praias no 
rio Tocantins. Barra do Ouro é um 
município jovem, foi criado no ano 
de 1997. 

A cidade da Barrado Ouro viveu 
no último dia Io de janeiro, um dos 
mais importantes dias de sua histó- 
ria. Nunca se presenciou tamanha 
manifestação de apoio, solidarieda- 
de e esperança de uma população, 
cora o início de um governo promis- 
sor, criando perspectiva de dias me- 
lhores e acima de tudo, seriedade no 
trato das coisas públicas. Tal senti- 
mento despertado c devido à realiza- 
ção da solenidade que tratava de dar 
posse aos eleitos no último pleito. 
Barra do Ouro tem agora em sua ad- 
ministração uma pessoa seria c pre- 
parada para o cargo que assume, o 
novo prefeito Gilmar Cavalcante, que 
já foi assessor especial do Governo 
Siqueira Campos, chefe de gabinete 
do deputado estadual Ubiratan Ca- 
valcante e do deputado Geraldo Vaez, 
diretor financeiro e chefe de gabinete 
da presidência do NATURATINS, 
assessor especial da secretaria esta- 
dual de governo e perito criminal da 
Secretaria de Segurança Pública do 
Tocantins. 

A cerimônia leve início às 9h da 
manhã, no Clube Municipal, dan- 
do posse ao prefeito Gilmar Ca- 
valcante, ao vice-prefeito André 
Moura e aos vereadores, com dis- 
cursos de lideranças políticas lo- 
cais, como o ex-prefeito Eustáquio 
Oliveira, que fez a entrega das cha- 
ves da prefeitura e a transferência 
de cargo; do prefeito e vice-prefei- 
to; de vereadores; e do ex-prefeito 
e um dos fundadores do municí- 
pio, Nermízio Machado. Todo o 
evento foi assistido por centenas 
de pessoas, que aplaudiam o pre- 
feito Gilmar em apoio ao seu re- 
presentante e pelos pais do prefei- 
to, o senhor Djalma José Ribeiro c 
a senhora Marina Cavalcante Ri- 
beiro. Em seguida, todos foram à 
prefeitura visitar o prédio, surpre- 
so, o prefeito Gilmar deparou com 
a falta da cadeira na sua nova mesa 
no gabinete da prefeitura. 

O representante da FMS, em 
visita ao centro e aos povoados da 
cidade, conversou com a popula- 
ção, e o que se viu foi a esperança 
que o povo tem no novo prefeito. 
O povo reclama o abandono em que 
a cidade se encontra, com lixo por 
todas as parles. Em conversa com 
Gilmar, perguntamos qual seria sua 

prioridade inicial de governo, cm 
resposta disse-nos que sua priori- 
dade é governar para todos c desde 
o início quer melhorar o quadro ge- 
ral da cidade. 

Discurso de Gilmar Caval- 
cante - prefeito de Barra do Ouro 

"Bom dia a todos aqui presen- 
tes, sinto-me feliz em estar hoje aqui 
com vocês. Gostaria de agradecer 
ainda a quem somente a infinidade 
dos nossos corações e das nossas 
mentes sabem, a Deus o criador do 
universo e a todos os seres vivos 
da nossa terra. Quero agradecer a 
toda minha família, aos meus com- 
panheiros, vereadores e vereadoras, 
que nós possamos ser a diferença 
no futuro. Espero que o futuro seja 
brilhante, não só para nós. Execu- 
tivo c Legislativo, mas também para 
toda a população. 

Quero dizer senhoras e senho- 
res, que realmente iniciaremos a ca- 
minhada com passos pequenos. 
Peço à população da Barra do 
Ouro que me dê, c aos vereadores 
presentes, a tranqüilidade de de- 
senvolver um trabalho onde vocês 
precisam. Estou preparado para o 
futuro e a responsabilidade que 
vocês me entregam. Peço calma 
para a população da Barra do 
Ouro, que os anos são longos, vi- 
vidos em pensamentos, e nós vi- 
veremos 4 anos trabalhando e de- 
senvolvendo todo o sistema neces- 
sário para dar continuidade ao pro- 
gresso da nossa comunidade. 

Não tenho muitas palavras, só 
tenho a agradecer, não denominarei 
ninguém, pois para mim os votos 
que obtive e os votos que não foram 
depositados para mim hoje não fa- 
zem diferença. Todos os votos fica- 
ram nas urnas, e o que faz a diferen- 
ça é a população da Barra do Ouro, 
ela sim vai fazer a di ferença, e daqui 
para frente é um novo tempo, é uma 
nova vida onde muitos se decepcio- 
narão e muitos se alegrarão, isto é a 
vida da conjuntura política." 

Discurso de André Moura - 
vice-prefeito da Barra do Ouro 

"Agora é tempo de ação, as nos- 
sas promessas e compromissos de 
campanhas passaram, agora chegou 
a hora de mostrarmos a que viemos 
a esse município. 

Nesse momento gostaria de agra- 
decer a Deus, a oportunidade que 
ele me deu de estar aqui hoje, parti- 
cipando do destino deste município 
e também poder colocar meu nome 
na história, assim como fez Nermí- 
zio. Agradecer de um modo especial 
a minha esposa Elizangela, que me 
acompanha a 19 anos, ela que soube 
suportar a dor da ausência nos mo- 
mentos da campanha e foi sozinha a 
mãe, o pai e a dona de casa, muito 
obrigado. Agradecer também à mi- 
nha família, em especial minha mãe, 
D, Pequena que está presente aqui. 
com 80 anos participando desta ce- 
rimônia. Agradecer ao Gilmar por 
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Juramenteo de Posse 

Ex-prefeito Eustáquio faz entrega das 
chaves da prefeitura ao novo prefeito 
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Prefeito Gilmar abrindo a Prefeitura 

ter aceitado que eu fizesse parte 
nesta empreitada. Peço licença par 
não denominar outras pessoas, não 
que essas não se destacam mais que 
os outros, mas porque se continuar 
denominando seria injusto, porque 
tivemos 1403 votos, e todos têm 
para nós a mesma importância. 

A mudança que ora se inicia, que 
ora se planeja, foi uma mudança so- 
nhada por muitos, mas é um desafio 
muito grande. As dificuldades são 
enormes. Mas não existe problema 
sem solução, não existe desafio que 
não possa ser encarado de frente. E 
quero agradecer em quem acreditou 
nessas duas pessoas, porque nos 
fomos durante a campanha muito 
caluniados, pintaram a figura de An- 
dré e Gilmar, como agiotas, bader- 
neiros, ladrões, por alguém que não 
tem escrúpulos e vende até a família 
ou a alma, mas o povo da Barra do 
Ouro entendeu o recado, e mesmo 
assim com todas as calúnias e difa- 
mações resolveu dar a nós a oportu- 
nidade de dirigir seus destinos. 

Eu queria, aqui no meio de toda 
a comunidade firmar mais uma vez 

o compromisso feito em campanha. 
Discurso de Nermízio Ma- 

chado - criador do município da 
Barra do Ouro 

"A caminhada foi longa, mas 
tudo tem um fim, tudo tem a hora 
certa delineada pelo Criador. Todas 
as pessoas que andam pisando fir- 
me, com humildade, paciência, ven- 
ce de forma solidária. 

Fui prefeito de Goialins, criei o 
município da Barra do Ouro junta- 
mente com muitos companheiros, 
entre eles Tárcio, criador do proje- 
to de Lei que instituiu o distrito da 
Barra do Ouro. 

Gostaria de falar nesse dia com 
muita clareza a meus eleitores, es- 
sas pessoas a quem eu devo cente- 
nas de anos, desde a vida de meu 
pai c da minha família. Quero 
transferir esse patrimônio políti- 
co, não que eu vá deixar a resso- 
nância da minha mente daquilo que 
eu fui e daquilo que sou. Vocês sem- 
pre me terão à disposição de vo- 

cês. Mas tenho um representante 
autêntico, no maior cargo do muni- 
cípio, chama-se Gilmar Cavalcan- 
te e André Moura, que represen- 
tam duas grandes famílias de res- 
ponsabilidade. 

Chegou o momento do municí- 
pio marchar, de lodo mundo saber 
que a democracia c capaz de tudo, 
assim como pôde botar Lula na pre- 
sidência da República, que foi o sal- 
vador da pátria, como diz a histó- 
ria. nós podemos ter ótimos prefei- 
tos, ótimos vereadores, Temos uma 
câmara de vereadores à altura. Falta 
fazer muitas coisas, senhores vere- 
adores. a Câmara está ainda a zero. 
ela precisa ser olhada com carinho, 
porque ela nunca fez o que deveria 
fazer e é por isso que quero advertir 
aos eleitores que vamos votar sim. 
procurar pessoas que estão à altu- 
ra, não quero de forma alguma des- 
prezar esse município, porque não 
o criei só, sonhei mais vi também 
famílias e famílias planejando, so- 

frendo para ver hoje essa cidade com 
condições importantíssimas na his- 
tória, como temos hoje o plano di- 
retor da barragem que vai beneficiar 
por 10 anos o nosso município. 

É isso companheiros, foi Tra- 
balho nosso, trabalho do povo. fo- 
ram vocês que fizeram. Tenho cer- 
teza que você Gilmar, tem uma ta- 
refa muito grande, e assim quero di- 
zer aos meus companheiros da Bar- 
ra do Ouro. que o cidadão Nermí- 
zio. sem abandonar minha carreira, 
irei me afastar eleitoralmente de 
posições políticas, tenho os repre- 
sentantes autênticos, além de ler o 
meu sangue representado por três 
pessoas, e assim exerço meu caráter 
político, com a forma que comecei, 
pela Barra do Ouro e vou encerrar 
transferindo o poder para Gilmar 
Cavalcante e para André Moura, 
para que essa geração transforme em 
realidade o sonho maravilhoso que 
esse povo daqui necessita e sonha, 
o progresso". 
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Familiares do prefeito e primeira-dama Público presente na posse 
Prefeito Gilmar e a primeira-dama 

Nelda Cavalcante Miranda 
Vice-prefeito André Moura e sua 
esposa Elisângela Silva Moura 
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Cleber Gomes assume a 

Administração de Filadélfia (TO) 

Filadélfia é um município locali- 
zado no norte do estado, às margens 
do rio.Tocantins, um município de 
grande importância, pois é porta de 
entrada do estado fazendo fronteira 
com o Maranhão. Distante 498km 
da capital, possui uma área de 1.997 
km2, e uma população de aproxima- 
damente 10 mil habitantes. É ligada 
ao município da Araguaína pela rodo- 
via TO-222. Famosa pelas tempora- 
das de praia no rio Tocantins. Tem 
povoados de grande importância 
como a Bielândia. Cana Brava e mui- 
tos outros- O município tem sua eco- 
nomia baseada na agricultura de sub- 
sistência e na atuação da empresa PI- 
FES na região, do senhor Pedro Iram 
Pereira Espírito Santo, até outrora 
prefeito desta cidade. 

Na tarde do dia Io de janeiro, o 
senhor Pedro Iram passou a direção 
do município de Filadélfia, entregan- 
do em mãos as chaves da prefeitura, 
ao seu sobrinho o prefeito eleito Cle- 
ber Gomes na solenidade que também 
deu posse ao vice-prefeito Antonio 
Rodrigues. 

A cerimônia teve início às 14hs, 
no Clube Municipal de Filadélfia, e 
contou com a presença de importan- 
tes personalidades da região, como o 
ex-prefeito de Babaçulândia, Agemi- 
ro Dias; o padre da Igreja Católica, 
José Antonio de Freitas; o pastor da 
Assembléia de Deus, João Batista en- 
tre outras personalidades religiosas; 
do Advogado e Presidente da OAB de 
Araguaína, Dr. André Luiz B. Melo; 
do presidente da Câmara Municipal, 
eleito em sessão pela manhã, José 
Wilson Guimarães de Castro e do vice 
Orlando Pereira de Assunção Júnior.de 
Renato Juvêncio da Silva e de alguns 
vereadores. Além do deputado esta- 
dual Raimundo Palito, que compôs a 
mesa diretora dos trabalhos, junta- 
mente com o prefeito Cleber Gomes, 
a primeira-dama Neide Aparecida Sou- 
sa Gomes; o vice-prefeito Antonio 
Rodrigues; a vice-primeira-dama dona 
Maria Rodrigues e com o ex-prefeito 
Pedro Iram. Além de ter sido acom- 
panhada por centenas de pessoas que 
assistiam ao evento. 

No final, todos se deliciaram com 
um grandioso churrasco em comemo- 
ração a essa nova fase que se inicia 
para o município de Filadélfia. 

Discuso de Cleber Gomes - 
prefeito de Filadélfia (TO) 

"Agradeço a Deus por estarmos 
mais uma vez reunidos, trilhamos 
um longo caminho, fomos vence- 
dores, por isso estamos aqui. Meus 
cumprimentos a todos aqui presen- 
te, agradeço a cada um que se des- 
locou de sua residência para estar 
nos prestigiando. 

Amigos, quiseram as circunstân- 
cias da vida e da política que nos úl- 
timos anos em serviço ao povo fila- 
delfiense, como secretário do meu 
tio Pedro Iram. Nas eleições de 5 de 
outubro, não houve perdedores, ape- 

nas vencedores, pois a vontade do 
povo é soberana, temos apenas que 
aprender com as vitórias e derrotas. 
As dificuldades são prenúncios da vi- 
tória, hoje somos todos vitoriosos, 
porque nossa cidade melhora a cada 
dia. Mas podemos fazer muito mais, 
para isso precisamos que todos nós 
façamos um pacto pela nossa queri- 
da cidade. Para isso peço a todos que 
me ajudem a administrar a nossa ci- 
dade. Peço aos meus antigos adver- 
sários, que quero ser prefeito de to- 
dos, para isso quero ouvir a todos. 
Posso me equivocar e errar, mas te- 
rei a humildade de reconhecer quan- 
do isso ocorrer. 

Darei liberdade a todos que tra- 
balham comigo, para dentro de ori- 
entações estabelecidas, sempre pro- 
curando ampliar os limites conheci- 
dos do possível, sempre negando que 
dificuldades significam impossibilida- 
des. Pretendo enfatizar o trabalho, é 
preciso pratica-lo; não bata apenas 
anunciar o futuro glorioso, é preciso 
construí-lo; não basta manifestar- 
mos reiteradamente votos de uma 
vida melhor, é preciso mobilizar ins- 
trumentos e teclas para que elas se- 
jam realizadas. 

