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A vitória de João Castelo despertou 

entusiasmo no Sul do Maranhão 
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João Castelo desembarca 
em Carolina vitorioso 

Em primeiro lugar porque Flávio 
Dino, embora ilustre e conceituado, 
é desconhecido da população do Sul 
do Estado. Porque sabemos, ele nun- 
ca esteve em Porto Franco, Estreito, 
São João do Paraíso, Carolina, Ria- 
chão, Balsas, Alto Parnaíba, finalmen- 
te, nunca esteve em 90% das cida- 
des que compõem a região mais pro- 
missora do Estado, onde se encon- 
tram os tres mais ricos municípios 
do interior dõ Maranhão (Imperatriz, 
Acailândia e Balsas). 

Ora, não o conhecendo e conhe- 

cendo e admirando o ex-governador 
João Castelo, que deixou sua marca, 
quando governador, em toda a região, 
era inevitável que torcêssemos pela 
vitória do ex-governador. 

Em Imperatriz, Carolina, Balsas e 
Alto Parnaíba, não somente João Cas- 
telo deixou obras e realizações, como 
deixou amigos que permanecem até 
hoje, como a família do deputado es- 
tadual Absalão Coelho, o ex-prefeito 
José Olímpio Barboza e seus familia- 
res, em Carolina; o prefeito de Bal- 
sas, a família do empresário Moizés 
Coelho (falecido), o prefeito Chico 
Coelho, seu pai e seus irmãos; a fa- 
mília Fonseca, com destaque para o 
ex-prefeito Paulo Fonseca; o político 
e empresário Zuza Soares; o Renan e 
o Rochinha (todos já falecidos), em 
Alto Parnaíba. 

A ligação de João Castelo com o 
Sul do Maranhão era tão íntima que 
ele, quando deputado federal e gover- 
nador vinha assistir casamentos e 
passar o reveillon em Carolina, parti- 
cipando de festas e de eventos im- 
portantes em imperatriz, onde cons- 
truiu os prédios da Prefeitura, da Câ- 
mara Municipal e do Fórum; e, em 
Balsas, onde, entre outras obras, 
construiu a grande ponte de cimento 
sobre o Rio Balsas, na Ma-006, que 
permitiu a moderna agricultura de soja, 
em Tasso Fragoso e Alto Parnaíba ; 
neste ultimo município ele fez amiza- 

João Castelo Prefeito 
eleito de São Luís 

des sólidas com Zuza Soares, Renan 
e Rochinha. Nos, que fomos também 
um de seus amigos, desde a época 
em que ele foi diretor do banco da 
Amazônia, e éramos presidente da As- 
sociação Comercial e Industrial de 
Carolina, tendo como vice presiden- 
te o saudoso líder carolinense Frede- 
rico Martins de Azevedo e, como se- 
cretário, o ex-prefeito Genésio Gon- 
çalves, quando conseguimos a aber- 
tura da agência do Banco do Brasil 
em Carolina, não podemos esquecer 
a maneira como ele nos recebia na 
sede da instituição, abrindo-nos com- 
pletamente as portas de seu gabinete. 
Portanto o Sul do Maranhão está fe- 
liz com a vitória de Castelo. 

Projeto Museu Histórico de Carolina 

WALDIR AZEVEDO BRAGA 

No próximo dia 8, realiza-se em Brasília 
uma importante festa de lançamento do 
"Projeto Museu Histórico de Carolina", re- 
alizada pela Associação Carolina Via Verde, 
que tem como secretário executivo o jovem 
e brilhante professor carolinense Rodolfo 
Medeiros Cunha Forte. 

Diz o convite que recebemos: "O even- 
to tem por objetivo congregar carolinenses e 
amigos em torno da criação do museu histó- 
rico de Carolina, cidade que desde sua colo- 
nização e durante o curso de sua história se 
constituiu deelcmentos significativos para 
a memória da região pelo legado histórico, 
educacional e cultural, assim como pelos 
relevantes acontecimentos e personagens que 
a construíram, sendo considerada em tem- 
pos áureos a "Princesinha do Tocantins." 

Inegavelmente a fundação do Museu de 
Carolina possibilitará resgatar c preservar a 
memória de Carolina, sendo falo importan- 
tíssimo, que.deve ser aplaudido por todos 
os carolinenses. Quando éramos secretário 
da Mesa da Câmara Municipal de Carolina 

e fomos redator da Lei Orgânica do Municí- 
pio, propusemos no projeto elaborado para 
base da discussão da Lei Orgânica aprovada 
em 01/04/1990 e sancionada na mesma data. 
Quando propusemos a criação do museu de 
Carolina. citamos como um dos fatos que 
nos preocupavam a coleção do jornal "A 
Tarde", do saudoso e grande jornalista Ca- 
lão Maranhão, que fixou cm suas paginas 
todos os acontecimentos importantes ocor- 
ridos em Carolina e em toda a região, duran- 
te cerca de aproximadamente 30 anos, e que 
está ameaçada de perder-se. 

Levando em conta que Carolina não pos- 
suía uma estrutura em condições de conser- 
var, sem mutilação, o acervo que o museu 
reunisse, transformamos o museu cm Casa 
da Cultura, que, aprovada e constando da 
nossa Lei Orgânica, nunca se transformou 
em realidade, funcionando nela atualmente 
apenas a Biblioteca Odolfo Medeiros. Nos- 
sa cultura que nasceu com Aníbal Mascare- 
nhas e a professora Crisantina Monturil; 
cresceu e se tomou importantíssima no Co- 
légio Carolinense, dirigido pelo professor 
Odolfo Medeiros, c no Instituto Renascen- 

ça. dirigido pelo professor José Queiroz. 
Todos os carolinenses ilustres de hoje, in- 
clusive os que residem fora de Carolina. ti- 
veram suas raízes principais naqueles dois 
colégios, que prepararam a juventude que 
levou Carolina à posição destacada em toda 
uma imensa região. 

A Casa da Cultura possui uma boa bi- 
blioteca, mas não tem vida pois na biblio- 
teca aparecem poucas pessoas para pes- 
quisar ou retirar algum livro para consulta 
ou para ler. 

E nos colégios, durante o ano, os alunos 
e professores não lêem, em média, sequer 
um livro de literatura por mês. E quando se 
lança uma nova obra de escritor carolinense 
ou da região aparecem relativamente pou- 
quíssimas pessoas; só se consegue maior 
assistência, quando os diretores dos colégi- 
os levam seus alunos ou, em julho, quando 
há muita gente passando férias. 

Para se conservar e desenvolver o mu- 
seu projetado pela Via Verde é necessário 
desenvolver culturalmente nossa juventude 
c nosso povo, dcspertündo-os para a cultu- 
ra. E só se faz isso, através dos colégios. 

Dirigentes da América Latina pedem que Obama acabe com o 

embargo a Cuba e estabeleça novas relações com a América Latina 
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dos principais dirigentes da América 
Latina pediram que Obama acabe com 
o embargo a Cuba. 

"Espero também que acabe o blo- 
queio a Cuba, que não tem nenhuma 
explicação humana", disse o presiden- 
te Luiz Inácio Lula da Silva, após pe- 
dir que Obama tenha uma "relação 
mais forte com a América Latina, com 
o Brasil e com a África" para que os 
países mais pobres possam se desen- 
volver. 

O presidente da Bolívia, Evo 
Morales, exigiu o fim do embargo a Cuba 
e expressou seu desejo de os EUA "re- 
tirarem suas tropas de alguns países". 

O presidente da Venezuela, Hugo 
Chá vez, parabenizou Obama e disse que 
"chegou a hora de estabelecer novas 
relações entre nossos países e com nos- 
sa região, com base nos princípios do 
respeito à soberania, à igualdade e à 
cooperação verdadeira", segundo uma 
nota divulgada pelo Ministério das Re- 
lações Exteriores venezuelano. 

Péssima a estrada 

Carolína-Goíatins 

Goiatins é um município 
importantíssimo para Carolina. De todos 
os inúmeros municípios que giravam 
comercial e culturalmente em torno de 
Carolina, na sua época áurea, Goiatins, 
Barra do Ouro e Filadélfia são os únicos 
que ainda permanecem em sua órbita. 

Portanto, representa um prejuízo 
incalculável para Carolina, a situação 
deplorável da estrada que nos liga a 
Goiatins, ligada agora por rodovia 
asfaltada com Araguaína. 

E não adianta realizar um serviço de 
recuperação com piçarra e pontes de 
madeira. O tráfego gigantesco de 
carretas passando por Carolina para 
atingir Goiatins e Campos Lindo só 
resiste uma rodovia asfaltada com 
pontes de cimento. São em média 50 
carretas pesadas diariamente 
carregadas de soja. de calcário, de 
adubos e de máquinas. Somente o 
estado pode solucionar esse difícil 
problema. 

BR- 230 (TIROL 

chega em Riachão) 

Felizmente a TIROL chegou a 
Riachão com sua operação de tapa- 
buracos, o que permite percorrer o 
trecho Carolina - Riachão em uma 
hora ou pouco mais de uma hora. É 
uma grande vitória, sem dúvida que 
está alegrando a população dentro da 
previsão do dr. Raul, engenheiro res- 
ponsável pela obra. 

Agora a Tirol já iniciou o trecho 
Riachão - Balsas que, segundo nos 
informou o dr. Raul, provavelmente 

ficará pronto até 30 de novembro 
permitindo trafegabilidade normal 
entre Estreito - Carolina - Balsas. 

A partir de dezembro, a Tirol per- 
manecerá no trecho fazendo a ma- 
nutenção até abril, quando haverá a 
licitação para o início de outra etapa 
muito importante, que é da recons- 
trução da estrada. Para fazer manu- 
tenção, a Tirol já está limpando o 
acostamento para permitir a vazão da 
água das chuvas. 

Dr. Gildásío Ribeiro 

Dr. Gildásio Ribeiro, prefeito elei- 
to em Amarante, é um excelente mé- 
dico, grande clínico e cirurgião, além 
de um político nato, que conduz o 
povo ganhando-lhe a confiança com 
extrema facilidade, pela sua simpli- 
cidade e também da sua esposa. 

Na semana passada, estivemos 
em Fortaleza dos Nogueiras, onde 
foi prefeito por dois mandatos e a 
população até hoje pergunta por ele 

e guarda saudades do período em 
que administrou o município, um 
grande fator para a eleição do can- 
didato, também médico, Zé do 
Povo. 

A vitória de Gildásio em Amaran- 
te causou surpresa em toda região, 
mas seus adversários, perdendo nas 
urnas tentam derrotá-lo através de 
maquinações político-juridícas, oque 
é repelido pelo povo. 

Governador Jackson Lago 

Aníversariou dia 1° 

Dia primeiro, o governador 
Jackson Lago fez aniversário, 
comemorado festivamente pelos 
seus familiares, seus amigos e 
corre legionários. 

Jackson Lago em toda a sua 
vida, tem se portado com dignidade 
e coerência, mantendo-se fiel a 
seus ideais concebidos na sua 
juventude, conservados nos 
períodos mais difíceis, como os da 

Ditadura Militar, que dominou o 
cenário político brasileiro entre 1964 
até a década de 1980. 

No seu aniversário, o PDT. 
partido que Jackson abraçou desde 
sua vida estudantil, no Rio de 
Janeiro, e do qual nunca se afastou, 

permanecendo ligado a Leonel 
Brizola, nos seu momentos mais 
difíceis, prestou-lhe grande 
homenagem. 

Barack Obama presidente 
eleito do EUA 

Entrevista do dr. Edmar Oliveira, 

prefeito eleito de Riachão 
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Feira Nova do Maranhão forma 

sua Ia Turma de enfermagem " 
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Jackson Lago derrotou o 

esquema Sarney 

Com a eleição do prefeito de São Luís e a vitória do 
ex-governador João Castelo (PSDB), numa disputa com 
Flavio Dino (PC do B), ambos da base de apoio de 
Jackson Lago, sem que nenhum dos candidatos de 
Sarney tenha conseguido votação expressiva, as elei- 
ções municipais terminaram com o fortalecimento do 
atual grupo que governa o Estado e que venceu Rose- 
ana Sarney há dois anos. 

O PDT e seus aliados, destacando-se o PSDB, ven- 
ceram em todas as grandes cidades (São Luís, Impe- 
ratriz, Açaiiândia, Caxias e Balsas, perdendo apenas 
em Timon). No sul do Estado, os candidatos apoiados 
por Jakcson Lago registraram vitórias históricas, ven- 
cendo em 80% dos municípios. Em Porto Franco, Deo- 
clides Macedo (PDT) conseguiu mais de 90% dos vo- 
tos; em Balsas, Chico Coelho (PDT) cerca de 67% da 
votação, e o seu opositor (irmão do deputado Roberto 
Rocha, importante aliado de Jackson Lago) conseguiu 
cerca de 32% dos votos. 

Em Imperatriz, Sebastião Madeira obteve 51% da 
votação e, em Acailândia, lldemar disparou vencendo 
com 58%; em Carolina, João Aberto reelegeu-se com 
56%; em Estreito Zequinha Coelho (PDT) obteve 41% 
dos votos; em João Lisboa, dr. Emiliano (PDT), reele- 
geu-se com 44% dos votos, enfrentado 5 candidatos: 
o Dr. Edmar Oliveira em Riachão, a Vete em Itinga e o 
Dr. Gildásio, em Amarante, Francismar em São Raimun- 
do das Mangabeiras, todos com o apoio de Jackson 
Lago, derrotaram fortes opositores, para não citarmos 
as vitórias em municípios menores, destacando-se, 
entretanto Ita (PT), em Feira Nova, que após uma ad- 
ministração elogiada por gregos e troianos se reele- 
geu com 56% dos votantes. 

Não há dúvida, Jackson venceu e Sarney foi derro- 
tado nas eleições municipais, deixando distante o so- 
nho do velho cacique de retornar ao poder no Mara- 
nhão. Ele tem de contentar-se de poder ficar à sombra 
do presidente Lula, numa posição cada vez mais en- 
fraquecida. 

Sobre a vitória de Jackson Lago e dos partidos que 
o apoiam eis o que diz o historiador da UFMA, Wagner 
Cabral: 

"Além da derrota em São Luís, acentuou Cabral, o 
grupo Sarney saiu derrotado no estado como um todo. 
Dos 217 municípios maranhenses, dois terços passa- 
rão a ser administrados, a partir de janeiro de 2009, 
por prefeitos dos partidos que compõem a Frente de 
Libertação do Maranhão, liderada pelo PDT e PSDB. 

O PDT de Lago, por exemplo, salta de 10 prefeitu- 
ras, em 2004, para 65 depois dessas eleições. Já o 
PSDB, que tinha nove municípios sob sua administra- 
ção nas últimas eleições municipais, agora terá 25. 

