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NOTÍCIAS DE ESTREITO - MA 

Zequinha Coelho declara: devo 

tudo à educação. Por isso priorizo-a 

Estreito tem uma se 
cretária de Educação 
que se destaca em 

todo o Sul do Maranhão pela 
sua genealogia, por sua capa- 
cidade de trabalho, inteligên- 
cia e espírito de luta. A simpá- 
tica senhora, Analdiane Noleto 
é parenta do dr. Agostinho 
Noleto, presidente da Acade- 
mia Imperatrizense de Letras 
e do dr. Ulisses Braga, famo- 
so escritor, poeta e político ca- 
rolinense, sem nos referirmos 
ao editor de nosso jornal. Ca- 
sada com Roberto Carlos, não 
o grande cantor nacional, mas 
um dos mais influentes líde- 
res de Estreito, irmã de um dos 
mais famosos jogadores bra- 
sileiros de futebol saído de Es- 
treito pelas mãos do técnico 
Sabiá, que, com Sandro 
Hiroshi, outro craque estreiten- 
se, foi campeão mundial de 
futebol sub-17 em 1997, hoje 
jogando pelo Atlético de Goiás. 

A FMS a entrevistou no úl- 
timo dia 22, sobre o que já re- 
alizou à frente da secretaria no 
primeiro semestre da adminis- 
tração do prefeito Zequinha 
Coelho. Ela, muito educada e 
comunicativa, nos relatou: 

- Recebi a Secretaria de 
Educação de Estreito, apresen- 
tando sérios problemas, que 
temos, com o prefeito Zequi- 
nha Coelho, procurado sanar, 
mas que demanda algum tem- 
po para que atinjamos nosso 
objetivo, pois entendemos que 
nossa missão não é apenas 
pagar o salário dos professo- 
res e elevá-lo, mas melhorar a 
qualidade do ensino e a estru- 
tura das escolas, tornando-as 
mais atraentes e equipando-as 
para que possam oferecer um 
suporte técnico e pedagógico 
aos que lecionam e trabalham 

Analdiane (centro), Secretária de Educação de Estreito 
ladeada à dir. por Waldir Braga e Claro Dentista e a 

esquerda por membros da sua equipe 
em nossa rede escolar. 

Para racionalizar nosso tra- 
balho dividimos a secretaria 
em 12 assessorias (pedagógi- 
ca, recursos humanos, finan- 
ças, estatísticas, educação fí- 
sica, eventos etc...). Inicial- 
mente, reçadastramos todos 
os servidores concursados, 
num total de 600 e organiza- 
mos o calendário escolar de 
2009, com 200 dias letivos, e 
o calendário do pagamento dos 
servidores da secretaria. 

Realizada essa primeira eta- 
pa de nosso trabalho, passa- 
mos a visitar todas as escolas 
das áreas urbana e rural e cons- 
tatamos que todas funciona- 
vam precariamente sem a mí- 
nima condição de fornecer 
educação de qualidade e, con- 
seqüentemente, de aprendiza- 
gem aos nossos alunos que 
eram 7.000 em 2008 e hoje 
estão atingindo os 10.000, pois 
estamos lutando para trazer 
todas as crianças e todos os 
jovens para a escola. 

A verdade é que os gesto- 
res do município, anteriormen- 
te, não se preocuparam em 
ampliar a infraestrutura da 
rede escolar para absorver 

toda a população em idade es- 
colar, que cresceu muito a par- 
tir da construção da UHE, em 
nosso município. Para atender 
a demanda, mesmo precaria- 
mente, estamos funcionando 
em casas alugadas, como é o 
caso das escolas Luis Oliveira 
e Primeiros Passos, estando 
todas as escolas com salas 
superlotadas. 

O Prefeito Zequinha Coe- 
lho já decidiu que duas de suas 
principais metas na área de 
Educação são: 

Ia - Substituir as velhas e 
inadequadas escolas da cida- 
de e do interior por escolas 
modernas, eliminando defini- 
tivamente as escolas em resi- 
dências particulares que exis- 
tem em grande quantidade no 
interior, por novas, confortá- 
veis e àtrativas. 

2a - Valorizar os profissi- 
onais da educação, tendo to- 
mado, inicialmente, a decisão 
de aumentar em 20% os sa- 
lários de professores, con- 
tando, para isso, com o apoio 
da Câmara de Vereadores. 
Alem disso foi aprovada uma 
gratificação para os profes- 
sores que trabalham na Edu- 
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Professores recebendo livros da educação infantil 

cação infantil e no ensino 
Fundamental I, com a apro- 
vação da lei que cria o Con- 
selho Municipal de Educação, 
e a substituição de todas as 
deficientíssimas viaturas que 
transportam alunos, por mo- 
dernas vans, tendo a Prefei- 
tura adquirido a primeira para 
o Assentamento Altamira. 

Esclarece Zequinha Coe- 
lho: "Tudo que sou e que 
minha família tem conse- 
guido na vida devemos à 
prioridade que nossos pais 
deram à nossa educação. 
Portanto vou priorizar essa 
área". 

Para realizar bem nosso tra- 
balho - diz Anaildes - tivemos 
de conhecer bem toda a estru- 
tura escolar do município, 
quase sempre acompanhada 
pelo prefeito, a primeira dama, 
coordenadores da zona rural, 
entre eles o ex-prefeito Claro 
Dentista, secretário do Interi- 
or; já conseguimos criar o Con- 
selho Municipal de Educação, 
a visita dos técnicos da AMDE, 
de São Luis, para nos orientar 
sobre as ações do PAR (Plano 

de Ações Articuladas), 05 es- 
colas para a montagem dos 
computadores que encontra- 
mos encaixotados há mais de 
um ano, nos cantos das salas 
ou na diretoria, com risco de 
serem recolhidos pelo MEC, re- 
alizamos rápidas adaptações e 
ampliações em diversas esco- 
las, tendo que improvisar tudo, 
pois a maioria não tinha sequer 
um mapa do Brasil, um quadro 
negro em condições de uso, 

nem pequena biblioteca. 
E por falar em biblioteca, 

estamos discutindo a constru- 
ção do prédio de uma biblio- 
teca para a cidade, que o CES- 
TE iniciou em maio de 2008 e 
paralisou totalmente há vári- 
os meses sendo indispensável 
para recebermos os livros que 
nos chegam através dos pro- 
gramas federais e colocarmos 
internet em escolas da zona 
rural que funcionam pelo sis- 

nem sanitários apropriados e tema GESAC. 
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Prefeito entrega livros didáticos 
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Primeira-dama visita escolas na zona rural 
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Analdiane ao lado de Zeiliglene e de Ritageane (Coordenadora) Kombi adquirida pelo prefeito para o transportes dos alunos 

A Nova Câmara Municipal de Estreito 

A Câmara Municipal de Estreito foi eleito em 3 de 
outubro para còmpor.com o prefeito Zequinha Coelho,a 
administração municipal, num dos momentos mais im- 
portantes da historia de um dos municípios mais novos 
e que mais cresceu e se desenvolve, ao lado de Açaiiândia 
, não somente no Sul do Maranhão, mas em lodo o Estado. 

Dos vereadores com mandato no legislativo anteri- 
or apenas, dois se reelegeram, o que toma claro o desejo 

nha Coelho, com a rejeição do prefeito Zeca Pereira. 
O povo do Estreito continua confiante que Zequi- 

nha Coelho e a nova câmara Municipal marcharão fir- 
mes, para, aproveitar o atual momento histórico e fazer 
do município um dos pólos desenvolyimènto mais im- 

- Eis os nomes dos vereadores eleitos em 3 do outu- 
bro: Edevandrio eleito presidente da Câmara Munici- 
pal, em Io de janeiro). Reginalva, para marca a presença 
feminina, que sempre foi destacada,no novo legislativo 
.Benedito da ambulância,innào Rõmulo, Manu , Eri- 

fc i PODER Legislativo " 
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Sede da Câmara Municipal de Estreito í 
berto , Bento, Inocencio eEitonJPãza. , 

A atuação do legislativo e muito importante e mui- 
to difícil, exigindo honestidade, conhecimento da comu- 
nidade, da Lei Orgânica Municipal, de lodo o território 
do município e, principalmente, desejo de fazer o muni- 

novos vereadores de Estreito - declarou o prefeito 
Zequinha Coelho. A verdade é que tenho me entendido 
muito bem com eles. 

Auto Posto Centro Sul 
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Prefeito Jorlênio em audiência 

com o governador do Tocantins 

Jorlênio Menezes em au- 
diência com o Governador 
Marcelo Miranda acompa- 
nhado do presidente da As- 
sembléia Legislativa Dep. 

Jorlênio Menezes ao lado do governador do Tocantins: Marcelo Miranda 

elas melhorias das estradas 
vicinais, pavimentação asfál- 
tica das vias urbanas e mui- 
tas outras, oportunidade em 
que recebeu do excelentíssi- 

Carlos Henrique Gaguin e o 
Secretario de Governo Ma- 
noel Bueno, reivindicando 
melhorias para o município 
de Campos Lindos, dentre 

rs 

mo Governador a garantia de 
que o mesmo estará fazendo 
o possível para nos atender. 
(Fonte: Asssessoria de co- 
municação - Maria José) 

Prefeitura de Campos Lindos 

fazendo melhorias e ampliação das ruas 

"Uma das determinações ços Públicos ressalta que a 
do prefeito Jorlênio Menezes participação dos moradores é 
para a área de Serviços Públi- fundamental para conservar o 
cos c a realização de um tra- 
balho de organização e limpe- 

Dom aspecio uas rtidSí onuc ja 
foi efetuado o serviço. "Esse 

za da cidade. E nesse sentido. cuidado deve ser um compro- 
a prefeitura municipal junto à misso de todo cidadão. Se dc 
Secretaria de Serviços Públi- fato amamos a cidade, deve- 
cos. vem desempenhando um mos cuidá-la como nossa 
trabalho de melhorias na am- casa", enfatiza o prefeito. 
pliação de ruas de nossa ci- (Fonte: Asssessoria de 
dade . p secretário de Servi- comunicação - Maria José) 
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' Odontologista prestando serviço ao município 
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Pânico em Feira Nova do Maranhão! 

