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Imperatriz, 159 anos
O prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira,

ofereceu uma vasta programação para a come-
moração de aniversário dos 159 anos de nossa
cidade. Na linha de shows, eventos dos mais
esperados, a comissão organizadora das festivi-
dades  promoveu na quinta-feira, 14, show com a
Banda Paralamas do Sucesso, Stênio, Juliano
Reis e Jordão e a banda Pilontropia. Na sexta-
feira, cantores evangélicos fizeram a festa na Beira
Rio.

 Missa
A programação prosseguiu no sábado bem

cedo com salva de fogos, Missa em Ação de Gra-
ças, corte do bolo de 159 metros e com a realiza-
ção da corrida Frei Manoel Procópio. À noite, às
20hs no Palácio do Comércio, houve a entrega
das honrarias: Comenda Frei Manoel Procópio,
Troféu Jurivê Macedo e a distinção honrosa Per-
sonalidade da Gente.

Repercussão
Na noite do show dos Paralamas do Suces-

so, a coluna ouviu diversas pessoas sobre o even-
to musical. Confira os depoimentos:

“Uma festa maravilhosa. Imperatriz merece
essa comemoração com um show superlativo. É
uma cidade tão generosa, por isso estamos dan-
do aquilo que a cidade merece. Esperamos que
no próximo ano seja melhor ainda”. (Prefeito Se-
bastião Madeira).

“Maravilhosa. É uma festa do povo comemo-
rando os 159 anos de Imperatriz com muita ale-
gria. Quero dizer para todo o Brasil: respeitem
Imperatriz. (Deputado Francisco Escórcio.)

“A festa está muito boa e tranqüila. A seguran-
ça está fazendo um bom trabalho com o apoio da
Policia Militar. Imperatriz está de parabéns por
essa bela festa”.  Reginaldo Lopes dos Santos,
segurança.

 “Uma festa maravilhosa. Só temos que elogi-
ar toda a organização. A cidade está de parabéns
em fazer esse show dos Paralamas do Sucesso
em Imperatriz”.  José Fernandes Dantas, Secre-
tário  Municipal de  Agricultura, Abastecimento e
Produção.

“Excelente. Imperatriz mais uma vez ganha com
esta maravilhosa festa para comemorar seus 159
anos. Muito sucesso”. Júnior, diretor da TV Difu-
sora/SBT-Imperatriz.

“A prefeitura de Imperatriz não mediu esfor-
ços para trabalhar a essência da música, já que
a música é a ligação direta dos corações dos
apaixonados. Imperatriz é apaixonada pelo rock,
pelo sertanejo, pelo hip-hop, pelo reggae, o que
Imperatriz tocar o povo dança. E por isso que
essa festa é show de bola. É maravilhosa e a
essência foi trabalhada com eficiência e eficá-
cia”. Jan Ricardo, locutor e apresentador da
maioria dos eventos da programação de aniver-
sário da cidade.

“Fantástica. Pela primeira vez Imperatriz apre-
senta uma banda igual a dos Paralamas do Su-
cesso, lendária da MPB. Para a gente é uma sa-
tisfação imensa Imperatriz comemorar com uma
festa dessa com um grande show”.  Artaxerxes
Aguiar, repórter da Agência Open-Door.

“Eu acho que uma palavra resume. Sensacio-
nal. Isso é só uma prévia do que vai ser a come-
moração dos 160 anos de Imperatriz em 2012,
sob o comando do prefeito Sebastião Madeira”.
Elson Araújo, secretário de Comunicação da pre-
feitura de Imperatriz.

“A festa está muito boa. Muito bonita. Impera-
triz merece uma festa como essa”. Michela, dire-
tora da TV Nativa.

 “Maravilhoso. Espero que quem trouxe este
show repita mais vezes, porque o sertanejo é bom,
mas o pop rock é bom também. Todo mundo está
se divertindo. Está tudo maravilhoso. Tomara que
seja o início do ciclo de bandas boas aqui em
Imperatriz”, Guilherme Vilela Ferreira, advogado.

“Parabéns  Imperatriz e ao prefeito Madeira por
esta bela festa de comemoração do aniversário
da cidade”. Ketson, blogueiro de Açailândia.

“A festa é maravilhosa. Muito bonita. A cidade
de Imperatriz merece e está de parabéns. Que a
cada ano seja melhor do que o outro. O prefeito
Madeira está de parabéns pela organização des-
sa festa”.  Ademir Guimarães Freitas, Ambulante.