"A aliança tucano-pedetista sai ainda mais fortaleci- 
da, pois venceu nas duas principais cidades do estado 
- São Luís e Imperatriz", ressaltou Cabral. Ele acredita 
que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de 
ter apoiado Flávio Dino, também sai fortalecido com o 
desfecho das eleições no Maranhão. 

"Lula ainda conta com o apoio do ex-presidente José 
Sarney e da senadora Roseana, em nível nacional, 
no estado a aliança que elegeu Jackson e agora Cas- 
telo também compõe a base do seu governo" 

"Tudo é loucura ou sonho no começo. Nada 
do que o homem fez no mundo teve início de 
outra maneira. Mas já tantos sonhos se reali- 
zaram, que não temos o direito de duvidar de 
nenhum" (Monteiro Lobato) 

FOLHA DO MARANHAO DO SUL 

Porta-voz do Sul do Maranhão e Norte do Tocantins 

AVENIDA ADALBERTO RIBEIRO, 179 
Diagramação; Iris Oliveira da Cunha Mte SIS-DRT/MA e Gráfica Brasil 
EDITOR-CHEFE 
Waldir Azevedo Braga 

REDATORA-CHEFE 
Elizabete Oliveira 

COLABORADORES 

Genésio Gonçalves Maranhão 
Maria Luiza Stein 
Euvaldo Carvalho e Silva 
Paulo de Tasso Fonseca 

Deusdedit Leal da Gama 
Osmar Walcacer 
Antonio Moreira Filho 
Ulisses Braga 
Tasso Assunção 
Adalberto Franklin 
Otávio Barros 
Luiz Gonzaga Barros 
Edmilson Sanches 
Antônio Cunha 
Maria Bogéa Thomé 
Paulo Noleto Queiroz 

Editoração Eletrônica - Editora FOLHA DO MARANHÃO DO SUL 
TELEFAX; (99) 3531-2464/ CELULAR: 8111-5574 - CAROLINA-MA 
E-mail: jiolhamasui@hotmail.com 

Artigos e matérias assinadas não refletem necessariamente a opinião desse jornal. 
Impressão: Gráfica Brasil - Rua Sergipe, 557-A Centro - Fone: (99) 

3524-8908 - Imperatriz-MA E-mail: graficabrasilit2@hotmaii.com 

Não há remédio para o 

sistema financeiro mundial 

Tudo nasce e morre. As 
estrelas, os planetas e 
os animais. Também 

nascem e morrem os sistemas eco- 
nômicos, financeiros, sociais e 
políticos. 

Nosso atual sistema está mo- 
ribundo e não recuperará sua vi- 
talidade: sofrerá crises periódicas, 
e, cada vez mais enfraquecido, 

será substituído palatinamente 
por outro sistema econômico-fi- 
nanceiro distributivo de rendas, 
de acordo com o nível das forças 
produtivas dominantes, que têm 
como seja expressão atualmente 
a grande indústria moderna; da 
mesma forma que no final da ida- 
de media a estrutura social e eco- 
nômica baseada no feudo foi sen- 

Fortaleza dos Nogueiras 

m 

O prefeito eleito José Arnaldo ao lado de sua 
esposa Katarina e de Nonato Macedo 

Após larga ausência, retomamos 
a Fortaleza dos Nogueiras, onde em 
nossa campanha para deputado esta- 
dual, em 1984, obti vemos cerca de 400 
votos, cidade que sempre nos atraiu, 
te na do nosso confrade da Academia 
Imperatrizense de Letras, o historia- 
dor João Rcnôr, c de outros grandes 
amigos, como o Nonato, da Casa do 
Fazendeiro, o Walber Queiroz, os No- 
gueiras, etc. 

Era um dia de terça-feira, achei a 
cidade muito simpática, cada vez mais 
movimentada, refletindo prosperida- 
de. agora com o reflexo da eleição do 
Médico José Arnaldo ( O Zé do 
Povo), amigo de outro médico famo- 
so, que foi duas vezes prefeito de 
Fortaleza dos Nogueiras, e agora elei- 
to em sua terra natal, Amarante, o dr. 
Gildásio Ribeiro, grande amigo da 
Folha do Maranhão do Sul. 

Fortaleza dos Nogueiras sentada 
sobre um derramamento de basalto, 
segundo técnicos da SUDENE c do 
famoso engenheiro agrônomo balsen- 
sc, o melhor solo do Estado do Mara- 
nhão, próprio para todas as culturas, 
incluindo floricultura, diziaoex-depu- 
tado federal Cid Carvalho, estando cer- 
cada por importantes municípios pro- 
dutores agropecuários, como Riachão, 
Mangabeiras, Nova Colinas, Formosa 

da Serra Negra, São Pedro dos Cren- 
tes, Feira Nova, Grajaú e Balsas. 

Depois de um período em que 
teve um prefeito ilustre, com experi- 
ência adquirida na direção dc bancos 
importantes, vivendo sempre num 
mundo distante da população de For- 
taleza dos Nogueiras, e, por isso, não 
conseguiu rccleger-se, ganhou agora 
um prefeito que se entrosa com a po- 
pulação, filho daquele pedacinho do 
Brasil,com a esposa filha da região, 
Katarina. de Formosa, parenta dc 
Zequinha Coelho, entendendo da po- 
lítica e dos anseios do povo, o médico 
José Arnaldo, que o povão chama de 
Zé do Povo. amanhece o dia comendo 
frito como café da manhã e ao meio 
dia, almoça o cozidão, ou o chambarí, 
gosta de forró e da musica sertaneja, 
ficando atendendo os doentes até a 
madrugada, quando necessário. 

Disse-nos o Nonato da Casa do 
Fazendeiro: "O Zé do Povo é o ho- 
mem que necessitávamos à frente da 
prefeitura, parecido com o dr. Gildá- 
sio; os dois são amigos; juntos com o 
apoio do dr. Jackson Lago. nosso ve- 
lho amigo, ninguém vai nos segurai." 

E o Nonato conhece bem o Zé 
do Povo, pois foi quem o filiou no 
PDT o apoiou desde o inicio a sua 
candidatura. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.001975-5 
CLASSE: 5Í10 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPIE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPD0.; SEBASTIANA DE ABREU BRINGEL E OUTRO 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
PRAZO:30 (TRINTA)DIAS 

FINALIDADE: 

NOTA: 

Fazer saber a todos Que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) cias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este Juízo e Secretaria se processam cs autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, do imóvel composto por 
uma área de terras medindo 44,1465 ha, parte de um todo 
maior registrado como "uma parte de terras indivisas de 
criar e lavrar no lugar Santa Maria, na data da Fazenda 
Canavieiras", nos termos da transcrição n0 7.531, Livro 3-E 
antigo, fls. 145v/146, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Caroüna, de propriedade de SEBASTIANA DE ABREU 
BRINGEL, brasileira, viúva, inscrita no CPFnc 253.549.653- 
49 e RG n0 112.564 SSP/MA. 

Publica-se o presente Edital para conhecimento de terceiros, 
que poderão opor impugnaçoes que julgàrem de seus 
interesses. 

Imperatrlz/MA, 28 de outubro de 2008. 

MAXIMC LUCAS ROSENDO MÁXIMO DE ARAÚJO 
Juiz Federal j 

do substituída pelo capitalismo. 
Quem lê sobre o Império Ro- 

mano, na sua época decadente, toma 
conhecimento de que Átila, rei dos 
Hunos, um dos líderes bárbaros mais 
temidos pelos romanos, mantinha 
seu exército na base do saque a regi- 
ões dominadas por Roma, ou, na 
época de paz, exigindo somas vul- 
tosas que o imperador romano pa- 
gava-lhe em moedas dc ouro. para 
não ser atacado. Átila não necessi- 
tava das moedas que não circulavam 
entre os bárbaros, mandava fundi- 
las c as transformava em objetos de 
ouro, pois estes é que tinham valor 
para seu povo e seus soldados. 

Como se verifica, o valor do 
dinheiro é relativo ao seu poder de 
compra: no Maranhão compramos 
1 quilo dc carne bovina de primei- 
ra por 6 dólares; no Japão. 1 quilo 
de carne bovina de primeira custa 
40 dólares. Até a última Grande 
Guerra as moedas tinham de estar 
lastreadas em ouro; hoje o lastro 
que sustenta o seu valor é o dólar, 
que cada vez mais se desvaloriza e 
vai sendo substituído pelo PIB 
(Produto Interno Bruto) e pela 
Balança Comercial Supcravitária, 
produzindo reservas em moedas 
estrangeiras. 

Atualmente, a China é detento- 
ra das maiores reservas mundiais em 
moedas estrangeiras, permanecendo 
até agora à margem da crise que afe- 
ta o sistema financeiro mundial. A 

verdade é que a causa da atual crise 
financeira é que a produção é muito 
maior do que o consumo, pois a es- 
sência do regime capitalista é a con- 
centração de renda. 

Para se sustentar, o capitalis- 
mo faz gueixas artificiais como a do 
Iraque c do Afeganistão, para ab- 
solver a mão-de-obra excedente,nas 
industrias para a guerra e nos exér- 
citos c destruir parle da riqueza 
construída, que terá de ser recons- 
truída; ou fechar fábricas; ou pro- 
voca falências c concordatas artifi- 
ciais: ou utiliza financiamentos atra- 
vés de títulos "podres" ou de che- 
ques sem fundo, que se escondem 
nos balanços fraudulentos, até o 
momento cm que há uma explosão 
c o sistema estremece no mundo in- 
teiro. Quanto mais o país é forte do 
ponto de vista capitalista, tanto 
mais ele sofre as conseqüências da 
crise, c vai se enfraquecendo. 

A verdade é que. mesmo se re- 
cuperando aos poucos, usando to- 
das as reservas acumuladas, o siste- 
ma não se recuperará totalmente e 
vai para o túmulo, até ser substitu- 
ído por outro mais de acordo com o 
nível da tecnologia c das novas rela- 
ções dc produção. 

Alguns líderes das grandes po- 
tências capitalistas já compreende- 
ram o fenômeno c foram à Pekim, 
na última semana, discutir com o 
governo Chinês as mudanças que 
antevêem. 

Eleito o novo prefeito de Alto 

Parnaíba, município com 

importante passado político 

Vencendo o prefeito Raniere 
Soares, que tentava a reeleição e é 
dc uma importante família que já deu 
muitos prefeitos e até o governador 
do Estado do Tocantins, o dr. Erna- 
ni Amaral Soarc, também de tradici- 
onais famílias, (Amaral Soares) ele- 
geu-se com uma votação dc quase 
40% dos votos. 

Alto Parnaíba, o município co- 
locado no ponto final do Estado, 
nas cabeceiras do Rio Parnaíba. 
quando o rio se perde na região da 
Chapada das Mangabeiras. nas pro- 
ximidades das cabeceiras do Rio 
Balsas, e de Palmas, capital do To- 
cantins, já foi um influente na polí- 
tica do Maranhão, lendo tido até 
vice-governadordo Estado e sena- 

dor, para não mencionarmos sua in- 
fluência no Estado do*Tocantins, 
tanto cm Palmas quanto cm Paraí- 
so. 

Hoje. perdeu essa influencia, em 
conseqüência do distanciamento, do 
isolamento c da falta de lideranças 
atuantes, que procurem vencer as 
barreiras, e ter representantes atu- 
antes na área estadual quanto na fe- 
deral. para conseguir novamente re- 
conquistar a posição das primeiras 
décadas do século passado. 

É o papel que o dr. Ernani 
Amaral como prefeito, priorizan- 
do as áreas de rodovias, comuni- 
cação e energia, conseguindo que 
o Luz Para Todos chegue a todos 
os lares sertanejos. 

FINALIDADE: 

. ss®  
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAI 

SEÇÃO JUDICIARIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.001974-1 
CLASSE: 5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPTE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.: TADEU KOVALSKI E OUTRO 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
PRAZO:30 (TRINTA)DIAS 

Fazer sabei a iodes que o presente EDITAL, com prazo do 30 
(trinta) dias. virem ou deie conhecimento tiverem, qua, por 
este Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, dc imóvel composto por 
três glebas de cerras não contíguas, medindo 15,1910 ha, 
14,6780 ha, 38,9780, totalizando 68,8470 na, parte de um 
todo maior com área tola! registrada de 500,0000 ha', 
denominado Cedro, na data Cerca, situado na zona rural do 
Município de Estreito/MA, objeto da matricula, n0 5.275, 
Livre 2-A-18, às ris. 185, da Serventia Extrajudicial de 
Imóveis oe Estrstto/MA, de propriedade de TADEU 
KOVALSKI e sua esposa ROSANA BEATRIZ BEERBAUM 
KOVALSKI, brasileiros, casadas, ele inscrito no CPF n0 

431.412.260-91 e RG nc 705.414.625-5 S5P/RS; ela inscrilã 
no CPF 0° 590.351.370-00 e RG n» 3054146208 SSP/RS. 
Publica-se o presente Ed tal para conhecimento de terceiros, 
que poderão opor -mpugnações que jiiNjarerr dc seus 
interesses. 

Imperalriz/MA, 2S de outubro de 2008. 

LUCAS ROSENDO MÁXIMO DE ARAÚJO 
Juiz Federal 

NOTA: 
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Entrevista com o prefeito eleito de Riachão, Dr. Edmar 

FMS - Faça uma avaliação 
da sua campanha vitoriosa em 
Riachão. 

Dr. Edmar - /4 nossa campa- 
nha, foi coroada de êxitos, pois fo- 
mos candidato contra o prefeito 
que estava no poder, e enfrenta- 
mos mais três candidatos. Portan- 
to foi uma vitória difícil, porque a 
mais ou menos seis meses atrás es- 
távamos com a dianteira muito 
grande; depois que foram apresen- 
tados os outros candidatos e mais 
o uso da máquina da prefeitura, 
todos contra mim, a missão tor- 
nou-se difícil, mas graças a Deus 
vencemos e estamos livres num 
único grupo político para adminis- 
trar. O município portanto leremos 
mais facilidade para colocar pes- 
soas em cargos de confiança. Foi, 
portanto, logo foi uma vitória que 
veio coroar nossos esforços. 

FMS - Quais as prioridades 
para o início do seu governo? 

Dr. Edmar - Já viajamos para 
São Luis, estivemos com todo o se- 
cretariado do estado, estivemos em 
Brasília, com os deputados que nos 
apoiaram, vendo as questões das 
emendas, as buscas dos recursos, 
pois somos políticos experientes, e 
a partir do dia I" de janeiro, não 
queremos começar arrumando a 
máquina administrativa, vamos 

começar nossa administração é 
trabalhando. Epara isso estamos 
botando a casa em dia. estamos 
preparando a transição, que se 
Deus quiser será pacífica e civili- 
zada, e a partir de janeiro iremos 
cumprir os compromissos que fi- 
zemos com a população de Ria- 
chão. E fazer com que o município 
mude a sua cara, que a cidade vol- 
te a oferecer uma boa qualidade de 
vida para sua população, com uma 
educação melhor, saúde melhor, 
cumprir os nossos compromissos 
com o homem do campo, de cons- 
truir estradas, levar energia e 
água, construir poços artesianos e 
escolas para o campo. Além de le- 
var às comunidades mais humil- 
des. aquilo que nós consideramos 
ser prioridade número um para 
nossa população viver com digni- 
dade, trazendo casas populares 
para a população mais humilde. 

