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Corpo de Jurivè está sendo velado na Igreja São Francisco; enterro será hoje no final da tarde 

Governadora lamenta 

morte de Jurivê 

> PÁG. 02 e 03 

Prefeito decreta Luto 

Oficial de três dias 

O prefeito Sebastião Madeira decre- 
tou luto oficial de três em decorrência 
do falecimento do jornalista Jurivê de 
Macedo, ocorrida no início da tarde de 
ontem. O prefeito também lamentou o 
falecimento cm Nota de Pesar divulgada 
no final da tarde. 

"Imperatriz está de luto com a per- 
da deste grande cidadão, fundador de O 
Progresso, da Academia Imperatrizcnse 
de Letras, do Rotary Clube Centro e da 

, Loja Maçônica Firmeza e Humanidade, 
entre outras organizações importantes 
das quais participou. Jurivê de Macedo 
sempre buscou com seus ideais, melho- 
rar a nossa cidade, a nossa gente", diz o 
prefeito na nota. . 

> PÁG. 02 e 11 

Jurivê, pai e colaborador 

Neste jornal, a morte do jornalista 
Jurivê de Macedo traz duas grandes au- 
sências: a do colunista lido e querido e 
a do pai amado, que deixou nos filhos 
sua herança genética e deixou para os 
filhos seu gosto pela comunicação. 

Em nenhum instante de minha vida, 
seja como filho ou diretor de jornal, 
imaginava estampar em manchete a 
morte de meu próprio pai. Sequer ima- 
ginava sua morte. Como filho (e como 
homem de Imprensa) queria-o vivo. 
Bem vivo. Produtivo. Lúcido. Inteli- 
gente. Sensível. Bem humorado. 

Muitos dos meus doze irmãos tam- 
bém herdaram, cada um a seu modo, 
este gosto pela Imprensa, jornal, rádio 
ou tevê. Tentaremos seguir, continuar, 
reforçar e ampliar o melhor do exem- 
plo de meu pai, embora seja difícil her- 
dar, por inteiro, seu talento - enorme, 
único, singular como seu nome mais 
conhecido: Jurivê. 

Ao Jurivê, meu pai, c a minha mãe, 
dona Lconor, uma gigante nestas horas, 
obrigado pela vida. 

Ao Jurivê de Macedo, jornalista, 
obrigado por sua colaboração, por inte- 
grar, desinteressada e desoneradamen- 
te, o quadro de colunistas deste diário. 

Não estranharei se, no azul do céu 
ou no branco das nuvens, de repente 
começarem a aparecer letras, notas in- 
teressantes, textos gostosos: é Jurivê de 
Macedo, comentando os fatos celestes 
e lembrando os amigos, conhecidos e 
familiares que neste instante o recebem 
na outra vida. 

Para Jurivê de Macedo, pai e cola- 
borador, tão avesso a mesuras, honra- 
rias e excessos, basta-nos dizer-lhe: 

Obrigado. 
E cuide de nós daí também. 

Sílvio Macedo 
Filho e diretor 

O jornalista c advogado Jurivê de 
Macedo, mais antigo em atividade na 
Imprensa imperatrizcnse, morreu on- 
tem, às 13h30, um dia após completar 
80 anos de idade. Vítima de acidente 
vascular cerebral (AVC), Jurivê de 
Macedo estava internado há 41 dias no 
hospital Incor/Santa Mônica. Compli- 
cações posteriores ao AVC inicial fo- 
ram superiores aos esforços médicos. 
O corpo do jornalista está sendo velado 
na Igreja de São Francisco. O enterro 
será no Cemitério Campo da Saudade, 
no final da tarde. 
Jurivê de Macedo, que nasceu Rai- 
mundo Jurivê Pereira de Macedo, dei- 
xa viúva dona Leonor Mesquita Al- 
meida Macedo, 74 anos, com quem era 
casado há 57 anos. Tiveram 12 filhos 
(Sandra, Sérgio, Sílvio, Sônia, Soraia, 
Macedo Neto, Jurivê Filho, Marco Au- 
rélio, Suy-Anne, Vanusa, Rogério e 
Leandro), que lhe deram 28 netos e 7 
bisnetos. 
Jurivê de Macedo era colunista do Cor- 
reio de Imperatriz e, desde 1987, de O 
Estado do Maranhão, de São Luís. Foi 
fundador e primeiro editor do jornal O 
Progresso (1970), o diário mais antigo 
de Imperatriz. Foi diretor de redação 
do Jornal de Imperatriz (1986), da re- 
vista Momento (1977) e colaborou no 
Jornal de Negócios (1986). Antes de 
mudar-se para Imperatriz, teve rápida 
passagem pela imprensa esportiva de 
São Paulo, onde morou 11 anos. 
A governadora Roseana Samey, o pre- 
feito Sebastião Madeira, o presidente 
da Câmara, Hamilton Miranda, o se- 
cretário Adhemar Freitas, políticos, 
intelectuais e jornalistas lamentaram a 
morte de Jurivê. A Prefeitura decretou 
luto oficial de três dias. 
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Libra (em RS) 2,6030 2.6048 ♦0,16% 
Pesos arg. (em RS) 0.4614 0,4618 *0.04% 