Seis homens armados assaltam a 

Agência do Banco Postal 

JOÃO PAULO* 

A cidade de Feira Nova do Ma- 
ranhão ficou apavorada com o que 
acontecia naquele 16 de junho de 
2009, por volta das 15:00 h, seis 
homens armados invadiram a agên- 
cia do Banco Postal da cidade, fa- 
zendo muitos reféns dentro da 
agência. 

A tensão tomou conta de todos, 
pois se tratava do primeiro assalto 
que ocorria ali naquela pequena ci- 
dade, tanto é que, muitas pessoas 
ficaram de certo modo até perto de 
onde ocorria o Assalto a cerca de 
uns lOOm. Parecia até que não se 
davam conta do risco que ali estava. 
Dos assaltantes apenas um deles 
estavam encapuzados. 

Testemunhas contam que des- 
de cedo esses homens rondavam a 
cidade e que chegaram ao banco por 
volta das 14:00h, um relato de uma 
pessoa ela conta que um deles che- 
gou a perguntar as horas mas como 
ainda era 14:30h, ele comentou que 
não estava na hora ainda, mas nin- 
guém imaginava que a hora que ele 
falava, era para assaltar a agência 
bancária. O carro usado pelos as- 
saltantes uma D20 cor vinho tinha 
sido roubado a uns lOkm da cida- 
de, no local onde eles roubaram o 
carro ficou ainda um dos assaltan- 
tes vigiando o carro que os trans- 
portara até ali (o qual estava em 

Convite 

O prefeito de Santa Fé do 
Araguaia-TO convida toda a 
população da cidade e ciclo 
vizinhança para participar da 
XV cavalgada que será reali- 
zada dia 28 de junho, com iní- 
cio as 8:00 hs da manhã com 
apresentação de cavaleiros e 
amazonas e muitas outras atra- 
ções. 

Organização: Prefeitura 
Municipal de Santa Fé. 

chamas, a essa altura, sendo eles 
mesmos que atearam fogo ao car- 
ro) e o dono do carro roubado com 
sua esposa. 

Exatamente às 15;00h, deram 
início ao assalto, o jovem que traba- 
lha na agência conta que um deles 
saltou o balcão e anunciou o assal- 
to, então logo após pegou o gerente 
e pediu para abrir o cofre. O gerente 
então pediu que ele aguardasse, pois 
só abriria depois de programado e o 
processo demoraria pouco mais de 
10 minutos. Logo após que eles le- 
varam o dinheiro a qual a quantia 
não foi revelada além de tudo leva- 
ram alguns reféns. 

Eram cinco, dois comerciantes 
(que tinham suas lojas ao lado da 
agência), o gerente da agência, um 
fazendeiro e um mecânico. Saíram 
com os reféns à cerda das 16:00h. 
Na saída saíram dando tiros por toda 
a avenida a te a saída da cidade ten- 
do um tiro quase entrando em uma 
sala da Creche Municipal, mas fe- 
lizmente nenhum tiro atingiu nin- 
guém. Então a cidade voltou-se para 
o local onde havia ocorrido. 

Cerca de uma hora depois da 
saída o pânico voltou a tomar conta 
da cidade, pois uma d20 cor vinho 
voltava, então todos da cidade se 
refugiaram nos mais diferentes lu- 
gares, mas felizmente não eram mais 
os assaltantes e sim um carro com 
os reféns, o refém Raimundo Car- 

doso Brito (popularmente conheci- 
do como Seu Itaituba) que era hi- 
pertenso chegou muito mal a cida- 
de, sendo levado à Araguaína as 
pressas, mas felizmente já está fora 
de perigo. 

Instantes depois policiais da 
cidade, cidades vizinhas (entre as 
quais eram Riachão, Estreito, Im- 
peratriz) e o Batalhão do GOE co- 
meçaram a se locomover ao local 
onde acharam a d20 cerca de uns 
30km da cidade. Lá estavam rou- 
pas que eles haviam usado no as- 
salto deixaram no carro, pois antes 
de sair da cidade ainda roubaram 
uma loja de roupas, chegando ao 
local as autoridades concluíram que 
estavam a pé, pois ali perto não 
havia marca nenhuma de rastro de 
moto ou de outro carro, seguindo a 
provável trilha onde eles teriam ido 
viraram a noite procurando chegan- 
do a um assentamento pessoas do 
local contam que cinco homens 
passaram pelo local e compraram 
mantimentos lá. 

A polícia ainda investiga o caso. 
Mas, contudo nos perguntamos 
onde vai parar essa violência que 
nem nas cidades pequenas que eram 
lugares mais tranqüilos não temos 
mais tanta segurança assim. 

* JOÃO PAULO COELHO DA 
SILVA é estudante de Feira 
Nova- Ma. 

FOTOS ILUSTRATIVA 
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Entrevista com Mareio Arruda Miranda 

secretário de Saúde de Palmeirante 

FMS - Como você se sente sendo o novo secre- 
tário de Saúde de Palmeirante? 

Márcio - Eu me sinto honrado por estar à frente 
dessa secretaria de tão importante responsabilidade 
que o prefeito Cláudio Brito me confiou, pois considero 
uma das mais importantes, pois é responsável pela saúde 
e pela vida da população. O meu objetivo é correspon- 
der ao desejo do prefeito e o que espera a população. 

FMS - Me fale sobre a Saúde Pública de Pal- 
meirante? 

Márcio - A saúde pública de palmeirante vem 
melhorando a cada dia mais, em razão do trabalho do 
prefeito Cláudio Brito que desde seu primeiro manda- 
to vem dando prioridade a esta secretaria. 

Segundo Márcio o município está atravessado por 
dificuldades financeiras, pois até então, não conse- 
guiram comprar o restante do equipamentos do labo- 
ratório de análises por falta de ajuda estadual efede- Marc/0 Arruda, secretário de Saúde ao lado do 
ral e até o momento o laboratório vem se mantendo carr0 conseguindo através da Funasa 
com recursos do município. 

FMS - Me fale um pouco da estrutura da saúde 
pública do município. 

Márcio - Contamos com um médico permanente, 
que é clinico geral, e contamos com outro médico que 
presta serviço duas vezes ao mês com 5 técnicos em 
enfermagem e seus auxiliar es, uma equipe de agentes 
de saúde que agora mesmo receberam bicicletas novas 
para o auxilio à realização do seu trabalho, um impor- 
tante trabalho em relação à Dengue, o Cal azar (Leishi- 
maniose) e de outras epidemias. 

FMS - Como está a farmácia Básica? 
Mareio -A nossa Farmácia Básica é uma das mais 

estruturadas do municípios da região, e não atende 
somente a população de Palmeirante, com a dos muni- 
cípios vizinhos, como Barra do Outro, Goiatins, Nova 
Olinda e etc.. 
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O prefeito Cláudio Brito e primeira-dama 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Palmeirante 

Secretaria de Assistência 
Social está realizando Curso de 
Pedreiro em parceira com o 
CESTE, SEN Al e Prefeitura 
Municipal de Palmeirante. 

A Secretaria de Assistência 
de Social, Maria Aparecida 
Carvalho e a Diretoria da Di- 
versão e Trabalho Sandra Co- 
elho vem trabalhando com os 
programas sociais atendendo 
as famílias de Palmeirante-TO 

Com o apoio do prefeito 
Cláudio Brito, que não mede 
esforços para ajudar com ces- 
tas básicas, auxilio de passa- 
gem e outros benefícios. 

A Secretaria de Assistência 
Social, esse ano de 2009, já 
entregou a cozinha comunitá- 
ria, realizou cursos de costura 
e serigrafía do Projeto Zig Zag 
e estamos iniciando a Associ- 
ação Casa da Costura e ho- 

Aprovados em concurso da Prefeitura de 

Balsas devem ser nomeados até 4 de julho 

TAC estabelece prazo para exoneração de servidores não concursados 

O promotor de Justiça 
Rosalvo Bezerra da Lima Filho, 
titular da Ia 

Promotoria de Justiça da 
Comarca de Balsas, firmou Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) 
com a Prefeitura do Município 
para garantir a convocação dos 
aprovados no concurso público 
realizado em 2005. 

Em março deste ano, os 
candidatos aprovados 
formalizaram reclamações ao 
Ministério Público devido à 
ausência das nomeações. Eles 
denunciaram que outros 
funcionários estariam assumindo 
as vagas no lugar dos concursados. 

Para apurar o fato, a Promotoria 
de Justiça solicitou à Prefeitura de 
Balsas a relação dos funcionários 
efetivos no município, mas não foi 
atendida. Em seguida, o promotor 
de Justiça instaurou Inquérito Civil 
e constatou as contratações 
irregulares, inclusive com casos de 
nepotismo. 

Para resolver a situação, no TAC, 
o prefeito Francisco de Assis 
Milhomem Coelho se compromete 
a exonerar os servidores contratados 
sem concurso para os cargos em que 
exista candidato aprovado. A 
prefeitura deve realizar concurso 
público para os cargos que ainda são 
ocupados por servidores não 

concursados. 
A exoneração dos servidores 

irregulares deve ser feita era até 150 
dias, a contar da data da assinatura 
do TAC, fumado em 4 de junho. 
Em caso de descumprimento, a 
Prefeitura de Balsas deve pagar 
multa diária de R$ 10 mil. 

Até agora, cerca de 200 
servidores irregulares já foram 
exonerados dos cargos de 
enfermeiro, assistente social, 
auxiliar administrativo, 

farmacêutico, auxiliar de 
serviços gerais, agente de 
segurança e dentista. (Josimar 
Melo - Estagiário de Jornalismo 
- CCOM/MPMA) 

O povo de Goiatins (TO) 

aplaude o prefeito Neodir Saorin 

por seus seis meses de mandato 

mens em Ação de Palmeiran- 
te-TO, com o apoio do prefei- 
to Cláudio Brito. 