FMS - Qual a mensagem 
que o senhor deixa para a popu- 
lação de Riachão, vitória con- 
quistada? 

Dr. Edmar - Nós só temos a 
agradecer, pois foi uma campanha 
difícil com quatro candidatos. Por- 
tanto, disputar numa situação que 
disputei, contando com poucos re- 
cursos, contra três candidatos e 
contra a maquina municipal e 

Tasso F ragoso parte 

para novos caminhos (PV) 

sairmos vitoriosos, é sinal que o 
povo riachãoense estava disposto 
a escolher o melhor. E isso, me 
deixa muito satisfeito, muito agra- 
decido e ao mesmo tempo com uma 
enorme responsabilidade sobre os 
meus ombros, que é ade corres- 
ponder com a expectativa e com o 
respeito que esse povo tem com o 
dr. Edmar. 

Quero aproveitar a oportuni- 
dade e agradecer o apoio que re- 
cebi dos meus amigos e companhei- 
ros de luta, e da população. Final- 
mente destaco a atuação do gover- 
nador Jackson Lago colocando-se 
ao lado de minha candidatura e 
atendendo às reivindicações de 
nosso povo. 

Ex-deputado Darci Coelho participa 

da campanha de Raul Filho, em Palmas 

Segundo informações que rece- 
bemos de nossos correspondentes 
no Estado do Tocantins, um dos 
principais assessores do prefeito de 
Palmas, Raul Filho, foi o ex-depu- 
tado federal Darcy Coelho, um dos 
mais importantes lideres da campa- 
nha pela conquista do Estado do 
Tocantins, chefiada pelo ex-gover- 
nador Siqueira Campos, vitoriosa 
cm 5 de outubro de 1988, com a 
promulgação da Constituição de 
1988. 

Darci Coelho é maranhense de 
Formosa da Serra Negra, lendo se 
formado em Direito, por concurso 
público, assumido a posição de Juiz 
Federal. 

A NOSSOS 

LEITORES 

Leiam, 

assinem e 

renovem as 

assinaturas 

da Folha do 

Maranhão 

do Sul. 

E-mail: 
foIhamasui@liotinail.com 

A v.Adalberto Ribeiro, 179 
Centro - Carolina-MA 

Fone: (99) 

3531-2464 

■' 

Ex-deputado Darci Coelho 

m. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.001976-9 
CLASSE: 5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPIE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.: PAULO ERNANI MIRANDA ORTEGAL 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
PRAZO:30 (TRINTA) DIAS 

FINALIDADE: Fa/er saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este Juizo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionaria, do imóvel composto por 
uma área tíe terras medindo 662,5087 ha, pane dc um todo 
maior com área total registrada de 1.860,2376 ha, 
denominado Ilha, na dota Retiro, situado na zona rural do 
Município de Carolina/MA, objeto da matrícula n® 3.036, 
Livro 2-J, às fis. Ád/dSv, do Cartório do 1° Oficio • Serventia 
Extrajudicial n® 115 do Município de Caroiina/MA, de 
propriedade dc PAULO ERNANI MIRANDA ORTEGAL, 
brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF n0 

070.740.771-00 e RG n® 165,899 SSP/GO. 
NOTA: PubUca-se o presente Edital para conhecimento de terceiros, 

que poderão opor impugnações que julgarem de seus 
Interesses. 

Imperatriz/M A, 28 de outubro dc 2008. 

iCí Á f t Â / l 

LUCAS ROSENDO MÁXIMO DE ARAÚJO 
Juiz Federal 

Tenho certeza de que em mi- 
nha administração continuarei 
com o apoio do Governo do Esta- 
do e de sua equipe para realizar o 
que planejamos. 

Agradeço também as presenças 
dos deputados Roberto Rocha, Car- 
los Brandão e Stênio Rezende, do 
prefeito de Carolina, João Alberto e 
do secretário de infra-estrutura des- 
sa cidade nossa irmã, João Olím- 
pio Barbosa, que nos deram impor- 
tante apoio, além de centenas de 
amigos de nossa região. 

Com a eleição cio advogado 
Antonio Carlos Rodrigues Vieira 
para prefeito e Rosefanjo Ribeiro 
de Carvalho pura vice-prcfcito, 
Tasso Fragoso ganha novos hori- 
zontes. pois vinha patinando qua- 
se no mesmo degrau, mesmo sen- 
do o maior produtor de soja do Sul 
do Estado. 

Antonio Carlos Rodrigues Vi- 
eira, irmão do famoso advogado e 
político de Riachão, Crisógono Vi- 
eira, é advogado, funcionário do es- 
tado, e importante líder político, 
tendo sido candidato anteriormen- 
te, à Prefeitura, já foi vereador e 
presidente da Câmara Municipal 
sendo advogado e delegado de po- 
lícia. perdendo a eleição para pre- 
feito no pleito eleitoral de 2004 por 
poucos votos. 

Agora sc reelegeu com boa mar- 
gem de votos, com seu companhei- 
ro dc chapa o vereador Rosclanjo 
Ribeiro de Carvalho (PSB) e con- 
seguiu que para a Câmara Munici- 
pal fossem eleitos 6 de seus corre- 

ligionários e amigos, dando-lhe tran- 
qüilidade para realizar seu progra- 
ma de administração. Para isso, tem 
certeza de contar, também, com o 
apoio do Governo de Jackson 
Lago. 

Antonio Carlos é casado com a 
vereadora Maria Reginalda, assis- 
tente social, prestando serviço cm 
Alto Parnaíba e Nova Colinas. 

Siqueira Campos entra com recurso 

no TRE e advogados criticam sentença 

(PALMAS) - O ex-gover- 
nador Siqueira Campos 
(PSDB) entrou nesta quinta- 
feira, 23, com um recurso no 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) contestando a conde- 
nação da Justiça eleitoral de 
Palmas que o tornou inelegí- 
vel por três anos e o conde- 
nou a seis meses de detenção. 
A prisão foi transformada em 
multa. 

Na apelação, os advogados 

de Siqueira criticam a senten- 
ça proferida pela juíza eleito- 
ral de Palmas, Silvaria Maria 
Parfieniuk, eles afirmam que" 
a decisão da magistrada é nula 
pois o direito de defesa do ex- 
governador foi cerceado pela 
Justiça. Os defensores argu- 
mentam que o ex-governador 
tinha advogados constituídos 
para o caso e mesmo assim a 
juíza nomeou um defensor 
público. 

Proferir a sentença contra 
o governador, disseram os ad- 
vogados, "é perda de tempo", 
é o "disse que não disse ofici- 
al", "enfim, nada mais é que 
uma folha de papel assinada 
por alguém investido de auto- 
ridade". Eles continuaram afir- 
mando que é "lamentável" que 
juizes precisem ser lembrados 
da existência da Constituição 
Federal. 

(Fonte: O Progresso) 

PALAVRA DO 

GOVERNADOR 

PARCERIAS DE CRESCIMENTO 

O Maranhão dá passos decisivos para ingressar em uma 
nova era de desenvolvimento, a partir do equilíbrio de suas 
contas e da preparação de um quadro institucional moderno 
para receber os investimentos que se anunciam. Um marco nessa 
preparação foi a realização, na semana passada, de um colóquio 
com técnicos do Banco Mundial, empresários, sociedade civil, 
políticos e setores do Governo, voltada para antecipar os 
impactos sociais e ambientais dos novos empreendimentos 
e discutir os arranjos institucionais, legais e políticos para 
potencializar os investimentos. 

O Banco Mundial tem ampla experiência de 
acompanhamento de grandes projetos e reúne um portfólio 
de sucessos e fracassos com os quais temos a obrigação de 
aprender. Nossos marcos legais e doutrinários impõem a 
condição de que os empreendimentos sejam ambientalmente 
responsáveis e socialmente inclusivos. Nossa própria história nos 
ensina que a simples presença das plantas industriais não tem o 
virtude de estimular as cadeias produtivas locais. Ao contrário, 
muitas vezes criam economias de enclave que agravam as 
distâncias sociais e não incidem sobre a qualidade de vida da 
população. 

O presidente do Banco Mundial no Brasil. John Briscoe, 
destacou o foto do Maranhão ter feito o dever de casa ao 
equilibrar a receita e a divida público, o que permite, já a partir 
do próximo ano, que façamos empréstimos com organismos 
multílatcrais. Ele realçou que o Banco, mais do que recursos, 
oferece a inestimável ajuda da sua experiência e aval como 
parceiro para catalisar as propostas de parcerias público- 
privadas. 

Os consultores do Banco Mundial reconheceram o 
imenso esforço que o Governo vem fazendo com políticas 
públicas voltadas para a educação e formação profissional, 
o que resultou em crescimento substancial da agropecuária 
e do comércio. O programa Maranhão Profissionalizado, 
iniciado pela Universidade Estadual do Maranhão, em 
convênio com o Universidade de São Paulo (USPj, é o embrião 
de outros programas que se seguirão para qualificar nossos 
profissionais e prepará-los paro as exigências socioambientais 
do desenvolvimento. Os indicadores econômicos do Estado 

mostram que a dinâmica produtiva vem se acelerando acima da 
média do Nordeste e os investimentos federais e estaduais no 
porto do Itaqui permitem projetar cenários de expansão. 

Naturalmente o quadro de crise mundial irá afetar o ritmo 
dessa expansão, especialmente, como apontou o presidente 
do Bird, no sentido de dar mais selctividade aos empréstimos. 
Isso aumento nossa responsabilidade de dar consistência e 
conseqüência aos nossos pleitos, em bases profissionais e com 
os mais modernos instrumentos de gestão. 

Um desses instrumentos é a construção de parcerias 
políticas, como estamos fazendo ao propor a inclusãodos estados 
do Pará, Mato Grosso, Tocantins, Piauíe Goiás para integrarem 
O Conselho Administrativo do Porto da Itaqui, a partir da lógica 
do recém-cnado Fórum de Governadores do Corredor Centro 
Norte. Estornos dando passos largos também com a agilização 
das compromissos firmados, como foi o caso do anunciada 
desapropriação, pelo Estado, de terreno em Bocabeiros poro a 
instalação da refinaria Premium da Petrobras. 

Dentro dessa linha de agilização encaminhamos ao 
Banco Mundial o morco regulatório da Lei Estadual de Parcerias 
Público-Prlvodas. com a formação de um Comitê Gestor, 
integrado por Secretarias de Estado e por representantes da 
sociedade civil organizada e do fundo garanridor, que já tem 
regulamentação prevista. Caberá ao Comitê Gestor cuidar 
de cada uma das etapas do projeto, incluindo capacitação, 
produção aUmenifcia, educação e saúde, entre outros. 

Como lembrou um dos participantes do seminário, ha 
30 anos os governadores do Nordeste cuidavam de formar 
frentes emergenciais de trabalho e de distribuir carros-pipa. 
Hoje buscamos o construção de perspectivas para o crescimento 
sustentável, a geração de empregos, a qualificação profissional, 
ou seja, cenários de redenção pelo crescimento partilhado e 
integrado. 

Jackson Lago 
Governador do Maranhão 
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te 

Vem ai, o 3Q Enduro Feminino de Palmeirante 

(TO) no dia 15 de novembro.O Enduro sairá de 

Palmeirante e passará por Barro Vermelho, Mor- 

ro Grande, Goiatins e Barra do Ouro. 

A organização do evento está por conta de 

lüailza Mota, Jany Resplandes e pela primeira- 

idama de Palmeirante, Gracionete Brito. 

Apoio todo especial da prefeitura municipal de 

Palmeirante (TO). 

Maiores informações, pelo e-mail: 

íjailza.victor@ hotmail.com 

• -• ■ 

Parabéns para os índios 

Gaviões de Amarante 

O sonho dos índios Gaviões em 
Amarante era ter uma escola na al- 
deia para seus filhos estudarem e 
acompanharem o desenvolvimento. 

A SEDUG mandou construir 
uma escola que os índios conside- 
raram inadequada para seus filhos; 
paralisaram as obras e detiveram 
os funcionários da SEDUC, cm vi- 
sita à aldeia, Eliene Pereira Costa e 
Carlos Alves Viana, e só os liberta- 
ram após intervenção do dr. Lou- 
renço Vieira da Sil va, secretário es- 

tadual de Educação e do próprio 
governador do Estado, Jackson 
Lago. 

Com a chegada dos operários e 
do material para construir uma 
nova escola de 4 salas de aula, bi- 
blioteca, refeitório, sala de infor- 
mática e cantina, em lugar da pe- 
quenina escola de 2 salas de aula 
que a SEDUC preparara anterior- 
mente. 

Que lição maravilhosa dos ín- 
dios Gaviões. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.001887-3 
CLASSE: 5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPIE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.: PIPES - PEDRO IRAN PEREIRA ESPÍRITO SANTO 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
PRAZO:30 (TRINTA) DIAS 

FINALIDADE: Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, do imóvel composto por 
duas glebas de terras não contíguas, com 8,4531 e 6,9209 
ha, parte de um todo maior com área total registrada de 
251,3500 ha, denominado Gleba Tipi, situado na data Lagoa 
Patis, objeto da matrícula n0 6.650, fls. 130/130V, Livro 2- 
A-E, do Cartório do Io Oficio - Serventia Extrajudicial n0 

115, do Município de Carolina/MA, de propriedade da 
EMPRESA PIPES - PEDRO IRAM PEREIRA ESPÍRITO 
SANTO, inscrita no CNPJ sob o n° 06.065.767/0001-85 e 
Inscrição Estadual n0 12.001.014-3. 

NOTA: Publica-se o presente Edital para conhecimento de terceiros, 
que poderão opor impugnações que Julgarem de seus 
interesses. 

Imperatriz/MA, 14 de outubro de 2008. 

IM/ 
LUCAS ROSENDO MÁXIMO DE ARAÚJO 

Juiz Federal; 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.001888-7 
CLASSE: 5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPTE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.: PEDRO IRAM PEREIRA ESPÍRITO SANTO 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
PRAZO:30 (TRINTA)DIAS 

FINALIDADE; Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, do imóvel composto por 
uma área de terras medindo 60,9195 ha, parte de um todo 
maior com área total registrada de 310,0000 ha, 
denominado Gleba Ilha do Urupuchete, situado na data 
Lagoa Preta, na zona rural do Município de Carolina/MA, 
objeto da matricula n0 7,210, fls. 46, Livro 2-A-G, do 
Cartório do Io Ofício - Serventia Extrajudicial n0 115, do 
Município de Carolina/MA, de propriedade de PEDRO IRAM 
PEREIRA ESPÍRITO SANTO, brasileiro, solteiro, inscrito 
no CPF sob O n0 001.949.303-78. 

