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Maranhão há 

Martelo Miranda 

joga todo o peso 

de sua equipe na 

eleição de Palmas 

e Porto National 

Esse esforço gigantesco do Go- 
vernador do Tocantins visa evitar 

uma derrota eleitoral na Capital, 

onde a prefeita Nilmar Ruiz está 

muito atrás de seu opositor Raul 

Filho, e, em Poito Nacional, cida- 

de que exerce muita influência cm 

vasta região, estando Vicentinho, / 

presidente da Assembléia Legisla- 

tiva do Tocantins, ameaçado de 

derrota frente ao ex-deputado fe- 
deral Paulo Mourão. 

Nos próximos dias, a TIM 

inaugurará sua torre em Carolina 

Na próxima semana, a 

TIM, concessionária de te- 

lefonia celular, deverá inau- 

gurar sua torre em Carolina, 

abrindo mais uma opção 

para os usuários desse tipo 

de telefonia. 

Sabemos que grande parte 

dos problemas que enfrenta- 

mos com a Amazônia Celular, 

deveerão continuar a ocorrer 

com a TIM, mas, sem dúvida, 

havendo concorrência, pode- 

rão haver mudanças positivas 

para os usuários, 

Gregório Augusto dos Santos dirige 

carta aberta aos candidatos de Carolina 

Gregório Augusto dos 
Santos Filho, filho de um dos 
maiores construtores e artis- 
tas carolinenses, empresário 
em Taguatinga (DF), visitan- 
do anualmente sua terra ao 
menos duas vezes trazendo 
caravana composta por ir- 
mãos, cunhados, cunhadas 
e muitos amigos, dirigiu uma 
carta-aberta aos candidatos 
de Carolina. Como é longa, 
mas muito importante, resol- 
vemos publicar um resumo, 
contendo os tópicos em que 
faz sugestões: Gregório San- 
tos explica que seu objetivo 
é ver sua terra se desenvol- 
ver, evitando que muitos jo- 
vens se exilem em outras 
terras, como aconteceu 
com ele e seus irmãos. Eis 
suas sugestões: 

1 - Criação imediata da 
Ouvidoria Pública, visando 
estabelecer um canal de co- 
municação entre o público e 
a prefeitura; 

2 - Camping Público - 
Criação e implantação de 
uma área de camping em lo- 
cal aprazível, dotado de toda 
a Infra-estrutura necessária. 

3 - Parque ecológico de 

Carolina. Público alvo: turis- 
tas qualificados, acostumados 
com a cultura de preservação 
ambiental; 

4 - Kit turista - Para ser 
distribuído gratuitamente nos 
quatro portais de chegada de 
Carolina. (Estreito-Riachão- 
Aeroporto e Filadélfia); 

5 - Construção de dois 
pórticos nas entradas da cida- 
de de Estreito e de Riachão; 

6 - Pólo Rural - Assentar 
50 famílias com qualificação 
em produção de verduras, hor- 
taliças, frutas e criação de pe- 
quenos animais, tais como 
aves, suínos, ovinos e caprinos; 

7 - Patrulha ecológica de 
Carolina, formada de pesso- 
as treinadas e com grande co- 
nhecimento da geografia dos 
rios, matas, serras, lagos, ca- 
choeiras e nascentes, bem 
como com conhecimento de 
pesca, hábitos de vida dos ani- 
mais silvestres, das aves, pe- 
ríodo de acasalamento dos 
animais, desova dos peixes, 
isto é conhecimento geral do 
meio ambiente, para orientai" os 
turistas; 

8 - Pólo de desenvolvi- 
mento de Carolina - Local 

apropriado para instalação de 
indústrias de pequeno por- 
te, dotado de toda a infra- 
estrutura necessária; 

9 - Centro cultural de 
Carolina - Servirá para con- 
centrar a memória histórica 
de Carolina. Biblioteca públi- 
ca, teatro, exposições de ar- 
tesanato, de arte, realização 
de eventos, seminários, pa- 
lestras, cursos, apresenta- 
ções musicais gincanas es- 
colares e tudo que for liga- 
do à arte, cultura e lazer; 

10 - Conselho de Cida- 
dania, e criação do Conse- 
lho Municipal da Criança e 
da Juventude, Conselho do 
Desenvolvimento, Conselho 
do Idoso, Conselho Cultural 
e Conselho de Segurança. 

Gregório Augusto dos 
Santos Filho, QSE 04 - 

Casa 42 - Taguatinga, DF. 
Fones: 356-5103 e 

72025-040 
Gravoarte Gráfica - 

Sig/Tag. Conj. E - Lote 13 
- Taguatinga - DF 
Fone 336-2287 - Fax 

336-2860 CEP 72155-000 
Gravoarte ©brturbo 

sem governo 

A ponte de São Luís - 

Vergonha Nacional 

A Nação tomou co- 

nhecimento com grande 

espanto de que São Luís 

(a capital do Estado do 

Maranhão) estava pratica- 

mente isolada do restan- 

te do Estado e do Brasil, 

porque sua única ponte 

sobre o Estreito dos 

Mosquitos por onde en- 

tram todos os veículos, 

sofrerá uma rachadura 

em um dos pilares cen- 

trais, o que acarretou 

uma fissura próxima da 

cabeceira. 

Única ponte ligando 

São Luís ao restante do 

Estado e do Brasil. Além 

disso, deputados disse- 

ram que a ponte estava 

ameaçada há bastante 

tempo e que foram feitos 

relatórios e pronunciamen- 

tos alertando a governadora 

RoseanaSarney. 

Realménte, uma ver- 

gonha, pois.o fato demos- 

tra que o Maranhão está, 

há anos, sem governo. 

Tragédia Russa abala o mundo 

O presidente da Rúsia, Vladimir 
Putin, decretou dois dias de luto oficial 
pela tragédia na escola de Beslan na 
Ossétia do Norte. 

Foram 374 pessoas, entre eles mais 

de 200 crianças, assassinadas pelos 
terroristas chechenos, que, embora lutem 
pela libertação de sua pátria, usam uma arma 
que não os levará a alcançar nenhuma vitória 
e matará milhares de inocentes 

Riachão homenageia Nossa Senhora de 

Nazaré, entre orações e discursos políticos 

Riachão, terra dos pionei- 
ros que povoaram o Sul do 
Maranhão, de homens bravos 
e de intelectuais famosos, en- 
tre eles Parsondas Carvalho, 
está prestando sua homenagem 
à padroeira do município, Nos- 
sa Senhora de Nazaré, entre 
discursos políticos inflamados 
e cultos e orações na Igreja 
centenária. 

Nos últimos dias, grandes 
políticos como Sebastião Ma- 
deira fizeram pregações para 
os sertanejos atentos e indo- 
máveis, muitos deles descen- 
dentes dos balaios que incen- 
diaram as vastas campinas 

/ 
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A igreja da Nossa Senhora de Nazaré, em Riachão 

daquela terra rica e abençoa- 
da, lutando por mais autono- 
mia e mais direitos. 

A Folha do Maranhão do 
Sul presta aos riachãoenses 
sua homenagem. 

A Academia Açailandense de 

Letras se solidariza com os professores 

No momento em que recebeu 
o diploma de professor BER- 
TOLD BRECHT disse: "Há ho- 
mens que lutam por um dia, e 
são bons; Há outros que lutam 
por um ano, e são melhores: Há 
aqueles que lutam por muitos 
anos, e são muitos bons. Porém, 
há os que lutam toda a vida. Es- 
tes são os imprescindíveis". Na- 
vegando por esta vertente de 
pensamento é perfeitamente 
compreensível entender que so- 
mente com educação de quali- 
dade é possível desenvolver 
uma nação. Tomar os professo- 
res como referência da escola é 
valorizar o estudante e desen- 
volver o estado de direito. Valo- 
rizar os produtores de cultura do 
Maranhão e do Brasil é enrique- 

cer uma nação. Mas, não é pos- 
sível compreender que o Gover- 
no do Estado do Maranhão pos- 
sa valorizar a Educação Mara- 
nhense com as Medidas Provi- 
sórias N0 001,002 e 003 de 29 de 
julho de 2004. Não é intenção da 
Academia Açailandense de Le- 
tras desestruturar o governo 
maranhense, mas ajudar encon- 
trar saída no mais curto espaço 
de tempo nesta gravíssima situ- 
ação, "a Educação de todos 
nós". Senhor governador, o 
professorado do Maranhão não 
compreende porque eles têm que 
estudar cerca de 15 anos, fazer 
pós-graduação, mestrado entre 
outros cursos de especializa- 
ções para ganhar um salário de 
443,12 reais mês, quando muitos 

políticos sem estudo e até mes- 
mo sem capacidade, ganham até 
20 vezes mais que um professor, 
que ficam diutumamente se ca- 
pacitando. andando em ônibus 
lotados e a pé para chegar ao 
trabalho, onde encontram alu- 
nos e funcionários desmotiva- 
dos pelas péssimas condições 
de infra-estrutura das escolas. 
Por não compreendermos estas 
e outras situações, A Academia 
Açailandense de Letras, vem, de 
público, se solidarizar com a 
classe de professores e repudi- 
ar as mencionadas Medidas Pro- 
visórias. 

Evangelista Mota Nasci- 
mento - Presidente da Acade- 
mia Açailandense de Letras. 
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EDITORIAL 

O Sete de Setembro 

e a Revista Veja 

O editorial da última edição da Revista Veja, é uma 
"Carta ao Leitor", baseada no depoimento de sua repór- 
ter Mônica Weinberg, que ficou horrorizada com o que 
assistira em duas escolas de ensino fundamental do 
MST, no Rio Grande do Sul, ensinando às crianças que, 
em Sete de Setembro de 1822, o Brasil não conquistara 
sua Independência; que Sete de Setembro era o "Dia 
dos Excluídos": repudiavam os transgênicos e coloca- 
vam na parede, junto com a bandeira do Brasil, uma ban- 
deira do MST e fotos de Che Guevara e Karl Marx. 

Ora, minha cara Mônica Weinberg, os Sem-Terra têm 
razão. Quem proclamou a Independência do Brasil foi 
um jovem farrista, mulherengo, valentão, que estrupava 
escravas adolescentes, neto da rainha Dona Maria I, que 
mandou enforcar e esquartejar Tiradentes e colocou no 
exílio, no longínquo e miserável continente africano, os 
seus companheiros. 

A verdade é que Dom Pedro seguiu apenas o que lhe 
dissera seu pai: "Pedro, põe a coroa em tua cabeça, 
antes que um aventureiro lance mão dela". E o Brasil 
continuou o mesmo, com os escravos ferrados e mor 
rendo nos canaviais e nos cafezais, os trabalhadores 
rurais e urbanos analfabetos, sem legislação que os 
amparasse e sem direito algum, e os portugueses, que 
fizeram tudo para impedir a Independência, de posse de 
todos os privilégios anteriores. 

Se a repórter da VEJA quiser saber, realmente, o 
que foi a Independência do Brasil leia o livro da grande 
escritora maranhense Carlota Carvalho, "O Sertão". Ela 
conta que para submeter os portugueses que domina- 
vam o Maranhão, última província que resistia ao novo 
governo brasileiro, foi enviado Lord Cockrane, mercená- 
rio chileno, com seus navios, para submeter a provín- 
cia. Que fez Lord Cockrane, um dos heróis de nossa 
Independência? Aliou-se aos portugueses que governa- 
vam, a troco de sua adesão, e prendeu os brasileiros 
comandados por José Pereira Filgueira e Tristão de 
Alencar Araripe, dois heróis que, um ano antes, haviam 
libertado o Piauí e cercado o exército português coman- 
dado por Fidié, em Caxias, tentando libertar o Mara- 
nhão. Os brasileiros foram presos e colocados no po- 
rão do navio "São Pedro", sem comer, bebendo água do 
mar, até morrer de inanição. 

Quanto aos transgênicos, é uma pena que a repórter 
de uma revista como a VEJA se espante de vê-los abor- 
dados numa peça de teatro para escolares. Sobre Gueva- 
ra, ele foi talvez o maior herói da juventude da América 
Latina. Médico argentino, lutou de armas na mão na Re- 
volução Cubana e morreu nas montanhas da Bolívia, ao 
lado dos agricultores pobres e espoliados da nação que 
á foi a mais rica do continente, na época áurea de Poto- 
si, com suas lendárias minas de prata, e hoje é a mais 
pobre. Quanto a Marx, leia o que diz a insuspeita Enci- 
clopédia Britânica no seu tomo IX, pág. 341/342/343/344. 
A senhora não sabe, nem os editores da VEJA, mas a 
doutrina marxista é ensinada nas melhores universidades 
do mundo, ao lado de Keyne e de Adam Smith. Sobre a 
bandeira do MST é vergonhosa a restrição. Quando a Ford 
inaugura uma fábrica, com dinheiro do BNDS, põe o retra- 
to de Henry Ford e até uma bandeira americana. 

A repórter da VEJA devia ter se admirado era se en- 
contrasse nas duas escolas do MST crianças vítimas de 
tóxicos, do álcool, do trabalho escravo e da prostituição, 
como se encontra em escolas do Rio e de São Paulo, 
até mesmo da classe média, cidades onde a repórter 
trabalha, e lhe admirasse o fato de ver jovens discutirem 
assuntos como os transgênicos, que até a maioria dos 
alunos das escolas do segundo grau desconhecem. 

Prisão de Abu Ghraib, um símbolo do vilipêndio 
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Vinte e sete agentes da inte- 
ligência militar americana, den- 
tre eles 23 militares e quatro ter- 
ceirizados, "incentivaram" ou 
"participaram" de torturas e 
abusos contra os presos de 
Abu Ghraib, perto de Bagdá 
(capital do Iraque). A afirmação 
está contida em um relatório en- 
tregue, na quarta-feira, 25 de 
agosto deste ano, ao Exército 
dos Estados Unidos. 

Pelo relatório, outras oito 
pessoas, incluindo duas pesso- 
as terceirizadas, sabiam dos 
abusos e se omitiram em denun- 
ciar as torturas. 

"Entre 25 de julho de 2003 e 
6 de fevereiro de 2004,27 mem- 
bros da 205a Brigada de Infor- 
mação Militar pediram, encora- 
jaram e fecharam os olhos a 
abusos de prisioneiros por sol- 
dados da Polícia Militar, ou par- 
ticiparam dos abusos contra os 
prisioneiros, ou violaram os 
procedimentos estabelecidos e 
os regulamentos a serem apli- 
cados durante os interrogatóri- 
os em Abu Ghraib", afirma o do- 
cumento. 

O relatório, redigido pelo ge- 
neral George Fay, revelou que 
muitos abusos contra os prisi- 
oneiros iraquianos foram come- 
tidos fora dos interrogatórios e 
por iniciativas próprias dos 
agressores. 

O documento, que cheira 
ao chamado "espírito de cor- 
po", aponta os oficiais supe- 
riores por falhas no comando, 
reprova-os por terem criado as 
condições propícias para es- 
ses abusos, mas não traz ne- 
nhuma prova da culpa direta 
dos responsáveis com paten- 
te superior. 