A diretora da Divisão de 
Trabalho, Sandra Coelho pa- 
rabeniza todas os responsáveis 
dos programas sociais: PETI, 
Idoso, ProJovem, Cras e etc, 
pois toda a equipe vem traba- 
lhando para fazer o melhor 
pela comunidade. (Ass: San- 
dra Coelho) 

O prefeito Neodir Saorin 
dentro de seis meses provou 
que cumprirá todas as promes- 
sas que fez durante sua cam- 
panha. Em pouco tempo ele já 
demonstrou sua seriedade e 
capacidade para administrar 
Goiatins-TO. 

Seu Io mandato como pre- 
feito entrou para a historia de 
Goiatins, afirma a população; 
com pagamento em dia, crédi- 
to em todas as casas comerci- 
ais e algumas obras já realiza- 
das, como a limpeza das ruas, 
reforma de escolas, reforma e 
ampliação do SESP e informa- 
tizou alguns colégios além das 
obras sociais que realiza. 

Durante seus seis meses de 
governo já fez duas prestações 
de contas dos recursos do 
município, fato inédito ocor- 
rido na cidade de Goiatins que 
ficará marcado na vida de 
cada cidadão goiatinense. 

O povo de Goiatins saúda 
Neodir Saorin e espera ainda 
muito mais de seu governo, 
pois o povo de Goiatins con- 
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Neodir Saorin ao lado de seu vice Antônio Luís 

fia em seu trabalho, em sua ca- sendo desenvolvido, Neodir 
pacidade e em seu dinamismo Saorin prova que é a melhor 
na arte de governar. opção para representar o povo 

Com este trabalho que vem de Goiatins. 

Governador Marcelo Miranda 

Seis Anos e Seis 
Meses de Governo 

O Govemor Marcelo Mi- 
randa não mede esforços 
para trazer melhoria à po- 
pulação do Tocantins, traba- 
lha como se tivesse tomado 
posse do cargo 
recentemente, desde os 
seus primeiros dias no 
poder. Marcelo Miranda 
cumpre agenda lotada, rea- 
liza inaugurações, executa 
obras e se preocupa com o 
social, sempre demonstran- 
do o entusiasmo no que faz. 
Uma das maiores qualida- 
des do governo é a abertura 
que ele sempre manteve 
com os prefeitos do estado, 
independente de partido ou 
de coligação política. 

Marcelo Miranda 
sempre demonstrou que 

entende o que significa "Go- 
vernar para Todos" e durante 
sua gestão sempre respeitou 
e respeita o povo, de maneira 
admirável. Queremos desta- 
car aqui uma das maiores 
obras que se iniciam na re- 
gião, na cidade de Barra do 
Ouro; a ponte sobre o Rio 
Tocantins que ligará 
Araguaína, Barra do Ouro, 
Goiatins, Campos Lindos e 
ao Maranhão. 

Por fim conclui-se que 
Marcelo Miranda com o 
seu governo imparcial vem 
agradando a todos, e até 
mesmo alguns políticos da 
oposição chegam a elogia- 
lo e a maioria da popula- 
ção avalia positivamente 
os seus seis anos e seis 
meses em que vem atuan- 
do no governo tocantinen- 

FOTO ARQUIVOS 
■ 

Governador do 
Tocnatins Marcelo Miranda 

se. 
Amanhão dia 25 o gover- 

nador Marcelo Miranda 
estará sendo julgado pelo 
TSE, um julgamento que esta 
agitando o Estado do 
Tocantins. 

Adiado o julgamento do 

governador Marcelo Miranda 

Dentro de um clima de 
expectativa que envolve todo o 
Estado do Tocantins, foi adiado 
pelo TSE o julgamento do 
governador Marcelo Miranda, 
que deveria ocorrer, ontem, para 

amanhã, dia 25. 
Segundos os analistas 

políticos é mínima a 
possibilidade de Marcelo 
Miranda manter-se no poder. O 
que preocupa agora é quem vai 

assumir o governo, se o ex- 
governador Siqueira Campos, o 
2o colocado no pleito do ano 
passado, ou se haverá nova 
eleição para eleger o governador 
e o vice-govemador. 

Os irmãos Demito, com 
npresa de exploração de 
ileário para a agricultura, 
antém em Riachão, onde 
iciaram sua atividade no Sul 
) Maranhão, deslocando- 
: posteriormente para o 
Dcantins, uma escola de 
)rendizagem de técnicas 
?rícolas, que serve de 
cemplo para os outros em- 
resários da região. 
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E quando se imaginava que a música sertaneja caminhava 
rumo á decadência, eis que surge uma nova onda de duplas, 
com o chamado sertanejo universitário, que realmente vem 
estourando nas paradas de sucesso de todo Brasil. Os carros 
chefe dessa nova fase são: Victor e Léo, João Neto e Frederico, 
João Bosco e Vinícius, Fernando e Sorocaba, Hugo Pena e 
Gabriel, Jorge e Mateus, Carlos e Jader, entre muitos outros. 
Nossa vizinha cidade de Araguina, seguindo o exemplo de 
Goiânia, vem promovendo grandes shows do gênero. 

Dia desses cliquei o pro- 
grama de dona Hebe Camar- 
go, e dei de cara com a apre- 
sentação da cantora Paula 
Fernandes (foto), até então 
totalmente desconhecida 
para mim. Fiquei maravilha- 
do com sua música e seu ta- 
lento, e logo descobri que ela 
tem música na trilha sonora 
da novela global Paraíso. De 
hoje em diante, meu negócio 
e consumir tudo que ela pro- 
duzir, sem consultas. 

O empresário da construção civil, Joci Mota da Costa (A 
Vencedora), tem todos os motivos para comemorar. Seu novo 
projeto, a construção da nova sede de sua loja na avenida 
Brasil, no bairro Nova Carolina, tá na reta final. O prédio conta 
com dois pavimentos e uma área de quase 700 metros qua- 
drados, tornando-se o mais imponente do setor no momento. 

Nos próximos dias estarei viajando a Fortaleza-CE, para 
mais um encontro com a equipe de vendas das grifes Dudali- 
na e Individual. Os principais atores da novela global Caminho 
das índias, veste a marca, isso quando não usam os molam- 
bos indianos. Na Max Caribe, o sucesso dessas maravilhosas 
marpas paranaenses é indiscutível. 

A Globo acaba de renovar o contrato com o apresentador 
Faustão até o ano de 2017. No novo acordo, Faustão vai em- 
bolsar o equivalente a uns 5 milhões de reais por mês, talvez o 
maior salário da TV brasileira no momento. O que eu acho 
esquisito e me deixa cabreiro, é esse prazo tão longo, já que 
estamos rodeados de ditadorzinhos malucos, doidos para to- 
carem fogo no mundo. 

"No mumtíMlu fcíiii que oomuçavci u liruluio, u uniograrista 
Pita Júnior ia passando no local, e pode filmar os melhores | 
momentos do assalto ao Banco do Brasil." Palavras do Com- 

06. dia do assalto. Acho que ele quis dizer, os piores momen- 
tos, já que em nenhuma tragédia existe bons momentos. 

Líder absoluta no mercado de meias, a Lupo pisa firme no 
acelerador e vem conquistando um novo mercado, o de peças 
intimas: cuecas, calcinhas, soutiens, etc, com uma excelente 
aceitação. A Max fechou o pacote, ta em todas. 

Eu que sempre defendi o técnico Dunga, mesmo nos pio- 
res momentos, agora tenho o direito de mandar o meu recado 
para os apedeutas do futebol, que não são poucos. E aí gente, 
dá para me entender agora?  

O pintor carolinense Deny 
Sirqueira (foto), que ganhou 
fama em várias cidades eu- 
ropéias onde chegaram seus 
quadros, continua trabalhan- 
do a mil por hora. No momen- 
to estuda convites para parti- 
cipar de alguns eventos em 
Brasília e outras localidades. 
Quem quiser contatar o moço 
basta ligar no seu celular (99) 
91499006 ou pelo e-mai 

  deny_sirqueira@hotmail.com 

A piada: 
Em um avião indo para Nova York, a comissária se dirige a 

uma loira sentada na divisão reservada para a primeira clas- 
se. Pede para que se mude para a classe econômica, pois a 
passagem dela é de lá. A loira replica dizendo: 

- Eu sou loira, eu sou bonita, estou indo para Nova York e eu 
não vou sair! 

Não querendo argumentar com a passageira, a comissá- 
ria pede ao co-piloto para falar com ela. Ele vai falar com a 
mulher e, novamente, a loira responde: 

- Eu sou loira, eu sou bonita, estou indo para Nova York e eu 
não vou sair! 

O co-piloto volta para a cabine de comando e pergunta para 
o piloto o que ele deveria fazer. O piloto diz: 

- Eu sou casado com uma loira e eu sei como lidar com 
isso. 

Ele vai para a primeira classe e sussurou no ouvido da 
loira. Ela imediatamente pula da cadeira e corre para o setor 
econômico resmungando: 

- Por que ninguém me disse antes? 
Surpresos, a comissária e o co-piloto perguntaram o que 

ele havia dito para a loira. E ele explicou: 
- Simples! Falei que a primeira classe não estava indo para 

Nova York! 
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Consórcio Estreito Energia celebra dia do 

Meio Ambiente com ações de sensibilização 

Para celebrar o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, 5 de junho, o 
Consórcio Estreito Energia (Ces- 
te), concessionário da Usina Hi- 
drelétrica Estreito, realizou uma 
série de atividades de sensibiliza- 
ção e educação ambiental tanto 
para os trabalhadores da obra, quan- 
to para a comunidade da área do 
empreendimento. 