NOTA: Publica-se o presente Edital para conhecimento de terceiros, 
que poderão opor impugnações que Julgarem de seus 
interesses. 

Imperatriz/MA, 16 de outubro dp 2008. 

''V /) 
/ 

HÀ LUCAS ROSENDO MÁXIMO DE ARAÚJO 
Juiz Federal 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHAO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.001890-0 
CLASSE: 5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPTE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.: PEDRO IRAM PEREIRA ESPÍRITO SANTO 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
PRAZO:30 (TRINTA) DIAS 

FINALIDADE; 

NOTA; 

Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
esto Juízo o Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionado, do móvel composto por 
uma área de terras medindo 13,9037 ha, parte de um todo 
maior com área total registrada de 623,8738 ha, 
denominado Gleba Magina, unificação das glebas Ribeirão 
Nazaré, Boa Vista e parte da gleba Magina, situado na data 
Mutamba, na zona rural do Município de Carolina/MA, 
objeto da matrícula n® 7.019, fls. 150, Livro 2-A-F, do 
Cartório do Io Oficio - Serventia Extrajudidai n0 115, do 
Município do Carolina/MA, de propriedade de PEDRO iram 
PEREIRA ESPÍRITO SANTO, brasileiro, solteiro, Inscrito 
no CPF sob o n° 001.949,303-78. 
Publica-se o presente Edital para conhecimento de terceiros, 
que poderão opor impugnações que julgarem de seus 
interesses. 

Imperatriz/MA, 16 de outubro fíe 200S. 

LUCAS ROSENDO MÁXIMO DE ARAÚJO 
Juiz Federal 
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Elizabete Oliveira - beteoliveira30@hotmail.c 

Homenagem a esposa do Coronel Renato 

Rego, falecida recentemente em Brasília 

Carolina, até qualquer dia! 

V ■— 

ÜV 
l 
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V j s.:' 

A morte tem um halo de misté- 
rio e tem o poder de fazer voltar a 
nossa própria dimensão e a cada 
perda, morremos um pouco... O 
tempo com sua mão mágica vai nos 
levando... E curando as dores da 
alma. Mas há perdas e perdas. Uns 
se vão como chegaram. Outros, 
pela grandeza do seu legado huma- 

no, não morrem, permanecem, se 
eternizam. Assim és tu Carolina. 
Fosle nossa amiga, nossa irmã, nossa 
mestra. Mostrou nos como somos 
capazes de transformar nosso lado 
obscuro, conquistando nossas ex- 
periências, perpassadas pela cons- 
ciências. transformando-as em sa- 
bedoria. Tuas idas e vindas deixa- 
vam, no leu rastro, a compreensão 
do incompreensível, acalmando as 
nossas angústias, esclarecendo as 
nossas dúvidas e iluminando nos- 
sas vidas com o fortalecimento da 
fé e do amor universal. 

A medida que os anos passam, 
colecionamos perdas: familiares, 
amigos, saúde, memórias, lembran- 
ças, entre outras tantas... Viramos 
fotografia, depois a realidade vai se 
encarregado de deseolorir, apagando 
levemente as imagens que ficaram 
na memória... Restando meros tra- 
ços daquilo que já foi um dia. Assim 

é a vida, constante aprendizagem, e 
a morte, transformação, partida para 
outra dimensão. 

Entretanto, Carolina, tu per- 
manecerás sempre conosco pela 
grandeza do leu caráter, pelo teu 
desprendimento, pela tua amiza- 
de sincera e generosa, por tudo que 
fosle e aqui deixaste entre nós, teus 
amigos. 

Por isso, hoje estás nas estre- 
las, brilhando mais que o sol, por- 
que Deus tem um lugar especial 
para aqueles que se dedicam a ilu- 
minar a trilha dos outros, ilumi- 
nando, assim, o próprio caminho. 
És com a garça que, avançando no 
azul do céu, desenha no seu per- 
curso a linguagem do seu destino 

grandioso, incompreensível aos 
olhos humanos. 

Vai, amiga irmã, brilhar nos mun- 
dos superiores que o Eterno te des- 
tinou, descansando no seu reino e 
vivendo a paz dourada do seu amor. 
E, nele te deixamos, na certeza de 
que viverás para sempre cm nossas 
lembranças, através de tudo aquilo 
que nos deixaste de bem, de bom e 
de belo. Agora, nossa é a missão de 
assumir a trilha, afim de completar 
o trajeto a que fomos destinados. 

Vai em paz c que Deus conti- 
nue nos abençoando! Até sempre, 
querida amiga! 

Maria Luiza Gottlieb Stein 
Educadora Carolinense 

Gilka Noleto Rodrigues 

Gilka, minha prima, fale- 
ceu no princípio do mês, em 
Goiânia, longe da sua terra 
natal e do paraíso de sua in- 
fância, a fazenda Madeira, de 
seus avós paternos, onde en- 
contrava os carinhos perma- 
nentes de seus avós maternos 
misturados aos afagos de sua 
lia Mundica e de dona Maria, 
que ajudara a criar grande par- 
te dos netos daquele casal im- 
pregnado de pureza e de sa- 
bedoria: Pantaleão Pinheiro 
Noleto e Maria Braga Noleto. 

Gilka faleceu aos 70 anos 

de idade, relembrando sua in- 
fância e adolescência, tendo 
antes de falecer solicitado que 
seu corpo fosse cremado e as 
cinzas lançadas no ribeirão 
Urupuchete, que banha a fa- 
zenda e circunda a cidade de 
Carolina. Nesse rio e em seu 
afluente Madeira ela se delici- 
ava nos banhos intermináveis 
em companhia de sua avó. 

Seu pedido foi concreti- 
zado, e seu filho Tatá trou- 
xe as cinzas que foram ago- 
ra jogadas nas águas do 
Urupuchete. 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTUIRA 
SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL 

INFORMATIVO 

Informamos aos interessados que entre os dias 28 e 30 
de Novembro de 2008, realizar-se-á, na cidade de Impera- 
triz/Maranhão, o II Encontro de História dos Municípios 
do Maranhão, cujo tema será "Reflexões para a construção 
da história dos municípios". 

O I Encontro, realizado entre os dias 8 e 10 de Novembro 
de 2007, centrou-se na temática "Formação e Motivos", 
uma vez que o objetivo inicial era despertar a atenção para a 
formação histórica dos municípios enquanto instituição do 
mundo português. Neste I Encontro também foram avança- 
das questões pertinentes ao desenvolvimento social e econô- 
mico de alguns municípios maranhenses. 

A todos os interessados em participar do evento, que terá 
por mote, repitamos, a instrumentalização conceituai para a 
abordagem da história dos municípios, pedimos que façam 
sua pré-inscrição pelo e-mail 
patrimonioculturaI.ma@liotmail.com. 

Atenciosamente, 
A COMISSÃO ORGANIZADORA 

100% DIGITAL 

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

Telefax; (99) 3541-2638 - Rua, Gomas do Sousa, 656 - Balsas—MA-E-maii: fotosakurabaisas@yahoo.com.br 
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CRÔNICA BRASIL 
Um Século para o Hino Nacional Brasileiro ser reconhecido e| 

oficializado. De 1822 a 1922 percorreu uma trajetória bastante irre-i 
guiar e com erros. 

Paulo Noleto Queiroz 

Brasil Independente em 1822. 
Primeira Bandeira do Brasil Imperi- 
al. Música e letra de D. Pedio I para 
comemorar a Independência. 

No dia 7 de abril de 1831 D. Pe- 
dro I abdicou e houve muitas come- 
morações com a sua saída. A Música 
da Independência foi modificada por 
Francisco Manuel da Silva e nova 
letra incluída. Deram-lhe o nome de 
Música ao "Sete de Abril". 

Com a coroação de D. Pedro II a 
mesma música de Francisco Manuel 
da Silva foi aproveitada, por ser mui- 
to bonita, e nova letra foi composta 
com muitos "chavões" exaltando o 
Império. Passou a ser o Hino do Bra- 
sil Imperial. Era apenas tocado, por 
ser a música bem feita e bonita, a 
letra não. 

Poucos dias após à Proclamação 
da República, o Marechal Deodoro 
da Fonseca, primeiro Presidente da 
República, reuniu-se na nova sede do 
Governo Provisório, no Palácio lia- 
maraty, com muitas autoridades, lí- 
deres, principalmente com aqueles 
interessados diretamente no assunto 
da pauta da reunião, como o poeta e 
escritor Joaquim Osório Duque Es- 
trada, o compositor e regente de or- 
questras Leopoldo Américo Miguez. 
o músico e compositor Alfredo Nc- 
pomueeno, o excelente compositor 
Medeiros Albuquerque e tantas ou- 
tras pessoas importantes. O Presi- 
dente Deodoro falou: 

-Prezados brasileiros republica- 
nos, é uma honra estar reunido com 
todos vós nesta nova sede do Gover- 
no Provisório, o Palácio Ilamaraty. 

Hoje parece-me ser um dia co- 
mum aos demais, com céu profun- 
do. com flores dos risonhos e lindos 
campos, com seus bosques parecen- 
do lerem mais vidas, ...mas não, não 
é um dia igual a tantos outros passa- 
dos, é um dia de um novo Brasil, 
terra adorada entre outras mil. uma 
Pátria amada e mãe gentil dos fi- 
lhos nascidos deste solo. É. portan- 
to, um novo Brasil, sempre gigante 
pela sua própria natureza e que re- 
nasce Republicano. 

Um novo Brasil que já tem a sua 
nova Bandeira, Símbolo Nacional 
amado por todos nós. mas falta-lhe 
um outro Símbolo Nacional, tão im- 
portante quanto ao primeiro, cujo 
nome é de origem grega, que deve ser 
cantado em louvor de seus heróis, 
que deve ter uma poesia com música 
cantada em honra da Pátria. Quero 
dizer a todos vós que nos falta um 
Hino do novo Brasil Republicano, um 
Hino Nacional Brasileiro. Já existe 
uma Comissão nomeada que tratará 
disso. Muito obrigado pelas vossas 
presenças e até breve. 

Todos os presentes aplaudiram 
de pé o Presidente Deodoro. que saiu 
acompanhado pelo seu Vice Floria- 
no Peixoto e alguns Ministros. 

Dois meses depois, exatamente 
no dia 20 de janeiro de 1890. acon- 
teceu o julgamento do concurso para 
o novo Hino, música e letra. O im- 
portante acontecimento ocorreu no 
Teatro Lírico, cujos camarotes, fri- 
sas e galerias estavam superlotadas. 

Algumas regras foram estabele- 
cidas pela Comissão, como a supres- 
são das exaltações ao Império c ao 
Imperador. 

Antes, porém, a Orquestra Sin- 
fônica tocou os três melhores Hi- 
nos selecionados, acompanhada 
pelo Coral do Teatro Lírico, para 
que o público tomasse conhecimen- 
to da música e da letra. A partir daí. 
a Comissão se reuniu para fazer o 
julgamento. 

Expectativa. Todos queriam ou- 
vir os nomes da dupla vencedora, os 
autores da letra e da música. Afinal 
anunciaram o resultado - ganhou o 
Hino com a música de Leopoldo 
Américo Miguez e a letra de Medei- 
ros Albuquerque. A seguir a Orquestra 
Sinfônica, acompanhada do Coral do 
Teatro Lírico, tocou novamente o 
Hino vencedor. Os aplausos não fo- 
ram de estremecer o recinto e logo 
cessaram. Ninguém sabia se Deodo- 
ro havia gostado ou não. Houve um 
certo silêncio...até que o Presidente 
Deodoro se levantou e falou educa- 
damente: 

-Digníssima Comissão Julgado- 
ra, não desejo de forma alguma in- 
terferir no vosso critério de julga- 
mento. No entanto, solicito-vos que 
seja tocado agora, somente pela Or- 
questra Sinfônica c sem o Coral, o 
Hino do Brasil Imperial para ouvir- 
mos a música de Francisco Manuel 
da Silva. 

L 

O público de pé conseguiu estre-1 
meccr o recinto do Teatro com os' 
seus aplausos calorosos. Todos en-1 
tenderam a reação do público. Assim | 
que a Orquestra Sinfônica terminou, 
de tocar a música do Hino do Brasil' 
Imperial, novos aplausos e com "vi-| 
vas". inclusive de Deodoro. Tradu-i 
zindo melhor, o público e o Presi- 
dente queriam um novo Hino, comi 
tanto que a música fosse a mesma do | 
Hino do Brasil Imperial e uma nova i 
letra fosse composta. E foi exata-' 
mente o que aconteceu. 

Mas para não desprestigiar o jul-j 
gamenlo, ficou decidido que o Hino. 
vencedor do concurso passasse a serl 
o "Hino à Proclamação da Repúbli-| 
ca". E a nova letra para o Hino Na-i 
cional Brasileiro fosse preparada no 
menor prazo possível. 

Mas devido às crises políticas que | 
se sucederam, esse problema foi fi- • 
cando para depois até culminar com' 
a renúncia de Deodoro. Com isso, | 
nunca mais se falou em leua do Hino, | 
apesar de ele ser sempre locado em 
solenidades, mas nunca cantado. El 
assim ficou por alguns anos até que, | 
no Governo do Presidente Afonsoi 
Pena. ainda no início de 1909. este' 
sentiu que deveria tomar providên-l 
cias imediatas e convidou para uma| 
conversa em Palácio, já no Palácio, 
do Çatcte, o poeta e escritor Joa-' 
quim Osório Duque Estrada: 

-Senhor Duque Estrada, saiba i 
Vossa Senhoria que aprecio muito as 
vossas obras literárias, eis a razão dei 
estarmos conversando agora. E inad-1 
missível lermos um Hino sem letra i 
há dezenove anos, e pior ainda, fi-' 
carmos ouvindo inúmeras letras com-j 
postas por quem quer que seja. algu-1 
mas até indignas à nossa Pátria. Por-. 
tanto, meu prezado poeta, solicito-' 
vos compor para todos nós brasilei-1 
ros belos versos e que os mesmos di-1 
gam e traduzam o que é a nossa gran- 
de Pátria Brasileira. Tenho certeza | 
que o vosso nome ficará registrado | 
para sempre como o autor da letra. 
do nosso Hino. Assim a bela música' 
de Francisco Manuel da Silva. que| 
perdura há 87 anos. ficará ligada a I 
belos versos. 

-Senhor Presidente, depois dei 
tantos elogios eu jamais me furtaria | 
a esta missão honrosa. Tenha ccrtc-i 
za. Vossa Excelência, que ainda nes-' 
te Governo o senhor ouvirá um co-1 
ral cantar o nosso Hino. 