Serei militante incansável da lei 
de Responsabilidade Fiscal, porque ela 
representa o espírito de um homem 
público virtuoso, mas serei principal- 
mente um defensor com todas as mi- 
nhas forças da responsabilidade soci- 
al, a saúde, educação, cultura e segu- 
rança. Sou filho de pessoas humildes, 
um povo que aprendeu que a solidari- 
edade não é apenas uma palavra, mas 
um modo de vida. Sou filho de uma 
época de incertezas, me tornei ado- 
lescente num período em que o Brasil 
projetava futuro. Acreditava nele, 
uma época em que ser era mais im- 
portante que ter. Na vida tudo é pos- 
sível, a realidade é do tamanho dos 
nossos sonhos, tudo é possível e ne- 
cessário e esta não é uma luta para 
amanhã, é para agora. Podem contar 
comigo, para que tenham uma cidade 
melhor, ordeira, pactuada, resistente 
à legitimidade e cooperação entre 
todos. 

Creio no ensinamento fisiológi- 
co de santos e profetas de todas as 
religiões, que o único jeito de assegu- 
rar a felicidade é aprender a dar felici- 
dades aos outros. Meu ideal é em soli- 
dariedade, em agregar valores, minha 
melhor forma de ser feliz é me dedi- 
car aos outros, diminuir o sofrimento 
e ajudar na sua felicidade. Por certo 
sou tão bom nisso quanto foram as 
pessoas pelos quais precisei conviver, 
meu pai. minha mãe, meu tio exem- 
plo de homem político, eterno pre- 
feito, o senhor Pedro Iram. Mas para 
mim a única razão pela qual me dedi- 
quei à vida política, é a minha voca- 
ção de servir à minha cidade e ao meu 
povo. 

Um feliz 2009, muita paz, reali- 
zações e muito obrigado a todos". 

Agradecimentos de Cléber 

Gomes - Prefeito Eleito 

m 

Caros (as) amigos (as), 
Uma importante etapa do processo democrático foi consolidado em 5 de outubro 

graças ao seu voto! Queremos agradecer-los por terem contribuído de forma decisi- 
va com o resultado nas urnas. Nosso compromisso agora é honrar cada voto de 
confiança recebido e transformá-lo em trabalho. Portanto, queremos conclamar cada 
cidadão dessa cidade, juntos, fazermos administração e transformarmos Filadélfia 
em um pólo de desenvolvimento mais promissor do Tocantins. Isto é. a democracia 
e, dentro das nossas atribuições, iremos trabalhar, incansavelmente em prol de toda 
a comunidade, com o apoio de todos, para fazer com que o povo seja sempre o maior 
beneficiado de nossas ações. 

Aproveitamos para desejar aos nossos amigos e a você Filadelfiense os votos 
de um 2009 repleto de realizações. Rogamos bênçãos de Deus sobre as famílias 
para que vivam em harmonia e muita paz. Temos a firme convicção que juntos 
taremos muito mais e construiremos uma nova historia para essa cidade, 

Obrigado a todos! 
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Prefeito Cléber Gomes e vice Antônio Rodrigues fazendo o juramento de posse 
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O deputado estadual Raimundo 
Pálito ao lado do ex-prefeito Pedro Iran 

Momento de oração com religiosos da cidade 

í 

Ex-prefeito de Babaçulandia Agemiro 
Dias entre seus assessores na platéia 

Discurso do sr. Pedro Iran 

Pereira do Espírito Santo 

"Hoje me sinto feliz em ter cumprido mais esta missão, 
graças a Deus. Houve dias que tive vontade de largar, mas 
agüentei firme devido as minhas obrigações que hoje são 
muitas. Mas como vocês confiaram a mim esse cargo, me 
lancei nele para ajudar essa cidade, que foi a cidade onde 
nasci, cresci e vivo até hoje por aqui, onde tenho feito um 
pouco do meu investimento, onde mora nossa família e 
amigos, e por isso tenho feito tudo para ela melhorar, pois 
já vi esta cidade passar por muitas dificuldades. Todos 
sabem que Filadélfia foi a cidade mãe de Araguaína, que 
subiu e ela caiu, as pessoas que tinham melhores condi- 
ções tiveram que ir embora daqui porque ficou muito difú 
cil viver nesta cidade. 

Tenho me preocupado em dar emprego, tenho monta- 
do alguns empreendimentos aqui em Filadélfia, mais para 
dar emprego, pois se fosse para reder dinheiro, teria mon- 
tado em Araguaína, Palmas ou Brasília, mas como gosto 
de Filadélfia, montei umas construções aqui para gerar 
emprego no futuro, em breve quero gerar 100 empregos 
dentro destas indústrias. 

Foi muito duro para mim, tive que fazer tratamento 
contra o stress, pois foi muito puxado, mas venci a bata- 
lha. Não há quem diga que eu tenha tirado pelo menos 
um palmo de terra de Filadélfia, a não ser os que comprei 
de terceiros. Não tem um que diga que oferecido dinhei- 
ro em troca de voto, nunca pedi nenhum voto a qualquer 
funcionário meu, nas eleições que disputei aqui, sempre 
deixei todos à vontade para votar. E todo o dinheiro que 
gastei em campanha, foi da minha firma, nenhum foi da 
prefeitura. O que fiz, foi ajudar a prefeitura, que de uma 
cidade como essa, de uns 10 mil habitantes, diferente de 
outra cidades da região, está com os salários todos pa- 
gos, nunca falhou um único dia. Então é assim que se 
trabalha, fazendo o melhor a cada dia, e isso é o que 
quero para nossa Filadélfia. 

Com fé em Deus, Filadélfia com Cleber, um rapaz jo- 
vem, tem mais tempo que eu, vai ajudar a levantar a cida- 
de. Não consegui nenhuma verba sequer para o municí- 
pio. Tudo que nós fizemos aqui foi com o dinheiro da 
prefeitura. 

Aqui está o deputado Raimundo Palito, que já destinou 
uma verba, mas ainda não chegou. Já têm outras verbas, 
que Lázaro Botelho destinou, mas será Cleber quem vai 
usar. Espero que essas pessoas ajudem Cléber a levantar 
essa cidade. E isso que quero, dias cada vez melhores 
para o povo de Filadélfia. Muito obrigado!". 
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Empossados Prefeito, Vice-prefeito 

e Vereadores de Goiatins (TO) 

No dia do seu aniversário, 
em Io de janeiro Goiatins vi- 
veu um dia importante para 
sua história. As 9 da manhã, 
no plenário da Câmara Mu- 
nicipal foi realizado a posse 
do novo Legislativo do muni- 
cípio que nos próximos qua- 
tro anos trabalharão nesta 
casa de leis, os nove verea- 
dores hoje devidamente diplo- 
mados e empossados. 

Na igreja Assembléia de 
Deus Set Seta, tomaram pos- 
se os novos chefes do Exe- 
cutivo, o senhor prefeito Ne- 
odir Saorim juntamente com 
o vice-prefeito Antonio Luiz. 
A cerimônia foi assistida por 
centenas de pessoas e con- 
tou com a presença especial 
do sr. Leomar. assessor do 
senador Leomar Quintani- 
nhâ. Â entrega das chaves da 

m 
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O prefeito Neodir Saorim e o vice 
Antônio Luiz assinam termo de posse 

Prefeitura e da faixa de Pre- 
feito ao senhor Neodir foi fei- 
ta pela ex-primeira dama, do 
município, esposa do Dr. Bar- 
bosa, d. Marileda. A partir- de 
agora Neodir Saorin guiará os 

Discurso de Neodir Saorim 

"Meus cumprimentos aos senhores e senhoras pre- 
sentes neste ato de posse. 

Mudança, esta é a palavra chave, esta foi a grande 
mensagem da sociedade e do povo de Goiatins que 
decidiu que estava na hora de trilhar novos caminhos. 

Foi para isso que o povo goiatinense me elegeu 
prefeito, para mudar, este foi o sentido de cada voto 
confiado a mim e ao meu bravo companheiro Antonio 
Luiz. Mudar com coragem, cuidado, humildade e ou- 
sadia, tendo a consciência de que mudança é um 
processo gradativo e continuo, por meio do dialogo e 
da negociação, para que o resultado seja consisten- 
te e duradouro. Teremos de manter sob controle as 
nossas muitas legitimas ansiedades sociais, para que 
elas possam ser atendidas no ritmo adequado e no 
momento justo. Começaremos a mudar já. 

Creio que num futuro grandioso para Goiatins, por- 
que nossa alegria é maior do que nossa dor, a nossa 
força é maior do que a nossa miséria, a nossa espe- 
rança é maior do que o nosso medo. O povo goiati- 
nense têm dado provas incontestáveis de sua gran- 
diosidade, provas de sua capacidade de mobilizar a 
energia municipal e, grandes momentos cívicos e 
seus desejos. 

Quero convocar meu povo para um grande muti- 
rão cívico, contra a desordem do nosso município. 
Por tudo isso acredito no povo do meu município, com 
esse mesmo espírito constituo o meu secretariado, 
nomes da sociedade que querem trabalhar em equi- 
pe, pelo bem de Goiatins e vamos adotar um novo 
estilo de governo com transparência e permanente 
estimulo a participação popular, o combate à corrup- 
ção e a defesa da ética no trato das coisas públicas 
serão o objetivo central e permanente do meu gover- 
no. É preciso enfrentar com determinação e derrotar 
a verdadeira cultura da impunidade que prevalece 
em certos setores da vida pública. Não permitiremos 
que a corrupção e o desperdício continuem privando 
a população de recursos que são seus, e que tanto 
poderiam ajudar na dura luta pela sobrevivência. 

Estamos começando hoje um novo capitulo da his- 
tória do nosso município, afirmo corajosamente, sem 
distinção de classe política, etnia, sexo e crença. O 
que nós estamos vivendo nesse momento é o dia do 
reencontro de Goiatins consigo mesmo. Agradeço a 
Deus por chegar onde cheguei, peço a ele sabedo- 
ria para governar, discernimento para julgar, serie- 
dade para administrar, coragem para decidir e um 
coração do tamanho de Goiatins para me sentir uni- 
do a cada cidadão desse município no dia a dia dos 
próximos quatro anos. 

Muito obrigado!" 

distintos do município visan- 
do o seu desenvolvimento e 
progresso almejado por toda 
a população goiatinense, que 
acredita em sua capacidade 
levando através do voto, ao 
maior cargo da administração 
municipal. 

Ao final, a população foi 
agraciada com um churras- 
co, realizado no centro Paro- 
quial, em comemoração ao 
novo período que inicia no 
município de Goiatins. 
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A ex-primeira dama Marileda entrega as chaves da prefeitura ao novo prefeito 

MM 
um 

■ 

m 

*■- 

Prefeito Neodir Saorim ao lado da 
primeira-dama Florismar Silva Saorim 

Vice Antônio Luiz ao lado de sua esposa 
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Público presente no auditório da Câmara 
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Público presente na posse do prefeito 
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A jovem dupla sertaneja Victor & Léo, maior sucesso musical do 
momento, vem conseguindo uma proeza inédita no Brasil, agradar des- 
de universitários ao mais humilde sertanejo. Os rapazes já ralaram 
alguns anos cantando em barzinho, até que a música 'Tem Que Ser j 
Você," estourou como trilha sonora em A Favorita, novela global, e 
todas as portas se abriram para a nova dupla cheia de garra e talento. 

E por falar em "A Favorita", o personagem de Milton Gonçalves, o I 
[corrupto e inescrupuloso deputado Romildo Rosa, caiu na real, se arre-1 
j pendeu, entregando-se a justiça, depois da tragédia com a própria filha 
| Alicia (Tais Araújo), ao receber uma bala perdida e entrar em coma. 

Se o autor da novela João Emanuel Carneiro, pensou em comover j 
{nossos cidadãos corruptos e bandidos, vai ficar a ver navios, aqun 
ninguém se toca com essas bobagens, isso é coisa pra Japonês, Irlan- 

jdès, Dinamarquês, etc... 

Romildo Rosa II - Pensando bem, o deputado saiu no lucro com 
ísua atitude, reconquistou o amor de Aríete (Ângela Vieira), umaj 
| super balzaquiana bela e elegante, capaz de enlouquecer qualquer 
jgarotão sarado.   

Comemorando seus 20 anos, dia 09 sexta, a super morena Hauni- 
Iara Marinho, funcionária alto astral da Max Caribe. Colegas de trabalho 
|e patrões, são convidados para comemorar a data com um churrasqui- 
Inho. PARABÉNS!!! 

Fiz uma visita a PiraFlora, nas proximidades da Praiolândia, empre- 
isa de um grupo de paulistas, produtora de mudas de eucalipto, e fiquei 
1 encantado com os números do empreendimento. Segundo informação 
Ido Sr. Edson Luiz Marchi, o projeto conta com os seguintes dados: 

50 hectares de área total da sede. 
30 mil metros quadrados de galpões. 
30 a 40 milhões de mudas / ano. 
200 empregos direto. 
Tecnologia de ponta. 
Continuo com o meu otimismo, as coisas estão acontecendo. 

E o SBT parece estar mesmo em um bom momento no cenário 
itelevisivo brasileiro, a novela Revelação, de Iris Abravanel, a senhora | 
1 Silvio Santos, foi ao ar debaixo de muitas expectativas e temores. Até o 
| presente momento, tudo corre às mil maravilhas, nenhum sinal verme- 
lho pela frente. O que eu não consigo entender, é o título "Revelação", 

Ipara o SBT que exorcizou as novelas mexicanas do seu cardápio, e 
jdiga se de passagem, a novela é totalmente diferente dos dramalhões 
Ide lá, mas o nome é totalmente mexicano. 

Final de dezembro co- 
meço de um ano novo, e o 

1 balanço na Max Caribe é ex- 
Itremamente favorável, as 
[vendas ficaram acima do 
| esperado, como diz aquele 
[comediante da "Praça é 
Nossa" (SBT), tirando a 

i enorme carga tributária, o 
resto é só vitória. Na foto, o 

Icasal Dennes Almeida e 
I Leila Azevedo, da loja de 
cosméticos Água Viva, des- 

jcolaram um tempinho na 
| tarde de sábado 13, para 
j umas comprinhas básicas, 
na butique da Max Caribe. 

mk 

Dona Noêmia Costa 
marcou presença na 
Max Caribe no finalzinho 
do mês, trazendo a tira- 
colo suas lindas neti- 
nhas, Yasmim e Rayssa 
(foto), que ficaram feli- 
zes com os presentes e 
os paparicos da avó. 

A empresária Márcia 
Anáide Maranhão do 
Supermercado MG, lá 
de Filadélfia-To, deu o 
ar de sua graça, com- 
prou presentes para a 
íilhota Janine (foto ao 
lado da mãe) e o mari- 
do Gilvan. 

A Piada. 

Sebastião Madeira tomou 

posse em Imperatriz(MA) sob 

entusiasmo popular e 

confirmou seu secretariado 

apresentado anteriormente 

Dra. Cristiane Gomes 

r 

Coelho Maia Lago 

Esteve durante alguns dias em Estreito, onde veio assistir a posse de 
seu irmão Zequinha Coelho, e, em Carolina. visitando seu cunhado Animo 
Noleto e sua Irmã Jesus Coelho Noleto. a procuradora de Justiça de São 
Luis, dr.J Cristiane Gomes Coelho Maia Lago, esposa do advogado dr. 