Dentro do canteiro de obras 
nos municípios de Estreito (MA) 
e Aguiamópolis (TO), técnicos de 
Meio Ambiente da construtora 
OAS da Usina realizaram uma blitz 
ambiental, fazendo a medição de 
fumaça preta provocada pelos car- 
ros, bem como sensibilizaram os 
motoristas sobre cuidados com ani- 
mais silvestres e a coleta seletiva, 
uma das políticas ambientais de- 
senvolvidas no canteiro. 

Ainda no canteiro de obras, os 
trabalhadores realizaram o plantio 
de mudas e conheceram, por meio 
de uma caravana ambiental, a esta- 
ção de tratamento de esgotos, a cen- 
tral de resíduos, a área de replantio 
de mudas, onde mais de 14.500 
plantas nativas foram plantadas 
dentro do canteiro. Está implanta- 

do no canteiro de obras, um viveiro 
de mudas que conta com aproxi- 
madamente 30 espécies da região. 

Para o carpinteiro Antoniel 
Muniz Araújo é importante conhe- 
cer todo esse trabalho desenvolvi- 
do pelo Consórcio no cuidado com 
o meio ambiente. "Fiquei muito an- 
sioso quando fui convidado para a 
caravana. Eu nunca pensei que te- 
ria toda essa estrutura de cuidado 
com o meio ambiente dentro da 
obra. Foi uma surpresa muito 
boa", destacou o trabalhador. 

Na semana do Meio Ambien- 
te, o Consórcio não sensibilizou 
apenas os trabalhadores da obra. 
Alunos da rede municipal de ensi- 
no dos municípios de Carolina 
(MA), Darcinopólis, Filadélfia, 
Palmeiras do Tocantins e Tocanti- 
nopólis, no Tocantins participa- 
ram de um ciclo de palestras sobre 
a água e os programas ambientais 
desenvolvidos pela UHE Estrei- 
to. O Ceste também apoiou uma 
gincana ambiental desenvolvida em 
Estreito. 

"A palestra teve grande in- 
fluência para nós estudantes 
tanto na área do meio ambien- 

Montagem das peças fixas das 
comportas no vertedouro da UHE Estreito 

te quanto sobre o andamento da 
UHE Estreito e os benefícios que 
o empreendimento trará para o 
nosso país", destacou o estu- 
dante Willian Gonçalves Nas- 
cimento, 15, do Centro de Ensi- 
no Médio Darci Marinho, de 
Tocantinópolis (TO). 

Para o Gerente de Meio Ambi- 
ente do Ceste, Luciano Madeira, 
as ações promovidas durante a se- 
mana do meio ambiente reforçam 
e demonstram o compromisso am- 

biental do Consórcio. "Um empre- 
endimento da dimensão da UHE 
Estreito só é viável com a execu- 
ção de programas ambientais que 
visam, sobretudo, o desenvolvi- 
mento sustentável da região. Na 
UHE Estreito os 39 programas 
ambientais estão seguindo o cro- 
nograma previsto, cumprindo ri- 
gorosamente as normas da legisla- 
ção ambiental vigente", ressaltou. 
(Fonte: Assessoria de Imprensa 
e Comunicação Interna) 

Encantadoras áreas do município de Carolina 

v ími 

Dejacy, Waldir Braga, Patrícia e Alaor, no pisa no Freio Patrícia entre Waldir Braga e Dejacy na cabeceira do rio Bonito 

A convite do Dejacy Rego 
durante duas horas, percor- 
remos, sábado, dia 11, jun- 
tamente com o Dejacy Rego, 
a Patrícia e o estagiário do 

BASA, e o Alaor, assessor do 
Dejacy, uma das áreas mais 
preservadas e mais bonitas do 
município de Carolina, entre 
a Serra da Madeira e o ria- 

Prefeitura de 

Imperatriz revitaliza 

Matadouro Municipal 

cho Mansinha. 
Utilizamos para o percur- 

so um velho Jeep de 1950, 
do Dejacy, que nos levou aos 
trancos e barrancos, por are- 
ões e socovões de serra, 
numa maravilhosa aventura 
em que se destacavam a re- 
sistência e a força do Jeep 
que ajudou os aliados a ga- 
nhar a segunda grande guer- 

ra mundial de 1940, o conhe- 
cimento do terreno que nos- 
so guia, o Alaor revelava e a 
alegria e coragem da jovem 
Patrícia, enfrentando a pé 
difíceis caminhadas. 

Foi uma bela a manhã, 
que nos deu a possibilidade 
de conhecer algumas das 
maravilhosas áreas da natu- 
reza carolinense. 

Obras estão sendo re- 
alizadas para melhorar 
condições sanitárias e am- 
bientais no 
abatedouro.Segundo ele, o 
município aguarda novas 
recomendações do Minis- 
tério Público e da Vigilân- 
cia Sanitária para que se- 
jam executadas pelo go- 
verno até que seja provi- 
denciada uma nova área 
para construção do novo 
Matadouro Municipal de 
Imperatriz. 

O secretário enfatiza que 
desde o começo do ano o 
município vem executando 
diversas obras de melhorias 
no abatedouro municipal 
com objetivo de atender re- 
comendações sanitárias e 
ambientais. 

MELHORIAS 
José Fernandes destaca 

que o prefeito Sebastião 
Madeira determinou a rea- 
lização de mutirões de lim- 
peza nas áreas interna e 
externa do matadouro, na 

área do abate, aquisição de 
pistolas pneumáticas, au- 
mento do setor da sangria e, 
agora, está concluindo o 
novo Box de abate. "O ani- 
mal abatido não cai mais no 
chão, pois instalamos uma 
plataforma", disse. 

Ele assinala ainda que o 
prefeito Madeira considera 
conveniente a construção, 
embora a médio prazo, de 
um novo matadouro munici- 
pal para atender as exigên- 
cias sanitárias e ambientais, 
em Imperatriz. "O atual ma- 
tadouro é ultrapassado e 
não atende a demanda da ci- 
dade", diz. 

O secretário lembra que 
o prefeito Madeira preten- 
de aproveitar as instalações 
do atual matadouro para 
abate de suínos, caprinos e 
ovinos. "Um novo projeto 
está sendo elaborado pelo 
município para construir um 
matadouro modelo para Im- 
peratriz", concluiu. 

(Comunicação) 

Câmara Municipal de 

Grajaú envia relatório para TCE 

Tribunal de Contas do Estado 

Recibo de Entrega de Relatório 

Órgão ou poder vinculado: Câmara Municipal de 
Grajaú 

Referência: LRF - 1o Quadrimestre - RGF 2009 
Exercício: 2009 
Relatório recebido via internete pelo TCE/MA em 01/ 

06/2009 às 8:38:53 
Número do Recibo: 9882-6541-3111-000084 

Aviso: o recibo de confirmação do recebimento do 
arquivo do TCE/MA não exime o jurisdicionado do cum- 
primento dos pontos de controle da LRF o qual será 
confirmado somente após análise dos dados pelo nú- 
cleo de acompanhamento da gestão fiscal. 

São Luís 01/06/2009. 

Câmara Municipal de Grajaú 
Cleisiomar Martins Viana 

Presidente 

Resende Decorações 

Carolina agora conta com Resende Decorações 
onde você vai encontrar tudo em Cortinas, Persianas 
Tecidos, Toldos Residenciais e Comerciais. 

Fone: (99) 353-2301- Cel: (99) 9141-5076 
Alto da Colina - Carolina-MA 

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

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

Folclore de Carolina 

ALFREDO MARANHAO* 

Com a evolução natural 
dos tempos, as coisas vão se 
transformando, hábitos e cos- 
tumes vão se modificando e 
alguns até desaparecendo. 
Naqueles tempos passados, o 
folclore carolinense era mais 
forte, mais objetivo e melhor 
cuidado. Amaro José dos San- 
tos, vulgo Amaro Quinrin- 
quinquin, baiano da cidade de 
Barra, radicado em Carolina, 
residente nas extremidades da 
Rua das Lages, hoje Rua Im- 
peratriz, festejava todos os 
anos o novenário em honra ao 
Senhor o Bomfim. Eram nove 
noites de festa com todos os 
rituais, música ao vivo, fogue- 
teiro e muita gente. Após a 
reza do beijo e do terço e o 
beijo do altar, era servido aos 
presentes, gratuitamente, far- 
to café com bolo, em seguida 
ao som da sanfona de oito 
baixos, nas mãos do José Se- 
condes, Absalão Teles no vi- 
olão, começava o baile que se 
prolongava até alta madruga- 
da. Era movimento grosso 
com muita ordem. 

A velha Perpetua Burjack, 
descendente de escravos, era 
muito querida e cotada no 
meio da família carolinense. 
Perpetua gostava de pinga e 

que também era bom de pin- 
ga. Os dois juntos pintavam o 
sete e bordavam a manta. A 
dupla fazia parte humorística 
das maravilhosas noitadas de 
festa. 

E não era só, também dona 
Rosa Gregária festejava o se- 
nhor do Bom Jesus da Lapa. 
Os festejos de dona Rosa cor- 
riam nos mesmos moldes e 
com os mesmos rituais na an- 
tiga Rua da periferia, hoje Go- 
mes de Sousa. Encerrada a 
reza do terço e o beijo do al- 
tar, era também servido aos 
presentes o tradicional café 
com bolo, gratuitamente. Mu- 
sica ao vivo e foguetório es- 
tourando no ar. Todas as noi- 
tes eram encerrados com bai- 
le, os famosos pipirais, que 
marcaram época, onde brilha- 
vam as bonitas garotas Maria 
Civi e Tondinha, grandes pa- 
res disputados no correr das 
festas. Muita animação e mui- 
ta alegria e sempre dentro da 
mesma ordem e tranqüilidade. 