Edmilson Sanches 

17 de Maio de 2010 
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Nossa Opinião 

• Sem manchete 

Essa é o tipo de manchete que nenhum 
editor quer dar - "a despedida" de um 
amigo. Ontem, foi difícil. Trabalhar, rece- 
ber os telefonemas na Redação, checar 
informações, trocar idéias com Sanches, 
conversar com Sílvio. Saber da reper- 
cussão, em .vários segmentos, da notícia 
do dia. 
É o tipo do dia em quem nenhuma outra 
notícia nos interessa. 
"Mas é esse é o trabalho que. bem ou 
mal, fazemos todos os dias". Verdade. 
Apenas ontem foi um dia diferente. Jor- 
nalista também é gente. 
Dos "antigos" da imprensa escrita impe- 
ratrizense, quase todos começamos com 
o Juredo. E aprendemos com ele. Ele 
impôs um estilo de colunismo político, 
crítico e irreverente, interiorano (no bom 
sentido), sem os modismos da geração 
do lide curto, direto, ou das notas, secas, 
sem sabor. 
Tentamos aprender um pouco. Talvez, 
ele tenha ficado satisfeito com o que 
aprendemos. Nós e os leitores! 
A manchete de hoje (sugestão do San- 
ches) não foi "procurada", inventada, não 
é original, tampouco poética. É apenas 
uma técnica jornalística. Nem nossos 
textos hoje serão os melhores, para 
homenagear o Juredo - quem sabe um 
dia?! Hoje foi um dia duro, travado, sem 
uma inspiração na hora do fechamento, 
nem faro para buscar os outros fatos co- 
tidianos. Foi puramente mecânico, técni- 
co, porque o pensamento também sofre 
- nem só a alma, ou o corpo abatido. 
Juredo sabia das coisas. Ele esperou 
domingo, 16, para que os familiares e 
amigos comemorassem seus 80. E já 
havia esperado, de bem com a vida e 
sem o ambiente hospitalar, comemorar, 
ele e dona Leonor, os 57 anos de casa- 
mento, em abril. 
No dia do aniversário, sua companheira 
fiel o visitou pela primeira vez no hos- 
pital. Agarrou-lhe o braço e ordenou: 
"Vamos Jurivê, vamos para casa". Ele 
obedeceu. Para a casa do Pai, de onde 
será nosso correspondente. Estaremos 
aqui, esperando suas notas, respeitando 
seu espaço. Valeu, amigo! 

• Registro 

A direção do Correio de Imperatriz 
agradece aos amigos que enviaram 
mensagens de pesar pelo falecimento de 
Juredo. À todos, a família do jornalista 
também agradece o apoio e solidarieda- 
de, nesse momento difícil. 

• Registro II 

Juredo deixou textos (os quais ele 
mesmo selecionou) já publicados na im- 
prensa, para edição de um livro. Missão 
agora que a Academia Imperatrizense de 
Letras (AIL), com a devida autorização 
da família, deve levar adiante. 

• Registro III 

Maria Teresa Gaby Rocha, em nome da 
família, lamenta o falecimento de Jurivê, 
e envia mensagem de pêsames e soli- 
dariedade à Dona Leonor, seus filhos, 
netos, bisnetos e amigos. 

Hamilton Miranda lamenta morte de 

Jurivê de Macedo 

O presidente da Câmara Muni- 
cipal de Imperatriz, vereador 
Hamilton Miranda de Andra- 
de. lamentou ontem a morte 
do jornalista e advogado Juri- 

vê de Macedo, vítima de um Acidente Vas- 
cular Cerebral (AVC). Ele estava internado 
há 41 dias no Hospital Santa Mônica, em 
Imperatriz. Ele vinha sendo atendido pelo 
cardiologista e ex-deputado federal Bene 
Camacho (PTB). 

"A cidade está de luto, pois Jurivê de 
Macedo era pioneiro na área da comuni- 
cação em Imperatriz", lembra ele, que des- 
taca a atuação do jornalista como membro 
da Academia Imperatrizense de Letras 
(AIL). "A maioria dos profissionais do jor- 
nalismo imperatrizense iniciou pelas mãos 
de Jurivê de Macedo; a morte dele repre- 
senta uma perda irreparável para a nossa 
cidade", frisa. 

Hamilton Miranda assinala que o jorna- 
lista Jurivê de Macedo era um excelente 
pai de família e avó. dando uma grande 

Juri, hoje VÊ o dia. a luz. 
Ontem? Foi só um crhonos. 
Agora, o sim, sem sombra 
Ou dor. O Cairos. 

Esse é o caminho, não o fim 
Para quem aguarda a vida. 
Vida no esplendor do ressuscitado 
Sem a cruz, no presente, só Amor. 

/ Completar anos é pagar aluguel ao 
■ "Tempo pelo direito de morar na Vida. 