FAZ UM 21 
A mulher desliga o telefone e o marido pergunta assusta-! 

Ido: 
-Você está bem, meu bem? 
-Ué... Estou... - responde ela - Mas... Por que a pergunta? 
-Você ligou pra Beth e só ficou vinte um minutos no telefone!] 

[Eu vou chamar um médico! 
-Não meu amor... Não era a Beth... 
-Não?? Mas... Você acabou de dizer que ia ligar pra Beth... El 

j vocês costumam ficar horas penduradas no telefone! 
-Sim, mas é que hoje eu disquei o número errado! 

A dr®. Cristiane, simpática, inteligente e culta, é carolinense, nascida 
na fazenda Tabuleiro da Inhuma. hoje, município de São Pedro dos Cren- 
tes, vivendo há muitos anos em São Luís, onde estudou, formou-se, ca- 
sou-se e iniciou sua carreira profissional. 

A di®. Cristiane estava acompanhada com seus filhos Matheus. Mari- 
na c Alexandre Filho. 

João Castelo assume e 

anuncia os nomes da 

nova equipe de governo 

João Castelo assumiu a 
Prefeitura de São Luís, no dia 
Io janeiro e anunciou que, co- 
locaria em prática o seu plano 
de governo, estabelecendo par- 
cerias com os governos esta- 
dual e federal e as lideranças 
políticas, comprometidas com 
o progresso de São Luís e com 

o bem-estar dos habitantes da 
capital, visando transformar a 
capital do Estado numa cidade 
moderna. 

João Castelo, ao assimir, 
nomeou os secretários e diri- 
gentes de órgãos municipais 
nomeados pelo prefeito João 
Castelo 

Carta para o nosso amigo 

Raimundo Lima, da 

CONAB de Araguaína (TO) 

Recebemos com muita alegria sua mensagem de Natal 
(uma carta no seu estilo, sempre saudoso, de Carolina, onde, 
me parece, você viveu os melhores anos de sua vida) acompa- 
nhada de lembranças para os que trabalham na Folha do Ma- 
ranhão do Sul. 

Raimundo creia na minha sincera admiração da sua per- 
sonalidade inquieta, com sua mente tomando conhecimento 
de tudo que se passa no Brasil e no mundo. Você é um jorna- 
lista nato que não pode desenvolver suas qualidades; um ser 
humano insuperável que só pensam nos que passam fome e 
no que o Governo Lula faz, através da CONAB, para minorar 
seu sofrimento. 

Receba nossos agradecimentos pelas lembranças que re- 
cebemos; pelas cartas e pelos espetaculares desenhos que 
sempre nos envia, relembrando a Carolina do seu tempo. 

Enviamos para você, seus familiares e para seus compa- 
nheiros da CONAB, votos de um ano novo com mais felicidade 
e mais compreensão. 

Conte sempre com nossa amizade, 
Abraços 
Waldir A. Braga em nome dos funcionários da F.M.S. 

Mensagem de 

Natal e Ano Novo 

Quanâo as luzes He Natal se acendem, 

nossos corações também se enchem He luz 

para comemorar mais uma voz o nascimento 

He um Ijomem que passou a t?ida tentando 

ensinar a todas as pessoas o sentido da pala- 

ora amor. 

Que 3esus Cristo abençoe a sua nida para 

que o Sspíriío Santo de Deus esteja cada pez 

mais dentro dos seus coração. 

Desejamos a todos os nossos amigos um 

ano not>o de muita paz, Saúde e Qmor. 

São os votos de flristides CQilljomem e 

^Família. 

CRÔNICA BRASIL VII 

Ultimo Baile 

do Império 
n 

Paulo Noleto Queiroz 
Alguns anos depois da Guerra da 

Tríplice Aliança contra o Governo 
Paraguaio, o porto do Rio de Janei- 

i ro aumenlou consideravelmente o 
I seu movimento, tanto de saída 
| como de entrada de navios, levando 
| os nossos produtos e trazendo o que 
' precisávamos, até finíssimos móveis 
| da Inglaterra. 

Para tal, houve a necessidade de 
melhor controle alfandegário na en- 

I trada da Baía de Guanabara, uma es- 
1 pécie de Posto Fiscal. Como existia 
. uma pequena e belíssima ilha a pou- 
I cos metros do embarcadouro da Pra- 
j ça do Paço (hoje Praça XV), com 
. um formato comprido e muitas pal- 
I meiras naturais, tornando-a numa 
| beleza natural e que chamava aten- 
I ção de todos, ali mesmo resolveram 
I as autoridades aduaneiras instalar um 
| Posto Fiscal. Simplesmente uma casa 
I pequena e modesta aonde os navios 
' que chegavam eram fiscalizados e 
1 os que saiam recebiam a "carimba- 
| da" de autorização. 

Por ali passava, periodicamcn- 
| te, o barco Imperial conduzindo D. 
1 Pedro II e a Família Real que se diri- 

gia ao funda da baía a fim de pegar o 
1 trem para o Palácio de Petrópolis. 
1 Numa dessas passagens D. Pedro II, 
. que não se cansava de admirar aquela 
I ilha, perguntou aos seus assessores: 

- O que funciona aqui nesta ilha 
■ com tantas belezas naturais e uma 
' pobre casa de madeira destoando do 
| ambiente? 

Quase que ao mesmo tempo trôs 
' se apresentaram para responder ao 
| Monarca; 

- Trata-se de um Posto Fiscal 
' Majestade. É controlada pelas auto- 
| ridades aduaneiras. 

- Ah. sim..., mas poderiam ter 
um melhor gosto, não acham? Dese- 

I jo ser lembrado desse assunto quando 
1 regressar. Anotem. 

E foi o que ocorreu cinco dias 
1 depois no Paço Imperial da Quinta 
| da Boa Vista; 

- Preciso falar agora com o En- 
I genheiro Chefe de Obras do Império. 
| Determinou o Monarca. 

Horas depois voltava a falar D. 
' Pedro II, grande admirador das artes, 
| das belas construções, principalmen- 
i te as dc estilo barroco c gótico; 

-Dr Resplande, desejo que seja 
1 feito um pequeno palácio, nos mol- 
1 des franceses e com predominância 

de artes góticas na pequena ilha onde 
1 está o Posto Fiscal. Convide, de pre- 
1 ferência da Europa, um excelente 

arquiteto, bem como um engenheiro 
I nos mesmos padrões. Ambos serão 
| considerados hóspedes do Império e 
. poderão vir com suas famílias. Aqui 
I direi a eles o que realmente desejo. 

Menos de um mês o Imperador 
I conversava com o famoso arquiteto 
' Adolpho Del Vecchio que logo en- 
| tendeu o que desejava o Imperador - 
| um pequeno palácio no estilo góti- 
' co-provençal, destacando-se a allís- 
1 sima qualidade de sua cantaria e vi- 
| trais. No final de 1887 a construção 

teve início e em abril do ano seguin- 
1 te. D. Pedro II a inaugurou proferin- 
1 do as seguintes palavras: 

-Meus senhores e digníssimas se- 
I nhoras. Esta obra de arte inaugurada 
1 neste momento, embora ainda fal- 
. tando alguns detalhes, é para sempre 
I e para a história. É uma inauguração 
| burocrática, mas prometo que em 
i breve haverá uma belíssima festa para 
I a realeza, a sociedade e autoridades 
| estrangeiras... 

Continuaram os trabalhos, prin- 
' cipalmente os acabamentos, embo- 
| ra de forma lenta, pois lodo o mate- 
| rial vinha da Europa. Numa de suas 
' passagens rotineiras D. Pedro II en- 
| costou e desembarcou para ver como 
1 estava. Não demorou, pois passou 

mal e teve que retornar ao Paço da 
I Quinta. Aliás, aquele ano de 1888 
1 não foi muito promissor para o "ve- 
. lho monarca" de barbas brancas, al- 
I gumas enfermidades, que já exisli- 
| am, deixavam-lhe bastante irritado. 
I Daí o seu médico que o acompanha- 
I va diariamente, Dr Mota Maia. ter 
( falado; 

-Imperador, cheguei à conclusão 
' que o melhor é viajarmos para a Eu- 
| ropa para que sejam feitos vários 
| exames a respeito dessa sua diabetes 
' que tanto o incomoda. 

-Para aonde iremos e quem faria 
| esses exames? 

-Para a França, precisamente 
| para Aix-les-Bains. Lá existe uma 
1 "Estação de Cura" com excelentes 

médicos. Ficaremos hospedados no 
I Hotel Splendide, que fica ao lado. 

-Boa idéia! Assim, com a minha 
■ ausência do país, a minha filha 
I Isabel, a Princesa Isabel, ficará à 
| vontade para resolver de vez o 
problema abolicionista que tanto 

nos incomoda. 
Foi exatamente nesse período que I 

a Princesa Isabel sancionou a Lei Au-1 
rca no dia 13 de maio de 1888, que. 
aboliu a escravidão no Brasil. 

O regresso de D. Pedro II meses] 
depois foi muito festejado peioi 
povo, comerciantes, intelectuais,' 
não todos, escritores etc. Parecia] 
até que a Monarquia se reerguera ei 
tornara-se mais forte. Mas, na ver- 
dade. não era bem assim. A própria] 
abolição, justa e necessária, deixou | 
uma grande pane bastante aborre- 
cida - os grandes produtores de café, | 
a base da economia da época. E li- ] 
nham razão, pois perderam os seus. 
"braços direitos" dos trabalhos pe-1 
sados no plantio c colheita do] 
"ouro" da época, o café. 

Alguns meses depois do regresso I 
do Monarca, a famosa e muito falada | 
obra, já conhecida por "Castelinho", i 
foi dada como concluída. Logo foi' 
organizada uma comissão de alto ní-1 
vel para programar a belíssima festa i 
de inauguração. 

Coincidentemente os meios di-| 
plomáticos também planejavam uma i 
grande recepção à Marinha do Chile 
que em breve estaria visitando o Im-1 
pério do Brasil. Por determinação di-1 
rela do Imperador, que fosse feita uma 
só festa o mais requintada possível. I 
com um cardápio de primeiríssima] 
qualidade e fossem muitos os convi-. 
dados. E assim tudo foi feito. 

No dia 9 de novembro de 1889,] 
ainda pela manhã, D. Pedro II. e toda ■ 
a Família Imperial, chegavam da cal-1 
ma Petrópolis c dirigiu-se diretamen-1 
te para o Paço da Quinta da Boa Vis-1 
ia. No dia anterior havia chegado o' 
encouraçado "Almirante Cochrane" | 
da Marinha chilena com vários Almi-1 
rantes, Oficiais Superiores, Praças e 
os Guardas-Marinha recém formados | 
na Escola Naval daquele país. Várias | 
solonidades militares iriam acontecer, 
algumas com a presença do Impera-1 
dor e outras não. Mas a principal se-1 
ria o grande baile de luxo e de gala que. 
iria acontecer no dia II de novembro I 
no "Castelinho". 

O povo, como sempre, afastado. 
desses grandes acontecimentos, sei 
concentrou no embarcadouro da Pra-1 
ça do Paço para ver a realeza desfilar. 
na passarela para o grande barco que a ' 
conduziria à ilha. Apenas para admi-1 
rar, pois, inerte, não aplaudia e nemi 
reprovava. Era um povo educado que' 
sabia qual era o seu lugar. 

A festa transcorria com muito i 
luxo e alegria quando foi anunciada a 
chegada dos Monarcas e demais] 
membros da Família Real. Chamava] 
atenção dc todo o luxo. nos trajes, 
na arrumação, os caríssimos quadros I 
expostos nas paredes principais e o] 
sofisticado cardápio à francesa. Pa-. 
recia uma festa de "despedida". D. I 
Pedro 11 ao desembarcar no local] 
oficial, iniciou a sua lenta caminha-. 
da por cima de um tapete de veludo' 
com as cores do Brasil e do Chile,] 
acenando aos aplausos e, de repente, i 
deu um pequeno tropeço, notado por' 
todos. e. sorrindo, comentou para os ] 
que o acompanhavam - "A Monar-1 
quia tropeça, mas não cai". Mo- 
tivo para risos, claro. 

Havia um salão destinado às dan-1 
ças, que deveriam seguir uma ordem 
relacionada num impresso - quadri-1 
lha. valsa, polca. lanceiros, mazurca, | 
galope etc. 

Circulavam rumores de que mui-1 
tos militares com cargos importantes | 
e civis de destaques, mas todos contra i 
a Monarquia, não foram convidados' 
propositalmente. 

Na hora prevista o Presidente do i 
Conselho dc Ministros, o Visconde de 
Ouro Preto, falou em nome do Impér | 
rio do Brasil. Após o que, o Almirante ] 
Chefe da Esquadra Chilena agradeceu.. 
Todos foram convidados para a rc-1 
quintada "ceia colossal", em cujo car-1 
dápio impresso e distribuído constava ■ 
o "Buvetle" bem como o "Service". ' 

Minutos depois o Imperador se] 
despediu e retirou-se. Mas a festa con-1 
tinuou até ao amanhecer. 

Praticamente uma semana depois | 
se desenrolaram os acontecimentos i 
que culminaram com a queda da Mo- 
narquia e a implantação da República. 1 
Seria realmente o "Último Baile do ] 
Império"? 

Esses "acontecimentos" constam I 
da minha "Crônica-Brasil 1" pu-1 
blicada neste jornal FMS de 10 de ou-. 
lubro de 2008. 

Hoje esse Palácio, em estilo góti-1 
co, pertence à Marinha do Brasil, que i 
o conserva nos seus mínimos deta- 
lhes. como, por exemplo, a mesa (com | 
os mesmos pratos, talheres, cadeiras | 
e arranjos) em que D. Pedro II, as 
autoridades e os Almirantes chilenos 1 
participaram da "ceia colossal" do j 
"Último Baile do Império". j 

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

E-mail: tonimagui@hotmail.com 
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2 ANOS CONSTRUINDO DIGNIDADE 
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"Já inauguramos muilas obras e outras estão em andamento, 
como o a reforma do Castelão e o projeto Rio Anil. e em 
2009, vamos continuar trabalhando pelo desenvolvimento cio 
Estado com a realização de novas obras, como a construção 
de dois viadutos; um no retomo do Quartel da Polícia Militar, 
no Calhau, e outro no retorno da Forquilha, de um portal e 
de uma moderna rodoviária em Barrsirintias"', garantiu o 
governador Jackson Lago ao talar sobre as realizações do 
Governo do Estado na área de infra-estrutura nesses dois dc 

Além do projeto Rio Anil e da reforma do Caslelâo. 
a Secretaria de Cidades, Desenvolvimento Regional 
Sustentável e Infra-estrutura (SEC1D) destacou ainda a 
construção da ponte sobre o Rio Tocantins, em Imperatriz, 
da recuperação das estradas estaduais e dos convênios que 
estão melhorando a qualidade de vida dos maranhenses nos 
seus 217 municípios. 