Infelizmente o Presidente Afon-. 
so Pena não leve esse prazer, pois' 
faleceu no dia 14 de junho daquele) 
mesmo ano de 1909. Mas o seu Vicei 
Nilo Peçanha. que assumira a Presi- 
dência para terminar o mandato, nol 
final desse mesmo ano. aproveilan-j 
do a inauguração do Teatro Munici-i 
pai do Rio de Janeiro, fez uma belís-' 
sima festa cívica, com um público) 
muito seleto e todos em traje a rigor, | 
a maioria de casacas e cartolas. Ago-. 
ra sim. o nosso Hino tinha música el 
letra, ambas de primeiríssimas quali-1 
dades. Faltava-lhe, agora, um Deere-1 
to para oficializar o Hino e baixar 
normas para a sua execução, isto é.| 
onde c quando deveria ser entoado. | 
E mais, quais atitudes deveriam ser. 
tomadas pelo público presente àque-' 
le ato. 

Como sempre, a política, quel 
estava à frente de tudo, voltou a atra-. 
palhar o que já eslava planejado. Para' 
as eleições de 1910. para Presidente,) 
vencidas pelo Marechal Hermes dai 
Fonseca, a "Campanha Civilista".' 
encabeçada por Ruy Barbosa, candi-1 
dato da oposição, fez tudo ficar es-| 
quecido e agora numa situação inédi-, 
ta - um Hino sem estar oficializado,' 
Depois veio a Primeira Guerra Mun-| 
dial em 1914. à qual o Brasil parlici-1 
pou com um contingente de saúde. 

Mas. um século depois que Fran-1 
cisco Manuel da Silva compôs a mú-| 
sica para consagrar a Independência i 
em 1822, na firme determinação do' 
Presidente Epilácio Pessoa em 1922.) 
o nosso Hino Nacional Brasileiro foi I 
oficializado pelo Decreto N0 4559. 
de 21 de Agosto de 1922, que lam-l 
bém dava detalhes da sua execução) 
liem como as atitudes que os presen-1 
les deveriam tomar. Esse Decreto foi 
sancionado às vésperas do Primeiro) 
Centenário da Independência. 

Afinal lemos um Hino Nacio-i 
nal Brasileiro considerado entre os' 
três melhores do Planeta (os outros) 
dois são os Hinos Francês e Amcri-I 
cano). Um Hino quando tocado., 
como nas recentes Olimpíadas dei 
Pequim, leva todos os brasileiros à| 
emoção e ao choro. 

Como é belo ter uma Pátria' 
Amada como o Brasil! 
 J 
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Depois de adquirir, a preço de banana, o passe da garoti- 
nha Maísa, de seis anos, o SBT, sabiamente vem se usufruin- 
do muito bem do seu talento. Sábado Animado e o quadro 
"Pergunte Pra Maísa", dentro do Programa Silvio Santos, vem 
batendo muita gente grande, de salários milionários, segun- 
do pesquisa do IBOPE. Maísa recebia três mil reais do Progra- 
ma Raul Gil, Band, e agora leva vinte mil do SBT. Esse é o 
chamado negócio da China para SS. 

Não to mais agüentando tanta gente na mídia, falar o tem- 
po todo do Corinthians. É cronista esportivo, ator, cantor, dou- 
tor e o povão em geral. É bom lembrar que o timão ainda está 
no xilindró da segunda divisão, nem a torcida do Flamengo 
consegue ser mais xarope do que essa gente corintiana. 

Com a queda brusca mundial no preço do petróleo, a im- 
prensa brasileira comemora com estardalhaço. Sei que para 
nós consumidores, não muda nada, o preço na bomba vai 
continuar o mesmo. O único sarro que posso tirar, é vê o xeri- 
fão russo Vladimir Putin e o bolivariano Hugo Chávez, baixa- 
rem um pouco mais a crista, já está de bom tamanho. 

O empresário da construção civil, Joci da Mota (A Vencedo- 
[ ra), arregaçou as mangas e já deu inicio na construção de 
| uma nova sede para sua empresa, localizada na Avenida Bra- 
j sil no Bairro Nova Carolina. O homem vai pro meio do povo. 

E por falar em construção, a Graúna Motos, revendedora 
"Honda" na cidade, vem dando os últimos retoques em sua 
nova sede na Frederico Martins. A inauguração é para breve. 
As coisas estão acontecendo, como sempre previ. 

Eis que de repente, o pintor carolinense Denimar Sirqueira 
(Deny) desprestigiado em sua terra natal, teve seu pequeno 
atelier invadido por turistas italianos que compraram tudo que 
tinha pronto. Foram mais de cem telas e azulejos, com pintu- 
ras da região tocantina e Carolina. O reconhecimento do seu 
talento foi imediato, uma revista romana fez uma matéria com 
o maranhense baixinho e o Jornal de Brasília, estampou uma 
página inteira. Hoje seus quadros, estão em salas e exposi- 
ções nas grandes cidades européias, como Milão, Roma, Paris, 
Madrid, etc ... Eu pessoalmente o conhecia por Denival, que já 
fez trabalhos para este colunista. PARABÉNS PARA O NOSSO 
ARTISTA DENY!!!!! 

A tão anunciada promoção do mês de novembro da MAX 
CARIBE, já começou com o pé direito. Tudo correu as mil ma- 
ravilhas no sábado, dia primeiro, a loja estava repleta de novi- 
dades e a clientela prestigiando, é mais um sucesso garanti- 
do pelo quinto ano consecutivo. 

Goreth Bezerra volta a ocupar a presidência da AABB, de- 
pois de uma acirrada eleição no final do mês de setembro 
passado. Com a previsão para breve de receber a indenização 
do CESTE, referente a velha sede, um montante de mais de 
trezentos mil reais, a mandatária ta com a agenda cheia de 
novos projetos para a nova sede. 

Na foto, Daniela Maria Fer- 
reira, estudante da oitava sé- 
rie do Colégio Divina Providên- 
cia, foi eleita Rainha do fes- 
tejo da Paróquia S.Pedro de 
Alcântara, representando a 
barraca vermelha. Sua con- 
corrente, Bruna Nussarala de 
Aguiar, também fez um boni- 
to trabalho representando a 
barraca azul. PARABÉNS 
PARA AS JOVENS GUER- 
REIRAS!!!! 

O ortopedista Herme- 
negildo Farias, lá de For- 
taleza-CE, me enviou fo- 
tos de toda a família, por 
sinal belíssimas, vou re- 
gistrar a do netinho Enzo 
Eduardo Farias, que no 
próximo dia 09/11/2008, 
vai comemorar seu pri- 
meiro aninho. Parabéns 
para o belo garoto e toda 
família Farias! 

m 
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A piada: 
Dois amigos conversando: 
-Eu e minha mulher fomos felizes durante vinte anos! 
-Puxa, que legal! Mas o que aconteceu depois? 
- Depois... nos conhecemos! 

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

E-mail: tonimagui@hotmail.com 

Ao povo de São 

Pedro dos Crentes 

Sinto-me feliz pela de- 
monstração de confiança que 
recebi do povo de São Pedro 
dos Crentes, no pleito de 5 de 
outubro e só penso em retri- 
buir a manifestação de apoio e 
de confiança. 

Tenho certeza de que Deus 

me dará forças para realizar os 
meus projetos e concretizar os 
sonhos do nosso povo. 

Sei que não decepcionarei. 
São Pedro dos Crentes, 31 

de outubro de 2008. 

Luíza Coutinho 

Zequinha Cabral 

Em primeiro lugar agra- 
deço a Deus a nossa vitória 
no pleito de 5 de outubro; em 
segundo lugar agradeço ao 
povo de Aguiarnópolis, em 
geral, e a nossos amigos em 
particular, que sempre nos 
apoiaram e sempre nos aju- 
daram, nos momentos difí- 
ceis porque passamos. 

Temo certeza, entretanto. 

de que corresponderemos à 
esperança que depositaram 
em nossa atuação, aqueles 
que nos elegeram e nos aju- 
daram. 

Aguiarnópolis (TO), 30 de 
outubro de 2008. 

Zequinha Cabral 
E 

Gildete Cabral 

Vendaval e chuva de granizo 

causam estragos em Imperatriz 

Um vendaval causou es- 
tragos em Imperatriz, na tar- 
de de ontem. Os prejuízos fo- 
ram vistos em vários pontos 
da cidade. Placas, árvores e 
tetos de casas foram arranca- 
dos pelo vento forte. A chuva 
veio acompanhada de grani- 
zo, deixando muitas pessoas 
assustadas. "Fiquei assustada 
com o barulho nas telhas da 
minha casa", contou a senho- 
ra Maria dos Santos Ferreira, 
residente no Centro, que de- 
pois percebeu tratar-se de 
pedras de gelo. 

Placas de lojas do Centro 
caíram, assim como árvores. 
Uma mangueira caiu próxima 
à Diretoria Regional de Segu- 
rança, na Sousa Lima. Na 
Dorgival Pinheiro de Sousa, 
entre Piauí e Maranhão, uma 
árvore caiu sobre veículos. 

O forro de uma faculdade 
desabou. Os muros da Asso- 
ciação dos Servidores da Fu- 
nasa e da Creche Dom Bos- 
co caíram, o mesmo aconte- 

cendo com o muro do ginásio 
de esportes da Escola Rui 
Barbosa. O muro da CCPJ 
também não resistiu e a polí- 
cia foi acionada para evitar 
possível tentativa de fuga. A 
cobertura da quadra do Co- 
légio Frei Gil também ficou 
destruída. 

No Bacuri, parte do teto da 
igreja Assembléia de Deus 
Monte Hebron desabou. Al- 
gumas pessoas foram atingi- 
das. Uma mulher teria sofri- 
do fratura na perna. Os feri- 
dos foram imediatamente aten- 
didos. 

A rede elétrica também foi 
atingida. Praticamente todo o 
bairro Bacuri ficou sem ener- 
gia. Além da queda do muro, 
a CCPJ ficou sem energia. 

Além desses problemas, a 
chuva deixou ruas inundadas. 
A falta de rede de esgoto e o 
entupimento da existente têm 
provocado o alagamento de 
casas e ruas interditadas. 
(Fonte: O Progresso) 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.001889-0 
CLASSE: 5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPIE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.: ANTONIO CARLOS DIAS NOLETO E OUTROS 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
PRAZO:30 (TRINTA) DIAS 

FINALIDADE: 

NOTA: 

Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação de 
Desapropriação acima mencionada, do imóvel composto por 
uma área de terras medindo 2.022,80 m3, situado na zona 
urbana do Município de Carolina/MA, na Rua Alto de 
Parnaíba, s/n, Centro, objeto da matrícula no 664, Livro 2-B, 
às fls. 68, do Cartório do Io Ofício - Serventia Extrajudicial 
n0 115, de Carolina/MA, de propriedade de ANTONIO 
CARLOS DIAS NOLETO e sua esposa ALDENORA 
MARTIN NOLETO, brasileiros, casados, ele inscrito no CPF 
n0 000.253.051-15 e RG n0 154.402 SSP/DF; ela inscrito no 
CPF n0 151.298.531-72 e RG n0 289.778 SSP/DF. 

Publica-se o presente Edital para conhecimento de terceiros, 
que poderão opor Impugnaçôes que julgarem de seus 
interesses. 

Imperatriz/MA, 16 de Qutubrú de 2008. 

ÍÍ/ 

LUCAS ROSENDÒ MAX^MÓ DE ARAÚJO 
Juiz Feddral 

Aos amigos, eleitores e 

ao povo de João Lisboa 

Durante quatro anos fui 
vereador, representando o 
povo na Câmara Municipal; 
nos últimos dois anos, fui pre- 
sidente do Legislativo, procu- 
rando cumprir minha missão 
de ser porta-voz da popula- 
ção e apoiar as realizações do 
Executivo. 

Sei que não fui perfeito na 
minha atuação, mas procurei 
fazer o melhor. E hoje agrade- 

ço emocionado a votação que 
recebi no último pleito e que 
me permite continuar traba- 
lhando pelo município. 

Peço a ajuda de Deus e do 
povo. 

João Menezes 
de Santana Filho 

João Lisboa, Io de janeiro 
de 2008. 

Mensagem do Dr. 

Emiliano Menezes 

Deus me concedeu mais uma 
vez a oportunidade de trabalhar 
por este município que tanto amo, 
pois deu a meus pais João e Anita 
Menezes momentos de grande fe- 
licidade, acolhendo-os e os apoi- 
ando na difícil trajetória que per- 
correram; e hoje dão a mim, minha 
esposa e meus irmãos, o apoio de 
que necessitamos para participar 
do seu desenvolvimento. 

Agradeço especialmente ao 
governador Jackson Lago o 
grande apoio que temos recebi- 
do dele e de sua equipe e afir- 
mamos que continuaremos tra- 
balhando incansavelmente para 
apoiá-los nos seus projetos de 
transformar o Maranhão. 

João Lisboa, l0de novenbro 
de 2008. 

Emiliano Menezes 

Hotel 

Campos Lindos 

APARTAMENTO COMPLETO: Ar condicionado 

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

APARTAMENTO SEMICOMPLETO: Ar condicio- 
nado, mesa, TV e Banheiro. (Opcional ar condiona- 
do ou Ventilador) 

Temos café da manhã e restaurante. 

1 : 
li,,:. .. 

ü.i-m 

Av. Perimetral - Norte Sul, s/n - Centro - Campos Lindos-TO 

Estacionamento Fechado 

Fone: (63) 3484-1314 

ftüi 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÀO JUDICIARIA DO MARANHÃO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ 

PROCESSO: 2008.37.01.001891-4 
CLASSE: 5110 - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPTE.: ALCOA ALUMÍNIO S/A E OUTROS 
EXPDO.: PEDRO IRAM PEREIRA ESPÍRITO SANTO 

FINALIDADE: 

NOTA: 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

Fazer saber a todos que o presente EDITAL, com prazo de 3G 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
este Juízo e Socretana se processam os autos da Açâc de 
Desapropriação acima mencionada, do imóvel composto por 
uma área de terras medindo 46,6817 ha, parte de um todo 
maior com área total registrada de 517,0000 ha, 
denominado Gleba Bacuri, situado na data Lagoa Preta, na 
zona rural do Município de Csrolina/MA, objeto da matricula 
nc 1.621, fls. 130, Livro 2-c, do Cartório do 1° Ofício 
Serventia Extrajudicial n0 115, do Município de Carolina/MA, 
de propriedade de PEDRO IRAM PEREIRA ESPÍRITO 
SANTO, brasileiro, scíteiro, inscrito no CPF sob o n0 

001.949.303-78. 

Publica-se o presente Edital para conhecimento de terceiros, 
que poderão opor impugnaçôes que julgarem de seus 
Interesses. 