O documento considera o 
coronel Thomas Pappas, co- 
mandante da 205" Brigada da In- 
teligência Militar, o oficial de 
mais alta patente diretamente 
responsável pela situação na 
prisão de Abu Ghraib, perto de 
Bagdá. 

Cerca de 12 investigações 
foram iniciadas depois do es- 
cândalo de Abu Ghraib no fim 
de abril. O relatório do general 
Fay tem a particularidade de 
examinar exatamente a articula- 
ção entre as responsabilidades 
da Polícia Militar, onde inúme- 
ros membros aparecem nas fo- 
tos das torturas mostradas pela 
imprensa internacional, e a in- 
teligência militar. 

Um relatório encomendando 
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O jornalista Seymour Hersh acusou a administração Bush de 

esconder fotografias e vídeos de crianças sendo sodomizadas na prisão 

pelo Pentágono e dirigido pelo 
ex-secretário da Defesa James 
Schlesinger responsabilizou as 
altas esferas do comando mili- 
tar americano por contribuir 
para criar um ambiente propício 
às torturas praticadas por sol- 
dados americanos em Abu 
Ghraib. 

A ação aberta na Corte Dis- 
trital de Washington, em 20 de 
julho, uma terça-feira, colocou 
no banco dos réus as empresas 
CACI International e Titan Cor- 
poration que, sob contrato do 
Pentágono, tinham empregados 
trabalhando na notória prisão 
americana de Abu Ghraib. 

A ação foi aberta sob a lei 

A ação aponta que a com- 
panhia e seus empregados "co- 
meteram atos ilegais de tortu- 
ra... pelos quais não há, na Jus- 
tiça iraquiana, leis que remedi- 
em a situação das vítimas". O 
processo pede, sem especificar, 
que se reparem os danos a qua- 
tro iraquianos e à viúva de um 
outro, que morreu após tortu- 
ras dentro da prisão. 

Essa ação é um desdobra- 
mento do escândalo que foi le- 
vado a público há meses, quan- 
do fotografias exibindo prisio- 
neiros iraquianos sendo humi- 
lhados por soldados america- 
nos foram mostradas pela mídia 
internacional. 

"Crianças foram sodomizadas dian- 

te das oâmeras, seus gritos formam a 

lembrança mais terrível disso. E é esse 

o nosso governo em guerra" 

chamada Alíen Tort Claims 
Act, que permite que uma ação 
legal seja levada até os EUA em 
caso de "violação de leis de 
nações ou de tratados com os 
Estados Unidos" por cidadãos 
desse país. 

Os iraquianos "foram ilegal- 
mente torturados por agentes 
ou empregados dos réus, que 
estavam sob contrato do gover- 
no americano e deveriam pro- 
ver segurança e serviços de in- 
teligência às forças armadas 
americanas" de acordo com o 
texto do processo. 

As acusações cobrem uma 
grande variedade de crimes, 
desde conduta abusiva a es- 
pancamentos, desde privação 
de alimentos a enforcamentos, 
ferimentos com barras de ferro, 
exposição a climas severos. Pri- 
sioneiros foram fotografados 
nus, ameaçados com cães, es- 
tuprados. 

O jornalista Seymour Hersh 
acusou a administração Bush 
de esconder fotografias e víde- 
os de crianças sendo sodomi- 
zadas na prisão. "Elas foram so- 
domizadas diante das câmeras, 
seus gritos formam a lembran- 
ça mais terrível disso. E é esse 
o nosso governo em guerra", 
disse Hersh à União de Liber- 
dades Civis Americanas, em 18 
de julho. 

Generais e 

médicos sabiam 
O general Ricardo Sanchez, 

principal comandante dos EUA 
no Iraque, estava na prisão de 
Abu Ghraib, perto de Bagdá, 
enquanto presos iraquianos 
eram torturados por soldados 
americanos, segundo uma re- 
portagem publicadas em julho 
pelo jornal "The Washington 
Post". 

Um advogado de um solda- 

do acusado no escândalo dis- 
se, segundo o jornal, ter ouvi- 
do que Sanchez estava na pri- 
são durante alguns dos "inter- 
rogatórios e/ou alegações de 
abuso de prisioneiros". 

O Exército dos Estados Uni- 
dos negou a reportagem do 
"Washington Post". Em comu- 
nicado emitido em Bagdá, afir- 
mou que sugestões de que San- 
chez estava "ciente, e em alguns 
casos presente em Abu Ghraib, 
enquanto ocorria o abuso de 
prisioneiros" são falsas. 

"Esta reportagem é falsa, e 
Sanchez mantém seu testemu- 
nho diante dos comitês do Con- 
gresso", afirmou. 

O general perdeu o coman- 
do e agora a pressão é contra o 
secretário de Defesa americano, 
Donald Rumsfeld. por sua res- 
ponsabilidade no escândalo 
das torturas na prisão de Abu 
Ghraib. 

Médicos militares norte- 
americanos colaboraram com os 
abusos contra detentos na pri- 
são de Abu Ghraib, nos arredo- 
res de Bagdá, segundo um arti- 
go publicado, na semana pas- 
sada, pela revista médica britâ- 
nica The Lancet. Um porta-voz 
militar dos EUA afirmou, entre- 
tanto, que o artigo é impreciso, 
enquanto uma entidade de mé- 
dicos norte-americanos afirmou 
que. se isso for verdade, os mé- 
dicos e outros profissionais da 
saúde envolvidos devem ser 
punidos. 

O artigo, escrito por Steven 
Miles, professor da Universi- 
dade de Minnesota (EUA), su- 
gere que alguns médicos falsi- 
ficaram atestados de óbito para 
acobertar assassinatos e 
agressões. Um preso teria sido 
reanimado pelos médicos para 
que pudesse continuar sendo 
torturado. 

A saúde de Siqueira Campos preocupa 

o povo do Tocantins e do Sul do Maranhão 
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A saúde do ex-governador do 
Tocantins. José Wilson Siqueira 
Campos, tem causado preocupa- 
ção a todos os seus amigos e ad- 
miradores especialmente no Esta- 
do do Tocantins, e no Sul do Ma- 
ranhão, pela sua luta para desen- 
volver o Estado do Tocantins e 
pela criação do Maranhão do Sul. 

Reproduzimos, hoje, uma im- 
portante nota a respeito do assun- 
to, publicada pelo diário Folha Po- 
pular, da cidade de Palmas, edição 
de 2 de setembro: 

"Siqueira está bem 
O ex-governador Siqueira Cam- 

pos está bem, dando prossegui- 
mento ao tratamento a que se sub- 
mete. embora não internado, no 
Hospital Sírio Libanês, em São 
Paulo. Em contato com nossa re- 
portagem, ele disse ter recebido a 
informação de seu médico assis- 
tente. dr. Antonio C. Buzaid, de 
que vai se recuperar, plenamente, 

e logo, desde que atenda todas as 
recomendações, como evitar ten- 
sões nervosas, manter repouso, 
moderação nas atividades c confi- 
ança nos resultados. O boletim mé- 
dico, expedido, ontém às 15h. e as- 
sinado pelo dr. Buzaid, informa que 
"de modo a preservar a sua pronta 
recuperação, recomendo que ele 
(José Wilson Siqueira Campos) re- 
alize as suas atividades profissio- 
nais de forma moderada". Siqueira 
confirmou que reconhece não ter 
se cuidado, quando os sintomas 
prostáticos apareceram, sempre 
preocupado e entregue aos proble- 
mas do Estado, viagens ao exterior 
em busca de recursos, assistência 
aos companheiros na última cam- 
panha política e na luta pela con- 
solidação do Tocantins. "Mas tudo 
está sob controle, tudo é controlá- 
vel, desde que eu me submeta às 
determinações médicas e vou fa- 
zer isso", afiança ele. Siqueira in- 

formou que há também recomen- 
dações médicas quanto ao trata- 
mento da divcrticulite, que está a 
cargo de profissionais de compro- 
vada competência, orientando-o 
que evite viagens c se interne em 
clínica especializada para perder 
mais ou menos dez quilos do seu 
peso atual, para desintoxicação do 
organismo, com alimentação apro- 
priada, vegetariana ou não. e as- 
sim evitando sangramento. Com 
isso, Siqueira está certo de que é 
praticamente impossível sua pre- 
sença na campanha eleitoral deste 
ano. O vice-governador Raimun- 
do Pires, como médico, e que sem- 
pre esteve com o ex-governador Si- 
queira Campos, nas suas avalia- 
ções de saúde, acompanhou tam- 
bém agora a última bateria de exa- 
mes a que Siqueira se submeteu. 
Pires retoma amanhã ao Tocantins, 
o ex-Govemador aproveitou a 
oportunidade para agradecer as 

Siqueira Campos 
mensagens de apoio recebidas, as- 
sim como as orações pelo seu 
pronto restabelecimento, partidas 
dos amigos, correligionários, do 
povo tocantincnse como um todo " 
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André Paulino crê na sua eleição e na de Jomar 

Dr. André Paulino, diretor- 
presidente da Mater Clínica, 
acredita piamente na sua elei- 
ção para a Câmara Municipal 
de Imperatriz e na reeleição de 
Jomar Fernandes que conside- 
ra o melhor prefeito da histó- 
ria de Imperatriz. 

Na Câmara pretende dar 
suporte à Jomar Fernandes 
para que continue a trabalhar 
no ritmo que vem trabalhan- 
do. 

André Paulino pede o voto 
de todos os imperatrizenses. 

Seu número é 33.333. André Paulino ao lado do prefeito Jomar Fernandes 

Nosso agradecimento ao deputado Madeira 

Desde que nosso jornal nasceu, há mais 
de 8 anos, tem recebido elogios do deputado 
federal Sebastião Madeira. No comício da 
prefeita Toinha Jucá, no dia 4, em Carolina, 
ele voltou a realçar o importante papel que a 
Folha do Maranhão do Sul desempenha, 
levando a uma imensa área as potencialida- 
des de Carolina e do Sul do Maranhão e uma 

mensagem de luta em defesa da região. 
Agradecemos ao deputado Madeira, re- 

almente um parlamentar que cumpre bem a 
missão que o povo lhe confiou as referênci- 
as que fez sobre nosso jornal. 

Waldir Azevedo Braga - 
diretor da Folha do Maranhão do Sul 

Edson Lobão 

Em Edson Lobão, 25 km distante de Imperatriz, quatro candidatos disputam a Prefeitura: 
- Lourenço Morais, PSDB, atualmente vice-prefeito do município, que tem como seu 

companheiro de chapa Valtinho, do PL. 
- Washington Plácido, PFL, com Enock na vice. 
- José Paulo (PT) 

Zeca Pereira sente-se muito forte no Estreito 

Procuramos o candidato Zeca Pereira, considerado um dos candidatos mais fortes. Per- 
guntamos-lhe se, com a retirada do dr. Benedito, estava certo da vitória? Respondeu: 

—Waldir Braga, nossa campanha está vitoriosa, há bastante tempo, pois vem recebendo, 
a cada dia mais apoio — Estamos tranqüilos e confiantes. 

Bom Jesus da Selva 

A luta pela prefeitura se trava entre o atual prefeito, Luiz Azar, engenheiro-agrônomo, 
demitido do GETAT, segundo informações de políticos do município; e a professora Maria de 
Sousa Lira, (PT), ex-presidente do Sindicato dos Professores, muito perseguida pelo prefei- 
to. 

E uma luta que não está definida. 

"ATRÁS DO NOSSO RASTRO 

HÁ SEMPRE UMA 

GRANDE OBRA" 

RECAPAGEM, CONSERTOS 

D0PLA6ENS; 

AGRÍCOLAS - TERRAPLENAGEM 

ROD, BELÉM BRASÍLIA, 

KM 1346 - AEROPORTO 

FONES: (99) 523-1905/ 

525-2509 - FAX: (99) 524-7621 

Imperatriz-MA 

O comício de Arney 

(PSB), uma grande surpresa 

Convocado para um local 
afastado do centro da cidade, 
distante dos hot's, sem ban- 
cos, nem cadeiras onde o 
povo pudesse aguardar o iní- 
cio, sem a atração de bandas 
famosas, de deputados esta- 
duais ou federais, nem sena- 
dores, sem nenhum político 
local famoso, Arney Noleto, 
candidato a prefeito pelo PSB, 
conseguiu reunir cerca de 
1.000 pessoas que aguarda- 
ram de pé, durante 2 horas e 
meia, o início do evento. 

E o povo aplaudiu os ora- 
dores com muito entusiasmo: 
o Antônio da Van, o Henrique, 

Arney, ao lado do 
Peteca e do vereador de 

José Lucena, Antonião do Be- 
bedouro, Dita, Peteca, Pedro 
da Lourdinha, Rogério da 

Amy discursa ao lado de sua esposa 
e do candidato a vereador Antônio da Van 

candidato a vereador 
Riachão Elias (d/r. p/ esq.) 

Toyota. 
Além dos candidatos a ve- 

reador, discursaram a Irá, da 
Cibrazém, o vereador Aruilton, 
do Riachão, o ex-vice-prefei- 
to de Riachão, Chico Braga, e 
o candidato a prefeito de Ria- 
chão, João Braga. 

Finalmente, discursou Ar- 
ney Noleto, candidato a pre- 
feito pelo PSB. Um discurso 
que agradou a todos os ouvin- 
tes. Voz firme, sereno, fazen- 
do observações corretas e crí- 
ticas equilibradas, anunciando 
suas metas administrativas, 
Arney foi a grande revelação 
da atual campanha eleitoral de 
Carolina. 
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Pedro Iran, tranqüilo em seu escritório, 

planeja o final de sua campanha política 

Conversando com nosso editor, Pedro Iran 
revelou que está tranqüilo, confiando na vitó- 
ria. Pesquisas que foram realizadas pela Fo- 
lha do Tocantins, o indicam com mais de 60% 
das preferências populares, revelou, declaran- 
do: 

"Pretendo voltar a prefeitura de Filadélfia 
porque gosto muito de minha tenra e quero tra- 
balhar por ela. Pessoalmente, todos sabem que 
não preciso do dinheiro do município, mas não 
me sinto bem ver tanta gente desempregada, 
tantos jovens sem um futuro certo. Como em- 
presário faço o que posso, mas não posso re- 
solver tudo e a porta de meu escritório é cer- 
cada de gente pedindo trabalho, ajuda para tra- 
tamento de saúde e até para comer. 

Por isso, me candidatei para ver se na Pre- 

Pedro Iran 

feitura posso ajudar mais o povo. Não consi- 
go ficar deitado, de barriga cheia, e ver tanta 
gente a meu redor passando fome". 

Em Araguaína, Valderez confia na vitória 

Estivemos, dia Io, com a 
prefeita Valderez Martins. 
Ela sairia para uma caminha- 
da minutos depois. Mostrava- 
se tranqüila, cercada de mui- 
tos amigos e simpatizantes de 
sua candidatura. 