 “A festa está muito boa. E aproveitei para fatu-
rar um pouquinho a mais catando latinhas”, Ma-
ria da Guia, 62 anos, catadora de latinhas.

“Maravilhosa. Uma festa excelente, com muita
gente participando e os 159 anos bem comemo-
rados. O povo saiu daqui maravilhado com essa
apresentação dos Paralamas do Sucesso. Uma
banda que faz sucesso em todo o Brasil e Impe-
ratriz hoje teve o privilégio de contar nessa festa
tranquila e de muita paz”. Francisco do Vale, jor-
nalista

“É mais um acontecimento da maior relevân-
cia que o prefeito de Imperatriz, Sebastião Madei-
ra, realiza com essa banda que marcou época.
Uma festa linda e maravilhosa com essa banda
que tem história na nossa MPB”. Maria Leônia,
colunista social.

Troféu Jurivê de Macedo
Tive a honra de ser um dos homenageados

na noite de sábado em um grande evento no
Palácio do Comércio, quando recebi o Troféu
Jurivê de Macedo das mãos do prefeito Sebas-
tião Madeira.  Também receberam o troféu Juri-
vê de Macedo Arnaldo Monteiro (categoria pro-
fessor) e Oscar Gundim (categoria direito/ad-
vogado). Várias pessoas foram homenageadas
em outras categorias. (Confira a lista completa
dos homenageados nesta edição em matéria
da assessoria de imprensa da prefeitura de Im-
peratriz).

Discurso
Fiz um discurso objetivo de agradecimento -

em literatura de cordel - ressaltando a pessoa do

grande jornalista Jurivê de Macedo. Eu disse:
Senhor prefeito
Senhoras e Senhores
A todos meus louvores
Obrigado por esta homenagem
Nestes meus 34 anos de viagem
De jornalismo, luta e de primores.
Receber o Troféu
Jurivê de Macedo
É muita honra
Para quem começou cedo.
Foi em junho de 1977
Em O Progresso, este grande jornal
Que agora está mais moderno
E da nossa região é o principal
Jurivê de Macedo foi brilhante
Poderia até ser prefeito municipal.
Obrigado ao Elson Araújo e ao Antônio Lucena
Por esta indicação
Me sinto muito feliz
Nesta ocasião
Parabenizo os demais homenageados
Aqui congratulados
Em Imperatriz, no Maranhão.

Aniversário Deputado Chiquinho Escórcio
Centenas de pessoas se reuniram no domin-

go para um churrasco na casa do prefeito de João
Lisboa, Emiliano Meneses, para comemorar o
aniversário de 62 anos do deputado federal Fran-
cisco Escórcio (PMDB-MA), cuja data de nasci-
mento é 18 de julho.

Participaram do evento o vice-governador do
Maranhão, Washington Luiz; o prefeito Sebastião
Madeira; os deputados estaduais Léo Cunha e
Antônio Pereira; vereadores de vários municípi-
os, lideranças políticas e comunitárias e eleito-
res de Escórcio. “Tenho muitos amigos. E isto
que fizeram aqui por mim, realizando esse gran-
de encontro mostra o quanto eu sou querido pe-
los amigos. Estou muito feliz com esta homena-
gem. Só tenho que agradecer ao prefeito Emilia-
no e a todos os que contribuíram para a realiza-
ção desse evento”, disse o deputado Chiquinho
Escórcio à coluna, ao lado da esposa Bá.

Em seu discurso, o prefeito de Imperatriz elo-
giou a atuação de Francisco Escórcio na Câ-
mara. “Quero aqui afirmar que vossa excelên-
cia está seguindo seu caminho em sintonia
com a população em defender o Maranhão do
Sul. Mais do que isso: vossa excelência está
vivendo o cotidiano de nossa região. A minha
presença em sua festa de aniversário, repre-
senta o nosso reconhecimento ao seu trabalho
por vossa excelência lutar diariamente  na Câ-
mara Federal pelo Maranhão. Meus parabéns
pelo seu aniversário e por sua atuação na Câ-
mara”, destacou Madeira.

Emiliano Menezes
O prefeito de João Lisboa, Emiliano Menezes,

agradeceu ao deputado Chiquinho Escórcio por
tudo que ele fez pela cidade. “O senhor, deputa-
do, ajudou a resolver um problema que estava
impedindo que João Lisboa fosse administrada.
Você é um deputado leal e amigo do povo do
Maranhão e um grande defensor da região to-
cantina. Parabéns e muita saúde, paz e felicida-
de”, disse Emiliano.