No sábado, 16, Jurivê de Macedo 
fez mais um gol, aplaudido e come- 
morado por uma torcida (organiza- 

da) de parentes de todos os lugares e de 
amigos de todos os falares. Jornalista e 
advogado, primeiro de dezessete (ir- 
mãos), pioneiro da imprensa imperatrizen- 
se, criador e diretor de diversas publica- 
ções informativas, ex-redator de bula de 
remédio e ex-repórter esportivo na capital 
paulista, Procurador Geral do município 
de Imperatriz, Jurivê tem muita história - 
sua e dos outros — para contar, muita 
opinião a dar, muitas experiências para 
repartir, muitas cantigas de ninar, muitos 
"causos" para rir e momentos pessoais de 
emocionar. Enfim, um brasileiro. Que seu 
contrato com a Vida se renove "ad muitos 
annos". 

Foi essa a nota que escrevi em jornal 
sobre o aniversário do Jurivê em 1998. 
Doze anos depois, escrevi sobre seus 80 
anos. Um dia após os 80, escrevo sobre 
sua morte, seu nascimento para a eter- 
nidade. Nestas horas, e ante a vontade 
de desvendar os mistérios do viver e 
desviver, dá vontade de pedir ao Juredo. 
de jornalista para jornalista:" - Juredo. 
mande notícias!". 

EDMILSON SANCHES, jornalista 

contribuição à comunidade e ao jornalismo 
de Imperatriz e do Maranhão. "Nós emiti- 
remos ainda hoje (ontem) uma nota oficial 
de pesar, pois viveu e conviveu o jornalis- 
mo regional com competência, dinamismo, 
imparcialidade e seriedade", afirma. 

O presidente da Câmara Municipal de 
Imperatriz acentua que na sessão ordiná- 
ria de hoje serão feitas referências sobre 
o trabalho e a morte do jornalista Jurivê 
de Macedo. "Temos três vereadores que 
são jornalistas (Raimundo Roma, Alberto 
Sousa e Edmilson Sanches e o pastor Luís 
Gonçalves, membro da Academia Impera- 
trizense de Letras) que deverão utilizar a 
tribuna", diz ele. 

Há 21 anos em Imperatriz, o vereador- 
presidente Hamilton Miranda fez questão 
de enfatizar o trabalho do jornalista Juri- 
vê de Macedo, considerado uma "história 
viva da comunicação de Imperatriz". "Par- 
ticularmente todos os dias lia a coluna 'Co- 
mentando os Fatos', assinada por Jurivê 
de Macedo", finaliza. • 

Sua Presença fará falta, saudades... 
Que importa! Seu exemplo continuará 

vivo 
Porque o seu Ser permanecerá na 

memória 
E na Alma de quem lhe conheceu. 

Marcelino de Melo, membro da 
Academia Imperatrizense de Letras 

(Cadeira 10) 

UM PIONEIRO 

Como me lembrarei 

de Jurivê de Macedo 

Um fraterno amigo e companheiro da 
Academia de Letras, das lides forenses, 
do jornalismo, da vida pública, das ativi- 
dades sociais, da convivência permanen- 
te por mais de quarenta anos. 

Pois considero isso muito pouco para 
retratar uma figura tão importante na 
vida da comunidade de Imperatriz. Jurivê 
foi um ícone da cultura literária desta 
cidade. Foi o precursor do incipiente 
jornalismo surgido na Terra do Frei, nos 
anos setenta. Jurivê foi de fundamental 
importância para a edificação sociocul- 
tural e política de Imperatriz na sua fase 
de consolidação como metrópole da 
Amazônia Oriental. 

Jurivê de Macedo será lembrado por 
mim, e por todos que o conheceram, 
como uma das personalidades mais des- 
tacadas da Imperatriz. Um pioneiro desta 
cidade, na concepção que estabelece- 
mos, por convenção social, para os que 
dedicaram a vida integralmente a família 
que gerou nestas plagas e ao povo que 
ajudou a formar e informar de tudo que 
ele precisava. 

Lembrarei que Imperatriz perdeu um 
nobre cidadão. Ganhou, de sobejo, cida- 
dania, pelo exemplo deixado por Jurivê 
aos que o sobreviveram e aos que nos 
sobreviverão. • 

Agostinho Noleto 
Presidente da Academia 
Imperatrizense de Letras 

ACADEMIA IMPERATRIZENSE DE LETRAS 

JURIVÊ DE MACEDO 
16 de maio de 1930 - 17 de maio de 2010 

Nota de pesar 

Com o mais profundo sentimento de tristeza, os confrades e confreiras 
de Jurivê de Macedo, membro fundador da AIL, manifestam pesar pelo 
falecimento do nobre acadêmico, aos oitenta anos de idade, vividos com 
amor e dedicação à família, aos amigos e à causa abraçada de soerguimento 
socioeconômico, cultural e político da cidade de Imperatriz. 

Espírito tão nobre como o de Jurivê de Macedo encontrará no seio do 
Pai compensação por toda a renúncia que voluntariamente viveu em favor 
do bem que tanto desejou e praticou. 

A cidade de Imperatriz e sua Academia de Letras celebram a vida de 
Jurivê de Macedo e a indicam como exemplo para os que o sobreviveram 
e desejam a permanente alegria de viver para servir. 

Agostinho Noleto Soares 
Presidente 

GOVERNO DO MARANHÃO 

Nota de pesar 

A Governadora Roseana Sarney lamentou a morte do jornalista e advo- 
gado Jurivê Macedo, com quem teve a honra de conviver durante muitos 
anos e de conhecer o trabalho de extrema dedicação e profissionalismo. Ju- 
rivê Macedo exerceu o cargo de procurador-geral do município de Impera- 
triz, foi fundador do Jornal O Progresso e integrou os quadros da Academia 
Imperatrizense de Letras. 