- Como está sua campa- 
nha? Perguntei-lhe. 

- Olhe, seu Waldir Braga, 
escreva no seu jornal, que a 
minha vitória será uma das 
maiores no Estado do To- 
cantins. 

- Dona Valderez viemos 
apenas abraçá-la, e dizer-lhe 
que nosso jornal está à sua 
disposição e que Carolina tor- 
ce pela senhora. Para nós, 
você é meia carolinense, por- 

O jornalista Waldir Braga dialoga 
com a prefeita Valderez Martins 

que a senhora nasceu em 
Carolina e foi lá que a senho- 

ra, pela primeira vez, contem- 
plou o mundo. 

oCãráio 

A clínica do seu coração 

CiiBiSiiltap EietraeardioH 

grama, Ecocardíogra- 

ma Colorido e Transe- 

sofágicOf Toste Ergo- 

métrico, Holter, Mapa. 
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Radu Armand Serbu 
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Teotônio Marques Queiroz 

Cardiologista / CRM-TO 044 

Valéria Rita Corrêa 

Cardiologista/CRM-T01259 

Foade Suleiman de Magalhães 

Cardiologista/CRM-T01291 

Rua 25 de Dezembro, 420 Centro - Araguaína-TO 
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ESTREITO 

Dr. Benedito Moreira renuncia 

à sua candidatura à reeleição 

A renúncia do dr. Benedi- 
to Moreira à sua candidatura 
à reeleição, foi provavelmen- 
te, a notícia de maior reper- 
cussão em todo o Sul do Ma- 
ranhão na atual campanha 
eleitoral. 

Segundo alguns de seus 
assessores, o prefeito alegou 
que estava cada vez mais sem 
condições de administrar o 
município, tolhido por falta de 
tempo, que tinha de dividir 
entre a campanha eleitoral e 
suas obrigações como admi- 
nistrador, sem recursos finan- 
ceiros para atender as obriga- 
ções da administração, e sem 
recursos pessoais para levar 
a campanha até o fim, tendo, 
por isso, resolvido afastar-se 
do páreo. 

O fato repercutiu como 
uma bomba e o que se sabe é 

Ü 

Benedito Moreira no seu gabinete de trabalho 

que a grande maioria dos seus 
candidatos à Câmara Munici- 
pal passou imediatamente a 
compor as hostes do candida- 
to à prefeito Zeca Pereira, fi- 

cando a eleição polarizada en- 
tre o dr. João Duarte, o em- 
presário rural Zeca Pereira e o 
dr. Bernardino Milhomem can- 
didato pelo PDT-PT. 

Jornalista Luís Pires 

Dia 3, em Araguaína, tive- 
mos um importante encontro 
com o famoso jornalista Luís 
Pires, carolinense radicado no 
Estado do Tocantins desde a 

constituição do novo estado, 
sempre ligado à área de comu- 
nicação. 

Hoje, possui uma empresa 
em Palmas que prepara pro- 

duções para as TVs de todo 
o Estado, e. no momento, di- 
rige a área de comunicação da 
campanha pela reeleição da pre- 
feita Valderez Martins. 

fS 

ESTADO DO TOCANTINS 
PODER JUDICIÁRIO 

Fórum de Filadélfia ganha curso 

de capacitação "Justiça 100%" 

Teve início, dia 04 de agosto, em todo o Estado do Tocantins, o curso de Capacita- 
ção "JUSTIÇA 100%", através do Sistema Telepresencial, numa parceria Unitins-Tri- 
bunal de Justiça do Estado do Tocantins. O curso é composto por três módulos, a 
saber: 

Módulo I - Relações Interpessoais e Atendimento ao Público; 
Módulo II - Noções Gerais do Processo; 
Módulo III - Divisão e Organização Judiciária. 
O curso está sendo ministrado pelos Juizes de direito dr. Luís Otávio de Queiroz 

Fraz e dr. Adonias Barbosa da Silva. 
Findará o mesmo em 24 de setembro de 2004. 
Parabéns pela iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
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José Oneide, candidato a prefeito de Goiatins, 

vai a Brasília em busca do progresso 

José Oneide, candidato a prefeito na cida- 

de de Goiatins pelo Partido dos Trabalhado- 

res (PT), esteve recentemente em Brasília 

com o presidente Lula, solicitando mais re- 

cursos para o município. Pela primeira vez 

na história de Goiatins, um homem público 

teve o privilégio de encontrar-se com um Pre- 

sidente da República. O objetivo da visita foi 

solicitar mais linhas de créditos do programa 

nacional de fortalecimento da agricultura fa- 

miliar, para aumentar o número de contratos 

e o valor dos investimentos para todo o muni- 

cípio, especialmente para as mulheres agri- 

cultoras, permitir mais autonomia para as tra- 

balhadoras e os jovens, pois com certeza isso 

significará mais desenvolvimento para o mu- 

nicípio, que hoje encontra-se num total des- 

caso e precariedade. Os recursos públicos 

são desviados favorecendo somente uma pe- 

quena minoria privilegiada, ficando a socie- 

dade desassistida. Os funcionários são per- 

seguidos e oprimidos, e não existe o mínimo 

de respeito para com o próximo. Mas hoje o 

PT (Partido dos Trabalhadores), vem propon- 

do mudanças, mudanças reais, lutando por 

uma sociedade mais justa. 

Zé Oneide 

Em Brasília, Zé Oneide em audiência com o Presidente Lula 

Solicitando Recursos para Goiatins 

.« 

Zé Oneide, o melhor para Goiatins 

Grande showmício da coligação 

'^Unidos para Vencer" em Feira Nova-MA 

Candidato Ita e o prefeito Môso na passeata 

Dia 28 de agosto, às 17 ho- 
ras, foi realizada uma grande pas- 
seata da coligação "Unidos para 
Vencer" (PT, PMDB, PL, PSB), 
com a presença de cerca de três 
mil pessoas de Feira Nova, po- 
voados e cidades vizinhas. 

Logo após a passeata, acon- 

teceu o grande showmício em 
praça pública animado pela Ban- 
da Vira e Mexe de Balsas, que 
apresentou um show de dança 
com os dançarinos Marília Gra- 
ziela e Ivanilson Ribeiro. 

Participaram várias lideran- 
ças políticas municipais e esta- 

Grande passeata do PT 

duais, entre eles o candidato a 
prefeito Ita e seu vice Rivelino, 
o atual prefeito Môso de Sá e a 
primeira-dama Silvana Coelho. 
Participaram também o candida- 
to a prefeito de Riachão, João 
Braga, e seu vice dr. Edmar. 

O prefeito Môso, em seu dis- 
curso, agradeceu a presença de 
todos e pediu que o povo o apoi- 
asse, para a continuação de seu 
trabalho, votando no candidato 
Ita. 

Em seu discurso, 

Ita fala sobre seus 

planos para Feira 

Nova 
Companheiros, penso que ■ 

posso chamá-los assim, uma vez 
que além de conterrâneos e ami- 
gos temos os mesmo ideais e os 
mesmos desejos no que se refe- 
re o nosso amado município. 

Procurarei cercar-me de as- 
sessores capazes e que estejam 
dispostos comigo e com todos 
vocês para atingir um objetivo 
concreto e transparente. Meus 
objetivos para uma boa adminis- 
tração: 

Infra-Estrutura - Em Feira 
Nova é prioridade. Por isso, as 
ações são de acordo com os an- 
seios da comunidade. 

Assistência social - Esta é 
uma área muito sensível que terá 

Candidato a prefeito Ita discursando e ladeado de líderes políticos 

a atenção especial de nosso go- 
verno através da primeira-dama 
e sua equipe. 

Saúde - A saúde pública tam- 
bém é prioridade de nosso go- 
verno. Nesta gestão, fiscalizare- 
mos o trabalho voltado na me- 
lhoria do nosso atendimento e 
na prevenção de doenças, tanto 
na zona urbana quanto na zona 
rural. 

Agropecuária e produção - 
O avanço da tecnologia permite 
mais atualidade. E necessário 
que o município continue im- 
plantando projetos e acompa- 
nhamento técnico para a melho- 
ria de nosso plantio. 

Educação - A nossa aten- 

ção especial está voltada à Edu- 
cação. Promoveremos uma 
ação conjunta entre professo- 
res, alunos e comunidade, afim 
de desenvolver o Ensino Públi- 
co municipal. 

Esporte - Vamos sempre est 
dando aos jovens incentivo 
praticar o esporte, construiremo 
quadras, campos e ginásios par 
que todos disponham, fazend 
do esporte uma profissão e laze 

Banda Vira e Mexe 
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Marialla Penha realiza grande 

showmício em Campos Lindos—TO 

Siqueira Campos envia-lhe carta de apoio 

Comitiva do governador ladeada por líderes políticos de Campos Lindos 

No dia 30 de agosto aconte- 
ceu em Campos Lindos um gran- 
de showmício da candidata a 
prefeita da União do Tocantins, 
Maria da Penha, que recebeu 
apoio do governador Marcelo 
Miranda e do ex-governador 
José Wilson Siqueira Campos, 
que por motivo de saúde não 
puderam estar presente no local, 
mas foram representados pelo 
filho do ex-governador Siqueira 
Campos, Alexandre Siqueira 
Campos, e pelos deputados fe- 
derais Maurício Rabelo e Ronal- 
do Dimas e pelo deputado Esta- 
dual José Augusto. 

O showmício foi animado 
pela banda Sambauê e dois trios 
elétricos de São Luís-MA, que 
fizeram a festa para aproximada- 

mente 4 mil pessoas. 
As 17:00 no dia 30 também 

foi realizada uma passeata com 
uma grande multidão de pedes- 
tres, ciclistas, motoqueiros, ca- 
valeiros e aproximadamente 70 
carros. 

Discurso da 

candidata a prefeita 

Maria da Penha 
Agradeço pela presença to- 

das as pessoas aqui reunidas, 
em especial, a comitiva do Go- 
vernador que veio nos apoiar. 

Cumprimento os meus ami- 
gos dr. Barbosa e sua esposa, e 
o prefeito de Goiatins, David 
Campos, e a primeira-dama, o 
nosso ex-prefeito Francisco Sa- 
raiva. o meu amigo Luís do car- 

Cavaleiros no aeroporto aguardando a 
chegada da comitiva do governador 

CASA DO CONSTRUTOR 
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Coelho e Maria Coimbra 

Adão Pato, Ronaldo Dimas, Maria da Penha, 
Maurício Rabelo, Alexandre Siqueira Campos e o deputado José Augusto (esq. p/ d/r.) 

tório e o vereador Berlamino Pra- 
do. Sejam bem vindos. 

É com muita honra que me 
dirijo a todos vocês para falar 
da minha campanha de candida- 
ta a prefeita pela UT (União do 
Tocantins). Tive o prazer de ser 
primeira-dama desse município 
na gestão do meu já falecido 
marido Deusimar Soares Santa- 
na, que por pura maldade o tira- 
ram do nosso meio. Achavam 
que assassinando meu marido 
iríamos parar com a nossa car- 
reira política, mas esses assas- 
sinos se enganaram porque es- 
tamos aqui firmes e fortes com o 
apoio e carinho de vocês. Com 
fé em Deus dia 03 de outubro 
iremos vencer, por isso estou 
aqui hoje para pedir o voto de 
cada um de vocês, pois somos 
nós que temos trabalhos pres- 
tados neste município e sabe- 
mos das necessidades de todos. 

Dizem nossos adversários 
que não vou administrar a pre- 
feitura sozinha, e é verdade por- 
que ninguém administra uma ci- 
dade sozinha, vou administrar 
junto com o meu povo. 

Estou hoje nesta caminha- 
da, não pelo poder, mais sim 
pelo bem estar da nossa co- 
munidade. 

O Governador deixou bem 

End.: Av. Tocantins - Campos Lindos-TO 

claro para mim que tem muitos 
projetos para Campos Lindos, 
desde que tenha uma pessoa de 
confiança para administrar e 
aqui estou eu, escolhida por ele, 
não menosprezando nossos 
companheiros e sim por ter sido 
esposa de um grande prefeito e 
por já conhecer o nosso traba- 
lho que é muito sério e compe- 
tente. 

Digo a vocês, alguns dos 
nossos principais projetos de 
governo é construir um hospital 
comunitário, casas populares, 
mais estradas, por que tendo 
estrada o desenvolvimento che- 
ga e é isso que queremos. Vou 
dar todo apoio aos nossos pe- 
quenos, médios e grandes pro- 
dutores. 

Por isso eu peço: vote em 
Maria da Penha. 

Discurso do 

jovem Alexandre 

Siqueira Campos 
A todos o meu boa noite. 

Estou aqui representando o meu 
pai, o ex-governador Siqueira 
Campos, que por motivo de saú- 
de não pôde estar aqui. Mas 
mandou por escrito o que iria 
falar a vocês. Lerei o que meu 
pai escreveu: 

"Povo de Campos Lindos, 
do meu leito, onde estou em tra- 
tamento de saúde, com muita 
emoção dirijo-me a todos vocês 
para pedir o apoio e a ajuda de 
cada habitante de Campos Lin- 
dos para nossa candidata Ma- 
ria da Penha ser eleita prefeita 
desse belo município. Foi junto 
com Deusimar Santana, quan- 
do era vereador, e dona Penha 
que eu escolhi o lugar para 
construir essa cidade, dei-lhe o 
nome de Campos Lindos, tracei 
suas ruas, praças e avenidas e 
adotei todas as providências 
para fazer o mapa e criar esse 
município. Como vocês sabem, 
quando todo povo de Campos 
Lindos queria a volta de Deusi- 
mar na prefeitura, pistoleiros 
foram contratados e assassina- 
ram brutalmente o ex-prefeito 
Deusimar Santana, deixando 
dona Penha viúva com seus fi- 
lhos jogando todos, inclusive 
o povo, na orfandade. Enquan- 

to a justiça dos homens não age 
e o crime está impune, peço ao 
povo que, inspirado em Deus, 
faça justiça, através do voto, 
elegendo dona Penha para pre- 
feita e Adão Pato para vice, e 
seus candidatos a vereador. 
Peço aos empresários, agricul- 
tores e trabalhadores do gran- 

de pólo de produção agrícola 
que criei e apoiei, dando incen- 
tivo e abrindo e pavimentando 
rodovias, que a apoiem e aju- 
dem na administração desse 
município. 

Isso é tudo que peço a to- 
dos vocês." 

José Wilson 
Siqueira Campos 

O ex-prefeito Deusimar Soares ao lado do governador 
Siqueira Campos, na campanhia de prefeito na eleição 2000 

Governador Marcelo Miranda ao lado do secretário de 
Infra-Estutura Brito Miranda e do deputado Homero 

Barreto. Não poderam estar presentes no showmício, 
mas deram total apoio a candidata Maria da Penha 

o 

Vi 

Marileda, Maria da Penha e dr. Barbosa 
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A campanha política ganha entusiasmo em Carolina 

Toinha Jucá abre a campanhia com grande passeata 

Dia 28, sábado, às 18:00 hs, 
no comitê de campanha da 
Coligação "Carolina Segue em 
Frente", a prefeita Toinha Jucá 
abriu a campanha inauguran- 
do o comitê e realizando gran- 

mais de 100 carros, e milha- 
res de pessoas percorrendo as 
principais ruas da cidade, com 
bonecos gigantes, pernas de 
pau e carros de som, para ani- 
mar o povo que sacudia suas 

de suas residências. 