Também o Bumba-Meu- 
Boi era cuidado com capricho 
e muita organização. Existiam 
dois grupos de Bumba-Meu- 
Boi. O principal e mais impor- 
tante era o boi Cabral (Antô- 
nio Cabral). Boi que se tornou 
tradicional, o famoso Pintadi- 
nho. Durante o mês de junho 
os grupos dançavam nas ruas da festa do compadre Amaro 

O Centenário de 

Alfredo Maranhão 

Alfredo Maranhão e a Folha do Maranhão do Sul 

O 

Desde a primeira edição 
de nosso jornal, em feverei- 
ro de 1996, nosso amigo e 
conterrâneo, Alfredo Mara- 
nhão, grande jornalista, me- 
morialista, cronista e poeta, 
participou ativamente, e com 
muito entusiasmo, da vida da 
Folha do Maranhão do Sul, 
exagerando muitas vezes as 
vitórias que o jornal obtinha. 

Agora, quando Carolina 
comemora o centenário de 
seu ilustre filho, publicamos 
o texto abaixo, em que ele 
analisa o jornal e o papel que 
seu editor estava desempe- 
nhando, publicado em nossa 
edição n0 20, de 19 a 26 de 
novembro de 1996. 

Jornalismo 
Jornalismo - sinônimo de 

divulgação e progresso. Ape- 
sar de ser uma profissão um 
tanto perigosa nas grandes 
cidades, pois, muitas vezes, 
para se dizer a verdade tem 
que se ferir alguém; na atua- 
lidade, muitos jovens estu- 
dantes, ao concluírem o se- 
gundo grau para a continua- 
ção dos seus cursos, estão 
optando pelo jornalismo. 

Na realidade é uma car- 
reira bonita e, quando o 
candidato tem a necessária 
vocação, é de fácil ascen- 
são. Em pouco tempo co- 
meça a se projetar e, aos 
poucos, de acordo com a 

sua capacidade, vai conse- 
guindo se firmar na opinião 
dos leitores, de quem depen- 
de o seu sucesso. 

Jornalismo é oficio de es- 
crever, publicar, dedicar-se às 
letras, iniciando como repór- 
ter, passando a colaborador, 
redator, até chegar às condi- 
ções de dirigir um jornal. Jor- 
nalismo é luta, é sonho, é fan- 
tasia, é a própria vibração da 
alma. Para ser jornalista, não 
é só ter cultura e saber; é pre- 
ciso que o candidato tenha 
vocação e conhecimentos ge- 
rais bastante para se tornar um 
jornalista lido e apreciado. 

O jornal é, sobretudo e an- 
tes de tudo a informação e a 
noticia. É o veículo que in- 
forma, proporciona prazer e 
distrai os leitores. Em nossa 
cidade, além de muitos inte- 
lectuais, temos também um 
exemplo vivo de vocação jor- 
nalística, Waldir Azevedo Bra- 
ga. Com a sua inteligência e a 
sua capacidade, há pouco 
tempo, fundou o sei jornal 
FOLHA DO MARANHÃO 
DO SUL, um jornal de ótima 
apresentação gráfica, bem es- 
crito, rico no seu noticiário e 
que em curto espaço de tem- 
po, alcançou sucesso em toda 
a região tocantinha e até fora 
das suas fronteiras. 

Jornalismo é isto: vocação, 
cultura, coragem e muita fa- 
cilidade de redação. 

da cidade e no fim recebiam 
o pagamento. No fim do mês 
era marcada a data da morte 
do Boi, ato sempre realizado 
em frente à casa de residên- 
cia do prestigioso chefe po- 
lítico, Coronel Justiniano Co- 
elho de Souza. Havia sempre 
um padrinho para arrematar 
o boi que era dado de presente 
à garotada que continuava a 
brincadeira por todo o mês de 
julho. Havia também a brin- 
cadeira do Fogo no Boi. Era 
um sucesso. A turma compo- 
nente do boi molhava-se mui- 
to bem, molhava o Boi e de- 
pois o cortejo seguia para lo- 
cal combinado, onde realiza- 
va a violenta batalha do fogo. 
O farmacêutico Fabrício Bur- 
jack, Antonio Fogueteiro, Au- 
gusto Branco, Messias da Ge- 
nerosa, Chico Queiroz e ou- 
tros eram os comandantes do 
Fogo. Era fogo grosso, bus- 
capé, pistola besouros, bom- 
bas etc., porem, a turma do 
boi sempre se defendia bem 
e os guerreiros do fogo nun- 
ca conseguiam tomar o fa- 
moso pintadinho. O local da 
batalha era sempre o centro 
da Rua Grande, hoje avenida 
Getúlio Vargas. O outro gru- 
po também realizava o mes- 
mo programa, que muito en- 
riquecia a vida folclórica da 
cidade. Tudo isso passou, o 

Homenagem 

a Alfredo 

Maranhão 

A Prefeitura Municipal 

de Carolina homenageará 

Alfredo Maranhão, dando 

seu nome à biblioteca Farol 

do Saber, na Praça dos 

Estudantes. Dentro da 

biblioteca será colocado um 

busto do grande escritor 

carolinense, que sua família 

mandou fazer. 

Em Carolina 

Banda Collode 

Menina, a grande 

revelação do 

Forró. 

Local: Skina 10 

Data: 17 de Julho 

Promoção: 

Washington da 

Cabel. 

Boi ainda continua, porem 
com poucos figurantes, com 
pouca atração. Festas do Di- 
vino e dos Reis ainda apare- 
cem, todavia muito fracas e 
sem repercussão, apenas 
mantendo a tradição. O pró- 
prio carnaval antigo foi subs- 
tituído pelas escolas de sam- 
ba e os grandes Blocos. Para 
o mês junino a sociedade 
movimentava as pastorinhas, 
as brincadeiras da sorte, os 
bailes dos namorados, hoje 
substituídos pelo tradicional 
Arraial da Alegria. 

Afinal, tudo passa na 
vida... 

* ALFREDO MARA- 
NHÃO, membro da Aca- 
demia Imperatrizense de 
Letras 

ANTONIO MARANHÃO* 

Ao: Osvaldão, tão amado e desa- 
mado como convém a um guerrilhei- 
ro que se preza. 

Companheiro... 
segura a tua mão na minha mão 
atende o teu olhar inquieto 
la nas encostas da Serra das Ando- 

rinhas 
e andemos lentos e compassados 
para que não quebremos 
a quietude dos ermos capinzais 
vazios de homens 
e esperança! 

Companheiro... 
ajoelhemo-nos contritos 
segurando ainda as nossas mãos 
para que, balbuciando uma reza, 
possamos escutar o lírico sermão 
dos guerrilheiros que tombaram 
acreditando na ressurreição dos 

campos 
transformados em trigais imensos! 

Companheiro... 
levantemo-nos agora do chão momo 
cheirando ainda a sangue e suor 

e relembremos os predestinados 
campônios 

abatidos na hora da fuga 
sob o sibilar de "chumbo" e gri- 

tos 
agourando o tempo 
e o futuro! 

Companheiro... 
rezemos em silencio um salmo 
que exista dentro de nós mes- 

mos 
para que não acordemos 
os esquecidos heróis 
que repousam no seio úmido 
da terra saqueada! 

Companheiro... 
na hora da nossa dádiva 
ofertamos pra eles 
uma rosa vermelha 
um verso bíblico de Jeremias 
e as estrelas do céu 
espelhadas nas águas do Ara- 

guaia. 

*ANTONIO MARANHÃO, 
poeta imperatrizense, resi- 
dente mais de 30 anos às 
margens do Araguaia, faleci- 
do recentimente. 
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TELEFAX: (99) 2101-2121 

100% DIGITAL 

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

Telefax: (99) 3541-2638 - Rua Gomes de Sousa, 656 - BalsaS-MA-E-mail:fotosakurabalsas@yahoo.com.br 
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Email: jfolhamasul@hotmail.com 

Aniversariantes de junho 

22/06 - Palmério José de Sousa Neto - filho do ex-funcionário do BASA, Dionel José 
de Sousa (falecido) e Consolação Bastos Sousa. Palmério é funcionário da Justiça Federal. 

22/06 - Pedro Gomes de Oliveira Neto - filho do saudoso empresário José Eduardo 
Carvalho Feitosa, falecido vítima de um monstruosos crime, e de Iracema Gomes Feitosa, 
proprietário da Casa do Fazendeiro. 

23/06 - Meury Xavier - Amiga e ex-representante da FMS, residente em Riachao. 
23/06 - Graça Santos Azevedo - esposa do fazendeiro e funcionário aposentado do 

BASA, João Emilio, em Grajaú, mãe de quatro filhos: Emilio. Danilo, Cristiane e Airton. 
23/06 - Pedro de Alcântara da Rocha - líder maçônico e membro do Lions Clube de 

Carolina. 
23/06 - Josenilio Alves - professor, ex-vereador de Carolina, residente em Imperatriz, 

casado com Maria de Lourdes, também professora. 
23/06 - Pedro Ivo de Sousa e Silva - residente em Brasília, casado com Leonor 

Barbosa Silva, tendo o casal os seguintes filhos: Marília, Cacilda, Eduardo e Adelmar. Pedro 
Ivo é assinante da FMS. 

24/06 - João Carlos Japiassú - Carolinense, diretor financeiro da FACIMP, bacharel 
em Ciências Contábeis, uma das lideranças jovens mais conceituadas de Imperatriz. 