"A morte de Jurivê deixa um grande vazio para o Maranhão, mas es- 
pecialmente para o povo da Região Tocantina, onde ele será sempre uma 
referência pela forma ética, sensata e coerente com que trabalhou e viveu", 
disse a governadora ao se solidarizar cora familiares e amigos. 

São Luís, 17 de Maio de 2010 

NOTA DE PESAR 

A direção e funcionários do COR- 
REIO DE IMPERATRIZ, com pesar, 
lamentam o falecimento do colega jor- 
nalista Jurivê Macedo, ocorrido ontem 
(17/05), por volta de 14h. 

O CORREIO DE IMPERATRIZ se 
solidariza, neste momento de dor e 
tristeza, com a família e amigos de Ju- 
redo. 

A primeira gota da nova tinta caiu 
no papel para escrever uma nova edi- 
ção de uma história emocionante, pio- 
neira e, sobretudo,-vitoriosa. 

Estaremos aqui para registrá-la 
também, Juredo, seguindo seus ensir 
namentos de jornalista e cidadão. 

Imperatriz, 17 de Maio de 2010 

EXPEDIENTE : CORREIO DE IMPERATRIZ é uma publicação da STX Publicações Ltda. Rua Coriolano Milhomem, n0 2084 "A" - Centro. (jornalismo@correiodeimperatriz com br) - 
Fone; (99) 3525-5929 - Diretor-Geral: Silvio Macedo (silviomacedo@correiodeimperatriz.com.br): Editor interino; Carlos Gaby (carlosgabyr@correiodeimperatriz com br)- Departamento 
Comercial: Danilo Macedo (comercial@correiodeim_peratriz.com.br): Colaboradores: Edmilson Sanches. Rodrigo Reis, Duda Ribeiro. Jurivê Macedo. Jurivê Filho; Diagrarnação: Luciano 

Oliveira: Impressão: Gráfica Equatorial Ltda. Os artigos assinados não refletem obrigatoriamente a opinião do jornal. 
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LUTO 

Símbolo do jornalismo imperatrizense, Jurivê de Macedo 

morre aos 80 anos 

O jornalista e advogado Jurivê de 
Macedo, mais antigo em atividade na 
Imprensa imperatrizense, morreu on- 
tem, às 13h30, um dia após completar 
80 anos de idade. Vítima de acidente 
vascular cerebral (AVC), Jurivê de Ma- 
cedo estava internado há 41 dias no hos- 
pital Incor/Santa Mônica. Complicações 
posteriores ao AVC inicial foram supe- 
riores aos esforços médicos. O corpo do 
jornalista está sendo velado na Igreja de 
São Francisco. 

Jurivê de Macedo, que nasceu Rai- 
mundo Jurivê Pereira de Macedo, deixa 
viúva dona Leonor Mesquita Almeida 
Macedo, 74 anos, com quem era casa- 
do há 57 anos. Tiveram 12 filhos, que 
lhe deram 28 netos e 7 bisnetos. Jurivê 
de Macedo era colunista do Correio de 
Imperatriz e, desde 1987, de O Estado 
do Maranhão, de São Luís. Foi fundador 
e primeiro editor do jornal O Progresso 
(1970), o diário mais antigo de Impera- 
triz. Foi diretor de redação do Jornal de 
Imperatriz (1986), da revista Momento 
(1977) e colaborou no Jornal de Ne- 

gócios (1986). Antes de mudar-se para 
Imperatriz, teve rápida passagem pela 
imprensa esportiva de São Paulo, onde 
morou 11 anos. 

Nascido em 16 de maio de 1930 em 
Porto Nacional (Goiás, hoje Tocantins), 
Jurivê de Macedo viveu a maior par- 
te de sua vida em Imperatriz, cidade à 
qual dedicou, desde 1967, seu talento e 
trabalho como jornalista, advogado, ad- 
ministrador de entidades e político. De 
Imperatriz e, também, por causa dela, 
do Governo do Estado, recebeu reco- 
nhecimentos, tais como: título de Cida- 
dão Imperatrizense e Moção de Mérito 
(Câmara Municipal), Comenda Frei 
Manoel Procópio (Prefeitura de Impe- 
ratriz) e Cidadão Maranhense (Assem- 
bléia Legislativa). Em Imperatriz, foi 
presidente da Associação de Imprensa 
da Região Tocantina (AIRT) e da Cam- 
panha Nacional de Escolas da Comuni- 
dade (CNEC), membro da Maçonaria e 
da Academia Imperatrizense de Letras. 
(LEIA MAIS SOBRE JURIVÊ DE 
MACEDO NESTA EDIÇÃO). • 
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Jurivê, em uma de suas fotos recentes: presente no 7o SALIMP 

Um verbete para a história de Imperatriz 

JURIVÊ DE MACEDO (Raimun- 
do Jurivê Pereira de Macedo) - Advo- 
gado e jornalista. Procurador-geral da 
Prefeitura de Imperatriz, de 1995 a 2000 
(governo Ildon Marques). Foi um dos 
fundadores e o primeiro editor do jornal 
O Progresso, o mais antigo da cidade 
em circulação. Recebeu as duas maiores 
honradas do município de Imperatriz: a 
Câmara Municipal concedeu-lhe o Títu- 
lo de Cidadão Imperatrizense e a Prefei- 
tura concedeu-lhe, em 1995, a Comenda 
Frei Manoel Procópio do Coração de 
Maria. A Assembléia Legislativa con- 
cedeu-lhe também o Título de Cidadão 
Maranhense. 