Imperatnz/MA, 16 de outubro de 2008. 

LUCAS ROSENDO MÁXIMO DE ARAÚJO 
Juiz Federal 
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ANTÔNIO RODRIGUES BEKMAN — Representante da Folha do Maranhão do Sul em varias cuiailes do i stado 
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Formatura da Ia Turma de Técnico em 

Enfermagem, de Feira Nova do Maranhão 

Em uma grandiosa festa, foi co- 
memorada no sábado, dia 25 de ou- 
tubro. a partir das 20h. a formatura 
da 1* turma do curso Técnico cm 
Enfermagem de Feira Nova. O cur- 
so foi ministrado em Feira Nova 
(MA), pelo Instituto Educacional 
Dom Rino Carlcze. sob a diretoria 
de João Botelho Neto, formando- 
se na ocasião 38 novos técnicos em 
enfermagem. A festa foi animada 
com som ao vivo do cantor e com- 
positor Azulão de Riachão (José 
Ademir Silva Morais) c do conjun- 
to local do senhor Davi. no clube da 
Maria Coelho. O local foi decorada 
pela FotoLayscr de Riachão. 

A solenidade contou com a 
participação de várias personali- 
dades políticas da região e do mu- 
nicípio. como: o vicc-prefeito de 
Nova Colinas; Agostinho Rodri- 
gues dos Santos que declarou; "es- 
tou muito feliz por ter sido convi- 
dado para participar desta belíssi- 
ma festa, como padrinho de um 
dos formandos; sou muito amigo 
do prefeito lia e tenho um filho 
que trabalha aqui como educador, 
o professor de matemática Anlo- 
nino Almeida dos Santos. Por isso 
me sinto muito bem por estar aqui 
presente, neste acontecimento em 
benefício desta cidade, além de es- 
tar representando o prefeito de 
Nova Colinas. Negão."; com a pre- 
sença do vice-prcfeito de Feira 
Nova, Môzo que disse sentir-se 
muito feliz pelo fato de Feira Nova 
ser uma cidade rccém-criada e ter 
um curso de enfermagem. Para ele 
é uma satisfação muito grande par- 
ticipar dessa bonita festa, que vai 
servir ao povo de Feira Nova. que 
terá daqui para frente profissio- 
nais capacitados. 

Estiveram presentes lambem 
secretários e vereadores do muni- 

cípio, como o sr. Gilmarfran da 
Mota Pereira, que é vereador c di- 
retor do Departamento de Cultura 
do município; Rosi Mola. secre- 
tário de administração; Edivan, 
secretário de finanças do municí- 
pio; c do vereador João Maciel da 
Silva. 

Além da ilustre presença do 
prefeito eleito de Riachão. Dr. 
Edmar Oliveira, que foi o patrono 
dessa turma de formandos. e de- 
clarou: "Eu como cidadão feirano- 
vense de coração, tive a grande 
honra de ser convidado para ser 
patrono dessa turma de forman- 

dos. O que posso dizer é que lodo 
o município de Feira Nova está de 
parabéns por este importante 
evento, da formação dessa turma 
de técnicos em enfermagem, e pela 
recente reeleição de dois grandes 
amigos meus. o prefeito lia c o 
vice Môzo. Estou muito honrado 
cm participar desta festa, estando 
de parabéns toda a população de 
Feira Nova. por mais esta conquis- 
ta para o seu povo". 

A realização da festa contou 
com o grande apoio da prefeitura 
de Feira Nova. em nome do senhor 
prefeito lia. 

Entrevista com 

Gilmarfran da Mota Pereira 

Gilmarfran é vereador foi um 
dos coordenadores da campanha 
vitoriosa do prefeito Ita; é diretor 
do Departamento de Cultura de 
Feira Nova (MA). 

FMS - O que você tem a fa- 
lar sobre a campanha vitoriosa 
do prefeito Ita, da qual o senhor 
participou? 

Gilmarfran - Em primeiro 
lugar, gostaria de agradecer a 
Deus. em segundo lugar ao povo 
feiranovense por ter dado esse 
voto de apoio ao prefeito Ita, agra- 
decer também aos nossos compa- 
nheiros que se engajaram nessa 
campanha vitoriosa, a lodo o pes- 
soal do comitê; aos motoristas, 
professores, aos outros coorde- 
nadores que trabalharam juntos 
e se empenharam nessa luta. E 
digo que esse trabalho será coro- 
ado com uma administração sé- 
ria e dedicada ao desenvolvimen- 
to de Feira Nova. 

FMS - Como foi a inaugu- 
ração da nova praça da cidade? 

Gilmarfran-A inauguração 
da praça foi uma festa simples, 
relizada no último dia 17; foi sim- 
ples, porém muito bonita, pois a 
administração de Feira Nova, en- 
tregou ao povo uma linda praça. 

FMS - E quanto às festivi- 
dades de formatura, o que o se- 
nhor tem a dizer? 

Gilmarfran - É um prazer es- 
tar presenciando e apoiando esse 
grandioso acontecimento do mu- 
nicípio de Feira Nova (MA), junto 
com o Departamento de Cultura 
do município, que tem dado apoio 
ao curso, desde o início, e dizer 
que esses alunos que estão se for- 
mando. merecem essa oportunida- 
de. pois nossa região precisa de 
profissionais na área da saúde e 
depois de tanta luta estão hoje sen- 
do coroados com essa brilhante 
festa. Infelizmente o nosso prefeito 
lia, não pode estar presente por 
motivos de forças maior, mais deu 
grande apoio para a realização 
desse grandioso acontecimento. 

Inauguração da Praça 

Raimundo Martins Bringel 

PROF. CRISTINA É JOÃO PAULO 

No último dia 17 de outubro de 2008, o 
prefeito Ita (Hitler do Brasil Coelho), teve a 
honra de inaugural- mais uma obra pública 
no município de Feira Nova do Maranhão. A 
praça da igreja católica São Francisco de 
Assis, a qual recebeu o nome de Praça Rai- 
mundo Martins Bringel, em homenagem ao 
ex-prefeito de Riachão(MA), já falecido, sen- 
do que o mesmo foi o comprador do terreno 
que de origem a cidade de Feira Nova do 
Maranhão. 

Estiveram presentes na ocasião, além do 
prefeito Ita, secretários cidadãos de Feira 
Nova e outros, além da viúva do Senhor Ra- 
imundo Bringel, a senhora Aparecida Bringel, 
os filhos Constâncio e José Armando Brin- 
gel, e a filha Maria Diva Bringel. Os quais 
demonstraram muita satisfação e agradeci- 
mentos pela homenagem. 

Prefeito Ita discursando 
ao público na inauguração da praça 

m 

M 

Formandos da Ia Turma de Técnicos de Enfermagem 

f* * 

V, 

Composição da bancada Convidados da formatura 

* 

J 

á 

Edvan, Tisoureira Municipal 
Convidados 

0 

r -\ 

t i > ^ I Hj 
Môzo, vice-prefeito de Feira Nova e 

Agostinho Rodrigues, vice-prefeito de Nova 
Colinas (esq. p/ d ir) 

Cantor Azulão de Riachão 

( 

Ml 
Daiane Beckman, Alexandra, João Paulo, 
professora Cristina, Alvony e Marley e o 
funcionários da Foto Layser (esq. p/ d ir) Gilmarfran entre convidados 

r ; 
n 
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/ 
Aparecida Bringel (esposa 

do Homenageado) Vista aéria da praça Raimundo Martins Bringel Empresário Anorindo, de Carolina, no evento Cinegrafista e locutor do evento 
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A 

ma Carolina 

João Alberto: vitória nas urnas, vitória na Justiça 

ÁLVARO V. BORGES NETO 

O prefeito de Carolina, João 
Alberto Martins Silva, ajuizou 
contra a Câmara Municipal, na 
Comarca sediada no município, 
uma ação judicial visando anu- 
lar os decretos legislativos que 
rejeitaram as contas de gestão 
dos anos de 1998 e 1999, alegan- 
do que seus opositores, em mai- 
oria na Câmara Municipal, não 
respeitaram as garantias consti- 
tucionais do contraditório e da 
ampla defesa - regras superio- 
res que servem para garantir a 
qualquer cidadão que responda 
qualquer processo, seja admi- 
nistrativo ou judicial, o sagrado 
direito de ampla defesa. 

Para fundamentar suas ale- 
gações o prefeito João Alberto 
apresentou vários documentos 
como prova inclusive a própria 
Ata da Sessão da Câmara e re- 
quereu Medida Liminar em sede 
de Antecipação de Tutela. 

O juiz, analisando detida- 
mente o conjunto das provas 
apresentadas, concedeu a Limi- 
nar requerida por João Alberto. 

A Câmara Municipal inconforma- 
da com a decisão do juiz de Ca- 
rolina, recorreu da decisão ao 
Tribunal de Justiça do Mara- 
nhão, através do Agravo de Ins- 
trumento n013.473/2008. 

Na sessão do último dia 16 
de outubro, a Primeira Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJMA), "deu o re- 
curso por prejudicado" com a 
seguinte decisão: "UNANIME- 
MENTE E DE ACORDO COM O 
PARECER DO MINISTÉRIO PÚ- 
BLICO, JULGARAM PELA 
PREJUDICIALIDADE DO RE- 
CURSO, NOS TERMOS DO 
VOTO DA DESEMB ARGADO- 
RA RELATORA", ou seja, a Câ- 
mara Municipal mais uma vez, 
por unanimidade, foi vencida e 
a sentença do juiz de Carolina 
permanece intacta e em pleno 
vigor. O Acórdão foi publicado 
no Diário Eletrônico do TJMA 
do dia 21/10/2008. 

*ÁLVARO VALADÃO 
BORGES NETO é advogado, 
com OAB-MA 5.509. 

• A S 

Prefeito de Carolina João Alberto 

Festa da vitoria de João Alberto 

W J0 JÍV 

i «O * m 

O prefeito João Alberto e o vice Vicente 
Bezerra e todos os vereadores e candidatos 

Aconteceu no dia 1 de no- 
vembro na praça dos Hot's, a 
comemoração pela vitória do 
prefeito João Alberto, que se re- 
elegeu junto com o vice Vicente 
Bezerra. 

Não foi a festa programada 
para acontecer no último sába- 
do, em virtude do clima que al- 
guns líderes das correntes polí- 
ticas derrotadas no pleito, cria- 
ram na cidade, envolvendo ame- 

Público presente a festa 

aças veladas, e das pondreções de Fortaleza (CE), o prefeito 
de algumas autoridades, a pas- 
seata foi suspensa e se realizou 
apenas uma grande concentra- 
ção popular na praça dos Hot's. 

Ao som da Banda Líbanus, 

João Alberto, sob aplausos de 
milhares de pessoas, agradeceu 
ao povo que o colocou por mais 
quatro anos no governo do mu- 
nicípio de Carolina. 

CESTE promove a Ia fase de encontros 

para fomento às atividades locais 

   
   

X.. 
'üü 

Público durante o encontro em Babaçulândia Trabalhos em grupo 

Nos dias 21, 22, 23 de outubro 
respectivamente nas cidades de Pal- 
meiras do Tocantins. Barra do Ouro 
e Babaçulândia, aconteceu a primei- 
ra fase dos encontros preparatóri- 
os para o plano de Marketing Tu- 
rístico e Fomento às Atividades 
Locais. O objetivo desse encontro 
é de criar oportunidades de investi- 
mentos; fomentar as atividades eco- 

nômicas diretas e indiretamente vin- 
culadas ao turismo; criar formas e 
condições de apoiar e induzir à di- 
namização do desenvolvimento lo- 
cal; desenvolver atividades que vi- 
sam estimular e direcionar investi- 
mentos para novas oportunidades 
de negócios, que surgirão durante e 
após as obras da barragem. 

O público alvo dos encontros. 

foram os micros e pequenos empre- 
sários locais e informais, e também 
de médio porte, ou seja, o público 
preferencial, os empreendedores da 
área de influência direta. 

No encontro de Babaçulândia 
estiveram reunidos as entidades c 
interessados de Filadélfia, Carolina, 
Babaçulândia e Araguaína. 

Os outros encontros acontece- 

rão ainda em três outras fases, nos 
dias 18, 19 c 20 de Novembro, em 
Estreito, Palmeiranle e Carolina res- 
pectivamente, onde todos poderão 
ter oportunidade de se enquadrar 
nos projetos de acordo com sua ati- 
vidade, 

O CESTE será parceiro, no in- 
tuito de oferecer suporte técnico, na 
elaboração dos projetos. 

O vereador Souza (PT) 

sonha Lula vir receber o 

título de cidadão carolinense 

rnumiL 

O vereador Souza, reelei- 
to no dia 5 de outubro esteve 
em nossa redação nos infor- 
mando que apresentou em 22 
de fevereiro um Projeto de 
Lei propondo um título de ci- 
dadão carolinense para o pre- 
sidente Lula, que foi aprova- 
do por unanimidade. 

Como Lula tem apenas 
mais dois anos de governo, 
o sonho do vereador Sou- 
za é que Lula, ainda presi- 
dente, venha receber esse 
título. 

Conta para isso com o 
apoio de seus pais e do pró- 
prio prefeito, João Alberto. 

O SAAE de Carolina 

É preciso dizer a verdade; 
na gestão do sr. Vicente Pedro 
dos Santos, houve sensível 
melhora no Serviço de Água e 
Esgoto (SAAE) de Carolina. 

Até as administrações 
anteriores, faltava água de 
quando em vez e, em alguns 
meses, duas três vezes. Hoje, na 
área central da cidade não falta 
água. NaCibrazeme noBrejinho, 
por fatores alheios ao SAAE, às 
vezes falta água. segundo nos 
explicou o diretor da entidade. 

Antigamente quando um 
cano da rede central estoura- 
vam passavam-se dias a água 
se derramando até que realizas- 
sem o conserto. Nas ligações 
urbanas a demora era muito 
maior. 

E quando os usuários 
reclamavam o responsável pelo 
SAAE alegava falta de dinheiro. 

Hoje, é diferente. A direção 
do SAAE de Carolina adquiriu 
um carro para atender rapida- 
mente os problemas surgidos 

na cidade e efetuar viagens a 
Imperatriz para adquirir o 
material para atender as neces- 
sidades urgentes do serviço; 
adquiriu um motor novo e 
renovou 10 motores usados e 
com defeitos; o SAAE instalou 
cerca de 1.500 hidrômetros 
novos, aumentou a rede geral 
em cerca de 8.000 metros; 
comprou 78.000 metros de cano 
para a rede. aumentou o salário 
de todos os funcio-nários; paga 
o 13° salário em dia (ja pagou o 
referente a este ano); e ainda 
dá um abono extra no final do 
ano, sendo considerado o 
SAAE mais bem organizado do 
Estado. 

- Para fazer isso, a tarifa foi 
aumentada? Perguntamos. 