Foram quase 2 mil quilômetros de recuperação e construção 
de rodovias estaduais e 12.720 habitações populares 
entregues á população. "Tocas as obras foram desenvolvidas 
a partir de diagnósticos das necessidades verificadas nos 
municípios, bem como do diálogo estabelecido com a 
sociedade civil organizada em Fóiuns Públicos Regionais", 
explicou a secretaria de Cidades c Infra-estrutura, Telma 
Pinheiro. 

A secretária ainda (ez queslão de ressaltar que boa parte 
dessas obras foi realizada através dc convênios com as 
prefeituras, uma determinação do governador Jackson 
Lago em implantar uma política de rnunicipalização das 
obras públicas. O Governo do Estado manteve sob a sua 
responsabilidade as obras de maior suporte como a 
construção da ponte sobre o Rio Tocantins, em Imperatriz, 
orçada em 103 milhões de reais e a reforma do esládio 
Castelão, em São Luis, ao custo de 41 milhões de reais. 

r-. 

Em Imperatriz. Jackson Lago dá continuidade 
às obras da Ponte sobre o Rio Tocantins 

iWAWAS 

Fechado desde 2004. o Castelão deve ser entregue ã. 
população, em março de 2009. completamente modernizado 
e atendendo às exigências do Estatuto do Torcedor, que 
garante maior conforto e segurança a quem vai aos estádios 
de futebol. Em Sâo Luis, além do Castelão, o governo está 
executando obras de reforma em quatro praças esportivas 
localizadas nos bairros da capital, como os de Sáo 
Raimundo e São Bernardo No interior está sendo executada 
a reforma e modernização do esládio Frei Epifânto dAbadia, 
em Imperatriz, e conslruindo estádios, através de convênios, 
em vários municípios come DavinôpoMs e Formosa da Serra 
Negra, 

Mas sâo as estradas e as obras de pavimentações e 
recuperação de vias urbanas que estão modificando a 
malha viária do Maranhão e dando o incremento necessário 
á economia do Estado. As obras obedecem a um critério 
rigoroso de qualidade e estão permitindo um maior (luxo da 
produção, como as realizadas em 166 km da MA-Q14, no 
trecho que liga Vitória do Mearim à Pinheiro, que c a principal 
via de acesso à Baixada Maranhense. "Além da qualidade 
das estradas, estamos também sina!izando-as, garantindo 
maior segurança e permitindo uma maior orientação ao 
motorista, com distâncias e nomes das cidades ao longo das 
MA's'r, garantiu Telma Pinheiro. 

tosses dois anos foram assinados 868 convênios com os 
monicipios. que estão permitindo, dentre outras obras, a 
pavimentação de 1.282 km de vias urbanas e 5.923 km de 
estradas vícinais. São obras de infra-estrutura voltadas para 
os municípios, que atendem as necessidades das sedes e 
povoados, o que, interligados, estão encontrando o caminho 
do desenvolvimento. 

INFRfl-ESTRimiRflTURiSTlCfl 

D iante de sua importância turística, o município de Barreirinhas 
recebeu uma atenção especial do Governo do Estado, que já 
concluiu a pisla de pouso do aeroporto com capacidade de 
receber aeronaves de médio porte, obedecendo a padrões 
internacionais. A secretária Telma Pinheiro explicou que o 
próximo passo é construir o terminal de passageiros. Para 
2009 está previsto a construção de uma moderna rodoviária 
na entrada da cidade o de um portal próximo â duna dc areia 
que emoldura os acessos a Barreirinhas 

A capital São Luís também está sendo beneficiada pelas 
obras do governo. Vale destacar as obras de relorma da 
Ponte José Sarney. que se encontrava com sua estrutura 
completamente comprometida. Ameaçada pela oxidação das 
ferragens, a ponte construída nos anos 70 está passando pela 
primeira reforma completa de sua estrutura de revestimentos. 
Orçada em nove mílbóes de reais, a obra foi incluída no plano 
de obras emergenciais do Governo do Estado. 

Ainda em Sâo Luís, a Secid está recuperando a Lagoa da 
Jansen. Já foram recuperados 80% dos espaços deteriorados, 
como calçamento, centro turístico, teatro de arena, banheiros, 
quadras poliesporlivas e a comporia. Depois de concluída 
a recuperação, a administração da Lagoa será entregue á 
Secretaria de Esporte e Juventude 

Outra obra de importância para a Ilha de Sâo Luis é a da 
Península da Ponta da Areia, onde diante do avanço das 
mares que vinha comprometendo a pista de acesso, foram 
realizados serviços de reurbanizaçâo. A erosão que vinha 
avançando em direção ao Memorial Bandeira Tribuzzi foi 
controlada com uma parede de proteção. 0 projeto de 
reurbanizaçâo nas proximidades do Memorial compreenderá 
estacionamento e praças. 

PROJETO RIO ftNll 

Mas a grande transformação iniciada nesses dois anos. que 
vai beneficiar a cidade de Sâo Luis. é o Projeto Rio Anil, 
orçado em 228 milhões de reais. Atravessando 13 bairros da 
capital serão construídos 25 km dc vias; 3,500 apartamentos 
para relocar as famílias que viviam em paiaíitas e a melhoria 
de 10 mil unidades habitacionais localizadas na área seca 
próxima ao Rio Anil. 

0 projeto prevê ainda a construção de áreas de lazer, com 
praças, quadras poliesporlivas. equipamentos de cultura, 
postos de saúde e segurança pública: a urbanização da área 
com a implantação das redes elétrica e de distribuição de 
água, coleta e tratamento de esgoto. 

A secretária Telma Pinheiro lez questão de destacar que boa 
parte da mâo-de-obra que trabalha no projeto faz parte das 
famílias que moram no local. "0 Governo do Estado treinou 
essas pessoas, para que elas pudessem trabalhar nas obras, 
gerando assim emprego e renda às lamifas beneficiadas 
pelo projeto", explicou Telma Pinheiro Em fevereiro de 
2009. o governo já entregará às famílias os primeiros 126 
apartamentos, aluados na primeira unidade de construção 
do projeto. 

Para 2009, a Secid já planejou outras obras importantes 
para a infra-estrutura da capital, como os dois viadutos, um 
no retorno flo Quartel da Policia Militar, no Cathau. e oulro 
na Forquilha, considerados pontos de estrangulamento do 
trânsito. Também no próximo ano, a Avenida Litorânea será 
ampliada em mais três km até a Praia do Olho dÁgua. 

A Avenida Litorânea está tendo lodo o seu calçamento e 
a ponte do Rio Calhau recuperados. 0 governo também 
pretende recuperar toda a área de paisagismo ao iongo da 
avenida, com ênfase naarborização. 

CONFERÈNOA ESTADUAL 

Processo de descentralização administrativa implantado 
pelo governo Jackson Lago foi acompanhado de amplas 
discussões com a sociedade e os poderes municipais. Em 
parceria com eles. o Governo do Maranhão, através da Secid. 
realzou a 3a Conferência Estadual rias Cidades, que teve 
como tema "Avançando na gestão democrática das cidades". 

Para a construção deste evento íoram realizadas 87 
conferências municipais nas tocaíídades acima de 20 mil 
habitantes e nos considerados póios turísticos. Nos demais 
municípios foram realizados Fóruns Municipais, Todos os 
217 municípios maranhenses participaram da Conferência 
Estadual. 

0 resultado foi uma Conferência com mais de 12 mil pessoas, 
o que garantiu uma boa representativiòade na Conferência 
Nacional das Cidades, onde o Estado do Maranhão passou a 
ser membro titular do Conselho Nacional das Cidades, 
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OBRAS EM SÃO LUÍS 

PROJETO RiO ANIL 
Investimentos da ordem oe 288 milhões de reais, dos quais 
metade dc Governo do Maranhão para: 

• Construção de 25 km de vias. atravessando 13 bairros de 
São Luis; 

• Construção de 3.5Q0 unidades habitacionais; 

• Reforma e melhoria de mais do 10,000 habitações: 

• Urbanização da área, implantação de rede elétrica e 
iluminação pública, rede de distribuição de água, coleta e 
tratamento de esgoto: 

• Construção dc áreas de lazer, tais como praças, quadras 
pofiesportivas, equipamentos de cultura, postos de saúde e 
segurança pública. 

LAGOA DA JANSEN 

Recuperação urbanística c paisagística da orla da Lagoa da 
Jansen Já foram recuperados 80% dos espaços deteriorados, 
como calçamento, centro turislico. teatro de arena, banheiros, 
quadras poliesporlivas e a comporta da lagoa 

AVENIDA LITORÂNEA 
No local está sendo recuperado todo o calçamento, a ponte 
do Rio Cathau, com estruturas comprometidas também pela 
erosão. E. por fim, será recuperada Ioda a área de paisagismo 
ao longo da avenida, com ênfase na arborização. 

RAMPA CAMPOS MEIO 
Ameaçada por um acelerado processo de erosão que vinha 
danilicando lodo o talude (superfície inclinada), eslâo sendo 
realizadas obras também no calçamento, atingindo até o 
Terminal da Praia Grande. Com recursos do tesouro estadual 
(oram realizadas obras de recuperação da base e sub-base da 
pisla de rolarnerilo da Avenida Beira Mar. 

PONTE SÃO FRANCISCO 
Com a estabilidade estrutural comprometida, a Ponte do 
Sâo Francisco foi incluída no plano de obras emergenciais 
do Governo do Estado em São Luís. Ameaçada pela 
oxidação das ferragens, a ponte construído nos anos 70 está 
passando pcia primeira reforma completa dc sua estrutura e 
revestimentos 

f 

REFORMA DO ESTÁDIO CASTELÃO 
Investimentos na reforma estrutural e modernização de 
um dos maiores Estádios do Nordeste, que oferecerá mais 
conforto e segurança de acordo com as exigências do 
Estatuto do Torcedor. 

PENÍNSULA DA PONTA DA AREIA 
Realização de obras de intervenção e reurbanizaçâo. A er osão 
que vinha avançando cm dreção ao Memorial Bandeira 
Tribuzzi está sendo contida com uma parede de proteção. 
Além da estabilização, esla sendo realizada a urbanização 
da área, que compreendera eslacicnamenlo. praça e outros 
equipamentos. 

PRINCIPAIS OBRAS NO 

INTERIOR DO ESTADO 

RODOVIA MA-014 
Com extensão dc 166 km e c a principal via do acesso à 
Baixada Maranhense ligando os municípios ce Vitória do 
Mearim à Pinheiro. 

PONTE SOBRE 

O RIO TOCANTINS-IMPERATRIZ 
Com 1.020 metros dc extensão o uma obra viária que liga 
o Estado do Maranhão ao Tocantins e estruuirante para o 
Corredor Centro Norte do pais. 

RODOVIÁRIA DE IMPERATRIZ 

Com mais de 6 000 nf dc área coberta c a grande obra dc 
Governo do Estado que contribuirá para o desenvolvimento 
regional, estruturada para a circulação de 100.000 pessoas 
por mês. 

AEROPORTO DE BARREIRINHAS 

Com uma pista de 1.600 metros de extensão oara pouso 
de aeronaves de médio porte, o aeroporto de Barreirinhas 
é imporlantissimo para o desenvolvsmenio do Parque 
Nacional dos Lençóis Maranhense e do De ta do Parnaiba 

REFORMA DO ESTÁDIO 

FREI EP1FÃNIO DTODIfl 

A principal praça esportiva da Região Tocanl-ua localizada 
em Imperatriz, será completamente modernizada. 

CONVÊNIOS 

2007 
Pavimentação de vias mtpas  881.2 km 
Recuperação de estradas viemais   2.509 km 
Numero de convênios   550 

2008 

Pavimentação de vias urbanas  401 km 
Recuperação de estradas viemais    3 414 k - 
Número de Convênios 318 

* / 

Maranhão 
Agora é a vez do povo 

O governador autorizou relorma da Ponte São Francisco 
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Carolina X 

Carolina vibrou na posse de 

João Alberto e dos vereadores 

DILAELSON MARTINS 

Na larde do dia 01 de Janeiro, 
tomaram posse de seus cargos ve- 
readores, prefeito c vice-prefeito de 
Carolina. A solenidade na Câmara 
Municipal de Carolina, contou com 
a participação do juiz de Direito, 
sr. Manuel Aurcliano Ferreira Neto. 
ex-juiz de Carolinae Cidadão caro- 
linense; do Bispo da Diocese de 
Carolina. Dom José do Soares Fi- 
lho, que disse estar feliz cm parti- 
cipar desta festa democrática e 
abençoou a todos para que possam 
"exercer a boa arte da política que 
amar e servir o povo pelo qual fo- 
ram eleitos"; do pastor Jorge 
Amontino, representante das igre- 
jas evangélicas; além do pastor da 
Assembléia de Deus, José Caval- 
canti; que compuseram a mesa jun- 
tamente com o ex-prefeito de Ca- 
rolina, sr. José Olímpio Barbosa. 

Mais uma vez a população lo- 
tou o auditório da Câmara Munici- 
pal, aplaudindo com grande entu- 
siasmo. desde a entrada até o pro- 
nunciamento do prefeito reeleito 
em 5 de outubro. 

Posse dos Vereadores 
Presidida pelo vereador eleito, 

Reginaldo Ferreira Dias, realizou- 
se a seção de posse dos vereadores 
eleitos e a votação da mesa diretora 
da Câmara Municipal. 

Com apenas uma chapa concor- 
rendo, a eleição foi unânime, e fi- 
cou assim constituída a mesa da 
Câmara Municipal para o biênio 
2009/2010: 

Presidente; José Olímpio Bar- 
bosa Filho; 

Vice-presidente Reginaldo Fer- 
reira Dias; 

Primeiro Secretário Sebastião 
de Souza Machado (Souza); 

Segundo Secretário José Luce- 
na da Mola. 

Antes de entregar a direção ao 
sr. José Filho, o vereador e vice- 
presidente, Reginaldo Dias decla- 
rou: "Nesta hora a emoção toma 
conta da gente, é grande o nosso 
compromisso e a nossa responsa- 
bilidade. os palanques já passaram 
e aqui estamos eleitos. Confiamos 
e pedimos muito a Deus que essa 
Câmara não só com o dever, mas 
com harmonia aproxima-se da con- 
templação à esperança que o povo 
de Carolina sonha. Agradeço a to- 
dos que me trouxeram de volta à 
essa casa, o meu abraço e o com- 
promisso que juntos vamos fazer 
o possível para construir e melho- 
rar a condição da vida do povo de 
Carolina." 