Fez concurso para advogado provi- 
sionado no Tribunal de Justiça do Ma- 
ranhão em 1962, após o que começou 
a militar nas comarcas maranhenses de 
Porto Franco, Imperatriz e Carolina. 
Veio a primeira vez a Imperatriz em 15 
de setembro de 1962, mesmo dia em que 
foi inaugurada a agência do Banco da 

Amazônia. 
Fixou residência no município em 

1967 e em 3 de maio de 1970 fundou O 
Progresso, com José Matos Vieira. Foi 
presidente local da CNEC, que manteve 
o Ginásio Bernardo Sayão e o Colégio 
Comercial Gonçalves Dias. 

Em São Paulo (SP), morou onze 
anos, casou com a maranhense Leonor 
Mesquita Almeida Macedo e trabalhou 
poucos dias como repórter do Mundo 
Esportivo (1958). Chegou de avião a 
Tocantinópolis (TO) e atravessou o rio 
em um barco tipo "penta", fixando-se 
em Porto Franco (MA), em 27 de maio 
de 1959. Foi chefe do escritório da Cons- 
trutora Norte, subsidiária da Rodobrás, 
na abertura da Belém-Brasília e secretá- 
rio da Prefeitura de Porto Franco. 

Iniciou em O Progresso sua presti- 
giada coluna, Comentando, depois Co- 
mentando os Fatos, que migrou para o 
Jornal de Imperatriz, onde também foi 
editor, e desde 1987, é publicada no jor- 

nal O Estado do Maranhão (São Luís), 
de cuja sucursal foi diretor em Impera- 
triz, e recentemente no jornal Correio de 
Imperatriz, fundado ano passado pelo 
filho Sílvio Macedo, além de escrever 
em outras publicações e participar de 
programas de rádio e TV. 

Nomeado em 1995 procurador- 

geral do município pelo interventor Il- 
don Marques, permaneceu no cargo até 
2000, atravessando os mandatos de Do- 
rian Menezes (interventor, 1996) e de 
Ildon Marques (prefeito, 1997-2000). 
Goiano de Porto Nacional (hoje, Estado 
do Tocantins), nasceu em 16 de maio de 
1930. • 

Roseana lamenta morte de jornalista Jurivê 

A governadora do Estado, Roseana 
Samey (foto), lamentou ontem à tarde 

a* ■"» 

^ ^Jurivê de Macedo era um daqueles 
jornalistas que não procuravam a 
notícia. Ele é quem era procurado 

por ela e por aqueles que queriam ser 
notícia. Com sua morte abre-se uma 
lacuna difícil de ser preenchida no jor- 
nalismo maranhense." 

JOAQUIMNAGIB HAICKEL, 
escritor, cineasta, deputado estadu- 

al, ex-deputado federal constituinte, 
membro das academias Imperatrizense 

de Letras e Maranhense de Letras 

a morte do jornalista Raimundo Jurivê 
Pereira Macedo, que aconteceu por vol- 
ta de 13h30. 

De acordo com a governadora, o jor- 
nalista fará falta por ter sido uma pessoa 
que prestou grande serviço ao Estado. 

- É muito triste o falecimento dele. 
Foi uma pessoa que lutou. Uma pessoa 
muito querida por todos nós, principal- 
mente na Região Tocantina. Prestou um 
serviço forte para o Maranhão - disse 
Roseana Samey. • 

^ ^Jurivê: e agora? quantas vezes lhe 
acompanhei na divulgação do Sa- 
lão do Livro ... Agora, bem, agora 

me inspire quando precisar escrever 
coisas sérias mas com simplicidade, 
leveza e bom humor. Nisso você foi e 
continuará sendo professor" 

Maria Helena Oliveira, 
membro da AIL, Cadeira no. 24 

ESTADO DO MARANlUO 
PREFEITURA MUNlCIPAt DE IMPERATRIZ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N « 020 DE 17 DE MAIO DE 2010. 