24/06 - Anailza Mendes Borges - advogada e professora; filha do casal Pedro Borges 

e Maria Alice, residentes em Riachão. 
24/06 - Ivanilde de Sousa Almeida - casada com o sr. Ricardo Gomes de Almeida, 

residentes em Conceição do Araguaia (PA). 
25/06 - Daniel Leal Moreira - filho de Jovana Andrade Leal e Paulo Maranhão Morei- 

ra. 
25/06 - Luzinete Maranhão Braga - esposa do bancário Mareio Braga. 
26/06 - Reginaldo Ferreira Dias - Vereador da Câmara de Carolina, casado com a 

professora Maria Aglair. 
26/06 - Ildenê Coelho - proprietário do Hotel e Pousada Universal, em Riachão, espo- 

sa do sr. Luis Coelho, conceituado empresário riachoense e amigo da FMS. 
27/06 - Jorge Henrique de H. Lima Jácome - filho do casal Henrique Júnior Jácome 

e Andréa Jácome. 
27/06 - Padre Sebastião de Sousa Leite - pároco de Riachão (MA). 
28/06 - José Messias Oliveira dos Santos - A CDL parabenizap Sr. José Messias, 

proprietário da SAMMOVEIS em Carolina-MA (Espaço CDL) 
28/06 - Eliza Nascimento de Oliveira - esposa fiel e dedicada, filha.de João Fernan- 

des e mãe da redatora-chefe da FMS, Elizabete Oliveira e de Betânia (nossa colaboradora). 
29/06 - Pedro Bringel - casado com Rosa Bringel, proprietários da Loja Nosso Mundo 

Moveis. Pedro Bringel e empresário e líder carolinense. (Espaço CDL) 
29/06 - Márcia dias Nunes - esposa do funcionário da SECOM de Palmas, Raimundo 

Filho Nunes. 
30/06 - Claudia Gomes da Silva - (Espaço CDL) (Ellegance) 
30/06 - Marina Cezar Junqueira - filha do casal Hebert Junqueira Júnior e Carmem 

Junqueira, residentes em Brasília. 
30/06- Dionéa Maranhão de Sá Andrade - filha dos assinantes José Edgar de Castro 

Andrade e Odina Maranhão de Sá Andrade, residente em Pedro Afonso. 01/07- Helena 
Martins - residente em Babaçulândia (TO), esposa do sr. Racine, proprietário do Racine's 
Bar. O casal é amicíssimo do nosso editor, e representam a FMS em Babaçulândia. 

ANIVERSÁRIOS 
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A 1' ÉM ÊCOTUrtlaWO HA CHAAAOA ÜAS MESAá 

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. 

XP 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 PIZZARIA TIO PEPE 

Fone:+55 99 3531 -3222/8122 0316 

Graça Santos Azevedo 

Aniversariou no dia 23, 
ontem, a senhora Graça Santos 
Azevedo, de uma das mais 
importantes famílias de Grajaú, 
casada com o funcionário 
aposentado do Banco da 
Amazônia, João Emílio Lopes 
Azevedo, nosso estimado 

amigo, parente de nosso editor, 
representante da Folha do 
Maranhão do Sul em Grajaú, 
onde o casal reside desde a 
infância. 

Graça e João Emílio têm 
quatro filhos, sendo três 
homens (Emílio-Advogado, 

Danilo-Médico residente em 
Imperatriz, Airton-Eng0 

Agrônomo) e uma mulher, 
Cristiane, pedagoga. 

A equipe da Folha do 
Maranhão do Sul parabeniza a 
dona Graça, desejando-lhe 
felicidade e longos anos de vida. 

Adailton de Oliveira Moraes 

A Folha do Maranhão 
do Sul parabeniza o sr. 
Adailton de Oliveira Moraes, 
ligado a Carolina por laços 
profundos, através de seus 
pais e de sua esposa (todos 
carolinenses) e pela sua vida 
empresarial e política, sem- 
pre ligada à Carolina. 

Adailton de Oliveira Mora- 
es que, hoje recebe, com justi- 
ça, o título de Cidadão Goia- 
no, pois, além de prefeito de 
Filadélfia (sua terra natal) quan- 
do pertencia a Goiás, foi de- 
putado estadual pelo Estado de 
Goiás, e reside em Goiânia, 
com toda a família, há cerca 

de 40 anos. 
A FOLHA DO MARA- 

NHÃO DO SUL, em nome do 
povo carolinense, presta-lhe 
justa homenagem extensiva a 
toda sua família. 

Carolina (MA), 15/06/ 
2009. 

Professora Maurina Souza de Araújo 

Aniversariou ontem, dia 21, a professora 
Maurina Souza de Araújo, casada com o se- 
nhor Raimundo Nonato Araújo, mãe de qua- 
tro filhos que a tornam feliz (Antonio Erasmo, 
Jorge Everaldo, Cláudio Rui e Alexandre), to- 
dos administradores de empresas, três resi- 
dindo e trabalhando em Palmas (TO) e um, 
em Guarai (TO), assessorando o prefeito mu- 
nicipal na área de contabilidade. 

A professora Maurina, que trabalha na se- 
cretaria de Educação de Carolina, é um exem- 
plo de filha, esposa, de mãe e de irmã, sendo 
uma espécie de ancoradouro onde aportam 
os problemas, angustias, sofrimentos, espe- 
ranças e alegrias de seus familiares, enfren- 
tando os momentos difíceis com tranqüilida- 
de e sabedoria. 

Sinceros parabéns para a professora Mau- 
rina, verdadeira mulher de nossa época, que 
procura assumir nossas missões e cumpri- 

-V 

las, que tem metas e sonhos, procurando im- 
por-se pelo conhecimento e competência, tor- 
nando-se o centro convergente de sua famí- 
lia e daqueles que a rodeiam, mesmo com 
sacrifício. 

Parabéns, professora Maurina Araújo! 

CASARAM-SE 

Gabriela e Renato 

"Deus mudou o teu caminho até juntares 
com o meu e guardou tua vida separando-a para 
mim. Para onde tu fores, irei; onde tu repousa- 
res, repousarei. Teu Deus será o meu Deus; 
teu caminho, meu será." (Rute 1: 16, 17) 

Ela, filha de Luiz Cunha Peres, Luzia Ara- 

nha Peres, ele filho de Sebastião de Sousa Jú- 
nior e sua esposa, Raimunda Rodrigues Sousa 
selaram sua união no dia vinte de junho de dois 
mil e nove, na Paróquia Universitária São João 
Evangelista, em Goiânia-GO. 

A FMS deseja felicidades aos nubentes. 

«í ^ 

INDÚSTRIA CERÂMICA 

DO MARANHÃO LIDA. 

Rod. BR-010 Km 258, S/N Fone/Fax: (99) 3524-2458 

Coco Grande - CEP 65,917,220 Televendas: (99) 3525-1976 

Imperatriz - Maranhão E-mail: icema@jupiter.com,br 

AGROQLTIMA 
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS L.TDA. 

BULLMEC 

GOLD - Ivermectina 3,25% 

Fone: (63) 3414-4666 - Araguaína-TO 

Av. Conego João Lima, 645 - Entrocamento 

C3-. 

JR 
Bxsaa Torto -.V Uni KW» 

Dow AgroSciences 

Tordon 

Porque melhor que economizar, é ganhar dinheiro. 
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Presente em toda a 

região Sul do Maranhão 

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

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

0 Senhor é meu 'Hefüflio e nada me faltará 
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de móveis para o seu lar, 

Vendemos barato porque temos 

fabricação própria, 

Rua Benedito Leite, 295 - Centro 

OEER B5980-000 Oarolina - MA 

Fone: (99) 35313484 

s=r. 
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VIAGENS, ENCOMENDAS 

E FRETAMENTO 
UO M K A-VriNS RESERVAS 24 HORAS EM: 

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

FILADÉLFIA-TO / AR AG II AÍ N A-TO 
06:00H-13:30H 11:00H-17:00H 

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

CAROLINA-BALSAS-CAROLINA 

15 

Josimar Pires e Maria Pires 

Celular: 9642-0925 

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

Auto Posto Santa Cruz 

Ipiranga 

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

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

serviços mais completos e eficientes de toda a nossa região. 

Queremos agradecer o apoio que temos recebido, durante esse período, 

de nossos clientes e daqueles que visitam Carolina. 

Carolina (MA), 25 de maio de 2009 

Grupo Empresarial Otílio Siqueira Lima e filhos. 

TUDO PELO 

CLIENTE 

Carne de sol, carne de por- 

co, fígado, peixe frito ao mo- 

lho, bofe frito, petiscos, etc. 

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

nJc inés Bãr-Restàurante 

COPYSERVIÇi 

Via conexão Carolina 

A limatur Em Nova Fase 

(T)Limatur 

ransportes de passageiros, turistas e encomendas 

Em Imperatriz, ponto de partida 

Rua Pernambuco, entre Dorgival 

Pinheiro e Getúlío Vargas. 

*■« 

Av. Elias Barros, 819 - 

Centro - Carolina-MA 

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

COPIADORAS RICOH 

Venda 

Locação 

Serviços técnicos 

Fone: (99) 3523-3824 

MICROCOMPUTADORES 

Preço à vista 

em 5 vezes 

Fone: (99) 3525-5265 

SUPRIMENTOS 

Informática 

Copiadoras 

Fone: (99) 3525-2806 

Produtos de qualidade 

oom garantia superior 

Rua Luís Domingues, 2042 - Imperatriz-MA 

A 9 -W a iá 

fcirf Iirçpcratriz visite a pova loja da 

AGROQUIMA - Produtos Agropecuários Ltda 

iTordon Na BR-010 n0 331, no entroncamento para João Lisboa em frente ao VIADUTO. 
Tosquima, o sal da Agroquima 

*Bulmec Gold 

'Porque tudo pode ser melhorado 

Agroquima Prod. Agrop. Ltda 

CNPJ.: 01626951/0016-10 - lEST: 12164725-0 - Fone: (99)3523-1620- CEP: 65903-140 Imperatriz - MA 
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Seleção brasileira espera jogo difícil contra África do Sul 

Equipe forte, rápida e motivada por jogar em 
casa. E dessa forma que a seleção brasileira 
descreveu a equipe da África do Sul na véspera 
da semi-final da Copa das Confederações. Por 
todas essas qualidades, a equipe do técnico 
Dunga espera um jogo muito difícil. 

No último treino antes da partida, o time 
brasileiro realizou um descontraído "rachao" para 

reconhecimento do gramado e no final todos os 
jogadores treinaram penalidades. 