Em nome da bancada de oposi- 
ção. o vereador Ubiratan da Costa 
Jucá disse: 

"Nossa responsabilidade é 
muito grande. O nosso compromis- 
so com essa sociedade que nos con- 
fia com mais esse mandato. E pre- 
ciso que deixemos de lado as lutas 
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João Alberto assina a Ata da posse 

políticas, pois são graves os pro- 
blemas que enfrentamos e só ire- 
mos combater com êxito se houver 
um elo muito forte entre o poder 
público e a sociedade. E c nossa 
responsabilidade como represen- 
tantes da comunidade, buscar ca- 
minhos para que consigamos apla- 
car esse mal." 

Assumindo a presidência da 
Câmara, o vereador José Filho, 
muito emocionado, declarou em seu 
discurso: 

"Hoje estamos todos nós, pre- 
feito, vice-prefeito e vereadores 
eleitos, devidamente diplomados, 
investindo-nos nos cargos dos 
quais nos candidatamos e nos pro- 
pusemos trabalhar arduamente em 
prol da coletividade. Somos privi- 
legiados, pois conquistamos a es- 
colha legitima dos munícipcs de 
Carolina, firmamos a equipe esco- 
lhida entre tantos outros aspiran- 
tes aos cargos. Sendo total respon- 
sabilidadc nossa, dos rumos, cami- 
nhos e direções que conduziremos 
o município de Carolina. A nós, 
quanto cidadãos, que possamos 
melhorar cada vez mais nossas con- 
dições, e quais partícipes na cons- 
trução de uma sociedade melhor 
paia todos, Elevando-nos ao pata- 
mar de verdadeiros cidadãos, cons- 
cientes de seu verdadeiro papel. 

Espelho-me. sobretudo, nos va- 
lores que vimos no modelo de ho- 
mens integrais que Deus nos con- 
cedeu através de Jesus Cristo, nos 
valores morais e na capacidade de 
trabalho ensinados e exemplifica- 
dos por meus pais. No amor de 
minha esposa e de meus filhos, c 
dos grandes homens e mulheres li- 
deres políticos que lutaram e lutam 
verdadeiramente, sem hipocrisia 
por Um mundo melhor para todos. 

Espero de lodo o meu coração, 
corresponder às expectativas depo- 
sitadas em mim como presidente, 
o papel de vereador de Carolina, e 
desde já agradeço a confiança que 
meus colegas que me escolheram. 
Esse é o verdadeiro legado que um 
homem c um político podem cons- 
truir. para si mesmo e para sua vida: 

ser fiel aos seus princípios". 
Posse do prefeito e vice-pre- 

feito 
Na ocasião o prefeito, João Al- 

berto Martins Silva, o vice-prefei- 
to, Vicente Bemardino Bezerra Jú- 
nior, foram declarados empossa- 
dos, tomando a frente da adminis- 
tração do município pela 3o. fato 
histórico em Carolina, pois se trata 
de algo inédito e marcante. 

Em seu discurso, João Alberto 
declarou: 

"Quero, reafirmar o meu incon- 
dicional amor por esta cidade cujo 
povo soube me acolher cm seu seio, 
não só dando a mim e a minha família 
o apoio que se dá aos próprios fi- 
lhos, como também em mim confi- 
ando suficiente, a ponto de entregar- 
me seu destino já por três vezes. 

No dia de hoje estamos subindo 
a este pódio pela terceira vez, signi- 
ficando que o povo sabe o que quer. 

Fomos candidatos a vereador e 
prefeito, por sele vezes consecuti- 
vas. Altemadamente perdemos e ga- 
nhamos. No entanto, quando per- 
demos, o fizemos com conformis- 
mo e principalmente com muita hu- 
mildade. 

Não se pode dizer o mesmo da 
intransigente, inconseqüente e in- 
conformada oposição que sempre 
tivemos, principalmente neste úl- 
timo mandato. 

O que se viu c se vê ainda hoje 
é o inconformismo, o revanchismo, 
o ódio infundado, o desejo de usur- 
par o cargo por nós conquistado 
com lisura. Para Isso não pensam 
duas vezes antes de recorrer a mei- 
os ilícitos, tais como gravações ile- 
gais, induções à pratica da ilegali- 
dade, entrevistas e depoimentos 
forjados, numa ação inédita de puro 
terrorismo, tentando obter a qual- 
quer custo uma vitória que por di- 
reito não merecem. Mas a justiça 
terrena prevalecerá. A vontade de 
Deus também. O povo sabe em 
quem votou e sabe quem ganhou. 

Durante esses anos de gover- 
no, muito fizemos por esse muni- 
cípio. Foram, estradas, pontes, pa- 
vimentação de ruas, abertura de 

Colônia de Pescadores de Carolina Z-107 
Edital N9 001/2008 

O Presidente interino da Colônia de Pescadores de Carolina - Z-107. no uso de suas atribuições legais, convoca todos os 
pescadores cadastrados e em dia, a comparecerem no dia 11 de janeiro de 2009, na sede da CCOAC (UNIÃO), para votarem 
nas eleições que elegerão a Diretoria Executiva da referida colônia. 

João Alberto ladeado pelos vereadores, José Filho, Reginaldo Dias, Anastácio 

poços, esgoto, construções de co- 
légios, manutenção em todos os 
existentes, atenção especial aos 
mais carentes, através do sistema 
de assistência social, construção de 
casas populares e também do que 
particularmente muito nos orgulha- 
mos, uma assistência especial e iné- 
dita à área de saúde. 

Não podemos esquecer do Pólo 
de Tecnologia da UNIVIMA, em 
plena construção e que proporcio- 
nará à população importantes al- 
ternativas educacionais, notadamen- 
tc na área técnica. 

Para o futuro, para o governo 
que estamos iniciando, lemos mui- 
tas expectativas de obras e benefí- 
cios, algumas delas já contratadas, 
outras em fase de contratação, com 
aportes já conseguidos. 

Para as áreas de educação, saú- 
de e assistência social, garanto a vo- 
cês, teremos muitas e importantes 
melhorias". 

Já na sede da prefeitura, o novo 
presidente da Câmara Municipal, 
sr. José Olímpio Barbosa Filho en- 
carregou-se de fazer a transferência 
do cargo e passar a faixa de prefeito 
reeleito, novamente, ao sr. João Al- 
berto Martins Silva, que entregou a 
prestação de contras do ano de 
2008. 

O ato de posse culminou com o 
pipocar dos foguetes e com a gran- 
de festa popular na Praça dos 
Hofs, onde milhares de pessoas 
cantaram e dançaram. 

O Juiz de de São Luiz Dr. Au rei ia no Neto fez importante 
pronunciamento analizando a situação política brasileira 

NOTA DE AGRADECIMENTO 

O prefeito de Carolina, João Alberto Martins Silva, 
e a secretária de Educação Maria Aglair Coelho Dias 
vêm a público, agradecer a dr.ã Maria Iva Moreira pelo 
seu gesto ao doar à Biblioteca Municipal Odolfo Me- 
deiros todo o acervo da Biblioteca Antonio Moreira 
de Paula, que durante 06 anos contribuiu para o cres- 
cimento cultural e intelectual de nossa cidade. 

A dr.g Maria Iva demonstra assim sua preocupa- 
ção em fazer com que o povo tenha sempre acesso 
aosmelhores livros. 
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Carolina (MA), 16 de Dezembro de 2008 

Jose Neto Rodrigues Pereira 
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A 1' ÉM ÊCOrumSMO HA CHAPAÜA DAS MÉSAS 

Em processo de certificação no 
PROGRAMA AVENTURA SEGURA 

conforme a Norma Técnica NBR 15331 

A CIA DO CERRADO ECOTURISMO 
Trilhas, Lazer e Aventura leva você 
para conhecer todos os atrativos da 

Chapada das Mesas oferecendo 
traslado, pacotes turísticos, 

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

xo Chapada das Mesas 

Muito mais que divertir... 

viver — 

www.ciadocerrado.com.br 

ciadocerrado@yahoo.com.br 

Pç. José Alcides de Carvalho, 236 • Centro - Carolina - MA • ao lado da PIZ2ARIA TIO PEPE 

Fone: +5599 3531 -3222/81220316 
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Milhares de pessoas na posse dos vereadores, 

Vice-Prefeito e Prefeito de Estreito 

Síntese do Discurso 

de Zequinha Coelho 

m 
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Zequinha Coelho e sua esposa Rosilda, tendo ao lado o vice-governador e a vice-prefeita Diranilce Duarte 

Teve início às 16:30 horas a 
posse dos seguintes vereadores 
eleitos em Estreito; 

Edevandro Gomes Pereira 
Bento Araújo 
Elton Pasa 
José Rômulo Rodrigues dos 

Santos (Irmão Rômulo) 
Benedito da Ambulância 
Professora Reginalva Alves 

Peres 
Inocêncio Costa 
Manuel Barbosa (Manu) 
Eriberto Carneiro dos Santos 

Mesa Diretora eleita por una- 
nimidade: 

Presidente - Edevandro Go- 
mes Pereira (PT) 

Vice-Presidente - Inocêncio 
Costa (PV) 

Io Secretário - Irmão Rômulo 
(PSB) 

2o Secretário - Reginalva Al- 
ves Peres (PPS) 

Na solenidade, o presidente 
eleito falou em nome dos verea- 
dores, agradecendo a votação que 
receberam no dia 5 de outubro e 
prometeu que a Câmara apoiará 
tudo que for positivo para o mu- 
nicípio. 

Posse do Prefeito e da Vice- 
Prefeita 

Às 19 horas, no balneário Re- 
canto da Natureza, teve inicio a 
posse do prefeito e da vice-pre- 
feita, onde acontecera antes, a 
posse dos vereadores. Estavam 
no local milhares de pessoas, tra- 
zendo muita esperança de um fu- 
turo melhor. Muitos fogos de ar- 
tifício, cantores e bandas locais 
animavam e embelezava a noite, 
onde se destacavam a banda Bon- 
de do Maluco. 

Falaram na ocasião da posse 
do prefeito e da vice-prefeita. dona 
Diranilce Cutrim Rodriguies. ini- 
cialmente o vereador mais votado, 
Eriberto Carneiro dos Santos, se- 
guindo-se o pastor Luis Carlos 

Porto, vice-governador, a dr" Cris- 
tiane Gomes Coelho Maia Lago, 
promotora de Justiça, o jornalista 
e editor da Revista Alcance, Neu- 
simar Gomes Coelho, residente em 
Formosa(DF); o prefeito de Agui- 
arnóplois (TO), Zequinha Cabral, 
em nome do povo de Aguiarnópo- 
lis. Finalizando, sob uma chuva de 
fogos de artifício e de fuguetes ex- 
plodindo no céu que prometia chu- 
vas, abençoando o início de uma 
nova era para Estreito e o início da 
administração de um jovem legiti- 
mo filho da região, nascido na Fa- 
zenda Tabuleiro de Inhumas, na 
época um longínquo local do inte- 
rior do município de Carolina, de- 
pois desmembrado para constituir 
o município de Estreito, onde co- 
meçou sua trajetória política como 
vereador, posteriormente Estreito 
foi desmembrado para constituir 
o município de São Pedro dos 
Crentes e Zequinha Coelho foi 
eleito prefeito de São Pedro dos 
Crentes; agora, foi eleito prefeito 
do município de Estreito, onde seu 
pai, que foi 4 vezes vereador de 
Carolina, foi o 1° vice-prefeito e 
ele, Zequinha, vereador. 

No seu discurso de posse con- 
firmou: "Nasci na Fazenda Ta- 

A mesa que dirigiu a solenidade da posse de Zequinha Coelho 
buleiro de Inhumas no município rfn i, 
de Carolina, cento e cinqüenta 
quilômetros da sede, participan- 
do ainda menino das lutas políti- 
cas de meu pai, e amo Carolina; 
desmembrados, São Pedro dos 
Crentes e Estreito, fui vereador 
em Estreito; constituído o muni- 
cípio de São Pedro dos Crentes, 
fui seu primeiro prefeito, mas 
confesso que foi em Estreito que 
finquei minha morada para a 
luta, para o embale, para o tra- 
balho árduo. E foi em Estreito 
onde plantei o amor e a esperan- 
ça, formei minha família, lancei 

as sementes da vida." 
Mas Estreito, que era peque- 

no cresceu e, nos últimos 12 me- 
ses, tornou-se o centro dinâmico 
da economia e do desenvolvimen- 
to do Sul do Maranhão, passan- 
do de cerca de 35 mil habitantes 
para aproximadamente 45 mil, 
marchando para 50, 60, 70 mil. 
com filas de mil, duas mil pesso- 
as vindas de todos os municípi- 
os próximos e do Centro, Norte 
e Nordeste do Brasil em busca 
de emprego, de trabalho c de um 
novo horizonte para suas vidas 
até agora sem horizontes. 

O prefeito de Aguiarnópolis - TO Zequinha 
Cabral foi parabenizar Zequinha Coelho (esq.) 

Zequinha discursando 
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Cerca de 3.000 pessoas foram aplaudir Zequinha 

Seu discurso feito de improviso é uma obra prima de dis- 
curso político, revelando sua grande inteligência, seu alto ní- 
vel cultural, seus sonhos, sua visão transformadora e suas 
imensas qualidades de líder, capaz de lutar, vencer e unir em 
torno de uma bandeira e de um futuro melhor. Como era lon- 
go, com a ajuda de sua assessora Alzirene Valadares, fize- 
mos uma síntese do discurso, que publicamos em seguida: 

Sobre sua primeira gestão em São Pedro dos Crentes, 
Zequinha Coelho declarou: "naquele tempo, as poucas crian- 
ças que iam à escola, sentavam nos troncos roliços de ca- 
chamorras mortas, escreviam sobre as costas dos colegas e 
disputavam espaço com os bezerros nos currais, como se 
animais irracionais fossem. As professoras, todas ou quase 
todas com apenas o primário, não recebiam mais que 100 ou 
200 reais por mês. Em São Pedro, construímos a prefeitura, 
escolas dignas, abrimos estradas com pontes resistentes, 
desbravamos caminhos. Mostramos ao povo de São Pedro 
um novo norte de esperança, com destaque para a melhoria 
dos setores educacional e da saúde. Por fim, ensinamos àque- 
le povo que a vida poderia ser melhor. 

Mas, infelizmente, o poder econômico, financiado por meia 
dúzia de inescrupulosos, mudou repentinamehte o caminho 
do amanhã em direção do atraso. E me julgaram e achinca- 
lharam. Mas Deus me deu forças e, mesmo abatido e mago- 
ado, lembrei-me do grande estadista das Américas, Jusceli- 
no Kubitschek de Oliveira, que, depois de construir Brasília e 
mudar a Capital Federal para o planalto central, nela foi proibi- 
do de voltar, ainda que na calada da noite. Mas graças a Deus 
a página virou e São Pedro respira novamente um novo ar de 
esperança com a eleição da nossa companheira Luiza Couti- 
nho, mulher predestinada, que fará grande administração". 