Após a passeata o povo 
foi conduzido à praça do Lan- 
che Central, onde todos dan- 
çaram ao som da Equipe Vi- 

de passeata, com cerca de bandeiras e cartazes na porta são. 

Grande showmício de Toinha 

Jucá reúne milhares de pessoas 

Presentes o deputado Sebastião Madeira e o advogado Lula Almeida 

No espaço de oito dias reali- 
zaram-se em Carolina três gran- 
des comícios, grande passeatas, 
comícios menores em diversos 
bairros e palestras na cidade e 
no interior. Todos os quatro can- 
didatos se movimentaram. 

O comício de dona Toinha 
Jucá, do dia 4, realizado na Ave- 
nida Getúlio Vargas com a Praça 
Alípio Carvalho, ao lado de seu 
comitê de campanha, reuniu 
grande multidão portando ban- 
deirolas, cantando e dançando, 
animado pelas bandas Noite de 
Estrelas e Betoven do Teclado. 

Discursaram no comício o 
candidato a vice-prefeito, Felix 
Pereira da Silva, os candidatos 
vereador Zeca Lopes da Rocha, 

Houve grande entusiasmo na passeata e no comício do dia 4 

Sebastião Madeira esteve em Carolina 
dando apoio a prefeita Toinha Jucá 

Azarias Carvalho, Ibanês Miran- 
da, professora Célia Campeio, 
professora Raimunda e Toinho do 
Brejinho, relatando o que con- 
quistaram na Câmara Municipal 
ou o que pretendiam realizar no 

próximo mandato. 
Finalmente, fala- 

ram o sr. Itibiré Bar- 
bosa Jucá, criticando 
duramente o redator 
do pequeno jornal 
local Maranhão- 
news, a quem acusou 
de forjar notícias 
para denegrir pesso- 
as, a prefeita Antônia 
Jucá relatando o que 
conseguira fazer na 
sua administração, e 
o que realizaria no 

novo mandato. 
Antes da prefeita Antônia Jucá, 

falou o deputado Sebastião Madei- 
ra, esclarecendo que sempre re- 
cebeu votos de Carolina e sem- 
pre carregou recursos para o mu- 
nicípio. Devia muito esses votos 
ao trabalho de duas grandes 
amigas, a Celene e a Dalvinha, 
tendo feito uma referência elo- 
giosa ao trabalho da Folha do 
Maranhão do Sul, que divulga a 
região em todo o Brasil. 

Declarou que os recursos que 
ele trouxe sempre foram aplica- 
dos, inclusive os que trouxe agora 
na administração da prefeita An- 
tônia Jucá, que ele considera uma 
administradora séria, competen- 
te e dedicada. 

Em Porto Franco, a luta está acirrada 

Em Porto Franco, a luta en- 
tre Deoclides Macedo e o pre- 
feito Fia está acirrada, pois re- 
jresentam dois blocos fortes e 

Josimar Nogueira - Fia 

famílias tradicionais. Tanto um 
como o outro são inteligentes, 
competentes, com prestígio no 
meio do povo de Porto Franco. 
Sou amigo dos dois. Fia sempre 
cumpre tudo que acerta e ajuda 
o jornal. Deoclidesé um líder que 
tem prestígio estadual. 

Paramos na cidade rapida- 
mente e não podemos fazer prog- 
nóstico. Na eleição passada, 
apostavámos na vitória de nos- 
so amigo Fortunato Macedo Fi- 
lho, e perdemos. Foi uma gran- 
de surpresa. Em Imperatriz, acha- 
mos que Jomar ficaria em 3o lu- 
gar e a surpresa foi maior: Jomar 
venceu Ildon Marque e Sebasti- 

ão Madeira, dois gigantes polí- 
ticos. 

É muito difícil, portanto, fa- 
zer um prognóstico certo. 

Deoclides Macedo 

Mantenhamos o clima de 

respeito dentro da legalidade 

A verdade é que em Carolina os quatro 
candidatos que disputam a Prefeitura traba- 
lham dia e noite e revelam muita força. 

Arney Noleto, Flávio Rego, João Alberto 
e Toinha Jucá. As passeatas e os comícios 
de todos eles reúnem milhares de pessoas, 
que saem pelas ruas com bandeirolas, can- 
tam as músicas dos candidatos, aplaudem 
os oradores e se consideram vitoriosos. 

Tudo num clima de respeito sem que se 
procure denegrir o adversário, difamá-lo, 

ferí-lo na sua honra e na sua dignidade - Esse 
tempo da difamação e de violência ficou para 
trás e não deve ser resuscitado porque divi- 
diu as famílias, separou amigos e parentes, 
sem que tenha trazido nada de proveitoso para 
a cidade e para a região. 

É bom que haja disputa e que idéias dife- 
rentes se manifestem, mas dentro de um cli- 
ma de respeito mútuo. 

Waldir Azevedo Braga 
Editor da Folha do Maranhão do Sul 

Iíp 

Passeta da prefeita Toinha Jucá, com cem carros, e mais de 
18 motos e bicicletas abriu sua campanhia dia 28 de agosto 

Showmício de João Alberto 

Presentes Jackson Lago, Mauro Bezerra, Clodomir Paz e Fortunato Macedo 

No centro de terno o ex-prefeito de São Luís, Jackson Lago à direita, 
João Alberto e Mauro Bezerra. A esquerda , o ex-prefeito Genésio Gonçalves, 

o deputado Fortunado Macedo e o dr Celomar Paz 

A coligação "União é For- 
ça" realizou, dia 28 de agosto, 
na Praça dr. Zeca, grande sho- 
wmício em apoio a candidatura 
de João Alberto para prefeito e 
Vicente Bezerra para vice. 

Vieram dar seu apoio o dr. 
Jackson Lago, candidato a go- 
vernador no último pleito, o de- 
putado estadual Mauro Bezer- 
ra, o dr. Cladomir Paz, chefe da 
Casa Civil da Prefeitura de São 
Luís. e o deputado Fortunato 
Macedo. 

O showmício reuniu gran- 
de multidão, da cidade e do 
sertão, apoiando e analisando 
as propostas do candidato que 
apresentou seu plano de go- 
verno: moradias melhores, saú- 
de. educação, esporte e lazer. 

O discurso do ex-prefeito 

Duas estrelas do comício da "União é Força' 
Jackson Lago e o dr. Clodomir Paz 

de São Luís foi o ponto alto do 
comício, mostrando o que Leo- 
nel Brizola fizera no Rio Grande 
do Sul, quando era governador: 
5.500 escolas, milhares de pos- 
tos de saúde, reforma agrária. 

r 

£ 

Foto do comício da coligação "União é Força' 

encampação da Cia. Telefônica, 
transformando o Rio Grande do 
Sul no estado progressista que 
é, hoje. Jackson Lago se pro- 
põe a realizar o mesmo no Ma- 
ranhão. 

A banda Tatuagem de Reci- 
fe animou o showmício. 

Passeata dia do 

Sete de Setembro 

No dia Sete de Setembro a 
coligação "Uniãoé Força" orga- 
nizou uma manifestação em co- 
memoração da Independência 
do Brasil, passando pelas prin- 
cipais ruas da cidade, encerran- 
do a passeata na praça dos 
Hof s, cantando o Hino Nacio- 
nal, o Hino da Independência do 
Brasil, Com o pronunciamento do 
ex-prefeito João Alberto. 
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Dr. Barbosa realiza 

showmício em Goiatins-GO 

Darci Coelho ao lado do candidato a prefeito dr. Barbosa 

No dia 05 de agosto, às 17:00 o dr. Barbosa e 
líderes políticos seguiram em passeata pelas ruas 
de Goiatins acompanhandos de pedestres ciclis- 
tas e motoqueiros. 

Logo após, foi realizado um grande showmício 
da Coligação "Unidos por um Goiatins melhor". 
Na oportunidade, o candidato a prefeito dr. Bar- 
bosa e seu vice Neodir Saorim receberam em seu 
palanque as presenças do deputado estadual Pal- 
meri Bezerra, do deputado federal Darci Coelho, 
do prefeito de Barra do Ouro Istaquim e outras 
lideranças políticas. 

O showmício teve início às 20:30 horas e foi 
animado pela Banda Art'Brasil, com a participa- 
ção da dupla sertaneja Renilson e Raniel e do can- 
tor Romualdo Vieira. 

O candidato dr. Barbosa agradeceu a presença 
do seu público e dos deputados Palmeri e Darci 
Coelho, e demais lideranças políticas. 

Ao discursar, o deputado Darci Coelho pediu 
à população que votasse no seu amigo Barbosa, 
pois com ele o progresso de Goiatins vai continu- 
ar porque, além das inúmeras obras que levou ao 

Deputado Palmeri Bezerra 

município, quer continuar ajudando Goiatins atra- 
vés da eleição de dr. Barbosa para prefeito. 

O deputado Palmeri Bezerra, também pediu ao 
povo que apoiasse o dr. Barbosa, porque, enten- 
de que dr. Barbosa é um homem sério, competen- 
te e trabalhador e que o povo só tem a ganhar o 
elegendo. 

Jessé Pires dá grande apoio ao festejo de 

São Raimundo, em Campos Lindos-TO 

VICE 

13 

UNIDOS PELO PROGRESSO 

" PT - PSDB -PSL■PRTB 

Campos Lindos reuniu, nos 

dias 22 a 30 de agosto, 12.00 

pessoas em Festejo de S 

Raimundo Nonato. 

O candidato a Pref 

Jessé Pires Caetano 

esposa dona Patríci 

tahq, estiveram em compa- 

nhia oe^amigos e correligi- 

onários, os^uais acreditam 

na vitória de^iessé. 

Durante o Fesíejo houve 

missa com o paídre Geral- 

do, do Rio Gra/ide do Sul. 

O povo se concentrou n 

praça da cidade todpsras 

noites, com muito^misias- 

mo, pois hayi^río local, bar- 

g 

CO 

pess sua 

Cae 

raças com vários atrativos 

músicas para todos os 

stos. 

movimento esquentou o 

ércio local, trazendo 

as da zona rural e tam- 

cidades vizinhas, os 

quais permaneceram n^toí- 

dade por alguns dia^-rotan- 

do os hotéis e mpvlmentan- 

do o comercjodocal. 

A Comisísão do Festejo 

declarou que mesmo haven- 

do alguns imprevistos a fes- 

transcorreu com muito 

exitlxe que espera os visi- 

tantes extolaboradores no 

próximo ano> 

Ibanês Continuando com vocês 

Trabalhos realizados 2001-2004 
- Construção de ponte da gameleira; 
- Reativação do Posto de saúde, com PSF (Mé- 

dicos, Dentistas e distribuição de medicamentos 
pela farmácia básica); 

- Implantação da rede elétrica, residenciais; 
- Implementação do sistema de televisão 
- Aquisição da rede telefonia (telemar); 
- Manutenção e limpeza das ruas; 
- Organização dos endereços postais: S. João 

da Cachoeira- São José dos Pereiras e Buritizinho; 
- Aquisição de transporte para urgência / 

emergência; 
- Transporte coletivo, para estudante da 

região; 
- Apoio aos esportes com transporte e equi- 

pamentos; 
- Construção de salão para eventos co- 

munitários; 
- Conservação de estradas vicinais - interior; 
- Implantação do sistema de água, nas localida- 

des: Sta. Maria, Buritizinho. 
- Regularização e regulamentação, moto-taxi. 

Carolina; 
- Requerimento junto ao ITERMA- para demar- 

cação e titulação das terras Cana Brava; 
- Implantação do Programa Conviver Itapecuru 

(idosas); 
- Incentivo e apoio às associações dos produ- 

tores rurais; 
- Incentivo e apoio em financiamento aos pro- 

dutores rurais (através casa da agricultura): 
- Requerimento, através da Câmara de verea- 

dores, dirigido ao governo do Estado para requisi- 
tar viaturas para a segunda companhia do quarto 
batalhão da polícia militar local. 

- Apoio social em moradia, pessoas carentes, 
saúde e funerário; 

Trabalhos a ser realizados 2005-2008 
- Votar propostas que condizem com a realida- 

de e necessidade da população/ Carolina e região; 
- Unidade móvel de segurança (polícia); 
- Coleta e local adequado para destinação do 

lixo (Itapecuru); 
- Ampliação e Reforma do mercado Municipal 

(Itapecuru); 

Ibanês para vereador n0 14.567 e 
Toínha Jucá para prefeita n0 25 

- Construção de estradas vicinais-Bolívia-Fa- 
zenda Nova; 

- Instalação de rede elétrica - Bom Jardim, Fa- 
zenda Nova, Bolívia e Sta Maria (do Duda); 

- Viabilizar passagem gratuita para idosos, con- 
forme estatuto; 

- Projetos habitacionais para município; 
- Criação de casa de Artesão em Itapecuru; 
- Encascalhamento da vicinal que dá acesso a 

Jenipapo dos Bezerras; 
- Urbanização e Construção de praça pública e 

quadra de esporte Itapecuru; 
- Construção de uma ponte, interligando Bal- 

neário ao Povoado Itapecuru; 
- Construção da Sede de Grupos Jovens; 
- Projeto em andamento de kits sanitário para 

Itapecuru: 
- Viabilizar a extensão do 2o Grau Itapecuru; 
- Aquisição de uma unidade móvel para São 

João da Cachoeira-Itapecuru e Região de urgência 
e emergência (saúde); 

- Propostas junto ao Executivo, para a reforma 
da igreja católica Itapecuru; 

- Casa de apoio em Carolina, para o homem do 
campo; 

- Viabilizar o serviço de saúde mental para 
Carolina. 

P0SI0 TIQD0RA 

Antônio Lima Coelho e Maria Alves Coelho 

Oléo Lubrificante, Álcool, Gasolina, Oleo 

Diesel, Peças e 

Acessórios 

Atendimento 

24 horas 

Av. Goiás, 560 - Goiatins - TO Fone: (63) 469-1130 

SOSStGI 
< - 

"O senhor e o meu 
pastor e nada me faltara" 

f 

Apartamentos com ar condicio- Reservas pelo telefone: (63) 469- 

nado, TV, f rigo-bar, café da manhã 1165, tratar com a proprietária Ma- 

e estacionamento fechado. ria Cíngano. 

Obs.: Na falta de energia elétrica temos gerador. 