OispOe sobre a dacntaç&o dt foto 
oficia/ peta morte do JomaAsfa e Ex 
Procurador Ge/d! do Município 
Raimundo Junvé Peretra de Macedo, e 
dà outras provrdénc*ss 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, Estado do 
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, que lhe sôo conferidas pelo 
disposto nos inciso» V. VII e XXVII do arL 51 da Lei OrçAmca do Municio 

DECRETA: 

An. t.0 - Fica decretado Luto Ofioai pelo falecimento do Jornalista e Ex 
Procurador Geral do Mumcipio. Raimundo Jurivê Pereira de Macedo, pelo prazo da 
03 (três) dias 

A/1 2 * - Durante o período de Mo oficiai, os símbolo» Naoonai. Estadual 
e Muntopal. da sede do Poder Executivo Municipal, ficarão hasteados em meio 
mastro 

Art 3 • - Este Decreto entra em vigor na data de sua pobUcaçáo 

Art. 4 * • Revogam-se as diSpO*çd©8 em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatnz. Estado do Maranhão, em 
I7de maio de 2010.189 • ano da Independência e 122 ° da República 

SEBASTIÃO TORRES MADEIRA 
Prefeito Munkdpal 
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LUTO 

Adhemar Freitas lamenta morte de Jurivê 

O secretário do Desenvolvimento 
do Sul do Maranhão, Adhemar Frei- 
tas, lamentou o falecimento do jorna- 
lista Jurivê Macedo, ocorrido ontem, 
por volta de 14h, no Hospital Santa 
Mônica, onde estava internado desde 
o começo da manhã do dia 7 de abril, 
quando sofreu um Acidente Vascular 

Cerebral (AVC). 
"Jurivê foi um pioneiro, um gi- 

gante das letras, dono de um estilo 
inconfundível, que por 40 anos foi o 
cronista político e social não só de 
Imperatriz, mas de nossa região e do 
Maranhão", destacou o secretário. 

Adhemar se solidarizou com a 

família de Juredo, como é conheci- 
do carinhosamente o jornalista, que 
faleceu aos 80 anos, completados no 
último domingo 16. "Quero deixar 
minha solidariedade à dona Leonor, 
aos filhos, netos e bisnetos do Juredo, 
nesse momento de imensa dor para 
todas nós". • 

BAU VELHO 

Jurivê Macedo 

E 

sta crônica, publicada em 
2 de abril de 2002, em ou- 
tro jornal, tem originaria- 
mente o título É VERDA- 
DE. Transcrevo-a hoje: 

"Das coisas de Io de abril, esta que 
conto agora tem nada com mentira. É 
verdade mais do que verdadeira, em- 
bora eu costume brincar quando reco- 
mendo "não levem isso a sério, que é 
coisa do Dia da Mentira". 

Casamento e mortalha, no céu se 
talha. Sabe-se que vai acontecer, mas 
ninguém sabe onde, com quem, como 
e quando. É ensinamento milenar. 

A história daquele menino pobre 
que deixou a sua Porto Nacional num 
avião cargueiro que arrebanhava ho- 
mens para trabalhar numa fazenda 
localizada no município de Formosa 
(GO). Ele não estava recrutado para 
trabalhar ali, seus planos eram outros. 
Da fazenda, na carroceria de um ca- 
minhão, até Anápolis, e dali uma se- 
gundona num maria-fumaça da não 
sei se ainda existente Ferrovia Minas- 
Goiás. Parada em Araguari, no Tri- 
ângulo Mineiro, em casa de um tio. 
Novamente um vagão segunda classe, 
agora na Estrada de Ferro Paulista, 
até São Paulo. Primeiro emprego na 

i . 
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Revista dos Tribunais, serviços gerais 
que iam do servir de cafezinho aos gra- 
duados às andanças entre o escritório e 
oficinas, levando e trazendo papéis.. A 
busca de outros empregos, até chegar 
à assessoria de um alemão naturali- 
zado brasileiro, que falava e escrevia 
corretamente a língua portuguesa, ca- 
sado com uma brasileira de Santa Ca- 
tarina, filha de alemães, que mal con- 
seguia falar bom dia em nossa língua. 
O emprego era num laboratório farma- 
cêutico. Seu primeiro colégio cm São 
Paulo foi o Paulistano, de onde saiu 
porque a mensalidade era muita alta. 
Foi depois de exame de seleção, para o 
estadual Caetano de Campos, na Pra- 
ça da República, onde hoje funciona a 
Secretaria de Educação. A pensão era a 
"dos goianos, na Rua do Carmo, quase 
na esquina com a Rua Tabatinguera, 
em frente à Igreja da Boa Morte, no 
miolo da capital paulistana. 

A história da menina pobre, família 
abandonada pelo pai, nascida em Pe- 
dreiras (MA), que ainda hoje ela não 
conhece. Saiu dali ainda criança, foi 
para São Luis, dali para Recife (PE) 
e depois para São Paulo, capital, com 
curta passagem por Bauru (SP). Estu- 
dava e morava em companhia da mãe 
e uma irmã, em modesta rua no bairro 
da Lapa. 

Convidado por um colega de pen- 
são, o goiano foi almoçar na casa da 
noiva deste. Começou ali a história do 
romance. A noiva, também maranhen- 
se, era irmã mais velha da pedreiren- 
se. Namoro à primeira vista, noivado 
curto e casamento no cartório civil da 
Freguesia Nossa Senhora do Ó, bairro 
do mesmo nome. A cerimônia religio- 
sa aconteceu mais de um ano depois, 
na capela do convento dos frades do- 
minicanos, no Alto de Perdizes. O ce- 
lebrante foi frei Domingos Maia Leite, 

primo do noivo. Prior daquele con- 
vento, frei Domingos sofreu horrores 
np período da Redentora-64. Foi preso 
e espancado, humilhado porque tinha 
entre seus alunos os depois muito fala- 
dos frei Beto e frei Tito. Também por- 
que ajudou pessoas perseguidas pela 
Revolução, tirando-as de São Paulo 
para o Rio Grande do Sul, dali para o 
Uruguai ou Argentina, de onde elas se 
mandavam para a Europa. 