- Apenas de acordo com a 
inflação uma média de menos de 
3% ao ano, nossa tarifa é a 
menor do Brasil. Por um 
consumo de 10.000 metros de 
água durante o mês, o usuário 
paga apenas R$ 8,56. 

O diretor do SAAE conversa com Waldir Braga 

Alunos da Unidade Escolar 

Odolfo Medeiros visitam a FMS 

A professora Maria Aldeva e seus alunos na FMS 
Durante a semana da criança 

a diretora da Unidade Escolar 
Odolfo Medeiros, cm Carolina, 
levou um grupo de alunos e de 
professoras para visitar o nosso 
jornal. 

Após um dialogo sobre a im- 

portância da imprensa, cada hlu- 
no ganhou um exemplar da Folha 
do Maranhão do Sul. 

Na foto, vemos a professora 
Maria Aldiva à frente de seus alu- 
nos e de algumas professoras na 
sede de nosso jornal. 
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18 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

O MARANHÃO CONTINUA 

EM ESTADO DE ALERTA. 

Mudar algumas realidades foi a missão do 

Estatuto da Criança e do Adolescente nos 

seus 18 anos de existência. 

No Maranhão, foi possível combater com 

eficácia vários tipos de violência contra 

menores, como abuso sexual, 

trabalho escravo, violência física e outras 

formas de constrangimento. 

Podemos até comemorar algumas conquistas, 

mas é preciso estar sempre em estado 

de alerta. 

Principais conquistas do Estatuto 

da Criança e do Adolescente 

no Maranhão: 

• Implantação de 208 Conselhos de 

Direito das Crianças e Adolescentes. 

• Implantação de 180 Conselhos 

Tute lares. 

• Implantação do Complexo de Proteção 

às Crianças e aos Adolescentes 

(Delegacia, Promotoria e Centro de 

Perícias). 

• Garantia de toda criança na escola. 

• Cobertura de vacinação. 

• Garantia de convivência familiar 

e comunitária. 

• Criação do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo - SINASE. 

• Redução do trabalho infantil. 

• Enfrentamento ao abuso e exploração 

sexual de crianças e adolescentes. 

• Implantação do Disque Denúncia 

- ligue 100. 

Violência contra a criança 

e o adolescente. 

Não pense duas vezes. Denuncie. 

Ligue 100 

: 

CMtta « Otvis* • <a MolHcMa 

6Q CUtclaraclo Üruvwul tiot [fcwitot l-Mmww* >94» • aoo» 

* JÊ OOViHfJO OOÊ 

Maranhao 
Agora é a vez do povo 
■DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 

www.ma.gov.br 

NÃO 

AO TRABALHO 

INFANTIL E ESCRAVO 

NÃO 

AO ABUSO SEXUAL 

NÃO 

AO ABUSO 

INTRA-FAMILIAR 

NÃO 

À EXPLORAÇÃO 

SEXUAL COMERCIAL 
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Agora, Grêmio precisa torcer por algozes 

Após perder a liderança do Brasileirão na 
rodada passada, no empate em i a 1 com o 
Figueirense, em pleno Olímpico, o Grêmio foi 
obrigado a adotar uma nova estratégia: secar 
o líder São Paulo. E a ajuda poderá vir de quem 
atrapalhou os planos de título dos gaúchos. 

Nas últimas cinco rodadas, o Tricolor 
Paulista enfrentará quatro equipes que tiraram 
pontos do Grêmio no returno do Brasileirão 

(Portuguesa, Figueirense, Fluminense e Goiás). 
Em terceiro lugar (60 pontos), o time do técni- 
co Celso Roth poderá ultrapassar o Palmeiras 
(2o com 61), pois ainda o enfrentará na capital 
paulista. 

Mas como não jogará mais contra o São 
Paulo (62 pontos), apesar de ter vencido os dois 
confrontos, precisará da ajuda dos algozes do 
returno que ainda pegarão o time paulista. 

O Senhor é meu íKefúnio e nada me faltará 

-sn 
m 

11 H 
■ ■ • • „ Uma completa e variada linha 

E de móveis para o seu lar. 

Vendemos barato porque temos 

fabricação própria. 

Rua EB^uedito L-eit6, 29S - Oeritro 
OEF» eSQSO-OOO O a rol i ria - M/K 
Rorie: (99) 3531 3^84 

"—^ A solução para seu sucesso esta aqui! 

Matrículas Abertas 

CUvcôoó: íBáó ico e 

Chfcuiçeide 

dotíe m tvtim de m 

lÊpy Muiat£dim 

Jllp4 

No ato da matricula dewãser 
apresentado a xwx dos documentos 

do aluno ou de seu mponsànl. 
IVlais informações; (99) 8"1 3-4-£51 €>jO - 818—4353 
Av. Rrederioo IVlartins de Azevedo, 1 080B 

Oentro de Oarolina - IVl A. 
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T 

m. 

SS'i«'""íSk 

M0T0MIL #YAMAHA 

APROVEITE ESTA PROMOÇÃO 

v Parcela Quitada , ■ 
BONÉ EXCLUSIVO f***. 

mvmmütMmemiwmwiUivA 

MOTOMIL 

CONSÓRCIO 
yi YAMAHA motor 

m 
■■■ ■ 

CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA YAMAHA 

Av. Dorgival P. de Sousa, 1121 ■ Centro • Imperatriz/MA 
www.motomil-ma.com.br 
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00®^) 

DflDanDB 

2° Parcela Quitada 
CAMISETA EXCLUSIVA 1,5c- s 

< 1MU 1T[ «OSJ ÍHCtWOUUl UlUU UU H*í! 

Na Contemplação 
1 CAPACETE 1 
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Nova Yamaha 

YBR125 Factor 

Dcsign moderno e orrojodo 
Desempenho superior 

2009 

s, 

YBR 125 Factor K ' 

YBR 125 Factor ED * 

E 

1 

FACULDÂDÊ DG IMPERATRIZ 

Administração1 CiÊncias Contábeis • Ciências econômicas • Direito 

Odontologia • Pedagogia • Zootecnia 
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Email: jfolhamasul@hotmail.com 

Aniversariantes de Novembro 

01/11 - Moizemar Coelho - engenheiro, ex-prefeito de Balsas (MA), casado com Carmé- 
lia Coelho. O casal goza de grande prestígio político e social na cidade de Balsas. Moizemar foi 
um dos dirigentes da campanha Pró-Jackson Lago no município de Balsas e é ligado politica- 
mente com o prefeito Chico Coelho. 

01/11 - Maria da Silva Medeiros - eficiente funcionária da agência do Banco do Brasil de 
Carolina e esposa do nosso assinante Carlos Alberto Medeiros, empresário rural e funcionário 
aposentado do Banco do Brasil. 

01/11 - Alex Nunes Japiassú - casado com Adriana Japiassú, com a qual tem três lindos 
filhos: André Vitor, Pedro Paulo e Vanessa. 

01/11- João Alves de Bezerra - funcionário aposentado da Infraero em Carolina. 
02/11 - Benigno Alves de Castro - proprietário de conceituada oficina mecânica em 

Carolina (MA). 
03/11 - Rêner Morais - Engenheiro carolinense residente em Curitiba (PR), filho do ex- 

prefeito de Carolina. Lourival Morais (falecido) e de llná Carvaho Morais 
03/11 - Regina Noleto Araújo - Casada com Anildo Araújo dos Santos, secretário de 

Turismo de Carolina. 
04/11 - Renata Costa de Oliveira - filha do ex-vereador Raimundo Nonato e de Maria 

Vilani. Renata trabalha atualmente na Acessória Pública de Araguaína (TO), cursando Direito 
na Faculdade Católica Santa Cruz, naquela cidade. 

04/11 - Edna Batista de Miranda - Esposa do Prefeito de Campestre (MA) e secretária 
municipal de Ação Social. 

04/11 - Elma O. Bringel Maia - Empresaria casada com Antonio Maia, ambos proprietá- 
rios da loja Max Caribe, em Carolina. 

05/11 - João Fernandes de Oliveira Neto (João Roseno) - esposo de Eliza N. de 
Oliveira. João Roseno é pai de 7 filhos, entre eles Elizabete Oliveira, redatora da FMS. 

Genoveva 

Fonseca Braga 

05/11 - Genoveva Fonseca Braga - 

esposa de nosso editor Waldir Azevedo 

Braga, mãe de quatro filhos, inteligentes e 

simpáticos: Waldir Filho, Márcio, Larisse 

e Lara. 

05/11 - Luza Alves - colaboradora da Folha do Maranhão do Sul em Imperatriz 
(MA), onde reside. 

07/11 - Hermano e Anderson Jacomé - pai e filho respectivamente, Hermano é funci- 
onário público municipal. Anderson Jacomé aniversaria dia 09/11. 

07/11 - Rodrigo Rodrigues - Veterinário proprietário da casa veterinária Agro-Pet 
em Carolina, filho do casal Jarbas e Gertrudes Rodrigues proprietários da loja Maccal. 

10/11 - Lucas de Medeiros Alpha - nascido em São Paulo, filho de Marcos Rizental 
Alpha e Luciana Seraphim de Medeiros, neto materno de Sebastião Gomes de Medeiros e 
Eda Maria Seraphim de Medeiros, paterno Sebastião Estwes Alpha e Márcia Valeria Ri- 
zental Alpha. 

11/11 - Valmísóría Costa Barros - Professora, esposa do ruralista Vicente Barros, 
irmã do famoso líder sindical Emílio Costa, residente em Brasília, mas visita sempre seus 
familiares em Carolina. 

11/11 - Nestor Japiassú - Contador, marido de Alice Japiassú, ex-vereador, membro 
do Rotary Club de Carolina, pai de 9 filhos, entre eles João Carlos Japiassú, diretor finan- 
ceiro da FACIMP. 

11/11 - Carlos Augusto - Proprietário do Posto Alto Bonito em Riachão, assinante do 
F.M.S. 

12/11 - Dr. João Maranhão Aires - Médico carolinense, residente no Rio de Janeiro, 
assinante e amigo do F.M.S. O dr. João Marinho foi professor durante longo tempo da 
Faculdade de Medicina do Maranhão. 

12/11 - Welhy Walcácer - Neto do Acadêmico Osmar Walcácer, é analista de siste- 
mas, residente no DF. 

12/11 - Dr. Saul Carvalho - Odontológo, membro do Rotary Club e presidente do PV 
(Partido Verde) em Carolina. 

12/11 - Raimundo Nonato de Araújo - Funcionário aposentado da antiga SUCAM, 
hoje FUNASA, esposo da professora Maurina, tendo 4 filhos e 3 netos. 

15/11 - Alcinda Mateus - Residente em Balsas(MA), mãe de Irany Martins amiga 
do F.M.S. 

ANIVERSÁRIOS 

Espaço CDL 

A CDL de Carolina parabeniza a: 
11/11 - Antônio Silva - da Mercearia Tocantins; 
15/11 - Maria Rita Farias de Sousa - da Topázio. 
Pelos seus aniversários. 

João Olímpio Barboza e Jaqueline 

Na sexta-feira, dia 31 de outubro, o Sr. João Olím- 
pio Barboza, secretário de infra-estrutura da Prefeitura 
de Carolina e sua esposa Jaqueline Farias Barbosa, su- 
pervisora de enfermagem no município de São Luís, 
comemoraram com familiares e amigos mais um aniver- 
sário de casamento. 

Jaqueline formou-se em 1986 em Enfermagem e 
iniciou sua carreira no município de Estreito, transfe- 
rindo-se depois para Zc Doca e dois anos depois para 
Açailândia, onde permaneceu 4 anos. Casou-se com 
João Olímpio em 1987. tendo o casal 3 filhas (Luíza, 
Juliana e Ana Clara). 

/- 

A 

Lucas Medeiros Alpha 

•- 
m 

10/i 1/2008 - Lucas de Medeiros Alpha é filho do 
Casal Marcos Rizental Alpha e Luciana Seraphin de 
Medeiros, neto paterno de Sebastião Esteves Alpha 
e Mareia Valéria Rizental Alpha, residentes em São 
Paulo (SP), e materno de Sebastião Gomes de Medei- 
ros e Eda Maria Seraphin de Medeiros, residentes 
em Brasília (DF). 

Lucas comemorará seu primeiro aniversário na ca- 
pital paulista, onde nasceu e reside, e contará com a 
presença de seus pais, avós, tios, primos e amigui- 
nhos. Parabéns, Lucas, é o que desejam seus familia- 
res de Brasília. 

Francisco 

Manoel de Moura 

O Sr. Francisco faleceu no dia 22 de outubro, 
I vitima de falência múltipla de órgãos, era pai de 4 
filhos: Sérgio Moura, Dedé Moura, Zuilma e Zui- 

ila, avô de 19 netos, inclusive o vereador Souza e 
132 bisnetos. 

I 

v. 
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Formação Profissional 
(99) 3S31-30TB 

m 
CurfiQa 

Cursos Disponíveis 
Operador de Compputador 
CorelDraw 
Photoshop 
Access 07 
Outlook 07 
Page Maker 
Internet 08 
AutoCar 08 

Montagem e Configuração de Micro e 
Compukid's para crianças de 07 a 11 anos 

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

Carolina - Maranhão 
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0 seu provedor de Internet Banda Larga na cidade 

VOCE SABIA f 

"A CAROLINAONLINE, o único provedor de Internet em 
Carolina, não quer que você seja o único a não ter acesso à 
rede na cidade. Por isso, além das facilidades na venda do kit 
de recepção, também esta dando desconto na mensalidade 
paga até o vencimento. Assim, além do plano pré-pago, temos 
mensalidade a partir de R$ 50.00" 

SUPORTE: suporte@carolinaonline.com.br 

CAROLINAONLINE,Av. Elias Barros, 690A, ao lado da Diofarma 
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AGROQUIMA 
FRODtrros AGJtoPECvAatios i.tda 

Fone: (63) 3414-4666 - Araguaína-TO 

Av. Conego João Lima, 645 - Entrocamento 

Dow AgroSciences 

Tordon 

Porque melhor que economizar, é ganhar dinheiro, 
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Auto Posto Centro Sul 

FONE: 

(99)3531-2011 
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A/o&gog presço#. 

BR-010 - Cibrazem-Carolina ( MA) 
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Rua Ceará, n0 356 - Quatro Bocas 

Fone/Fax: (99) 2101-0300 E-mail: 

comlvilanova@uol.com.br - Imperatriz-MA 

M mÍ .ribif :: í '"B 

Primavera 

com o Q*ul do ffifêiranÁão 

A Distribuidora Primavera atuando na área de produ- 

tos farmacêuticos e hospitalares há cerca de 20 anos 

domina o mercado desses produtos nos estados do Ma- 

ranhão, Pará e Tocantins. 