Rua 21 de abril, 850 - Centro, próximo a Praça do Mercado em Goiatins-TO. 
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Um piauiense, guerreiro e 

vencedor, será prefeito de Lajeado Novo 

Antônio Pereira e sua esposa, no seu escritório 

Antônio Pereira, nasceu 

em Regeneração, pequeni- 

na cidade do Piauí, primei- 
ro filho de Henrique Perei- 

ra da Silva (pequeno co- 
merciante) e de Maria Viei- 

ra do Nascimento, domés- 
tica, deve sair vitorioso nas 

urnas no dia 3 de outubro, 

na disputa pela Prefeitura de 
Lajeado Novo. 

Idade: 54 anos - Nível 
cultural: formado em Admi- 
nistração de Empresa e em 
Contabilidade; carreira pro- 

fissional: sua grande escola, 
além da vida, foi o Arma- 

zém Paraíba, onde entrou 

em 1969, como auxiliar de 
faturamento; quatro meses 
depois foi promovido para 

o departamento de contro- 
le de recebimentos; um ano 

depois foi promovido a ven- 
dedor, atingindo sempre o 
Io lugar, durante os quatro 

anos. Ganhou durante dois 

anos consecutivos o prêmio 

de "Melhor Companheiro" 

e o de "Funcionário mais 

Dedicado". Reconhecendo 
suas qualidades, o Arma- 
zém Paraíba o promoveu a 

gerente da filial de Codó, 
permanecendo lá de 1974 

até 1980 quando foi promo- 

vido para a gerência de Im- 
peratriz, tendo, sido na épo- 

ca, a maior promoção da 
história da empresa. De- 
sempenhou a contento to- 

das as suas funções, tendo 

sido condecorado "Geren- 

te do Ano" em 1983, pela 
TV Tropical, em cerimônia 

apresentada pelo jornalista 

Sérgio Chapelain, da Rede 
Globo, permanecendo na 

empresa até janeiro de 
1986, quando saiu espon- 
taneamente, pedindo de- 

missão, conforme cópia da 

carta em seu poder, para 

candidatar-se a Assembléia 

Legislativa do Maranhão, 
obtendo na época 6.309 

votos, sendo o mais votado 
em Imperatriz, naquela elei- 
ção, com 4.412, mais de 10 
votos por urnas. 

Empresário e político, 
perdendo a eleição, mon- 

tou, então, uma pequena 

empreiteira, que tem até 

hoje, e passou a trabalhar 

na região, tendo, casual- 

mente encontrado seu pai 

em Lajeado Novo, depois 
de 15 anos que ele se se- 

parara da família. Estava 
muito doente, alcoólatra, e 

Pereira resolveu cuidar dele, 

o que o ligou a Lajeado. 
Como continuava com a 
empreiteira e trabalhava na 

região, terminou fixando re- 
sidência em Lajeado, onde 
passou a fazer política des- 

de 1991, tendo participado 
da criação do município em 
1994. Em 1996 candidatou- 

se a prefeito, não sendo 
eleito por 15 votos; na elei- 

■ 
mmmi 

Antônio Pereira cercado por sua família inclusive um de seus irmãos 

ção seguinte candidatou-se 

a vice, tendo perdido por 66 

votos; agora se candidatou 

novamente a prefeito pela 

coligação "A Cidade é o 

Povo", com o apoio dos 

partidos PV, PFL, PDT, PP, 

Antônio Pereira 

,^v 

. 

m 
m 

apoiado pelo prefeito, Deu- 

sdete Pereira. Está certo de 

sua vitória, pretendendo re- 
alizar uma grande adminis- 

tração. 

Metas de seu governo 

1- Construção do Hos- 
pital Municipal. O dinhei- 
ro já está locado no orça- 
mento da República para 
2005, pelo deputado Sebas- 

tião Madeira (PSDB); 
2- Construção de qua- 

dras esportivas. A verba já 
está no orçamento da Repú- 
blica de 2005, colocada pelo 

deputado Neiva Moreira 
(PDT); 

3- Sistema simplificado 
de água. Recursos conse- 
guidos pelo deputado fede- 
ral Sebastião Alves (PSB), 
de Santa Inês; 

4- Construção de Esco- 

la Modelo, na sede do mu- 

nicípio, dotada de refeitório, 
auditório, sala de informáti- 
ca e biblioteca; 

5- Construção das es- 

colínhas no interior. Um 
exemplo: a construção da 
Escola do povoado "Virtu- 

de", obra a ser iniciada no 

dia 2 de janeiro e concluída 

no dia 6, quatro dias depois; 
6- Aquisição de patru- 

lha mecanizada para mini- 
mizar o sofrimento do ho- 

mem do campo e conservar 
e construir novas estradas 
vicinais, facilitando assim o 
escoamento da produção, 

beneficiando os agricultores 
e os comerciantes. 

A famüia - Seu 

grande ponto de apoio 

Seu grande ponto de 

apoio: além dos parlamen- 
tares, de seus amigos e de 
seu grupo político é de seus 
funcionários, é sua família 
que lhe dá apoio em todos 
os momentos de sua vida: 
sua esposa, Maria José Sa- 
les da Silva e seus filhos 
Hugo Leonardo, 23 anos, 
formado em Engenharia de 
Sistemas; Bruno Felipe, 21 

anos, acadêmico de Marke- 
ting; Max Verner, 19 anos, 
acadêmico de Engenharia 
de Sistemas e Geovana 
Cristina, sua caçula de 7 

anos. 
Todos trabalham dia e 

noite na sua campanha. 

O povo se aproximando dos veículos para a grande carreata realizada na tarde 
do dia 6, a maior realizada em Lajeado Novo. Foram cerca de 150 veículos 

Ia Paloma Pousada 

Suítes com TV, Frigobar, Ar Condicionado, Telefone, Café 

da Manhã, Churrasqueira, Piscina Com Serviços de Bar Com 

DVD, Play-ground, Pátio Para Eventos e Estacionamento. 

. • 

Aceitamos Reservas Pelo Fone: 

(99) 531-3870 e Celular: (99) 9951-6710 

Rua Gomes de Sousa, 1499 - Centro - Carolina-Maranhão 



10 
FOLHA DO MARANHÃO DO SUL Carolina-MA, 10/09 a 21/09/2004 

A Daneves pesquisou e você indicou 

os destaques 2004 de Carolina - MA 

Parabéns a você que conquistou perante a opinião pública o Io lugar!!! 
Fribom (Lanchonete/Sorveteri a/Pi zzari a) 
Fone: 531-2860 
Mini Box União (Mercearia) 
Fone: 531-3599 
Refrilar (Serviços Técnicos em Refrigeração) 
Fone: 53:1-2614 
Máster Informática (Serviços Técnicos de Infor- 

mática/Vendas de Periféricos e Acessórios) 
Fone: 531-8569 
Farmácia São Judas Tadeu 
Fone: 531-2126 
Cabei Distribuidora (Distribuidora de Bebidas 

Coca-Cola) 
Fone: 531-2561 
Associação Comercial Industrial de Carolina 
Fone: 531-8285 
Foto Stúdio Carolina (Serviços Fotográficos) 
Fone: 531-8455 

| Lojão dos Cosméticos (Loja dos Cosméticos/Per- 
fumaria e Artigos para Salão de Beleza) 

Fone: 531-2113 
A Credinorte (Loja Móveis e Eletrodomésticos) 
Fone: 531-3484 
Academia Movimento (Academia de Ginástica) 
Fone: 531-3846 
Casa da Costureira (Casa de Aviamentos) 
Maryú Confecções (Indústria de Confecção) 
Fone: 531-2837 
Lavajato do Marcelo (Lavajalo) 
Fone: 531-2815 
Oficina de Motos Fernandinho (Peças e oficina 

para motos) 
Cinderela (Boutique, Bijulerias e Acessórios) 
Fone: 531-2018 
Panificadora Rei dos Pães 
Fone: 531-3047 
Casa das Noivas 
Fone: 531-2077 
Dallas Cabeleireiros (Salão Masculino) 
Fone: 531-2912 

Colégio Divina Providência (Colégio Particular) 
Fone: 531-2235 
Lund Antônio Borges (Empresário Rural) 
Fone: 531-2135 
La Paloma Pousada (Pousada Revelação) 
Fone: 531-3870 

Sebastião dos Santos Limeira (Auxiliar de En- 
fermagem 19 anos FUNAS A) Tião Limeira 

Morópoia Aventurismo (Destaque Turismo 
2 anos) 

Fone: 531-8508 
Carolina FM 92,5 Mhz (Emissora de Rádio) 
Fone: 531-8210 
Paradão 40 Graus (Programa de Rádio) 
Fone: 531-2818 
Programa do Chico (Programa Sertanejo) 
Cerâmica PIPES (Cerâmica) 
Fone: 531-2302 
Paradise Bar (Bar) 
Fone:531-2713 
Alinhamento e Balanceamento PIPES (Auto 

Alinh adora) 
Fone: 531-2302 . 
Digital Eletrônica (Eletrônica) 
Fone: 531-8204 
Ekip Visão (Equipe de Som) 
Fone: 531-8332 
Renísio Santos Corrêa (Diretor Rádio/Cidade 

FM 90,5) 
Fone: 531-8158 
Agito Jovem (Programa Rádio/Cidade FM 90,5 

Lázaro Santos) 
Fone: 531-8158 (12:00 as 14:00) 
José Olímpio Barbosa Filho (Zé Filho) - 

(vereador) 
Casa do Ciclista (Peças e Acessórios e Oficina de 

Bicicletas e Motos) 
Fone: 531-2018 
Denival Sirqueira (Pintor/Artista Plástico) 
Fone: 531-8268 
Murilo Fernandes da Silva (Pintor Letrista) 
Fone: 531-3744 
Reginaldo Dias (Vereador) 
Informátion (Escola Técnica de Informática) 
Fone: 531-8086 
Félix Pereira da Silva (Vereador) - Presidente 
Folha do Maranhão do Sul (Imprensa escrita) 
Posto Maravilha 3 (Auto Posto) 
Fone: 531-2746 
Rosi Dantas 
Daneves 
Fone: (98) 9602-1095 

O melhor do cídode, 

ombienle ogrodàvel 

e um cordópío voriodo , 

Atendimento das 11 às 15h 

Fornecemos Marmitex 

com entrega em domicílios 

Av, Getúlio Vargas, 472 - Próxima a Praça de Fátima 

Fone: (99) 9123-8782 / 525-5577 - Imperatriz-MA 

I POSTO I ÍA Ml INH ON EIRO 

| Maria Amélia Macedo Veras I 

nores preços 

em diesel (R$ 

1,48) e gasolina 

(R$ 2,30). 

ATENDE 

24 HORAS Fone: (99) 531-0850 

BR-230 Ao lado do Restaurante da Walkíria em Riachão-MA 

—i 

LAVRONORTE 

Concessionário John Deere 

Do Plantio à Colheita sua Melhor Companhia. 

% 

f 

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

jacta L* ^ 81L* 
TATÜJ 

FONE/FAX:(99)541 -2373 

BR 230, Lote 2 - Setor Industrial - BALSAS-MA - E-mail: lavronorte@lavronorte.com.br 



Carolina-MA, 10/09 a 21/09/2004 FOLHA DO MARANHÃO DO SUL 

BIS ttl 

rafael enlil@hotmail.com Rafael Cruz rafael enlil@hotmail.com 

Poesia 61 Pó 

De Angelly Bernardo 

Lenna Borges 

Angelly Bernardo, natural de 
Estreito (MA), é filho de Raimun- 
do de Oliveira Sousa e Maria da Paz 
Bernardo de Sousa. Morou e estu- 
dou em Estreito até 1996, quando 
foi para a capital São Luís, onde 
conheceu obras de autores como: 
Gonçalves Dias, Aluízio de Azeve- 
do, e vários outros de relevância 
para a literatura maranhense e es- 
creveu suas primeiras poesias. 

Em 1998, transfere residência 
para Colinas do Tocantins, onde 
cursa Direito na Faculdade Integra- 
da de Ensino Superior de Colinas, 
concluindo em 2002. Em 2000, co- 
nheceu Waldir Azevedo Braga, 
editor da Folha do Maranhão do 
Sul, jornal que divulgou inúme- 
ras de suas poesias. 

Paralelo à arte literária. Angelly 
Bernardo tomou-se pessoa conhe- 
cida e admirada por participar e ocu- 
par cargos de representalividade es- 
tudantil. Foi presidente do Centro 
Acadêmico de Direito, um dos cria- 

dores da Federação Tocantinense dos 
Estudantes de Direito, entre outras. 

Nestes anos, sempre conviveu 
com pessoas ligadas às letras, como 
o ex-presidente da Academia Tocan- 
tinense de Letras, Juarez Moreira 
Filho. Mário Ribeiro Martins, Ed- 
son Cavalcante Alencar, entre ou- 
tros. E prepara para lançar "Poesia 
e Pó", em Palmas, ainda neste mês, 
que deverá acontecer no Sindicato 
dos Bancários. Todas as livrarias da 
Capital já apossuem o livro e 50% 
do valor será doado ao Hospital 
Padre Luso. 

Para concluir este trabalho e 
publicar o poeta revela que não foi 
fácil, tentou vários patrocínios que 
não se concretizaram, então foi uma 
longa espera para que fosse total- 
mente lançado com recursos priva- 
dos. "Não posso deixar de dizer o 
quanto estou feliz em lançar esta 
obra, apesar das dificuldades, jamais 
me furtei à luta e ao sonho de um dia 
poder ver meus versos exterioriza- 
dos ao alcance da minha geração e 

de gerações que, certamente, ainda 
irão vê-los", desabafa Angelly. 

Profissional 
Como bancário do Banco da 

Amazônia, Angelly Bernardo já tra- 
balhou nas cidades de Araguaína e 
Miranorte, atualmente trabalha na 
agência de Palmas. Foi eleito Dire 
tor Jurídico do Sindicato dos Tra- 
balhadores em Empresas de Crédi 
to do Estado do Tocantins (Sinlec 
TO), exerce ainda a função de dire 
tor jurídico e de advogado no Sindi 
cato dos Bancários do Estado do 
Tocantins. 

Angelly é pós-graduando em 
Direito Público, pela Faculdade de 
Direito do Vale do Rio Doce - Rio 
de Janeiro (RJ) e presidente do Ins 
lituto Viva Tocantins. 

É autor das obras "O ABC do 
Calouro", lançado em 2001. E já está 
preparando para lançar em breve os 
livros "O filho do sertão Paranaide- 
ji e o Maranhão do Sul"; "A lide- 
rança universitária" e o livro de crô- 
nicas "Crônicas de 1 Bernardo" 

Exteriorização do orgasmo sentimental, 
Do significado e da imagem 
Dos humanos, animais, natureza 
E de tudo que os olhos podem ver. 

Sfgne e briosa fala de valor 
Da vida. da morte e do amor. 
Linguagem inédita do espírito 
Que interrompe o silêncio por escrito. 

Quantos poemas são conhecidos! 
Já alguns poetas, esquecidos, 
Gomo esquecidos são os animais, 
A natureza e o que os olhos podem ver. 