Hoje, assumo a Prefeitura de Estreito, com a mais profun- 
da humildade e tudo farei para que seja a mais profícua,a 
mais dinâmica e a mais realizadora de toda a história desta 
cidade que tanto amamos. 

Minha gestão não será apenas obreira. Quero trabalhar 
para que nossa gente possa alcançar a paz que lhes foi rou- 
bada em conseqüência de seu crescimento vertiginoso que 
foi cedendo espaço para aqueles que semeiam insegurança 
e dor, tirando o sono e os sonhos de todos nós sertanejos 
humildes. Além de obras, tenho o desafio de gerar em cada 
um dos habitantes uma atitude nova de solidariedade huma- 
na, gestos de amizade e de amor, que sufoquem as aflições 
semeadas por alguns em nosso meio. Tenho absoluta certe- 
za de que nós viemos para edificar e realizar em todas as 
direções, não deixando desassistida nenhuma área deste 
município: nem a área urbana, nem o nosso sertão. Não po- 
demos continuar crescendo desordenadamente. 

Nossa meta é fazer de Estreito uma referência regional 
em cidadania, em dignidade, em padrão administrativo racio- 
nal e eficiente, em urbanismo, enfim em qualidade de vida. 

Vou construir e realizar o que nunca fizeram; mas vou cum- 
prir fielmente todos os compromissos assumidos, priorizan- 
do o funcionalismo, que pagarei rigorosamente dentro do mês, 
e os trabalhadores, pois entendo que a pessoa humana está 
acima de tudo; por isso, vamos trabalhar dia e noite para 
promover a inclusão social; para ofertar atendimento medico 
com qualidade, para construir estradas, melhorando as que 
já existem. As famílias que agora sofrem com a lama e com a 
poeira fiquem tranqüilas, pois agora o asfalto vai chegar a sua 
rua e o sonho da casa própria será concretizado. Vamos tra- 
balhar dia e noite para construir moradias dignas para quem 
ainda não tem um teto. Para isso, temos certeza de que con- 
taremos com o apoio de presidente Lula e do nosso grande 
amigo, governador Jackson Lago. 

Aos nossos jovens e aos desempregados, tenham certe- 
za de que não ficaremos inertes frente ao desemprego. 

Finalmente, vamos embelezar Estreito. A cidade não está 
bonita. Precisa ser revitalizada. 

Para fazer tudo com que sonho e o que desejo, tenho ab- 
soluta certeza de que contarei com o apoio da Câmara de 
Vereadores, composta por homens e mulheres comprometi- 
dos com o bem-estar do povo e com o desenvolvimento do 
município. 

Acreditem; estou decidido a entrar para a história desta 
cidade como o melhor prefeito de sua história. Para isso mon- 
tamos um elevado padrão de relacionamento democrático 
com a Câmara Municipal e com todos os seguimentos políti- 
cos e instituições representativas da sociedade, inclusive com 
o Ministério Público e o Poder Judiciário. 

No seu pronunciamento, Zequinha Coelho prestou uma 
homenagem especial a seu pai, Newton Coelho dos Santos, 
19 vice-prefeito de Estreito, exemplo de sertanejo digno e sá- 
bio, que soube priorizar a família acima de tudo; homenageou 
também sua mãe, já falecida, e sua esposa e grande compa- 
nheira de lutas, Rosilda mulher determinada e que jamais se 
intimidou diante das grandes travessias e das grandes difi- 
culdades, a quem aproveito esta ocasião para agradecê-la 
publicamente, por tudo que tem feito pelos nossos filhos e, 
principalmente, pelas camadas menos favorecidas. 

E mostrou como exemplo do que deseja realizar, a nome- 
ação do ex-prefeito, dr. João Duarte, para a Saúde; e de sua 
esposa, dona Diranilce Duarte para a Secretaria do Trabalho 
e Ação Social. 

Seu discurso terminou, abafado por uma onda de fogos 
de artifícios e pelo som de centenas de foguetes, com a mul- 
tidão de cerca de 3.000 pessoas o aplaudindo e cantando a 
canção da vitória. 
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Dr. Edmar Oliveira assume 

em Riachão nos braços do povo 

Desde às 8h 30 do dia Io de 
janeiro, o recinto da Câmara Mu- 
nicipal de Riachão já se encon- 
trava completamente lotado pela 
população, que aguardava ansio- 
sa a posse dos vereadores e, prin- 
cipalmente, do prefeito eleito, o 
médico Edmar Alves Oliveira. 

A posse dos vereadores e a 
eleição da mesa da Câmara 

Inicialmente, foi composta a 
mesa da Câmara para empossar 
sob juramento os vereadores elei- 
tos: Leonardo Carvalho Santana 
Neto ( Nctinho), Leonardo Mo- 
rais Rodrigues, José Sipriano 
(José da Pampa), Magno Lima, 
Otevaldo Martins dos Santos, 
Joais Ribeiro, Felix Bete Tavera, 
Elias Alencar e Luis Antonio Pin- 
to de Almeida, tendo a nova mesa 
da Câmara, eleita por 6 votos a 
3, ficado assim composta: 

Presidente - Lauro Carvalho 
Santana Neto (Netinho)-PPS 

Vice-presidente - Leonardo 
Morais Rodrigues-PV 

Io Secretário - José Sipriano 
(José da Pampa)-PC do B 

2o Secretário - Magno de Sou- 
sa Lima-PSDB 

Falaram, depois da posse e 
da eleição da mesa, os vereado- 
res Netinho, realçando a impor- 
tância da aliança que trouxe o 
apoio de dois vereadores, entre 
eles o vice-presidente da mesa, 
vereador Leonardo Moraes Ro- 
drigues; falaram também o vere- 
ador Magno Lima c os três vere- 
adores que não votaram na cha- 
pa eleita, mas que hipotecaram 
apoio ao presidente da Câmara e 
ao prefeito, em tudo aquilo que 
fosse bom para o município, Fé- 
lix BETE Taveira, Elias Alencar 
E Luís Antonio Pinto de Almei- 
da (todos do PSC). 

A posse do prefeito e do 
vice-prefeito de Riachão em- 
polgou a cidade 

A esta altura a Câmara não 
comportava mais o povo, que to- 
mou conta da rua, enquanto fo- 
guetes explodiam no céu em vá- 
rias parles da cidade. 

Na solenidade, falaram o pre- 
sidente da Câmara Municipal, 
m 
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Dr. Edmar discursa depois de empossado 

Lauro Carvalho Santana Neto 
(Netinho), fazendo uma análise 
do significado da vitória do pre- 
feito eleito para o futuro de Ria- 
chão. 

Num discurso que emocio- 
nou o vice-prefeito Aruilton Paz 
Gomes fez um relato de sua tra- 
jetória política cm Riachão e do 
seu trabalho no Legislativo, 
quando foi eleito por duas ve- 
zes, com a maior votação entre 
os candidatos à Câmara Munici- 
pal. 

Falaram ainda o dr. Luzimar 
Silva Miranda, procurador do 
Estado, sobre a personalidade do 
prefeito eleito e o jornalista Wal- 
dir Braga, fazendo um apelo ao 
dr. Edmar para que desfralde a 
bandeira do Estado do Maranhão 
do Sul, meio esquecida nos últi- 
mos pleitos eleitorais. 

Encerrando a solenidade, o dr. 
Edmar fez um pronunciamento 
firme e sincero, realçando alguns 
pontos importantes: as dificul- 
dades que leve de superar para 
eleger-se, enfrentando um adver- 
sário que usava o poder e o re- 
cursos públicos para reeleger-se; 
a inconsciência de parle do elei- 
torado que ainda deixa envolver- 
se por migalhas c falsas promes- 
sas; e depois de eleito a impos- 
sibilidade de receber a Prefeitura 
de acordo como prevê a Consti- 
tuição e sua determinação de re- 
alizar em sua terra a administra- 

O prefeito eleito, ao lado do presidente da Câmara, assina a ata de posse 
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- Dr. Edmar recebe aplausos após a posse 

O prefeito, dr. Edmar e o vice-prefeito, Aruilton Gomes 

ção que o povo merece, transpa- 
rente e progressista, contando, 
para isso, com o suporte do go- 
vernador Jackson Lago. Desta- 
cou. finalmente, o apoio que re- 
cebeu dos seus aliados e da po- 
pulação consciente, anunciando 
a equipe com que administrará. 

•Secretário de Educação - Eli- 
da Bandeira 

■Secretário de Infra-Estrutu- 
ra - Luciano Gomes Guimarães 

■Secretário de Agricultura- 
Osvaldo de Castro Filho 

■Secretário de Turismo - Wer- 
bert Keinner Gonçalves 

•Chefe de Gabinete - Dulci- 
mar Oliveira Gonçalves 

•Secretário de Infância e Ju- 
ventude - Pedro Nunes Lopes 

■Secretário Esporte e Lazer- 
Deusdeth SáCoutinho 

•Secretário de Finanças - An- 
tonio Saraiva 

•Secretário de Articulação 
Política - Cícero Cursino dc Ma- 
cedo Silva 

Secretário de Meio Am- 
biente - Antonio dos Reis 

O médico Francisco Bandei- 
ra será o seu assessor na área mé- 
dica e a Paulinha supervisionará 
as áreas odontológica e do PSF. 

Depois da posse na Câmara 
Municipal, dr. Edmar se dirigiu, 

Netinho ao lado de sua esposa Solange (dir) e sua irmã Paula cercado pelo povo, para a Pre- 

feitura Municipal, onde, inespe- 
radamente, encontrou o ex-pre- 
feito João Braga com um pacote 
de documentos, declarando que 
eram documentos e convênios 
assinados, encima dc uma 
carteira, que o prefeito eleito es- 
clareceu que mandaria examiná- 
los, pois esses documentos te- 
riam de ler chegado em suas 
mãos um mês antes da posse, o 
que fora negado. 

Dr. Edmar ao lado do dr. Luzimar Silva Miranda 
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O nosso editor parabeniza 
Paulinha que teve papel 

importante na vitória 
Dr. Edmar ao lado da secretária de 

Educação prof Élida Bandeira 
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A mesa que dirigiu a solenidade 
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Balsas viveu momentos de entusiasmo na posse 

dos vereadores e do prefeito Chico Coelho 

Dia Io de janeiro foi um 
marco na história política de 
Balsas. No recinto do edifício 
da nova Câmara Municipal, a 
mais moderna e ampla sede de 
Legislativo Municipal do inte- 
rior do Maranhão, idealizada e 
construída com recursos da 
Câmara, pelo então presidente 
Messias Miranda, vereador no 
quinto mandato, e inaugurada 
no dia 19 de dezembro de 
2008, aconteceu a posse dos 
novos vereadores eleitos em 5 
de outubro de 2008, a eleição 
da nova mesa da Câmara e a 
posse do prefeito Chico Coe- 
lho, reeleito com cerca de 70% 
dos votos válidos, repetindo o 
mesmo percentual da eleição 
de 2004 e da vice-prefeita Ma- 
ria Assunção Silva Morais. 

A sessão solene teve inicio 
às 16h 20, presidida pelo ve- 
reador mais idoso, o sr. Mes- 
sias Miranda secretariada pela 
vereadora Fransuíla das Cha- 

gas Lopes Farias (PT), que re- 
cebeu a maioria dos votos para 
o Legislativo Municipal. 

Além dos vereadores Ma- 
noel Messias Miranda Filho e 
Fransuíla, a mesa foi compos- 
ta pelo dr. Luzimar Silva Mi- 
randa, procurador do Estado, 
pelo Coronel Moisés Pires 
Amaral, comandante do 4o Ba- 
talhão da PM; pelo padre Fon- 
tes, pároco de Balsas; pelo pas- 
to Flávio Carvalho Araújo, pelo 
prefeito de Balsas, Francisco 
de Assis de Milhomem Coelho 
e pela senhora Maria Assunção 
Silva Morais, vice-prefeita. 

Inicialmente foram empos- 
sados os vereadores e logo 
após foi eleita a mesa da Câ- 
mara: 

Vereadores empossados: 
Amauri Carneiro de Sousa 
Antonio de Pádua Pereira 

dos Santos 
Carlos Antunes Souza da 

Cruz 

Deuslval Trajano de Sousa 
Edelice Dias Borges 
Deusilene Soares Barros 
Fransuíla das Chagas Lo- 

pes Farias 
Manoel Messias Miranda 

Filho 
Ruberval Martins 

Guimarães 

Mesa da Câmara: 
Presidente -Deusilene Soa- 

res Barros 
Vice-presidente - Antonio 

de Pádua Pereira dos Santos 
Io Secretário - Edelice Dias 

Borges 
2o Secretário - Amauri car- 

neiro de Sousa 
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Prefeito e vice-prefeita fazem juramento 

Pronunciamento do 

vereador Messias Miranda 

O vereador Messias Miranda 
antes de passar a presidência da mesa 
para a vereadora Deuzilene Soares 
Barros (PSB). eleita para sucedê-lo 
fez o seguinte pronunciamento; 

"No advento de inauguração da 
sede da Câmara fiz um pronuncia- 
mento considerando que talvez não 
teria condições de colocar móveis e 
utensílios. 

Errei no prognostico, deu tudo o 
contrário. Apesar de ter feito um pla- 
nejamento somente para a constru- 
ção. pudemos de forma parcimonio- 
sa comprar e instalar 27 (vinte e sete) 
aparelhos de ar condicionados; con- 
seguimos comprar e falta somente 
instalar os equipamentos de som am- 
biente para o plenário; conseguimos 
comprar 07 (sete) microcomputado- 
res de última geração a serem instala- 
dos nas salas administrativas; conse- 
guimos comprar armários, cadeiras e 
mesas diretoras e secretária para 10 
(dez) gabinetes dos vereadores, as- 
sessoria e salas administrativas. 
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O prefeito discursa depoi de empossado. Ao lado primeira dama Chico Coelho abraça a nova presidente 

Ratificamos que todos os móveis 
referendados estão plenamente pa- 
gos.faltando apenas receber alguns 
itens. Após tudo isto. deforma cons- 
titucional, visando zerar a contabili- 
dade do final de 2008, devolvi aos 
cofres da prefeitura a importância 
de R$ 68.500,00 (sessenta e oito mil 
e quinhentos reais). 