Imaginem, agora, esse traçado de 
casamento. Ele, do interior de Goiás, 
ela de Pedreiras, interior maranhense. 
Em São Paulo, ele morando no centro 
da cidade e ela no bairro da Lapa. En- 
contro casual, num almoço de noiva- 
do. Casados, saíram de São Paulo e 
foram morar em São Caetano do Sul, 
embora ele continuasse trabalhando 
na capital, Têm hoje filha paulistana, 
filhos paulistas de São Caetano do Sul, 
um goiano made in São Paulo, mara- 
nhenses de Porto Franco e Impera- 
triz. 

49 anos completados neste dia 1 
de abril (a crônica é de 2002), en- 
tre trancos e barrancos, mas também 
na planície e em lago azul. Tolerân- 
cia, devotamento, sentimentos que só 
os dois sabem sentir e definir, méri- 
tos que, se falsa modéstia, só ela os 
tem, pois o fardo é pesado. Filhos que 
vale a pena os ter e neto que a gente 
só consegue contar de calculadora na 
mão, uma tantos lindos e maravilhosos 
capetinhas e outros ajuizados abor- 
recentes, espalhados desde berços até 
bancos universitários (lembre-se que 
a crônica foi escrita em 2002). 

Para terminar, ao Lá de Cima o 
meu muito obrigado por tê-la na mi- 
nha vida. Valeu e continua valendo.# 

Crônica originalmente publicada 
em 2002 

João^Maraa 

r* 
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Rua Virgílio Franco, n0 1930 - Estreito - MA - Fone: (99) 3523-1200 

e-mail: joao-maria2@hotmaii.com -www.casajoaoemaria.com.br 
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Brincos com strass, Cristais Swarovs 

e muito mais. 

Rua Simplicio Moreira, 1793-F 

entre (Luiz Domingues e Benedito Leite) - Imperatriz - MA 

Associação de Imprensa da Região 
Tocantina - AIRT 

O jornalista Jurivê de Macedo, pioneiro 
do jornalismo imperatrizense, o "Mestre", 
como era chamado por gerações de jor- 
nalistas em todo o Estado do Maranhão, 
foi e continuará sendo símbolo máximo 

da imprensa local. 
Era um homem apaixonado pelas letras. 
Jurivê de Macedo foi um dos melhores 
textos da imprensa maranhense. Na 

sua coluna "Comentando os Fatos", no 
Jornal o Estado do Maranhão, marcou 

época - com o seu jeito simples, criativo 
e brincalhão de comunicar. 

A Associação de Imprensa da Região 
Tocantina - AIRT, com grande pesar, 

lamenta o falecimento de Jurivê de Ma- 
cedo, que foi presidente desta entidade, 
a qual dirigiu com competência e profis- 
sionalismo. Homem de visão ampla com 
uma trajetória brilhante na comunicação 
maranhense. Um grande formador de 

opinião. Exercia com muita competência, 
habilidades e seus dotes comunicacio- 

nais através da escrita. 
Os radialistas, jornalistas e a própria 

imprensa maranhense, com certeza, sa- 
berão guardar na memória o nome deste 
grande comunicador, exemplo de vida, 

Jurivê de Macedo. 
A AIRT, no âmago da história, se solida- 
riza com os familiares, membros da Aca- 
demia Imperatrizense de Letras -AIL, e 
amigos, neste momento-de dor e perda 
do ente querido, e ícone da comunica- 
ção imperatrizense, Jurivê de Macedo. 
Perde A AIRT um de seus mais ilustres 
sócios, e a Academia um de seus mais 

importantes confrades. 

Imperatriz - MA, 17 de Maio de 2010 

Ozias Sousa Lima (Pânfilo) 
Presidente 

"Poucas são as oportunidades que se pode 
ter de vivenciar, junto ao próprio autor, a 
perspicácia, o humor e a fluidez do estilo 

já experimentados na leitura de uma obra, 
seja traduzida em notas de uma coluna ou 
em crônicas familiares ou políticas - e foi 
essa a oportunidade singular que usufruiu 
quem teve a honra de conhecer o decano 

da imprensa imperatrizense. 
Dessa forma, a Jurivê de Macêdo, não se 
poderia deixar de ser grato, tanto pelas 
oportunidades profissionais concedidas 
quanto pela própria satisfação das con- 

versas francas e construtivas, assim como 
pelo aprendizado que inevitavelmente se 

acompanha dos relacionamentos de quem 
sabe colher o melhor que um confrade 
pode proporcionar. Obrigado, Juredo!" 

Tasso Assunção, jornalista, escritor, 
membro da Academia Imperatrizense de 
Letras (AIL) 

É com muito pesar que lamento a morte do 
homem correto e grande jornalista Jurivê 
de Macedo, pessoa da mais alta capaci- 

dade de sentir e expressar nas letras seus 
sentimentos, idéias e ideais. Perca irrepa- 
rável ao Maranhão, em especial a cidade 

de Imperatriz, onde solidarizo-me com sua 
família neste momento de perda do seu 

ente mais que querido. 