Porque o homem a que imaginamos 
Não mais lembra da poesia real, 
Romântica, simbólica ou parnasiana 
Esculpida da arte e da rima irretorqutvel. 

O homem, pobre coitado! 
Lembra-se apenas da poesia mortal. 
Este registro da imagem de um mundo 
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Angelly Ben 
De violências, de guerra, de fome... 

Mundo imundo que o transforma 
Em um ser violento, guerreiro, faminto; 
Em Pó e não em Poeta. 

e 

Av. Adalberto Ribeiro, 731 Tel. 1991531-2385 e Fax. 531-3070 

Grande Promoção De Férias 

150 produtos a preço de 

custo e Semanalmente a 

Quinta-Verde com verduras 

ao preço de São Paulo. 

VENHA CONFERIR!!! 

Despedida 

A Heloísa Del Giudice R. Santos 

A Morte me divide em duas partes: 
A que se foi e a que fica. 

E o Nada é o tudo que me basta, 
E a sombra é uma vela que se arde 
Dia e noite e após outro dia 
Apaga-se. 

Nenhuma coisa me apavora mais, 

L o inevitável esquecimento 
Dissipa-se ao vento: 

Um navio sem mastro 
Sem velas 
Sem marinheiros 
Coberto de corais 
E de peixes azuis. 

João Pessoa Rego 

Amores impossíveis 

José Demes Filho 

Chamemo-los assim, pois 
foi assim que a História os 
registrou. Não deveriam ter 
existido, porque alguns de- 
les terminaram em tragédia. 

O mundo todo conhece a 
história romântica de dois jo- 
vens de Verona - Romeu e 
Julieta, escrita pelo bastardo 
inglês William Shakespeare, 
cuja existência foi posta em 
dúvida até há pouco tempo. 
Os jovens se amaram até à 
morte, porque as famílias não 
aceitavam a união. Esta obra 
foi apresentada em cinema di- 
versas vezes, em teatros, re- 
vistas, jornais, etc, e é a mais 
conhecida de todas. 

Tristão e Izolda foram fa- 
mosos pelo romance que ti- 
veram; livros escritos, e uma 
ópera composta por Richard 
Wagner, que tem esse título. 

Em 1.997 quando visitei 
a bela cidade turística de Por- 
to Seguro, vimos a estátua 
de uma índia - Inaiá, cuja 
lenda diz que ela se apaixo- 
nou por um navegante por- 
tuguês. O amor foi tão in- 
tenso, que quando o nave- 
gador partiu de volta para 
Portugal, Inaiá acompanhou 
o navio nadando, nadando 
até morrer afogada. Infeliz- 
mente, pouca gente no Bra- 
sil sabe desse romance imor- 
tal; o ensino de História em 
nosso país é muito precário. 

Considero meu namoro 
com minha esposa Benita 
merecedor do título de amor 
impossível; só que com um 
final feliz.. Nos anos de 
1.952 e 53, enquanto estu- 
dávamos em Belo Horizon- 
te, não tínhamos outro sen- 
timento que não o de dois 
jovens estudantes. Com o 
decorrer do ano de 1953, 
sentimos ser mais profundo 
o nosso amor. Foi quando 
soubemos que ela não vol- 
taria no ano seguinte. O que 
fazer? Passei alguns dias de 

folga da Faculdade em Caro- 
lina. No início do novo ano, 
voltei para Belo Horizonte 
com a promessa que ela me 
manteria fidelidade. Naquela 
época, Carolina era servida 
por diversas companhias aé- 
reas: teríamos que manter 
nosso amor através de car- 
tas, que era o único meio dis- 
pqnível. Para os jovens de 
hoje, é difícil compreender 
uma situação dessas. Duas 
vezes por semana ela man- 
dava uma carta dentro de 
uma caixa de pasta de den- 
tes, que vinha como enco- 
menda. Eu devolvia também 
duas vezes por semana a res- 
posta da carta, enviando um 
pacote de biscoitos Aymoré, 
por exemplo, também, sob 
forma de encomenda. Man- 
tivemos a chama do amor até 
nos encontrarmos, no início 
de julho quando tirei alguns 
dias de férias na Faculdade 
de Medicina. 

Volto o tempo para dizer 
que em 1951 meu pai me deu 
um automóvel inglês da mar- 
ca Austin, modelo A-40, com- 
prado por 67 mil cruzeiros. 
Usamo-lo nos anos que esti- 
vemos juntos, mas em março 
de 1954, achei por bem ven- 
dê-lo por 60 mil cruzeiros. 
Nessa época, o dólar alcança- 
ra 40 cruzeiros. Imaginei que 
se eu ficasse com o carro, te- 
ria prejuízo nos estudos, e iria 
atrapalhar meu amor pela Be- 
nita. Diversos colegas me cha- 
maram de louco, desfazer-me 
de um bem que dificilmente eu 
compraria no futuro. Um es- 
tudante possuir um carro e 
dele se desfazer! 

Em julho de 1954, minha 
turma de medicina preparou 
uma excursão para a Europa. 
Deixei de ir conhecer a velha 
e culta Europa, para poder 
passar alguns dias do mês de 
julho com a Benita, pois que 
também nesse ano, mantive- 
mos o mesmo sistema de cor- 

respondência; carta pra lá, 
e carta pra cá. Como ela não 
pôde retornar para Belo Ho- 
rizonte, passou a lecionar no 
Ginásio do Sertão Mara- 
nhense, onde receberia no 
fim do ano, a importância de 
onze mil cruzeiros, o sufi- 
ciente para passar o mês de 
janeiro de 1955 comigo, na 
capital mineira. 

Assim chegamos ao fim 
de 1954, sustentados pelas 
cartas, sem haver uma fa- 
lha entre nós dois. E assim 
seria todo o ano de 1955, 
ano de minha formatura, 
que eu sabia, contava com 
a presença dela, pois conti- 
nuou lecionando para poder 
assistir as solenidades. As 
cartas continuaram neste 
ano, com a mesma incrível 
regularidade. E ao final do 
ano, voltamos para Caroli- 
na, e eu regressei para Flo- 
riano, para cuidar de traba- 
lhar. Como nosso relacio- 
namento já perdurava por 
algum tempo, achei que não 
tinha condição de procurar 
um estágio. Teria que en- 
frentar o trabalho, e no dia 
13 de fevereiro de 1956 eu 
era médico da Secretaria de 
Saúde do Maranhão. Mas a 
nossa correspondência 
continuaria até a data do 
nosso casamento, no dia 30 
de junho. 

Notava-se que com o 
correr do tempo, a amizade, 
e a imagem da pessoa ama- 
da iam desaparecendo. Fa- 
zendo um balanço, deixei de 
possuir um automóvel; não 
pude viajar para a Europa, e 
nem tive condição de fazer 
um estágio na profissão, mas 
tenho certeza, eu ganhei a 
melhor mulher do mundo. 

José Demes Filho é mé- 
dico residente em Brasí- 
lia e Benita é filha do fa- 
moso professor Rui Car- 
valho (falecido) 
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Org. Edivaldo Bola 

Temos: solda, mecânica e etc, 

Crê no Senhor Jesus Cristo e Serás 

Salvo Tu e Tua Casa. Atos 16-31 

BR-230«Fone: (99) 531-0211«Riachão-MA 

Temos também O BUGANVILE ANÁPOLIS, 

situado à Av. 5, Q 8 c/ 12, COAHB. Preços 

acessíveis - Tel (99) 531-3193 - Carolina-MA 
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ESPORTES| 

Olimpíadas 2004 

pela ordem de colocação, e um pequeno país 
da América Latina, sob cerco permanente dos 
Estados Unidos (Cuba), que obteve nove me- 
dalhas de ouro contra quatro do Brasil, que 
ficou em segundo lugar na América do Sul. 

Domingo, aconteceu o encerramento das 
Olimpíadas 2004, tendo se destacado dez pa- 
íses mais desenvolvidos (Estados Unidos, 
China, Rússia, Austrália, Japão, Alemanha, 
França, Itália, Coréia do Sul e Grã Bretanha), 

A classificação na América Latina foi a seguinte: 

1° - Cuba (27 medalhas) 
2o - Brasil (10 medalhas) 
3o - Argentina (6 medalhas) 
4o - Chile (3 medalhas) 
5o - República Dominicana (1 medalhas de ouro) 

6" - Paraguai (1 medalhas de prata) 
7o - Venezuela (2 medalhas de bronze) 
8" - Colômbia (1 medalhas de bronze) 
Os outros países não conquistaram nenhuma 

medalha. 

Wanderley Cordeiro 

O grande destaque brasileiro 

nas Olimpíadas de Atenas ficou 

por conta do atleta brasileiro Wan- 

derley Cordeiro, que disputava a 

maratona, correndo na frente de 

seus competidores, quando nos 

momentos finais foi interrompido fi- 

sicamente por um louco, perdeu 

meio minuto, voltou a correr e ain- 

da chegou em 3o lugar, ganhando 

a medalha de bronze, e receben- 

do aplausos do mundo inteiro. 
1234 

Wanderley 
Cordeiro 

Brasil vence a Bolívia por 3x1 

Domingo, o Brasil ven- 
ceu a Bolívia pelo escore de 
3 a 1, gols de Ronaldinho, 

Ronaldinho gaúcho, no pri- 
meiro tempo, e Adriano (no 
2o tempo). 

O gol boliviano foi con- 
quistado, por Cistaldo, aos 3 
minutos do 2o tempo. 

Classificação do Brasileirão 2004 

Io 

2o 

3o 

4° 

5o 

6o 

7° 

8o 

9° 

10' 

Santos 51 
Atlético-PR 51 
Juventude   48 
Palmeiras 48 
Ponte Preta 46 
Goiás 46 
São Paulo 45 
Corinthians 44 
São Caetano 43 
0 Cruzeiro 41 

irCoritiba 41 
12° Figueirense 41 
13° Fluminense 39 
14° Criciúma  36 
15° Inter-RS 35 
16° Vasco 35 
17° Paysandu 35 
18° Flamengo   32 
19° Vitória 30 
20° Atlético-MG 30 

Classificação do Brasileirão 2004 

Ontem, à tarde, em partida realizada em 
Berlim a seleção brasileira de futebol empa- 
tou com a seleção alemã por 1x1, gôls de Ro- 

naldinho Gaúcho para o Brasil e por Kevin 
Kuranyi brasileiro naturalizado alemão, para 
a Alemanha 

Bancado BNB incrementa Bancado jÊk 
Nordeste Nordeste 

financiamentos em feiras agropecuárias 

Somente neste ano, foram prospectados 

negócios de mais de R$ 38 milhões, com recursos do FNE 
O setor agropecuário do zação dos projetos produtivos. cios, a meta de R$ 1 milhão 

Nesse sentido, o BNB já soli- 
citou um estande à Associa- 
ção dos Criadores, responsá- 
vel pela organização do even- 

Maranhão passou a contar, 
em 2004, com amplas alter- 
nativas de recursos financi- 
ados pelo Banco do Nordes- 
te, através do Fundo Consti- 
tucional do Nordeste (FNE). 
Um exemplo significativo é a 
possibilidade de aquisição iso- 
lada de máquinas, equipa- 
mentos, matrizes e reprodu- 
tores, por produtores de 
qualquer porte, além da aber- 
tura de crédito para recria e 
engorda de bovinos. Essa fle- 
xibilização permitiu ao BNB 
otimizar a sua participação 
em feiras agropecuárias, in- 
crementando o volume de fi- 
nanciamentos. 

Para se ter uma idéia, nas 
três maiores que já ocorreram, 
AgroBalsas, Expoimp e Expo- 
agra, foram gerados negócios 
de mais de R$ 38 milhões. A 
intenção do Banco agora é par- 
ticipar da 48a Exposição Agro- 
pecuária do Maranhão (Expo- 
ema), que deverá ser uma 
oportunidade de oferecer ao 
produtor as melhores condi- 
ções do mercado para viabili- 

to. 
Na quarta edição do Agro- 

Balsas, uma das maiores fei- 
ras com foco no agronegó- 
cios do Nordeste, que ocor- 
reu em maio deste ano, o 
BNB superou a meta de pros- 
pecção de negócios de R$ 12 
milhões, atingindo R$ 21 mi- 
lhões, que estão sendo libe- 
rados para projetos de inves- 
timento e custeio ligados ao 
agronegócio de grãos. 

No mês de julho, mais dois 
eventos marcaram a forte atu- 
ação do BNB. Um deles foi a 
36a Exposição Agropecuária 
de Imperatriz (Expoimp), 
considerada a maior da Região 
Tocantina, que gerou negóci- 
os de R$ 10,7 milhões, inclu- 
indo desembolsos e prospec- 
ção de financiamentos. 

Na 27a. Exposição Agro- 
pecuária de Grajaú, que tam- 
bém foi considerada um su- 
cesso pelo volume de negó- 

foi superada com facilidade, 
através do financiamento de 
atividades como bovinocultu- 
ra de corte e de leite e grãos 
(arroz, milho e soja), no to- 
tal R$ 6,6 milhões. 

"O nosso propósito na 
Expoema é atender a expec- 
tativa dos produtores rurais, 
possibilitando o acesso ao 
crédito para aquisição de bo- 
vinos, bubalinos, ovinos e 
caprinos, além de máquinas 
e implementos", afirmou o 
superintendente do BNB, Isai- 
as Dantas. Segundo ele, as 
feiras agropecuárias são im- 
portantes por reunir produ- 
tores, difundir avanços tec- 
nológicos, demonstrar novos 
equipamentos e expor exem- 
plares de raças melhoradas." 

Ana Paula de Oliveira 
Teixeira- F111716 

-Assessora de comuni- 
cação (MTb 750/AL). 
BANCO DO NORDES- 

TE DO BRASIL 
Superintendência 

Regional MA/PI - São 
Luís 

CASULO PA1ACE HOTl 

CASTELO PR LACE TíOTEL 

k. « » jyt JLA.I 

Apartamentos com ar condicionado, frigobar, TV em cores e telefone 

Há também apartamentos individuais a 

preços acessíveis, com ar condicionado e frigobar 

BR-010-ENTRONCAMENTO - 

PORTO FRANCO-MA - FONE: (99) 571-2438 

í! 

Mim 

2 
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Hotel | 

Campos Lindos 

APARTAMENTO COMPLETO: Ar condicionado, 

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

APARTAMENTO SEMICOMPLETO: Ar condiciona- 
do, mesa, TV e Banheiro. (Opcional ar condíonado ou 
Ventilador) 

APARTAMENTO SIMPLES: Ventilador, mesa e 
banheiro. 

Jandir Barzotto 

Mh 

m 

•« 
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m 

mam irra 

BR-010 - 

TEL: 

KM 1 351, Ne 500 - BAIRRO M AR AN H AO NOVO 

[99) 523-2151 - FAX: (99] 

IMPERATRIZ- 

525-32 

- MA 

04 

Av. Perimental - Norte Sul, s/n 

Centro - Campos Lindos-TO 

Fone: (63) 484-1128 
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Aniversários de setembro 

Hilterlene Matos Pinto 

12-09 - Hilterlene Matos Pinto, estuda a sétima série no Colégio do Sertão Maranhense, é 
filha do casal Vanda Maria e José Eliones e irmã da funcionária da FMS, Daiana Matos. 