Temos uma linha de milhares de produtos, fornecidos 

por mais de 190 indústrias e contamos com a parceria 

de 3.500 clientes. 

Nosso lema é atendimento eficiente com os melhores 

produtos! 

(99) 3523-2831 

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

CALCARIO R I TA 

CALTINS 

GRUPO J. DEMITO 

a do Fazendeiro 

Produtos Agropecuários 
MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO 

1 • » i 

f Tintas 

para 

Veículo 

«- 

RO D Materiais1 

Esportivos 
Q 

Rua Antônio 

Jacobina, 1225 

Balsas-MA 

FONES: (99) 

• 3541-30r 

• 3541-3498 

COPIADORAS RICOH 

• Venda 

• Locação 

• Serviços técnicos 

Fone: (99)3523-3824 

MICROCOMPUTADORES 

I lll 

iiiyHi 

-V 

 r •.  

Preço à vista 

em 5 vezes 

Fone: (99) 3525-5265 

SUPRIMENTOS 

Informática 

Copiadoras 

Fone: (99) 3525-2806 

Produtos de qualidade 

oom garantia superior 

Rua Luís Domingues, 2042 - Imperatriz-MA 

{ visite a rjova loja da 

AEROQUIMA - Produtos Agropecuários Ltda 

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

'Fosquima, o sal da Agroquima 

'Bulmec Gold 

'Porque tudo pode ser melhorado 

Agroquima Prod. Agrop. Ltda 

CNPJ.: 01626951/0016-10 - lEST: 12164725-0 - Fone: (99)3523-1620- CEP: 65903-140 Imperatriz - MA 
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NOTICIAS DE BALSAS - MA 

BA L SÃS 

Governo de rabotho c Compromisso 
Carta ao prefeito Chico Coelho 

WALDIR AZEVEDO BRAGA 

Como não consigo encon- 
trá-lo, para conversarmos e 
obter uma matéria na qual 
você externe realmente sua 
análise do resultado da últi- 
ma eleição de Balsas e do 
seu projeto para o novo man- 
dato, vou expor-lhe o que 
tenho observado na grande 
metrópole que você gover- 
na, o que tenho ouvido e o 
que tenho sentido, e dar-lhe 
minhas sugestões; de um 
amigo sincero e franco, em- 
bora muitas vezes com posi- 
ções políticas diferentes, mas 
que sempre o admirou pelo 
seu amor à cidade de Bal- 

sas e a seu povo. 
Prefeito Chico Coelho, o 

povo o ama, mas o povo está 
querendo mudanças em sua 
administração; mudanças que 
já se refletiram na eleição da 
Câmara Municipal. 

Essas mudanças são ex- 
ternadas por todos: pelos seus 
adversários que o criticam 
quase sempre injustamente, e 
pelos seus amigos, admirado- 
res e familiares, que votaram 
em você maciçamente e lhes 
deram, pela segunda vez, qua- 
se o mesmo volume de votos 
da sua primeira eleição. Só 
não tem coragem de exter- 
nar-lhe. 

Para mim, você continua 

sendo o maior líder político da 
Sul do Maranhão, capaz de 
sair da Prefeitura nos braços 
do povo de Balsas e da re- 
gião para uma posição mais 
forte (Câmara Federal, Sena- 
do ou para vice-govemador). 

No entanto, é bom que 
você escute o povão, a clas- 
se média e os empresários, e 
veja que mudanças você deve 
fazer, o que eles estão dese- 
jando. 

Lembre-se que quem go- 
verna, tem milhares para 
aplaudir todos os seus atos, 
os certos e os errados, e só 
pouquíssimos amigos têm co- 
ragem de dizer o que pen- 
sam. 

. 

Chico Coelho num diálogo com o editor da FMS 

Preocupados os produtores de soja e milho do Sul do Estado 

Com a crise financeira mundial, os 
juros bancários subiram e o custo dos 
produtos importados, particularmente 
daqueles produtos exigidos para a 
agricultura mecanizada, praticamente 
duplicaram, destacando-se o adubo que, 
ao lado do financiamento bancário, para 
aquisição dos insumos e das máquinas 
agrícolas tornaram difícil o preparo do 
solo para a nova safra. 

Outro fato que está criando grandes 
dificuldades ao pequeno e médio 
agricultor é que o crédito anualmente 
concedido pelas grandes multinacionais 
como a Bunge, a Cargil e a Multigrain 
foi praticamente suspenso,dadas as 
incertezas do mercado mundial. 

Esmaragdo Neiva 

Moderna coiheitadeira, vendida pela Lavronorte 

Prezado Sr.Waldir Braga, sou Esmaragdo Nei- 
I va, filho de Adelmar Neiva e Iracy, neto de Cazuza 
Ribeiro e Ritinha Pereira, sobrinho portanto do seu 

' amigo Pedro Ivo que lamentavelmente, no momen- 
Ito, está doente em Brasília. Em julho passado tive 
| a idéia de tentar fazer uma reunião em Balsas e dei 
|à esse evento o nome de Primeiro Encontro dos 
| Filhos e Amigos de Balsas. Comecei a divulgar a 
. proposta e a aceitação foi muito maior do que eu 
esperava. Já estamos trabalhando na programa- 

Ição. e tenho tido a grande ajuda do Aluísio Soares 
Ique foi quem me informou o seu e-inail. Sabedor da 

influência do seu jornal agradeço a já noticiada in- 
formação dò evento e solicito que sempre que pos- 
sível novas notícias sejam veiculadas.Sou colega 
e amigo do seu irmão Moacyr experiente obstetra, 
pelo qual tenho grande admiração e respeito. O Sr. 
tem toda a liberdade de informar o meu e-mail para 
quem quiser saber mais sobre a festa. 

Espero que os carolinenses possam compare- 
cer e ajudar na alegria desse encontro. Desde já 
agradeço e estarei sempre dando mais informações. 

Um abraço, Gsmaragdo Neiva - e-mail: 
neivaeruzmaltiiio@yahoo.com.br 

UNIBALSAS 

Faculdade de Balsas 
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O voto e o cidadão 

JOSE ESIO OLIVEIRA DA SILVA 

Nada mais adequado para um ano 
eleitoral do que refletir sobre as funções 
do poder político. Afinal, o que preten- 
dem fazer com ele os candidatos eleitos 
em nossa cidade? O que esperam deles 
os cidadãos que, direta ou indiretamen- 
te, em maior ou menor grau, sofrem ou 
se beneficiam com as decisões que pas- 
sarão a ser tomadas após janeiro de 2009? 
E como se dão, ou não se dão, o vínculo 
e o relacionamento entre estes dois pó- 
los básicos da política, os governados e 
os governantes? 

O poder político costuma ser visto 
como dotado de valor em si, isto é, como 
uma posição a partir da qual seu ocu- 
pante pode tudo, ou quase. Na tradução 
nacional, isso também significa, muitas 
vezes, estar acima da lei e ser indiferente 
às expectativas sociais. Ou seja, um po- 
lítico é tratado, em geral, como alguém 
que trabalha intensamente por seus pró- 
prios interesses, quando muito misturan- 
do-os com os interesses de alguns gru- 
pos, partidos ou regiões. Dificilmente se 
imagina que um político possa ser um 
recurso social fundamental, um articula- 
dor da sociedade, um personagem sem 
o qual a força se converte na principal 
ferramenta de resolução de conflitos e 
problemas. 

Isso acontece por inúmeros motivos. 
Entre políticos e cidadãos existe*uma es- 
pécie de abismo ético que dificulta que 
os segundos aceitem as razões usadas 
pelos primeiros para justificar muitas de 
suas condutas. Ajudam a aprofundar 
este abismo, além do mais, a má forma- 
ção política das pessoas, a indiferença 
cívica dos cidadãos, a mediocridade éti- 
ca de tantos políticos, a impotência pro- 
gramática dos partidos e, mais recente- 
mente, a postura abertamente mercantil 
que passou a prevalecer na vida em ge- 
ral. No mundo de hoje, a maioria das de- 
cisões e atitudes cotidianas está focada 
no custo e numa espécie de prazer de 
curto prazo, importando pouco o senti- 
do, o significado substantivo e o valor 
futuro dos bens. As eleições também se 

converteram em atos de compra e venda 
de votos. E os candidatos, animados por 
este mercado, agem de acordo com suas 
regras, esvaziando de sentido as mensa- 
gens com que buscam o apoio dos elei- 
tores. Desapareceram assim os progra- 
mas e os projetos de vida coletiva. 

Muitos candidatos, por exemplo, 
costumam se apresentar como gerentes 
de cidades, bons administradores, toca- 
dores de obras, empreendedores, por- 
que imaginam que é isso que esperam 
deles os eleitores. Não estão propriamen- 
te errados, pois é evidente que qualquer 
governante que se preze deve, de fato, 
ler esses atributos. Mas, ao assim se 
comportarem, desprezam a parte mais 
nobre da função política democrática 
(que é a de auxiliar uma comunidade a 
modelar a si mesma de forma justa e igua- 
litária) e acabam por impulsionar a con- 
versão dos cidadãos em "consumidores" 
e fiscais de decisões burocráticas. Per- 
de-se o que a política tem de melhor e os 
candidatos a estadistas terminam por se 
reduzir, se forem competentes, a bons ad- 
ministradores. Ao final de seus manda- 
tos, podem até deixar marcas de sua pas- 
sagem pelo poder, mas pouco contribu- 
em para modificar a face quente da co- 
munidade. 

Numa cidade como Carolina, dá para 
imaginar os estragos derivados dessa 
postura. A cidade é um "paraíso" que 
avança às cegas, sem uma visão de futu- 
ro. Seus problemas se superpõem assus- 
tadoramente, desafiam a inteligência de 
alguns, atormentam e angustiam, termi- 
nando quase por soterrar a força, a cria- 
tividade e o dinamismo dos moradores. 
Carece de discussões públicas consis- 
tentes e de ação organizada, que parece 
hoje confinada aos espaços em que a 
vida é mais dura e sofrida, onde a solida- 
riedade e o apoio mútuo brotam como 
estratégia de sobrevivência. Com "ge- 
rentes" no comando, tudo isso fica bem 
mais difícil. 

Os que desejam governar Carolina 
não deveriam tentar pedir votos median- 
te a apresentação de currículos gerenci- 
ais, até por que o nosso município está 

londe de se tomar uma megalópole. Além 
de buscar defender os interesses de um 
grupo ou partido e alterar a orientação 
dos governos anteriores, sua principal 
promessa deveria ser a de despertar a 
cidade vibrante e cheia de vida que pa- 
rece anestesiada por seu próprio cresci- 
mento desorganizado, fazê-la falar, pen- 
sar e agir, alterando a correlação de for- 
ças políticas e sociais e refazendo o pac- 
to social substantivo. 

Haverá certamente quem se prontifi- 
que a advertir: ora, o poder municipal é 
essencialmente um poder administrativo, 
não lhe cabe contagiai- os cidadãos com 
programas ou projetos "nababescos", 
pouco pragmáticos, que não apresentam 
resultados práticos no curto prazo. A ci- 
dade esta aí, com seus problemas late- 
jantes e imediatos, não quer saber de 
conversas filosóficas e utopias, precisa 
de ação e determinação. 

Pode até ser, mas uma coisa não eli- 
mina a outra. Boa parte da fantasia polí- 
tica democrática sempre esteve voltada 
para unir interesses e opinião, balizando 
a tomada de decisões a partir de refle- 
xões sobre o bem comum. O poder de- 
mocrático apóia-se num projeto destina- 
do a tomar viável o governo do povo (a 
soberania popular) a partir de regras vá- 
lidas para todos e de arranjos institucio- 
nais que facilitem tanto a livre competi- 
ção política quanto a participação ampli- 
ada nos processos decisórios. Toda po- 
lítica efetivamente democrática se dispõe 
a criar condições para que os cidadãos 
controlem seus governos, participem 
deles e ponham em curso processos alar- 
gados de deliberação, de modo a que se 
viabilizem lutas e discussões públicas em 
torno do viver e conviver. E nada disso 
pode ser alcançado sem generosas do- 
ses de utopia e ação reflexiva. 

O poder que tem a cidade de modelar 
novas comunidades exige que aqueles 
que se disponham a governá-la possu- 
am, mais que projetos dedicados à con- 
quista do poder, um projeto de socieda- 
de. 

VA, pós-graduado em Desenvolvi- 
mento Regional e Urbano - UFT, pro- 
fessor de Geografia do GELAM. 

Nota »a Rkoaçào 

Caro professor José Ésio Oliveira 
da Silva, seu artigo é magnífico, re- 
velando o alto nível do ensino da UFT, 
mas é utópico, pois não parte da ana- 
lise da sociedade em que vivemos e 
sonhamos; uma sociedade capitalista 
que concentra a renda na mão de pou- 
quíssimos e a imensa maioria sonha 
com problemas concretos de sobre- 
vivência: muitos desempregados, a 

alimentação, a saúde, a escola dig- 
na (veja o exemplo dos índios Gavi- 
ões, em Amarante), a moradia (quan- 
tos milhões moram debaixo das pon- 
tes nas grandes cidades ou em ca- 
sebres de palhas em nossa região). 

Bom administrador para esses mi- 
lhões é aquele que promete resolver 
esses problemas, frutos da socieda- 
de em que vivemos e que só serão 
resolvidos substituindo esta socieda- 
de por outra mais justa, mais distri- 
butiva de rendas, mais igualitária e 
mais humana. A sociedade brasilei- 
ra, elitista e desumana, há pouco 
mais de 100 anos repousava no tra- 
balho escravo. 

i s i 

Obama vence com 

maioria de 5% 

WALDIR AZEVEDO BRAGA 

Como era esperado Obama, do 
S Partido Democrata vence John 
I McCain por pequena margem. Só 
I que essa mudança terá pequena 
1 influência tanto interena quanto 
I externa, pois a essência do sistema 
1 econômico financeiro e político 
| dos Estados Unidos permanece o 
| mesmo. As despesas ocasionadas 
S pela guerra do Iraque, pela 
| intervenção no Afeganistão, pelas 
| bases militares espalhadas por 
| todo o mundo, com a esquadra 
| americana policiano os oceanos 
| em todos os continentes, 
| provocando tudo isso um imenso 

déficit orçamentário impedem 
uma rápida recuperação da 
economia americana.Suas 
medidas injustas, condenadas pela 
ONU e pelos próprios aliados dos 
EUA, como o bloqueio econômico 
de Cuba, que impede até a compra 
de alimentos e de medicamentos. 
pelo simples fato daquele país do 
Caribe manter novo sistema* 
econômico e social, criam 
embaraços diplomáticos para o 
novo governo. 

Obama foi eleito pelas grandes 
empresas monopolistas que 
dominam o mundo; foi por elas 0 

financiado e seguirá uma política ^ 
que corresponda a seus^ 
interesses. 

JOSE ESIO OLIVEIRA DA SIL- L 