Encerro o mandato da Presi- 
dência considerando a missão 
cumprida." 
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O vigário de Balsas saúda os eleitos O jornalista Waldir Braga parabeniza Chico Coelho 
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Discurso da Presidente da Câmara Municipal 

A nova presidente do Legislativo balsense assumiu a impor- 
tante função fazendo um pequeno discurso, agradecendo a seus 
eleitores os votos que recebeu nas urnas; a seus pares a confian- ^ 
ça que nela depositaram escolhendo-a para dirigir a Câmara Mu- 
nicipal, afirmando que trabalhará pela unidade do Legislativo com 
o objetivo de apoiar o Executivo em todas as medidas que visem o 
desenvolvimento do município e a melhoria da qualidade de vida 
de sua população. 

Encerrada essa primeira parte da sessão solene da Câmara 
Municipal, a mesa foi recomposta sob a direção da nova mesa da Câmara e foi iniciada a 
solenidade de posse do Prefeito Francisco Coelho e da vice-prefeita Maria Assunção Silva Mo- 
rais. 

O prefeito Chico Coelho, depois de ser empossado fez um discurso em que revelou sua alma 
sensível e seu profundo amor ao povo de Balsas, seu grande desejo de realizar tudo que tem 
desejado ao longo de sua atividade política, agradecendo a todos aqueles que o tem apoiado e 
continuam apoiando na sua luta para solucionar os grandes problemas que enfrenta para tornar 
Balsas a cidade com que sonhou desde criança. 

Recebendo os cumprimentos dos vereadores, das autoridades e de todos os que estavam 
presentes, dirigindo-se, então, acompanhado de sua esposa para a Prefeitura, onde recebeu 
pela segunda vez a faixa de prefeito municipal. 
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Nosso editor cumprimenta o Cte. do 4o BPM Messias Miranda e Fransuíla fazem o juramento 

CALCÁRIO 8c BRITA 

CALTINS 

GRUPO J. DEMITO 

O prefeito Chico Coelho até agora não fez 

nenhuma modificação no seu secretariado, 

que continua o mesmo da gestão anterior 

• Anatólio Maia Barros - Secretário de Juventude; 
•Wellington Cunha de Sousa - Secretário de Indústria e Comércio; 
•Clóves Vicente Ribeiro - Secretário de Finanças; 
•Paulo de Tarso Fonseca Filho - Chefe de Gabinete; 
•Helder Santos Bastos - Secretário de Meio Ambiente e Turismo; 
•Heliodoro Sousa - Secretário de Governo; 
■Raimundo Carvalho de Melo - Secretário de Assuntos Extraordinário; 
•Moisés Vieira Lopes Filho - Secretário de Planejamento, Projetos Estratégicos e Desenvolvimento 

VIunicipal; 
■Francisco de Assis de Sousa Miranda - Secretário de Produção e Agricultura; 
■Viviane de Castro Coelho - Secretária de Desenvolvimento Social; 
• Válber Dourado da Silva - Secretário de Administração e Recursos Humanos; 
■Erik Augusto C. e Silva - Secretário de Saúde; 
•Eliane Botelho Coelho - Secretária de Educação; 
■Williame Braga Lima - Secretário de Infra-Estrutura. Urbanismo e Saneamento; 
•Deusamar Rocha dos Santos - Secretário de Cultura; 
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A posse do Prefeito Ita, do vice Môso 

e dos Vereadores em Feira Nova - MA 

Entusiasmo popular marcou o evento 

Por volta das 9 horas de uma 
manhã ensolarada centenas dc po- 
pulares começaram a chegar à Igre- 
ja São Francisco dc Assis, para 
assistir a solenidade de posse do 
prefeito de Feira Nova ItaCoelho- 
PT, do vice prefeito Bento de Sá 
Coelho-PMDB (Môso), e dos ve- 
readores eleitos. 

A solenidade começou ás 10:00 
horas em ponto, com a execução dos 
hinos nacional e municipal, chama- 
da e posse dos vereadores: Dirccu 
Arruda (PSDB); José Góes (PSB); 
Manoel de Andrade (PPS); José 
Evangelista (PDT); Roosvelle Pe- 
reira (PSB). José Ivan (PT); Maria 
José (PT); Rosi Góes (PR), Luis 
Martins (PPS). Em seguida houve a 
eleição para a presidência da Câma- 
ra para o biênio 2009 a 2010 quan- 
do foi apresentado chapa única que 
obteve 6 votos com a seguinte com- 
posição: 

Presidente: Rooscvell P. Lima 
Vice-presidente: José Evange- 

lista Correia 
Io Secretário: Luis Martins 

dos Santos 
2" Secretário: José Ivan Cam- 

pos da Silva 
Dado início à primeira sessão da 

Câmara de 2009 o presidente Roo- 
scvell a reunião, prosseguiu fazendo 
com que fosse lido o pedido de afas- 
tamento dos vereadores: Rosi Góes 
e Maria José, pois ambos foram 
convidados pelo prefeito a assumir 
respectivamente as secretarias de 
Agricultura e Saúde. Finalmente foi 
dado posse aos vereadores suplen- 
tes. Antofran (PSB) c Hélio 
(PMDB). 

Encerrada a sessão de posse do 
prefeito Ita e do vice-prefeito Môso, 
que fizeram os juramentos, seguido 
pela entrega da faixa pela primeira 
dama Sônia Coelho. 

Antes do pronunciamento do 
prefeito c do vice houve a palavra 
do Padre Zé Alberto e do Pastor José 
Fernandes que abençoaram as auto- 
ridades que serão responsáveis pe- 
los destinos dos feiranovenses. 

O vice Môso usou da palavra. 

abordando sua certeza dc que Feira 
Nova está no rumo certo do desen- 
volvimento com Ita no comando c 
que o PMDB o apoiará, pois quero 
o bem dc Feira Nova. 

Finalizando o prefeito Ita em 
seu discurso nomeou os secretários 
que farão parle de sua equipe de 
trabalho, o que foi muito aplaudi- 
do, demonstrando assim que o povo 
apoiou os nomes que comporão a 
pasta administrativa da prefeitura, 
lia mencionou o empenho e com- 
panheirismo de sua esposa Sônia 
que sempre caminhou ao seu lado 
lhe dando forças, agradeceu os 2505 
votos a ele concedidos, destacando 
que não governará apenas para seus 
eleitores, mas para todos os feira- 
noveneses independentemente de 
partido, ideologia, religião e sexo. 
Fez uma retrospectiva dos princi- 
pais trabalhos realizados em sua 
administração e afirmou, sob aplau- 
sos, para o povo, que continuará 
fazendo com que Feira Nova cresça 
e se desenvolva ainda mais. 

O evento encerrou-se com um 
coquetel servido aos presentes e um 
almoço no Club Arco-íris, num mo- 
mento de grande descontração onde 
todos puderam se confraternizar. 

NOTA DAREDAÇÃO 

Gilmafran Mota jovem amigo 
do prefeito Ita, organizador da so- 
lenidade de posse comenta a im- 
portância da festa e parabeniza o 
município de Feira Nova pelo pre- 
feito que tem, afirmando que o mu- 
nicípio de Feira Nova terá mais 
quatro anos com um governo com- 
prometido e responsável para 
gerir os destinos de seu povo. 
Parabeniza o prefeito Ita, vice- 
prefeito Môso e o vereador Rosi 
Abreu pela eleição para presidên- 
cia da Câmara e todos os verea- 
dores empossados, tendo a cer- 
teza de que o prefeito escolheu 
uma equipe de secretários com- 
petentes que juntos trabalharão 
pelo progresso de Feira Nova. 

Relação dos Secretários 

nomeados em Feira Nova 

Secretário de Assuntos Políticos: Rosi Mota 
Secretário de Administração: Ezequiel Mota 
Secretário de Agricultura: Joci Góes 
Secretário de Assistência Social: Adauto Portilho 
Secretário de Infra-Estrutura: José Aguiar 
Secretário de Educação: Irmã Anésia 
Secretario de Saúde: Maria José Abade 
Secretário de Finanças: Edvan Maciel 
Chefe de Gabinete: Manoel Mota 

Entrevista com o presidente 

da Câmara de Feira Nova 

Em entrevista com o presiden- 
te da Câmara dc Feira Nova eleito 
para o biênio 2009-2010. o verea- 
dor Roosvelt Pereira Lima, que exer- 
ce agora o seu terceiro mandato sen- 
do 2 vezes vereador, ainda quando 
Feira Nova era Distrito dc Riachão. 

FMS - O que o senhor espe- 
ra realizar por Feira Nova agora 
que foi eleito presidente da Câ- 
mara? 

Roosevelt - e« sonho fazer um 
trabalho ouvindo a população, tra- 
balhando junto com o povo para 
assim fazer o melhor para nossa 
cidade, contribuindo para que o 
executivo também ande bem. 

FMS - A sua eleição foi con- 
senso de todos os vereadores, 
haja vista que foi chapa única. O 
que o senhor tem a dizer sobre 
isto? 
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Roosevelt - foi consenso do 
lado em que fui eleito, sendo a mai- 
oria dos vereadores. A oposição se 
absteve de votar, não porque tenha 
alguma coisa contra mim, mas em 
consideração a seus aliados. En- 
tão os respeito e digo a todos que 
trabalharemos juntos por uma Fei- 
ra Nova melhor. 
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Prefeito Ita, vice Môso e vereadores empossados 

m 

Entrada do prefeito, Ita e da primeira-dama Sônia Coelho 
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Entrada do vice Môso e sua esposa Silva na Costa 

Momento de fala do vice prefeito Môso 
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Parte do público presente 
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Momento do juramento Primeira-dama Sônia Coelho passara faixa a Ita 

Momento em que o prefeito Ita fala ao povo 
Os vereadores que assumiram as secertárias de 

Saúde e Agricultura, Maria José e Rosi Goes 
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Presente em toda a 

região Sul do Maranhão 

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

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

O Senhor é meu Refúgio e nada mefaftará 
REDmOR- 

Uma completa e variada linha 

de móveis para o seu lar. 

Vendemos barato porque temos 

fabricação própria. 

Rua Benedito l_eite, 295 - Centro 
CEP 65980-000 Ca rol i na - IVIA 
Fone: (99) 3531 3484 

mm 

MOTOMIL ÉYIMXHK 

MOTOMIL 

CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA YAMAHA 

Av. Dorgival P. de Souia, 1121- Centro • Imperatrli/MA 

CONSÓRCIO 
YAMAHA MOTOR 

www.motomll-ffM.corn.br 

APROVEITE ESTA PROMOÇÀO 

1* Parcela Quitada 
BONÉ EXCLUSIVO /•«».} 

«Ht ai mu eaamMu i inu m nh 

2* Parcela Quitada 
CAMISETA EXCLUSIVA 
UrpMMÉHtWMllMU 
     
nmtn mu cmciimmh t «nu m nxM 

Na Contemplaçio 
1 CAPACETE 
kMMnMiiMxwin 

IHU Ot WIU CWIIIIOUMI «nu W MM 
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ranreifftrp 
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Nova Yamaha 

YBR125Factor 

2009 DosigA moderno e «rrojede 
Desempenhe superier 

t MUIOMIl BHIMIia SEUSCtlENHSOt 
cousoncio «MÍHt 

ViMlf no^so vir: ww~.mo1omil-nijr.om.br 

s 

YBR USFsctorK 

YBRUSFsctorED 'Mê 
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Auto Posto Centro Sul 

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

FONE: 

(99)8531-2011 

BR-OIO - Cibrazem-Carolina ( IVIA> 

t I !?! 

n .Distribuidora 

Primavera 

CO** o &u/ do dfâavanÁão 

A Distribuidora Primavera atuando na área de produ- 

tos farmacêuticos e hospitalares há cerca de 20 anos 

domina o mercado desses produtos nos estados do Ma- 

ranhão, Pará e Tocantins. 

Temos uma linha de milhares de produtos, fornecidos 

por mais de 190 indústrias e contamos com a parceria 

de 3.500 clientes. 

Nosso lema é atendimento eficiente com os melhores 

i 
[99; 

) 3í 
523-2831 I 

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

COPYSERVICE 

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 

com garantia superior 

Rua Luís Domingues, 2042 - Imperatriz-MA 

ttíi iflftfSltk ikíiz à mu Mia da 

AEROQUIMA - Produtos Agropecuários Ltda 

'Fosquima. o sal da Agroquima Na BR0 10 n" 331, no entroncamento para João Lisboa em frente ao VIADUTO 

'Bulmec Gold 

'Porque tudo pode ser melhorado 

Agroquima Prod. Agrop. Ltda 

CNPJ.: 01626951/0016-10 - IEST.; 12164725-0 - Fone: (99)3523-1620- CEP: 65903-140 Imperatriz - MA 
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Email: jfolhamasul@hotmail.com 
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es de janeiro 

Maria 

Aglair F. Dias 

V' 
03/01- Maria Aglair F. 

Dias - esposa do verea- 
dor Regínaido Dias, mãe 
de três filhos conceitua- 
dos (Rafael, Renato e 
Rodolfo). Aglair é Secre- 
tária Municipal de Educa- 
ção , Psicóloga e coorde- 
nadora do pólo da ÜEMA 
em Carolina. 

Antonio R. 

Beckniam 

04/01- Antonio R. Beck- 
mam - representante do 
nosso jornal em diversas ci- 
dades do Estado do Tocan- 
tins. 

íris Oliveira 

Cunha 

m 

04/01 - íris Oliveira Cunha 
competente diagramador 

do nosso jornal. 

Candira 

Botelho Coelho 

08/01- Candira Botelho 
Coelho— simpática jovem, 
ilha do prefeito de Balsas, 
Chico Coelho e de sua es- 
posa Eliana Botelho Coelho. 

funcionário do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de 
Navegação. 

02/01- José Barros Vasconcelos - esposo da senhora Eu 
nice, ex-bancário do BASA, ex-diretor do Banco do Estado do 
Amapá, irmão da professora Lourdes Rocha e do ex-vereador 
Genésio Barros. 

02/01- Newton Coelho dos Santos - ex-vereador em qua- 
tro mandato em Carolina e vice-prefeito de Estreito(MA), filho 
do fazendeiro Hildebrando Coelho e Josefa C. de Sousa, pai do 
prefeito de Estreito, Zequinha Coelho. 

04/01- Nazilde Cunha - muito querida em Carolina e Ria- 
chão 

02/01- José de Sousa dos Santos (Júnior) - proprietário 
e veterinário da Marovet. 

03/01- Maria de Jesus Alves Costa - esposa do sargento 
Juvenal Ferreira de Jesus, amigo do nosso jornal. 

05/01- Dionéa Aquino Maranhão Sá - carolinense, leito- 
ra de nosso jornal, sogra de José Edgar de Castro Andrade, 
residente em Pedro Afonso (TO). 

05/01- Emilia Matos de Sousa - simpática esposa do Sr. 
Assis, ex-metalurgico assinante de nosso jornal. Dona Emilia é 
mãe de três filhos inteligentes: Patrícia, Roberto e Vanderleia. 