Miguel Borges Neto 

12-09 - Miguel Borges Neto, funcionário aposentado do Banco do Brasil, colaborador e 
assinante de nosso jornal e grande amigo de nosso editor. 

Noel Azevedo Lang 

14-09 - Noel Azevedo Lang, executivo de multinacional e proprietário rural em Carolina, 
muito ligado à sua terra e sua à família, é casado com a professora Ivone. 

Laudilina Cardoso 

15-09 - Laudilina Cardoso, esposa do prefeito de Nova Olinda-TO. Derocy Cardoso. 
Laudilina, além de ser primeira-dama trabalha na área de ação social no município. 

Antônia Santos 

16-09 - Antônia Santos, amiga e colaboradora da FMS em Balsas, secretária da firma 
Estação do Móvel Veneza. 

Kenise Melo Maranhão 

16-09 - Kenise Melo Maranhão, esposa do dr. Carlos Ernani M. Rêgo, professora do 
Colégio Marista em Goiânia, onde residem. 

lane Carvalho Gonçalves 

18-09 - Dona lane Carvalho Gonçalves, esposa 

do ex-prefeito e intelectual Genésio Gonçalves, gran- 

de amigo de nosso jornal. 

18-09 - Jô Santos, diretora da Rádio Norte-Sul em Estreito e irmã da locutora, Joice 
Salles. 

18-09 - Catão Maranhão, jornalista, ex-deputado estadual e diretor-proprietário do jornal 
"A Tarde". Catão reside em Goiânia. 

Metilene Maranhão 

19-09 - Metilene Maranhão, viúva do escritor e 

compositor Alfredo A. Maranhão. 

Maria Lenir 

21-09 - Maria Lenir N. Pinto, empresária, esposa 

do sr. José Eduardo N. Pinto, proprietário dos Super- 

mercados Panificadora Anápolis e Buganville Aná- ^ 

polis. 

Juca Lima 

22-09 - Juca Lima, funcionário da Gráfica Brasil, em Imperatriz, e supervisor de diagra- 
mação da FMS. Juca é casado com Maria de Fátima e de dois lindos garotos. 

tf". 

Márcio F. Braga 

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

Jfoíefj ousada Qlniuersaí 

Localizado na 

BR-230, 

n0 356, ao 

lado da Auto 

Peças Coelho 

Apt0s com ar condicionado, televisão, interfone e garagem. 
Prédio recém-construído. Preços acessíveis apartir de R$ 15,00. Temos apfs com duas ca- 

mas, casal e de solteiro. 
Proprietários: Luís Coelho Filho e lldenê Moura Coelho Fone: (99) 531-9155 

UNIVERSM 

10TEL | 
HOll 

Grande estoque de peças para carretas, caminhões, 

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

AUTO PEÇAS UNIVERSAL 

Procure a AUTO PEÇAS UNIVERSAL, com alinhamento, balanceamento e 

escapamento na cidade de Balsas. 

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

Fone: (99) 541-3258 Balsas-MA 

Dia 26 de agosto, formou- 
se em Economia pela UFMA 
(Universidade Federal do Ma- 
ranhão), em São Luís, Már- 
cio Fonseca Braga, funcioná- 
rio do Banco do Brasil em 
Carolina, casado com Lusine- 
te M. Braga, com quem têm 
dois filhos Mônica e Felipe. 

Márcio é filho de nosso 
editor e da professora Maria 
Genoveva. 

Padre Pedro visita a Folha do Maranhão do Sul 

Dia 8, esteve visitan- 

do nossa redação o vi- 

gário da Paróquia São 

Francisco de Assis, no 

município de Axixá-TO, 

padre Pedro, nosso as- 

sinante e nosso amigo. 

Pe. Pedro aniversariou 

dia 19 de agosto. A 

equipe da FMS deseja- 

lhe felicidades. 

EWlAlJiRAimtiM 

5-vi|;: 

fl 

O padre Pedro (à direita), em frente à 
sede da Folha do Maranhão do Sul, em Carolina 

Neusilene Campos 

08-09 - Assistente da Promotoria de Justiça de Goia- 

tins, ex-funcionária da FMS. 

•r 

Itelina 

Duarte da Silva 

12-09 - Itelina Du- 
arte da Silva, mãe de 
Jucilene Duarte Beck- 
man. Sua família dese- 
ja um feliz aniversário 
e que essa data se pro- 
longue por muitos 
anos. 

Dom Franco 

Masserdotti 

13-09 - üom Franco 
Masserdotti, bispo da Di- 
ocese de Balsas, um 
dos prelados mais cul- 
tos e progressistas da| 
igreja católica no sul do 
maranhão. 

i ífe i 

Eunice Honaiser 

12-09 - Eunice Honaizer, colaboradora da APAE, 

e esposa do empresário Francisco Honaizer, pre- 

sidente da Lavronorte, em Balsas. 

O supermercado mais 

BARATO da cidade 

vendendo de tudo 

a Preço de Promoção 

com entrega a domicílio 

UNlAO 

Ruas dos Operários, 677 - Saída 

p/o Brejinho- Fone: 531-3599 

/ 

- - 

Riachão-MA (99) 531-0314/9007 

Asssine a 

Folha do 

Maranhão 

do Sul 

Fone: (99) 

531-2464 

COOPERATIVA 

DE CRÉDITOS 

De 10 mil a 840 mil reais p/ compra de 

Imóvel Rural, Residencial, Sítios, Cháca- 

ras, Fazendas, Caminhões, Maquinários 

ou Capital de Giro. Prest/ S/ juros a partir 

de 84,00. 

Liberação S/ Burocracia 8/ SPC SI 

Serasa. Em apenas 24 horas 

Não é consórcio. 

(Oxx3i ) 3337-1823 

(OXX31) 9946-7303 
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Vilã 

ATACADO DE MERCADORIAS EM GERAL 

Rua Ceará, n0 356 - Quatro Bocas 

Fone/Fax: (99) 525-4116 / 525-3359 

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

SI 
nOMUtA IX) liH.vmNS 

VIAGENS, ENCOMENDAS 

E FRETAMENTO 

RESERVAS 24 HORAS EM: 

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

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

Via conexão Carolina 

06:00H (99) 531-2283 

ÃO £< 

Fotos de Casamento, Documentos, Reportagens e 

Filmagens em VHS e Materiais Fotográficos em Geral. 

Telefax: (99) 541-2638 - Rua Gomes de Sousa, 656 - Balsas-MA 

Assembléia Legislativa do Tocantins 

Parlamentares discutem fechamento da Fiespen 

As discussões ocorridas dia 
31, no Plenário da Assembléia 
Legislativa, pairaram sobre a 
questão do fechamento das por- 
tas das Faculdades Integradas de 
Ensino Superior de Porto Nacio- 
nal (Fiespen), através de uma li- 
minar do Ministério Público Fe- 
deral. O juiz substituto da 1" Vara 
Federal, Marcelo Eduardo Rossil- 
to Bassetto, determinou a imedi- 
ata interrupção de toda e qualquer 
atividade de educação superior até 
que ocorra o credenciamento da 
instituição de ensino. O pedido 
de liminar foi ingressado pelo pro- 
curador da República, Israel Sil- 
va, na segunda-feira, dia 30. 

Vários deputados estaduais 
presentes na sessão, principal- 
mente os que representam a re- 
gião de Porto Nacional, se mani- 
festaram contra o fechamento da 
Fiespen, alegando que a universi- 
dade é necessária para a região e 
prometeram buscar uma solução 
para que os universitários não 
sejam prejudicados. Um grande 

número de alunos, professores e 
coordenadores de cursos da Fies- 
pen se reuniu na tribuna geral da 
Assembléia em busca do apoio 
dos deputados estaduais. 

O presidente da Assembléia, 
deputado Vicentinho Alves (PL), 
disse que a decisão da Procura- 
doria da República foi "extrema". 
Na opinião dele, se existem irre- 
gularidades que desabonem a ma- 
nutenção da Fiespen, elas deveri- 
am ser corrigidas sem que a insti- 
tuição precisasse ser fechada. "Se 
há uma falha, não apliquemos um 
veneno, mas sim um remédio", 
posicionou-se, sugerindo, ainda, 
a criação de uma Comissão Parla- 
mentar que interceda junto à Pro- 
curadoria da República. 

Também insatisfeito com a 
decisão do Ministério Público Fe- 
deral, o deputado Carlos Henri- 
que Gaguim (PTB), apresentou, 
em regime de urgência, um reque- 
rimento solicitando à diretoria de 
Ensino Superior do Ministério da 
Educação à imediata instauração 

de um procedimento para o cre- 
denciamento da Fiespen e o re- 
tomo das aulas. Já o deputado 
Fábio Martins (PSDB) informou 
que estará encaminhando um ofí- 
cio ao Ministério da Educação so- 
licitando uma audiência para tra- 
tar do assunto. 

Um dos motivos que levaram 
o Ministério Público Federal a 
pedir a liminar foi por entender 
que a Fiespen é uma instituição 
privada e, por causa disso, a com- 
petência para o fornecimento do 
credenciamento é do Ministério 
da Educação, não do Estado, 
como foi feito no final de maio 
passado. A instituição tem cerca 
de 410 alunos e está em funcio- 
namento desde o mês de junho 
deste ano, oferecendo os cursos 
de Administração, com habilita- 
ção em Sistema de Informação; 
Arquitetura e Urbanismo; Comu- 
nicação Social, com habilitação em 
Rádio/TV; Engenharia Civil; En- 
fermagem; Fisioterapia; Odonto- 
logia; e Medicina. 

MOTOMIL #YAMAHA 

& 

YBR-125 XTZ-125 

20% de entrada 

+ 36 fixas 

CDIXISURCia 

IMACIOIMAL 

YAMAHA 

60 

Imperatriz-MA - Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1121 - Fone: (99)525-2329 
Porto Franco-MA - Trav. Carolina, praça da Rodoviária - Fone: (99) 571-9319 
Carolína-MA • Fone: (99) 531-2342 - Falar com Alessandro 

Carolina-Campos Lindos 

Transporte-se e envie encomendas com 

segurança com a Empresa João Murilo. 

Carolina-Campos Lindos 

\ Campos Lindos-Carolína 

[Fone; (99) 531-3675 CeL; 99796186 - Rua Tapajós, 94 - Carolina-MA 

4 Empresa Murilo» 

INETH C^ortj^ecçõeó 

Moda e "Estilo Eara Você 

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

Irony Martins de Sonsa 

Proprietária 

Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus 

planos serão estabelecidos (Pv.l6;3). 

Rua Paulo Ramos S/N Centro - Balsas-MA 

CEP: 65.800-000 Fone: (99) 541-2246 

O Antônio da Van pede 

seu voto para vereador 

Arney - 

para prefeito 

Adi- 

para vice 

CREDITO 

LIBERADO TRANSFIRO 

75.000,00 ENTR. 6.100,00 + PREST. 

662,00. 

90.000,00 + ENTRADA 7.200,00 + 

PREST. 795,00. 

COMPRAR IMÓVEIS, INVEST. E 

OUTROS. 

CONS. N/CONT. 

(Oxx31) 3371-1873 
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Jonas Demito dirige-se 

à população de Balsas 

Ao povo de Balsas 

Gostaria de me dirigir, atra- 
vés da imprensa, a toda a po- 
pulação de Balsas, independen- 
temente da sua origem, prefe- 
rência política ou classe social. 
Dirijo-me a todos vocês como 
Prefeito desta cidade, como ci- 
dadão e como homem. Vi em 
atos recentes, algumas notas so- 
bre a minha pessoa, marcadas 
de um forte caráter de oportu- 
nismo político e contendo pa- 
lavras e insinuações que podem 
causar dúvidas ou interpreta- 
ções errôneas que podem vir a 
ferir a moral e o comportamen- 
to que sempre norteou a minha 
vida. 

Fui eleito Prefeito de Bal- 
sas embalado pelos sonhos 
que sempre tive de ver esta 
cidade melhorar e ver o povo 
com uma vida menos sofrida. 
Muitos e grandiosos foram os 
planos, os projetos e as pro- 
messas. Tinha eu a real intenção de cumpri-los. Vá- 
rias também foram as frustrações que tive de passar 
ao me deparar com a realidade: um município de 
território imenso e uma receita muito baixa. A arre- 
cadação do município de Balsas é incompatível cora 
o seu tamanho e a sua vontade de crescer. 

Tendo sido eleito por uma coligação partidária de 
oposição ao grupo político que ainda detém o poder do 
Governo Estadual, encontrei muitas dificuldades na ob- 
tenção dos recursos que precisava para por em prática 
as obras e as ações que planejei e prometi a todos vocês. 

Com uma arrecadação municipal baixa e com as 
dificuldades de apoio junto ao Governo Estadual bus- 
quei o apoio do Governo Federal, como forma de tra- 
zer os recursos necessários para efetuar as melhorias 
que o povo de Balsas necessitava com urgência. Apro- 
ximei-me do partido do Presidente da República e do 
Partido dos Trabalhadores, por encontrar neles o pro- 
jeto que pudesse atender as esperanças do povo assim 
como eu o desejava. Recebi uma festiva recepção dos 
seus dirigentes nacionais e uma enorme série de pro- 
messas de apoios e obras que, certamente, seriam de 
importante serventia para a nossa cidade. 

Consolidando a aliança com o Partido dos Traba- 
lhadores, promovi uma reforma administrativa dando- 
lhe todo o espaço e até além de que foi exigido. Tudo o 
que fiz foi para servir melhor a nossa cidade e o nosso 
povo. 

Com a chegada do período eleitoral, por questões 
familiares e por ter encontrado uma candidata suscep- 
tível de continuar o trabalho iniciado, afastei-me da 
disputa de uma reeleição e indiquei o nome para con- 
correr como representante do nosso grupo político ao 
cargo de Prefeita de Balsas. A disputa eleitoral dispa- 
rou uma série de exigências e posições que. como Pre- 
feito, responsável e desejoso de atender à Lei de Res- 
ponsabilidade Fiscal não podia cumprir. Buscava ati- 
tudes e respostas à altura da riqueza das ideologias 
sociais e só recebi de volta as atitudes de radicalismo e 
intransigência. 

#- 

Jonas trata bem todas as pessoas; 
com os humildes, é carinhoso 

Muitos de vocês me conhe- 
cem. Nunca fui homem de to- 
mar atitudes que pudessem 
prejudicar alguém ou que tives- 
sem sinais de vingança ou in- 
tenção de causar mal. Sou, por 
natureza e formação religiosa, 
um homem bom, um homem 
que busca a mansidão nos meus 
atos. 