"É sempre difícil jogar contra os donos da 
casa. Se é uma equipe que passou de fase é 
porque eles têm qualidade, por isso temos que 
estar preparados", afirma o técnico Dunga. Onde 
tiver espaço temos que explorar", apontou o 
treinador. 

A semifinal da Copa Libertadores entre Cruzeiro e Grêmio, aberta às 21 h50 desta quarta-feira, no Mineirão, irá colocar 
frente a frente duas equipes que primam por características opostas na temporada. Enquanto o time mineiro tem, em média 
de gols, o segundo melhor ataque do ano entre os 20 clubes participantes da Série A, o gaúcho ostenta a terceira defesa 
mais efetiva do Pais em média de gols sofridos. 

CAROLINA-MA 

Divino da fazenda Sincorá 

Buganvile e Panificadora Anápolis 

Mensagem dos proprietários 
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Iniciamos o Buganvile Anápolis dia 28/11/2003 e hoje, dia 23/06/2009, estamos dando conti- 
nuidade a esse grande trabalho. Buganvile significa flor. Flor do esforço de nosso trabalho que um 
dia desabrochou no nosso coração e pôde abrir as portas para outros terem oportunidade. 

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

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

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

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

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

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

Obrigado, 
José Eduardo e Lenir 

Festival fora do tempo: edição 2009 

Dia 27 próximo, tem início em Carolina o Festival Fora do Tempo, que tem acontecido 
nestes últimos anos na Ilha dos Botes, Será a última edição realizada nesse local. 

O Festival Fora do Tempo é uma festa rave, condenada por uns e patrocinadas por outros, 
freqüentados por grande número de estrangeiros que chegam ao Brasil diretamente do exterior. 

PKtKÍKAMACÃO 
Dia 22/07 - Quarta-feira: Kin 260 - Sol Cósmico Amarelo 

08h00 Abertura do Festival! 
14h00 Ritual de abertura da Aldeia da Cura c Tenda Cultural 
18h00 Ritual de abertura do Cbill Out 

Dia 23/07 - Quinta-feira: Kin 1 - Dragão Mágico Vermelho 
15h00 Abertura da Pista 

Dia 24/07 - Sexta-feira: Kin 2 - Vento Lunar Branco 
23h30 O Dia Fora do Tempo; Cerimônia de comemoração do Ano 
Novo Maia 

Dia 25/07 - Sábado: Kin 3 - Noite Elétrica Azul 
Dia Fora do Tempo 

Dia 26/07 - Domingo: Kin 4 - Semente Auto-Existcnte Amarela 
18h00 Encerramento da pista de dança 

Dia 27/07 - Segunda-feira: KinS - Serpente Harmônica Vermelha 
OóhOO Encerramento do Chillout e todas as atividades 
09h00 Encerramento do camping 

Mais informações no site: www.festivalforadotempo.art.br 

A linha 2009 da Yamaha entra em campo. 

Não fique só na vontade. Venha fazer parte do grupo de 

clientes satisfeitos com a marca mais querida do Brasil! 

Com apenas 

T00/o 
de entrada e o 

saldo restante em 
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MOTOMIL 
Av. Dorgival P. de Sousa, 1121 - Centro - Imperatriz/MA 

www.motomii-ma.com.br 

CONSÓRCIO 
YAMAHA motor 

ffeoose (P©j) 

(ãSGS KSíüãlLúííSzJL KSÜME ES 

c Á : 

m | • ----m 
& r ". 

■ li % 

fe. 
!? 

Ontem, domingo, dia 21, acon- 
teceu à festa do divino, realizada, 
anualmente, pelo casal José Olím- 
pio Barbosa e sua esposa Luizi- 
nha Barbosa, com o apoio de toda 
a sua família e de seus amigos, há 
cerca de 30 anos. 

Durante mais de um mês o ca- 
sal, com dona Luizinha à frente, 
se dedicou ao evento convidando 
todos os vizinhos de sua fazenda 
Cincorá, num circulo que abrange 
milhares de quilômetros, além do 
convite a seus amigos de outras 
cidades e até de outros estados. 

No dia de ontem(2]), reuni- 
ram-se amigos vindos de Marabá 
(PA), Imperatriz, Araguaina, Cris- 
talândia, Palmas, Balsas, São João 
dos Patos, Estreito, Tocantinópo- 
lis, São Luís e de muitas peque- 
nas cidades de toda a região, onde 
o ex-prefeito José Olímpio Bar- 
bosa, tem amigos conquistados 
em mais de 65 anos de atividades 
tangendo boiadas zebuíno do Sul 
ao norte de Goiás, Maranhão, 
Pará e Piauí, que assistiram a so- 
lenidade religiosa, encontraram 
amigos, trocaram idéias, almoça- 
ram e depois retornaram a seus 
lugares de origem. 

Este ano, juntaram-se milha- 
res de pessoas e o destaque prin- 
cipal foi a presença do bispo da 
Diocese de Carolina, Dom José 
do Egito. 

Nossa reportagem anotou o 
nome de diversos empresários e 
políticos presentes ao Divino da 
Fazenda Cincorá, começando pelo 
prefeito de Carolina, João Alberto 
Martins Silva os secretários João 
Olímpio Barbosa e sua esposa; 
Aglair Coelho Dias; o secretário 
de Agricultura Vanduí, o presidente 
da Câmara Municipal de Carolina 
Zé Filho e diversos vereadores. 

Anotamos, ainda, o nome de 
empresários e figuras de desta- 
que: Cel. De Timom, o sr. Willi- 
an Silva, acompanhado pelo seu 
filho Luis Silva e sua esposa; o 
empresário de Marabá Onildo 
Rocha, sua esposa nívea, empre- 
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Empresário Valdemar da Estrela 
Dalva, Waldir (centro) e Vanduí 

íf 

sária em Paraopebas e sua filha 
Havana, simpática assessora de 
seus pais, com pequena empre- 
sa no Rio de Janeiro; Waldemar 

da Estrela Dalva, sua esposa e 
filhos, que nunca deixaram de 
comparecer à festa na Fazenda 
Cincorá. 

POSTO DE 

MEDICAMENTOS TOCANTINS 

HEDICAMEN7[ 

TOCANTI^ /Vníar 

COMÉRCIO 

VAREJISTA DE 

PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS, 

SEM MANIPULAÇÃO 

DE FORMULAS 

Av. Tocantins, 452 - Centro - 

Fone: (63) 3493-1269 - Palmeirante - TO 

134 MEDICAMENTOS 
EM GERAL 

1269 
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Os 150 anos de Carolina — Prefeitura 

recupera principais entradas da cidade 

t 

O prefeito João Alberto reunido 
com seus secretários e assessores 

A prefeitura de Carolina 
esta se preparando para come- 
morar o bicentenário de fun- 
dação e o sesquicentenário de 
emancipação política do mu- 
nicípio, que se realizara no dia 

8 de julho.As comemorações 
acontecerão no período de 07 
a 17 de julho com uma vasta 
programação com missa de 
ação de graças,culto ecumêni- 
co, alvorada com fogos e ban- 

da de musica, corrida de pe- 
destre, carnaval fora de época 
organizado pela a Secretaria de 
Educação, projeto ruas de la- 
zer, inauguração do ginásio de 
esportes Dep. Mauro Bezerra 
e da reforma da praça Alípio 
de Carvalho,torneio de volei- 
bol feminino e futsal masculi- 
no e feminino, passeio ciclís- 
tico, descida de bóia e caiaque 
no rio Tocantins, além de 
show musical com cantores 
da terra e sessão especial da 
Academia Imperatrizense de 
Letras homenageando Caroli- 
na e saudando o centenário de 
nascimento do escritor Alfre- 
do Maranhão (falecido). 

A comissão organizadora 
esteve reunida na tarde do dia 

Município de Carolina recebe ambulância 

doada pelo Consórcio Estreito Energia 

O sistema de saúde de Ca- 
rolina-MA, um dos municípi- 
os da área de abrangência da 
Usina Hidrelétrica Estreito, foi 
contemplado com uma ambu- 
lância doada pelo Consórcio 
Estreito Energia (Ceste), con- 
cessionário do empreendimen- 
to. A ambulância foi entregue 
nesta quarta-feira, 17, pelo 
gerente de Relações Instituci- 
onais do Ceste, Márcio Silva, 
ao prefeito do município, João 
Alberto Martins Silva. 

A doação da ambulância é 
resultado do Termo de Com- 
promisso Mútuo estabelecido 
entre o Consórcio e a Prefei- 
tura Municipal de Carolina. 
"Essa ambulância é mais uma 
conquista de nossa parceria 
firmada com o Ceste e vem 
beneficiar a comunidade por 
meAt/.da assistência médica, 
agilizando inclusive os aten- 
dimentos de emergências", 
disse o prefeito joão Alberto. 

De acordo com o secretá- 
rio Municipal de Saúde, Joa- 
quim Dias Leal, com essa do- 
ação, o município de Caroli- 
na passará a contar com três 
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Representantes do Consórcio Estreito Energia entregaram 
ambulância para Prefeito e Secretário de Saúde de Carolina 

ambulâncias para atender a pelo Consórcio com os mu- 
comunidade. "A ambulância 
chegou em boa hora já que te- 
mos uma grande demanda 
para atender e temos pacien- 
tes que são encaminhados 
para outros municípios, como 
Araguaína e Imperatriz. Com 
certeza esse veículo vai nos 
ajudar a salvar muitas vidas", 
frisou o Secretário. 

Para o gerente de Rela- 
ções Institucionais do Ceste, 
Márcio Silva, a entrega da 
ambulância representa mais 
um compromisso assumido 

nicípios da região que fazem 
parte da área de implantação 
da UHE Estreito. "Além de 
gerar energia para o país, o 
Consórcio se preocupa em 
gerar benefícios para as co- 
munidades inseridas na re- 
gião do empreendimento, in- 
vestindo não só em melhori- 
as na área da saúde, como 
também em educação, segu- 
rança, meio ambiente e infra- 
estrutura", ressaltou. 