06/01- Nancy Cortez - mãe de Ana Maria Cortez Braga 
esposa do médico carolinense, Moacir Braga, residente em 
Fortaleza (CE). 

06/01- Nestor Júnior Vasconcelos Japiassú - ex-bancá- 
rio, filho de Alice e Nestor Japiassú. 

07/01- Luis Carlos Noleto - médico carolinense com clí- 
nica em Imperatriz e Estreito, líder político, casado com 
Maristéia Noleto, residente em Imperatriz. 

07/01- Valderez Castelo Branco Martins - ex-prefeita 
de Araguaína (TO). 

07/01- Frederico Martins Filho - casado com a advoga- 
da Dr3. Nilce Alves Martins, pai de Lílian e Leila, assinante do 
nosso jornal residente em Vitória (ES). 

07/01- Gilmar de Castro Sampaio - assinante da FMS, 
residente em Goiânia (GO), funcionário Público Federal, ca- 
sado com dona Dilma Cely. 

08/01- Cássio Nunes Japiassú - técnico em informática 
e contabilidade, filho do Sr. Nestor V. Japiassú e Alice N. Japi- 
assú. 

09/01- Sophia Medlig de Sousa - Bacharel em Direito e 
Letras, esposa do assinante José Herênio de Sousa, residentes 
no Rio de Janeiro (RJ). 

09/01- Valquiria Silva Rego - professora do município, 
filha de Antonio Beckmam, representante da FMS no Tocan- 
tins. 

10/01- Alice Walcacer - esposa do grande amigo e cola- 
borar da FMS, o jornalista Osmar Walcacer, membro da Aca- 
demia Imperatrizense de Letras. 

10/01- Marflia Barros Jácome - filha de Edilson Ix)pes 
Jácome e Florinda Barros Jácome, assinantes da FMS, resi- 
dentes em Araguaína (TO). 

12/01- José Severiano da Costa Andrade Filho - rura- 
lista com fazendas em Carolina, casado com a senhora Déa 
Medeiros de Andrade, residentes em Brasília. 

13/01- Moacir de Sousa Freitas Júnior - filho do Sr. 
Moacir de Sousa Freitas e de Irma Freitas, casado com Ales- 
sandra Briiger Cabaleiros Freitas, residentes em Brasília. 

13/01- Ana Claudia Cavalcante de Brito - filha do pre- 
feito Cláudio Henrique A. de Brito e Gracionete C. de Brito, 
residente em Palmeirante (TO). 

14/01- Ana Maria Cortez Braga - esposa do médico ca- 
rolinense, evangélico, Moacir Azevedo Braga, residente em 
Fortaleza(CE), irmão de nosso editor. 

Antonia da 

Costa Jucá 
14/01- Antonia da Cosia 

Jucá - ex-prefeita de Carolina 
(MA), esposa do também ex- 
prefeito de Carolina (MA)i Itibí- 
ré Jucá e mãe do vereador 
Ubiratam Jucá. 
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Simone Rodrigues Araújo Leão 

Nasc.: 23/04/1979 
Fale.: 29/12/2008 

A rapidez do teu desaparecimento deixa-nos cada vez mais junto a ti, 
Ifazendo da tua existência a nossa companheira... A partida foi repentina 
jcomo um raio que passa... O impacto foi chocante. A saudade é constan- 
Ite... a dor é profunda... O espaço vazio que deixaste é insubstituível... É 
Idifícil aceitar a reparação, mas esta é a certeza que fé nos dá... Teu nome 
[viverá sempre no amor, no respeito e na veneração dos teus familiares... 
jEnquanto choramos a perda irreparável, o vazio nos consome e Cristo 
Inos consola. 

Para nós, lágrimas e saudades, para os anjos, alegria e festa. 
Pais, irmáos, sobrinhos, avós, tios, primos, amigos e namorado. 
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DO TOCAMT1F0 

VIAGENS, ENCOMENDAS 

E FRETAMENTO 

RESERVAS 24 HORAS EM: 

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

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

Via conexão Carolina 
06:00H (99) 3531- 2283 Rua dos Operários n01104 - Próximo ao INSS 

E RG GEIfj^Çjjr IO 

A Clinica Ergofisio dispõe para Carolina e região os seguintes profissionais: 

ü 

-Psicólogo ftlHlBIil 

tiMiiwjSJ -Nefrologista 
-Clinico Geral ■-Médico do Trabalhof 

KEIEH3H | -Fonoaudióiogo 
■Ginecologista ■ -Fisioterapia L 

| -Pediatra I -Ortopedista m 
-Neurologista I-Nutricionista 

intòro 

Consultas a partir de R$ 70,00 * Ergofisio - Cuidando da sua Saúde 
OBS: Fazemos os exames. ElelrocarjioofaiM Endoscopia e outros. iit 
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MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO 

i 

a do Fazendeiro 

Produtos Agropecuários 

'Tintas 

para 

Veículo 

»«* un»*. 
- i~. ■ 
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rayiatenais1 

I Esportivos 00 

4» «■f»1 

Rua Antônio 

Jacobina, 1225 

Balsas-MA 

FONES: (99) 

• 3541-307 

• 3541-3498 

AOROQUIMA 

PRODUTOS ACROPKCUÀRJOS L.TDA. 

Fone: (63) 3414-4666 - Araguaína-TO 

Av. Conego João Lima, 645 - Entrocamento 

Dow AgroSciences 

Tordon 

Porque melhor que economizar, é ganhar dinheiro. 
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NOTICIAS DE SAO LUIS-MA 

Governador anuncia 

trabalho redobrado em 2009 

O governador Jackson Lago aprovei- 
tou as celebrações do Ano Novo para anun- 
ciar que, cm 2009, fará um trabalho redo- 
brado em todas as regiões do Estado. "Será 
um ano com muito mais investimentos em 
educação, saúde, infra-estrutura, produ- 
ção. trabalho e renda para os maranhen- 
ses. Novas empresas estão se instalando 
no Estado e. com elas. a certeza de um 
Maranhão mais rico, mais produtivo e 
mais justo no sentido de que todos terão 
mais oportunidades". 

Acompanhado de assessores e secretá- 
rios de Estado, o governador, pouco antes 
da virada do ano, compareceu à praia do 
Olho d'Água e. logo em seguida, esteve na 
Avenida Litorânea, onde assistiu ao início 
de shows que foram realizados cm palcos 
montados pelo governo na orla marítima 
de São Luís. 

Ao lado dos secretários Weverton Ro- 
cha (Esporte e Juventude). Zeca Pinheiro 
(Comunicação) e Eurídice Vidigal (Segurança 
Cidadã), Jackson Lago assistiu ao início da 
tradicional homenagem a lemanjá. realiza- 
da na praia do Olho d'Água. Lá. cm come- 
moração ao festejo religioso, que completa 
50 anos, o governador inaugurou uma série 
de benfeitorias na área, realizadas para va- 

lorizar ainda mais essa manifestação da cul- 
tura afro-brasileira. Juntas, todas as me- 
lhorias resultaram em uma completa revi- 
talização da praia, beneficiando moradores 
do bairro e freqüentadores do balneário. 

"Para todos nós foi muito importante 
a participação do Governo do Estado, nes- 
te revcillon. porque oblivemos a revitali- 
zação dessa praia, esquecida por tantos 
anos", disse o organizador da tradicional 
festa de lemanjá, o vereador Astro de Ogum. 
Satisfeito, o umbandista enumerou todas 
as melhorias que foram feitas no Olho 
d'Água. destacando a reconstrução da Pra- 
ça de lemanjá. há 28 anos sem funciona- 
mento e a rede de energia, que além de uma 
completa restauração, recebeu o reforço de 
dois novos transformadores. 

Após a inauguração na praia do Olho 
d'Água. o governador e sua comitiva segui- 
ram para a Avenida Litorânea, onde foi mon- 
tada uma grande estrutura de palco para sho- 
ws. Foram construídos três palcos, apare- 
lhados com telões para transmissão ao vivo 
de todos os shows e um túnel de 50 metros, 
com som e luz especiais c uma superpista 
para os simpatizantes da música lecno. 

A festa da virada do ano reuniu artistas 
maranhenses e renomados nacionais como 
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Jackson cumprimenta o público ao 

o cantor romântico Fábio Júnior e a carioca 
Fernanda Abreu. Entre os mais legítimos 
representantes da música popular do Ma- 
ranhão subiram no palco Tutuca, Beto Pe- 

Zequinha Cabral e Gildete 

tomaram posse nos braços do povo 

Numa festa essencialmente do povo 
de Aguiamópolis (TO), Zequinha Cabral e 
sua irmã Gildete Cabral, que obtiveram 2/3 
dos votos na eleição do dia 5 de outubro, 
tomaram posse no dia 1 de janeiro, 
observando-se também muita gente de 
Estreito (MA), pois as duas cidades estão 
profundamente ligadas pela ponte Jusce- 
linoKubischek. 

Zequinha Coelho, prefeito eleito de 
Estreito, esteve presente, levando 
solidariedade ao povo do município. 

Vereadores empossados 
em Aguiamópolis 

Julimá Correia de Brito-Presidente; 
Raimundo Nonato de França - Vice- 
presidente; 
VilmaCruz Vieria- P Secretária; 
Roberto Carlos Borges Fernandes - 2o 

Secretário; 
Roberto kennedy Cirqueira de Sousa - 
Vereador; 
Ivan Paz da Silva- Vereador; 
Manoel Pereira dos Santos - Vereador; 
Maria Dilma Soares Feitosa - Vereadora; 
José Alves Carneiro Costa - Vereador. 

fi 

chegará praia do Olho d 'Água para inaugurar praça e outras benfeitorias 

rcira. Rosa Reis, Mano Borges. Célia Sam- Garcia. Luis Carlos c Nencm Bragança, 
paio, Alê Muniz, Luciana Simões. Teresa tambores de crioula de Nivô e de São 
Canto. Ronald Pinheiro. Gcrudc. Carimbos Benedito; e os blocos Os Feras. Os 
Veloz. Erasmo Dibel, Zeca Tocantins. Lena Indomáveis e Os Brasinhas. 
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Zequinha Cabral e sua irmã Gildete, no momento da diplomaçao 
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Zequinha Cabral agradece ao povo sua eleição 

São Pedro dos Crentes 

recuperou sua esperança 

São Pedro dos Crentes, outrora 
um povoado do município de Caroli- 
na e de Estreito, perdido nas cabe- 
ceiras do Rio Grajaú e Farinha, até o 
início da década de 1990, que se tor- 
nou conhecido sob o comando do seu 
primeiro prefeito, o então jovem Ze- 
quinha Coelho, para mergulhar no iso- 
lamento poucos anos depois renas- 
ceu agora e está sendo notícia nos 
jornais com o povo sonhando nova- 
mente, com a eleição de uma mulher 
dedicada a seus semelhantes e a sua 
terra, a prefeita Luiza Coutinho, em- 
possada no dia Io no templo da As- 
sembléia de Deus, sob hinos e aplau- 
sos de quase toda a população da pe- 
quena cidade. 
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A prefeita Luiza Coutinho tendo do lado direito o vice-prefeito, 
e do lado esquerdo presidente da Câmara 

Castelo e o Sul 

do Maranhão 

Lembro-me quando ainda menino, às vezes em Carolina às vezes 
em São Luis na vacaria do meu avô. falava-se da atuação de João 
Castelo, como governador do estado (1979 a 1982); Castelo transfor-1 
mou o Maranhão em um verdadeiro canteiro de obras"- comentava muito I 
orgulhoso o meu avô Absalão Coelho, ex- prefeito de Carolina e ex-1 
deputado estadual, representando essa região. Aliados de muitos anos. j 
Depois da morte do saudoso líder, a minha família esta representada, | 
em termos políticos, pelos meus pais Reginaldo Dias (vereador eleito ■ 
com uma expressiva votação 751 votos 5.86% dos votos validos) e _ 
Maria Aglair (psicóloga, secretária de educação, e coordenadora do ■ 
pólo de educação UEMA, em Carolina), e toda a família conserva grande I 
amizade com o prefeito eleito de São Luís, João Castelo. 

É com imenso prazer que faço esse esclarecimento para poder | 
manifestar a minha satisfação com relação à vitória consagradora desse j 
lidar do PSDB, e da sua relação com a nossa região, que prosperou | 
significadamente durante a sua gestão à frente do governo maranhense ■ 
como podemos citar algumas das obras em nosso município: mercado 
municipal, o bairro da COHAB. e estádio de futebol, o centro social j 
urbano, a cadeia pública, os colégios; Luzia Aires, Américo Aires, I 
Pequeno Príncipe, incorporação pelo estado do colégio do Sertão | 
Maranhense, o matadouro público, criou mais de 500 empregos dire-1 
tos na maioria deles na área da educação do Io e 2o grau. No segundo j 
turno das eleições, muitos conterrâneos se deslocaram até a capital | 
para ajudar e defender a vitória de João Castelo que significa, também. - 
a vitória de São Luís, que precisa neste momento, de um administrador 
arrojado, dinâmico para imprimir um ritmo de desenvolvimento que a j 
cidade precisa e cobra dos seus administradores. 

Castelo foi o escolhido para enfrentar esses desafios e atender as | 
expectativas do povo que o elegeu. Pessoalmente, com o meu irmão | 
Renato, a minha esposa Suzy Dias. e muitos amigos, daqui e de lá, | 
ajudei a desfraldar (a bandeira do 45 numero muito forte na ilha e tam-1 
bém em Carolina), em carreatas, passeatas e comícios promovidos . 
pela coligação que apoiou João Castelo. Acredito que, do Maranhão j 
inteiro, assim como nós, foram pessoas ajudá-lo por que no mais j 
distante povoado ou vila do nosso estado, tem, pelo menos, uma obra I 
executada pela administração estadual desse grande tucano. 

Longe da minha terra, (a bela Carolina). dos meus pais. parentes e | 
amigos estou em São Luis torcendo pelo sucesso de Castelo e do | 
nosso prefeito reeleito João Alberto para que façam um bom trabalho à | 
frente das prefeituras que administram a partir de 10 de janeiro de 2009 - 
e atendam o desejo dessas populações que os elegeram, confiantes j 
na capacidade deles. Não é demais lembrar, especialmente neste j 
período natalino, que Jesus veio ao mundo para que seus filhos vivam I 
em plena felicidade. E os homens escolhidos para administrar e governar | 
o seu povo deve perseguir esse objetivo, qual seja o de proporcionar | 
felicidades a todos. | 

Para finalizar quero parabenizar a equipe de jornalistas que faz a j 
Folha do Maranhão do Sul, orgulho de nossa cidade. Aos meus- 
pais. familiares, amigos e aos conterrâneos em geral, desejo que este j 

I 
I 

ano de 2009 nos traga mais vitórias e mais alegrias. 

Rafael Coelho Ferreira Dias 