Na minha busca de conse- 
guir realizar os programas tão 
necessários ao bem-estar do 
povo, fui traído e, hoje, lendo 
as colocações e as notas de es- 
clarecimento, sinto-me como 
objeto facilmente descartável. 
Faço questão de lhes dizer que 
já havia falado aos secretários 
do meu Governo, filiados ao 
Partido dos Trabalhadores, que 
havia chegado o momento de 
dizer "UM BASTA". Em reu- 
niões repetidas, diversas suges- 
tões foram apresentadas para 

que as decisões fossem tomadas em conjunto e não só 
por um pequeno grupo fechado como vinha aconte- 
cendo. Era a única maneira para pensar na possibilida- 
de de um trabalho onde todos e todas pudessem se 
unir, animados pelo mesmo espírito. Não foi possível 
porque a decisão de me excluir da campanha eleitoral 
havia sido planejada há muito tempo. Extensivamente 
produziu-se a mesma exclusão para candidatos e par- 
tidos da coligação. Diante da recusa minha em me con- 
formar com esta situação, os secretários ligados ao 
Partido dos Trabalhadores apresentaram seu pedido 
de exoneração. Apesar do ocorrido, acrescento que eu 
e a minha equipe continuaremos a apoiar a nossa can- 
didata à prefeitura de Balsas. 

Venho hoje, à frente de toda a população de Bal- 
sas, dizer que sou plenamente consciente de não ter 
conseguido realizar todas as promessas e sonhos que 
tinha idealizado para esta cidade seja por falta de re- 
cursos ou de apoio político, mas permanecerei até o 
último minuto do derradeiro dia do mandato que os 
senhores e as senhoras me outorgaram para adminis- 
trar, buscando as formas possíveis de trazer o bem 
estar para todos e todas. Sairei da Prefeitura pela por- 
ta que entrei, a porta da frente, depois de ter passado 
a faixa como é de praxe. Sairei com a cabeça erguida e 
com a dignidade de quem tem a consciência de ter dedi- 
cado e oferecido todos os esforços possíveis ao povo 
que o elegeu. 

Sei que continuarei a ser merecedor da sua mão 
amiga estendida como um símbolo de amizade. Tenho 
sofrido muito pelas dificuldades insuperáveis que en- 
contrei. mas jamais terei sofrimentos de consciência 
por ter enganado o povo ou por ter cometido ato que 
pudesse me envergonhar. 

Que Deus abençoe a todos. Obrigado. 

Balsas, 27 de agosto de 2004. 

Jonas Demito 

a do Fazendeiro 

Produtos Agropecuários 
MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO 

f Tintas 

para 

Veículo 

rj 
ULxà 

y Materiais1 

|| Esportivos 

RuaAntomo 

Jacobina, 1225 

Balsas-MA 

Coligação "Força da União 

Garante o Progresso", realiza 

showmício em Filadélfia-TO 

; AS 

Carlos Martins, tendo à sua esquerda o deputado Palmeri Bezerra, o prefeito Misô 
Alencar e líderes da Coligação "Força da União Garante o Progresso" 

541-307T 

541-3498 

Antônio Bekman 

Dia 04, em Filadélfia, foi 
realizado um grande show- 
mício do candidato a prefeito 
Carlos Martins e seu vice 
Guilherme, que teve partici- 
pação do prefeito Misô 
Alencar e do deputado Pal- 
meri Bezerra e sua esposa 
Vera Bezerra. 

O showmício teve início 
às 21:00 hs e foi animado 
pela Banda Vendaval de 
Imperatriz-MA. Milhares 
de pessoas estiveram no 
showmício, aplaudindo os 
oradores. 

Discurso do prefeito 

Misô Alencar 

Agradeço a esse povo 
maravilhoso de Filadélfia que 
tem sempre me dado um gran- 
de apoio, nesses três manda- 
tos que recebi no município. 
Mas agradeço em especial a 
minha querida esposa Mari- 
valda que vem me acompa- 
nhando como uma mulher in- 
cansável, sempre disposta a 
lutar ao meu lado. 

Trabalhei terminantemen- 
te para proporcionar ao povo 
de Filadélfia uma vida melhor 
em todos os sentidos; procu- 
rei sempre dotar a nossa ci- 
dade e o interior de educação, 
saúde, estradas vicinais, asfal- 
to e esporte. Se o povo quiser 
que essas obras continuem, 
votem em Carlos Martins. 

Vera Bezerra ao lado da esposa do deputado Palmeri 
Bezerra e Marivalda Alencar, esposa do prefeito Misô 

Alencar, no comício dia 4 

pronunciamento do 

candidato a prefeito 

Carlos Martins 

Carlos Martins iniciou 
seu discurso com a oração 
"Pai Nosso", e fez a apre- 
sentação da sua família e 
dos seus candidatos a vere- 
ador, e do seu vice-prefeito. 
Guilherme, e agradeceu a 
presença do deputado esta- 
dual Palmeri Bezerra que 
estava no comício, represen- 
tando o Governo do Estado, 
do prefeito Misô Alencar e 
da população em geral. 

"Caros amigos, me po- 
nho hoje diante de vocês 
como um candidato dispos- 
to a trabalhar com transpa- 
rência e perseverança para 
continuar e melhorar ainda 
mais este município que já 
vem sendo bem administra- 
do pelo prefeito Misô. Te- 

Foto parcial do shomício do dia 4, em Filadélfia 

mos que manter nossa par- 
ceria: Prefeitura, comunida- 
de, entidades organizadas da 
sociedade e os governos es- 
tadual e federal. Cora essa 
união de cada companheiro 
é que iremos governar Fila- 
délfia. 

No entanto, precisamos 
estar preparados para os 
grandes desafios e embates 
futuros que vamos enfren- 
tar juntos. Por isso estou 
aqui para pedir o voto de 
cada cidadão e dizer que 
não vão se arrepender do 
voto que me derem". 

Discurso de 

Laert Lopes, coorde- 

nador da campanha 

Laert Lopes coordena- 
dor geral da campanha do 
dr. Carlos Martins, ao dis- 
cursar, ressaltou, o que ou- 
viu de muita gente, que des- 
de 1963 não haviam visto 
tanta gente prestigiando um 
comício e participando de 
uma passeata que contou 
com aproximadamente 180 
carros. 

Em seu discurso também 
fez um pedido ao povo dos 
povoados Canabrava, Rodi- 
ador, Bielândia e toda Bar- 
raria: 

"Meu povo não se enga- 
ne com um sujeito chama- 
do Dalcivan, abram seus 
olhos quando ele for bater 
em suas portas com falsas 
promessas." 
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Grande desfile de 7 de Setembro, em Imperatriz 

» ae-j"* 
• - 

Universitários defilam na Av. Getúlio Vargas 

A banda do Amaral Raposo, como sempre, 
foi ponto alto no desfile 

Além de milhares de 

alunos dos colégios mu- 

nicipais e estaduais, de- 

filaram pelotões do 50 

BIS, os portadores de es- 

pecialidades especiais, a 

Sedes (Secretária de De- 

senvolvimento Social), a 

Casa do Idoso de Bem 

com a Vida, o PETI (Pro- 

grama de Erradicação do 

Trabalho Infantil, a Ban- 

da do Amaral Raposo, 

grupos que apoiam o Ma- 

ranhão do Sul, a Escola 

Adventista, o grupo de 

Música Professor Moi- 

sés Araújo, o PAC (pro- 

grama de Atenção à Cri- 

ança) 

Assistiam o desfile o 

vice-prefeito de Impera- 

triz, o comandante do 50 

BIS , o jornalista Josafá 

Jomar Fernandes 

transforma Imperatriz 

A construção de 21 obras 
nas áreas da educação, saúde 
e infra-estrutura urbana mu- 
dam o aspecto urbanístico, 
gera emprego e impulsiona o 
setor da construção em Impe- 
ratriz, a segunda maior cidade 
do Maranhão. É o maior volu- 
me de obras realizadas no 
momento em qualquer cidade 
do Maranhão, do Piauí, do 
Tocantins e do Pará. 

Os investimentos chegam 
a aproximadamente R$ 8 mi- 
lhões, provenientes de convê- 
nios junto ao Governo Fede- 
ral, emendas da deputada fe- 
deral Terezinha Fernandes 
(PT-MA) com a contraparti- 
da da Prefeitura de Imperatriz. 

As obras constam da cons- 
trução de quadras poliesporti- 
vas no Jardim Planalto, no 
povoado Lagoa Verde, na re- 
gião do grande Bacuri e na Vila 

Conceição I. 
A Prefeitura também está 

construindo diversas pontes 
em concreto armado, como 
as que ficam na Rua Pará, no 
bairro Nova Imperatriz, e da 
Rua Estreita, no bairro Bacu- 
ri, imprescindíveis para otimi- 
zação do tráfego de veículos 
e pedestres. 

Na área da saúde, o go- 
verno Democrático e Popular 
investe na construção da Uni- 
dade Mista de Saúde da Vila 
Nova, que atenderá os mora- 
dores das regiões do Parque 
Santa Lúcia, Sanharol, Parque 
das Mangueiras, Parque Aír- 
ton Senna, Vila Fiquene e Par- 
que Morada do Sol, inclusive 
com internação para até 12 
horas. 

Além disso, a prefeitura 
constrói mais dois postos de 
saúde - um localizado na Ave- 

nida Liberdade, na Vila Cafe- 
teira, e a reforma e ampliação 
do Posto da Vila Lobão. A ci- 
dade de Imperatriz também 
ganhará um moderno Centro 
de Especialidades, situado na 
Avenida Dorgival Pinheiro de 
Sousa, no Centro e o Hospital 
Municipal foi completamente 
transformado e aparelhado 
com 13 UTFS e aparelhos 
modernos. 

"Estas obras são conside- 
radas fundamentais à popu- 
lação de Imperatriz, que vêem 
no governo Jomar Fernandes 
a sua competência e empe- 
nho administrativo em reali- 
zar obras de médio e grande 
porte, resultando em benefí- 
cios diretos à comunidade 
carente", frisou o secretário 
da Infra-estrutura e dos 
Transportes (Sinfra), Expe- 
dito Barroso. 

Em Estreito, Dr. Bernardlno 

e professora Benedita 

cresceram nas pesquisas 

Segundo avaliações de en- 
tendidos na política de Estrei- 
to, o dr. Bemardino Milhomem 
(PDT) e a professora Benedi- 
ta (PT), estão crecendo e a 
tendência é crescer mais com 
a renúncia do dr. Benedita 
Moreira. 

Hoje, pela manhã, como 
não localizamos o dr. Bemar- 
dino, conversamos com sua 
esposa, Lucélia, e com seus 
filhos, que estão entrosados 
em sua campanha - Sua espo- 
sa nos declarou: 

— Seu Waldir Braga, o se- 
nhor terá grande surpresa com 
as eleições de Estreito. O Ber- 
nadino está mais forte do que 
o senhor imagina, o povo não 
acredita mais nos outros can- 
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didatos e todos são ligados aò 
grupo Sarney... 

E comício, quanto farão? 
— Esperamos que a de- 

putada Terezinha Fernandes 

ProE Benedita 

marque um comício, há bas- 
tante tempo, pois vem rece- 
bendo a cada dia mais 
apoio. Estamos tranqüilos e 
confiantes. 

Ramalho, o comandante 

da Marinha, da Aeronaú- 

tica, do Corpo de Bom- 

beiros e do 3o BPM, a Se- 

cretária de Saúde, Secre- 

tária de Governo, partici- 

pação da dra. Graça, juí- 

za em Imperatriz. 
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Grupo representando o Comitê Pró-Maranhão do Sul 

Jomar e Terezinha Fernandes 

A região precisa de Jomar 
e Terezinha Fernandes, no 
momento em que eles têm e 
apoio do governo federal e 
ganham força no Estado. 

Jomar pode transformar 
Imperatriz, com a alavanca 
que representa a deputada 
Terezinha Fernandes, no cen- 
tro que irradiará desenvolvi- 
mento e fonte de empregos 
para todo o Sul do Maranhão 
do Sul, construindo uma es- 
trutura que possa atender as 
necessidades da nossa popu- 
lação desassistida e sem hori- 
zontes, espalhada do Vale do 
Tocantins, ao Rio Balsas e ao 
Parnaíba. 

É preciso aproveitamos 
este momento histórico, que 
não é fácil acontecer muitas 
vezes: um prefeito lutador, 
honesto e trabalhador; uma 
deputada inteligente com pro- 
fundas ligações com os minis- 
tros do governo federal e com 
o próprio presidente da Repú- 
blica, um nordestino filho de 
retirantes, que conhece bem 
os problemas de nossa região 
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Jomar confraterniza com o povo 

Terezinha Fernandes tem conseguido carrear para 
Imperatriz milhões de reais que se transformam em obras 

Prefeitura constrói Centro de 

Bspetialidades de Imperatriz 

Ascom - A secretária mu- 
nicipal de Saúde (Semus), Ira- 
cilda Viana, informou que está 
sendo construído pelo Minis- 
tério da Saúde em parceria 
com a Prefeitura de Impera- 
triz, o Centro de Especialida- 
des de Educação e Saúde, lo- 
calizado na Avenida Dorgival 
Pinheiro de Sousa, no antigo 
prédio da Central de Ambulân- 
cias 192. 

"O prédio disporá de um 
auditório com capacidade para 
400 pessoas. No geral, são 90 
metros quadrados de área 
construídos, gerando empre- 
gos e renda (diretos e indire- 
tos) a 60 trabalhadores do se- 
tor da construção civil de Im- 
peratriz", disse ela. 

O secretário da Infra-es- 
trutura e dos Transportes (Sin- 
fra), Expedito Barroso, contou 
que "esta é mais uma obra que 
vem sendo executada na cida- 
de graças a competência e 
empenho do prefeito Jomar 
Fernandes e da deputada fe- 
deral Terezinha Fernandes". 

Dados técnicos 
O Centro de Especialidades 

de Educação e Saúde terá seis 
consultórios de especialidades 
médicas, sendo cinco deles 
com banheiros, enfermaria 12 
horas (chamado hospital dia) 
e duas salas de observação. 

Expedito Barroso revelou 
ainda que estão sendo cons- 
truídos oito leitos, sendo qua- 
tro masculinos e quatro femi- 

ninos que atenderão uma mé- 
dia de 240 pessoas ao mês, no 
Centro de Especialidades de 
Imperatriz. 

"O prédio disporá ainda de 
salas para o setor administrati- 
vo, de inalação, de curativos, 
de vacinação, farmácia básica 
e posto de enfermagem e esta- 
cionamento para 20 veículos", 
contou o secretário da Sinfra. 
A obra prevê um investimento 
aproximado de R$ 715 mil. 

Expedito Barroso assinalou 
que a obra está em fase adian- 
tada, ou seja, mais de 35% 
concluídas. A previsão de en- 
trega do prédio do Centro de 
Especialidades de Imperatriz 
ocorrerá no final do mês de 
setembro. 

ENGENHARIA DA LUZ 

ILUMINANDO MELHOR O SEU MUNDO 
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