(Fonte: Assessoria de 
Comunicação) 

Caros amigos 

da ViaVerde 

Tendo em vista as festividades do sesquicen- 
tenário de emancipação política do Município de 
Carolina, a Associação Carolina ViaVerde está ar- 
ticulando a realização de eventos em Carolina no 
mês de julho/2009. 

Dentre as atividades previstas, programamos 
a realização de um festejo no período de 13 a 16 de 
julho, na área de passeio da Av. Getúlio Vargas, 
entre o portal do milênio e a Praça Alípio de Carva- 
lho, em benefício da criação do Museu Histórico 
de Carolina, assim como um baile a realizar-se no 
dia 17/7, às 22h, na sede da Associação Atlética 
do Banco do Brasil -AABB, quando será coroada 
a rainha do sesquicentenário de Carolina. 

Favor divulgar entre os amigos. 
* 

Rodolfo Medeiros Cunha Fortes 
Associação Carolina ViaVerde 

Secretário-executivo 

festejos do Jduseu 

de 13 é 16 dc julho dc 2009 - Avenida Getúlio Vargas 

'Baile do Sesauícentemrio 

17 de julho • 22h - AABB 

Rcatitótvto: Mvwíaçio tar«llnn Via Verti* 
Coontenaç&o: Tom Maranhão 
In/ormacóev. m Míi-aw / ua-wi. m\-un 
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18 com o prefeito João Alber- 
to, João Olímpio Barbosa e de- 
mais secretários que compõem 
a administração local, para ter- 

minar de fechar os últimos de- 
talhes da grande festa. 

Fomos informados pelo 
secretário de turismo Anildo 

Araújo que a programação ofi- 
cial ainda não está definida, po- 
dendo haver mais atividades 
para os dias da festa. 

Avenida Elias Barros 

principal entrada da cidade 

Após um longo período de 
chuva que deixaram as ruas 

de Carolina esburacadas, a 
Prefeitura de Carolina iniciou 

no dia 21 o recapeamento da 
Av. Elias Barros, que será to- 
talmente renovada com mas- 
sa asfáltica. Em seguinda 
será a Av. Frederico Martins. 

O trabalho de recapea- 
mento que dão acesso à ci- 
dade, faz parte de um roll de 
obras que a prefeitura iniciou 
desde que as chuvas cessa- 
ram em maio como: a limpe- 
za das principais avenidas, 
retirando o mato e as terras 
acumuladas pelas águas das 
chuvas, além de tapa-bura- 
cos que estão sendo realiza- 

dos nas ruas do centro e em 
alguns bairros. 

João Olímpio, vereador Zé Filho e o assessor da secretaria 
de Infra estrutura fiscalizam o andamento da obras 
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Secretaria de Educação promove Arraial 

A Prefeitura de Carolina atra- 
vés da Secretaria de Educação 
realizou no dia 20, na praça Dr. 
José Alcides de Carvalho o Ar- 
raial da Educação, com apresen- 
tações culturais de todas as es- 
colas do município. 

O ambiente do evento esta- 
va com decoração de São João 
e barracas de todas as escolas 
com comidas típicas, o que le- 
vou a praça a ficar lotada. 

As apresentações de dan- 
ças caipiras, Dança da Canjica, 
do Balaio, da Fita, Carimbo, 
Baião, desfile caipira, peças te- 
atrais e quadrilhas foram bas- 
tante apreciadas e aplaudidas 
por todos, que ainda puderam 
dançar ao som da cantora Iva- 
nilde Lima. 

Quadrilha do Projovem Urbano 

Colégio Divina Providencia realiza 3o Arraial 

Com o tema "Arte, Cultura e Meio Am- 
biente", este ano o Colégio Divina Provi- 
dência realizou o seu arraial, com apresen- 
tações de Arte e Cultura de vários países. 

O evento aconteceu no dia 19 de junho 
no pátio da escola.A festa é um incentivo 

aos estudantes que, através da arte, apren- 
dem e brincam ao mesmo tempo. 

Destaque: 
A ornamentação das barracas, respec- 

tivas a cada país, estavam muito bem ca- 
racterizadas. 

ESTADO AO 
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Ia campanha de doação 

de sangue de Riachão 

MSmmÊmmm mmat 

Aconteceu em Riachào, 
no dia 23 de maio uma gran- 
de ação de saúde, onde os 
munícipes compareceram ao 
centro de saúde de Riachão 
ao lado da Secretaria Muni- 
cipal de Saúde para realiza- 
rem um grande ato de amor 
pela vida, que foi a campa- 
nha de doação de sangue. 

No dia em que aconteceu 
o Dia do Doador, foi reali- 
zada carreata pelas ruas da 
cidade. Foram coletadas 180 
bolsas de sangue, cuja prio- 
ridade foi dada à zona rural, 
porque a vontade de salvar 
vidas dos riachoense era ta- 
manha que não foi possível 
a coleta de todos que com- 
pareceram ao evento. 

A equipe do Hemomar de 
Balsas foi até Riachão e jun- 
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tamente como apoio da Se- 
cretaria Municipal de Saúde 
e a Prefeitura de Riachão re- 
alizaram o grande evento. 

A secretária Solange, jun- 
tamente com o prefeito dr. 
Edmar agradeceram a popu- 
lação e a equipe de saúde que 

estão todos muito empenha- 
dos em realizar as ações no 
governo "Projeto Cidadão". 

A secretária Solange 
agradece em especial o po- 
voado Alto Bonito e povoa- 
do Bacuri pela grande parti- 
cipação. 

Odr, Edmar, à frente da 

Prefeitura de Riachão, 

planeja obrasereflete 

confiança 

Encontramos, ma última 
segunda-feira, o dr. Edmar 
Oliveira, prefeito de Riachão, 
em ser gabinete, logo depois 
de ter regressado de uma 
viagem a São Luís. 

Sorridente, atendendo 
alguns empresários, o dr. 
Edmar nos recebeu com um 
abraço, refletindo alegria, 
confiança e esperança que se 
vê estampanda na fisionomia 
da grande maioria dos 
riachãoenses. 

Publicado o termo 

de Cooperação 

técnica entre DNPM e 

Prefeitura de Riachão 

mmM 
EXTRATO DE ACORDO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA N0 

13/2009 

Espécie; Extrato de Acordo 
de Cooperação Técnica, firmado 
entre o Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM, CNPJ/ 
MF n0. 00.381.056/0001-33 e o 
Município de Riachão - MA, CNPJ/ 
MF n0 05.282.801/0001-00, as- 
sinado em 26.02.2009. Objeto: 
Fiscalização da Compensação Fi- 
nanceira pela Exploração de Re- 
cursos Minerais - CFEM. Valor do 
Acordo de Cooperação Técnica: 
Sem Transferência de Recursos. 
Assinam: JOMAR SILVA FEITO- 
SA, Chefe do 22° Distrito/DNPM e 
EDMAR ALVES DE OLIVEIRA Pre- 
feito do Município de Riachão - 
MA, Instrução Normativa STN N0. 
1, DE 15/01/97, e, no que couber, 
Lei n0 8.666/93. Processo n.0 

48422.906.067/2009. Vigência: 
03/04/2009 a 02/04/2014. 

ALTO BONITO - RIACHAO - MA 

I 
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O administrador de Alto Bonito (Riachão) Lenício 
Fagundes Fonseca, enviou-nos a seguinte carta. 

Alto Bonito (Riachão), 11/06/2009 

Sr. Waldir Braga, 

O dr. Edmar, que sempre admirei, me convidou, e 
aceitei com satisfação, para assumir a administração 
de Alto Bonito, e os primeiros frutos estão surgindo do 
nosso trabalho conjunto, pois a Prefeitura de Riachão 
está construindo salas de informática nos povoados 
Alto Bonito e Posto Fiscal, ampliando o posto de Saú- 
de de Alto Bonito e, nos próximos meses será feita a 
ampliação do Colégio Alto Bonito. 

O dr. Edmar também está procurando empresa para 
perfurar poços artesianos nos assentamentos Alegre 
e Estreito. 

Outra realização importante do dr. Edmar, será um 
carro para a população utilizar no transporte de cere- 
ais no percurso de Alto Bonito para Riachão. 

Pelo que estamos vendo, a administração do dr. 
Edmar começa a se destacar desde o início do seu 
mandato. Por isso me sinto contente em estar partici- 
pando desse governo. 

Lenício Figueredo Fonseca 

Trabalhamos 

24 horas por dia, 

7 dias da semana, 

365 dias no ano. 

366 se for 

ano bissexto. 
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116: NOSSO NOVO TELEFONE DE 

ATENDIMENTO DIRETO DO MARANHÃO. 

AGORA FICOU AINDA MAIS FÁCIL 

FALAR COM A CEMAR. 

Agora, a qualquer hora, de qualquer cidade, ligue 
grátis 116 pare ser atendido pela nossa Central de 
Atendimento aqui no Maranhão. 

116 NOVOS PONTOS DE ATENDIMENTO. 

ATENDIMENTO DE QUALIDADE 

CHEGANDO ATE VOCÊ. 

A CEMAR está trabalhando para inaugurar 116 novos 
pontos de atendimento, que levarão mais facilidade e 
rapidez ao atendimento à população de todo o estado. 

WWW.CEMARl 16.COM.BR, NOVO SITE. 

MAIS AGILIDADE E SERVIÇOS PARA 

ATENDER VOCÊ. 

Acesse o novo site da CEMAR. Ele traz várias novidades para você: 
• emissão de 2" via de fatura; 
• informações detalhadas sobre a conta de energia; 
• consulta de débito; 
• dicas de uso eficiente de energia; 
• escolha da melhor data para o vencimento 
da sua fatura (01.06.11,16, 21. 24, 26 e 28). 