Deputado Antônio Pereira
“Deputado Chiquinho,  Vossa  Excelência é um

deputado atuante e merece todo nosso respeito.
É um deputado que mesmo estando no grupo da
situação que governa o Maranhão teve a cora-
gem de levantar a bandeira do Maranhão do Sul.
Bandeira essa que no passado era defendida
pela oposição, que quando virou situação ficou
calada sobre o assunto. Estou extremamente fe-
liz em ver seu trabalho em prol da região tocanti-
na. Parabéns Chiquinho, que Deus te ter muitos
anos de vida para que você possa continuar lu-
tando por Imperatriz, pela região tocantina e pelo
maranhão”.

Vice Governador Washigton Luiz
“Uma satisfação grande participar da festa de

Chiquinho Escórcio, um deputado atuante que
luta na Câmara em defesa do Maranhão”.

Família Cunha
Neste domingo (17), a família Cunha, capita-

neada pelos empresários e pecuaristas José
Ribamar Cunha, Ribinha Cunha, Wdsom, Edson
e pelo deputado estadual Léo Cunha, recebeu
na Fazenda Cruzeiro para um almoço, o Vice-
Governador, Washington Luiz; a ex – prefeita de
Açailândia, Gleide Santos; o vice-prefeito do mu-
nicípio de Açailandia, Antônio Erismar; os verea-
dores de Imperatriz, Fátima Avelino, Joel Costa,
Chiquinho da Diferro e o vereador Zé Paulo de
Governador Edson Lobão e Dimas Salustiano
(diretor da Unisulma).

Na oportunidade, o vice-governador, acompa-
nhado de seus auxiliares diretos, conversou so-
bre política, investimentos na região tocantina na
área da saúde, educação e cultura, além, claro,
do fortalecimento do PT em Imperatriz e região.
Veja a foto de Maurício Martins sobre este encon-
tro em que aparecem o deputado Léo Cunha, o
vice governador Washigton Luiz e o empresário
Ribamar Cunha.

Agradecimento
Mais uma vez, de coração, agradeço o carinho

que recebi nos últimos dias de várias pessoas
de Imperatriz, Açailândia e João Lisboa pela ad-
miração que elas têm por mim. Como é impossí-
vel citar todos os nomes, só me resta dizer: MUI-
TO OBRIGADO por prestigiar esta coluna há mui-
tos anos e pelas palavras generosas. Isso só
nos fortalece ainda mais a escrever com mais
amor e dedicação sobre os mais diversos temas
de interesse da região tocantina, do Maranhão e
do Brasil. Valeu!

Um abraço a todos e até a próxima semana.

Coluna Especial
de aniversário
de Imperatriz

Este colunista recebe do prefeito Madeira
o Troféu Jurivê de Macedo

Comendador Mestre Cabral e este colunista

LimaRodrigues, Dr. Oscar Gudin e o prof. ArnaldoMonteiro

TenenteAlves, Dona Iraides (minhamãe) e este colunista

Lima Rodrigues, a irmã Ana Lúcia e a sobrinha Ana Paula

Este colunista comoamigo de infância deputadoAntonioPereira

Alan, secretário Roberto Alencar, vereador
Hamilton Miranda e o amigo Samuel Sousa

no memento de descontração

Silvana, deputado Antonio Pereira e Maria Antônia

Mestre João e Lima Rodrigues

DeputadoChiquinhoEscórcio corta o bolo de seuaniversário

João Japiassu, Zé de Sousa, Alberto da Serraria,
George Alan (Chefe de gabinete doGeorge Alan (Chefe de gabinete doGeorge Alan (Chefe de gabinete doGeorge Alan (Chefe de gabinete doGeorge Alan (Chefe de gabinete do
deputado Chiquinho Escórcio)deputado Chiquinho Escórcio)deputado Chiquinho Escórcio)deputado Chiquinho Escórcio)deputado Chiquinho Escórcio)

e este colunistae este colunistae este colunistae este colunistae este colunista

Japiassu, Dr. Antônio Leite e Zé de Sousa

Colunista Maria Leônia, Alba e deputado
Chiquinho Escórcio

Prefeito de João Lisboa, Emiliano Menezes, e a
primeira dama Preta saúdam deputado

Chiquinho Escórcio

Deputado Chiquinho Escórcio e a esposa Alba

Alberto da Serraria, Conor Farias e LimaRodrigues

Muita gente prestigiou o aniversário do
deputado Chiquinho Escórcio
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