Rildo Amaral, Vereador 

"Jurivê, amigo, na terra fertilizaste cére- 
bros, abriste a porta do mundo, provocan- 
do a capacidade de pensar e repensar a 
vida, o mundo, e possibilitando às pes- 
soas olhares plurais, para compreender 
este nosso estar aqui, na dimensão dos 

homens." 

(ARNALDO MONTEIRO, professor, 
membro da Academia Imperatrizense de 
Letras) 
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Aqui Juredo 
★ 16 DE MAIO DE 1930 
T 17 DE MAIO DE 2010 

Leonor. Filhos, Netos e Bisnetos. Valeu muito 
Jurivé. Deus e nós estamos com você. 

SUPERÁVIT 

Balança comercial cresce 129% sobre abril 

IV-o 
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As exportações têm uma média diária de US$ 872,6 milhões 

A balança comercial da segunda se- 
mana de maio (de 10 a 16) registrou 
superávit de USS 952 milhões, com 
média diária de USS 190,4 milhões, 
segundo dados do Ministério do De- 
senvolvimento divulgados ontem. No 
mês, o superávit somou USS 1,469 
bilhão (média diária de USS 146,9 
milhões), alta de 129% acima do re- 
gistrado em abril deste ano (USS 64,2 

milhões). 
Considerando apenas 

a segunda semana, as 
exportações brasileiras 
somaram USS 4,363 bi- 
lhões, com média diária 
de USS 872,6 milhões, 
e as importações USS 
3,411 bilhões (média 
diária de USS 682,2 mi- 
lhões). 

No período, a cor- 
rente de comércio 
(soma das exportações 
e importações) ficou em 
USS 7,774 bilhões (mé- 

dia diária de USS 1,554 bilhão). 
Nas duas primeiras semanas de 

maio, as exportações totalizaram USS 
8,366 bilhões, uma média diária de 
USS 836,6 milhões, aumento de 39,6% 
na comparação com a performance 
média diária registrada em todo o mês 
de maio do ano passado (USS 599,2 
milhões) e 10,4% sobre o mês de abril 
deste ano (USS 758,1 milhões). 

POR R$ BI 

China compra sete elétricas no Brasil 

ü 

- 

A empresa estatal chinesa SGID 
(State Grid International Development) 
anunciou um acordo para a compra de 
sete concessionárias elétricas brasilei- 
ras, pertencentes a grupos espanhóis. O 
valor da transação é de RS 3,1 bilhões 
—o maior investimento chinês no Bra- 
sil da história. 

A SGID, uma gigante do setor elé- 
trico mundial, é especializada em in- 
vestir em eletricidade fora da China. 
Segundo ranking da "Fortune", é a 15a 

maior empresa do mundo em receita. A 
compra ainda precisa ser aprovada pela 
Aneel. 

Com o negócio, a estatal assume 

Pela nona semana seguida, aumen- 
tou a estimativa de analistas do merca- 
do financeiro consultados pelo Banco 
Central (BC) para o crescimento da 
economia em 2010. Segundo o bole- 
tim Focus, divulgado ontem, a proje- 
ção para o PIB (Produto Interno Bruto) 
, soma de bens e serviços produzidos 
no país, neste ano, passou de 6,26% 
para 6,30%. Para 2011, foi mantida a 
previsão de 4,5%. 

No caso do crescimento da produ- 
ção industrial estimativa para este ano 
passou de 10,30% para 10,40%. Para 
2011, a projeção foi mantida em 5%, a 
mesma da previsão anterior. A proje- 
ção para a relação entre a dívida líqui- 
da do setor público e o PIB permane- 
ceu em 41%, neste ano, e em 39,50%, 
em 2011. 

A previsão para o superávit comer- 
cial (saldo positivo de exportações me- 

parte das empresas Expansión Trans- 
missão e Expansión Transmissão 
Itumbiara Marimbondo e a íntegra das 
concessionárias Ribeirão Preto, Serra 
Paracatu Transmissora de Energia, Po- 
ços de Caldas Transmissora, Itumbiara 
Transmissora e Serra da Mesa. 

Uma parte das empresas a chinesa 
comprou da espanhola Elecnor, que lhe 
vendeu participações em sete empresas 
brasileiras de transmissão elétrica por 
RS 934,4 milhões (USS 520 milhões). 
A espanhola também informou que 
comprou outra empresa de transmis- 
são brasileira, a LT Triângulo, por RS 
352,4 milhões. • 

nos importações) foi ajustada de USS 
13 bilhões para USS 13,75 bilhões, 
neste ano, e de USS 5 bilhões para USS 
5,30 bilhões, em 2011. 

Em relação ao câmbio, os analistas 
mantiveram a projeção de RS 1,80 para 
o dólar no final de 2010 e de RS 1,85 
em dezembro de 2011. 

Para o déficit em transações corren- 
tes (registro das transações de compra 
e venda de mercadorias e serviços do 
Brasil com o exterior), a estimativa 
para 2010 caiu de USS 49,90 bilhões 
para USS 49,25 bilhões, e permaneceu 
em USS 58,85 bilhões, para o próximo 
ano. 

A expectativa para o investimento 
estrangeiro direto (recursos que vão 
para o setor produtivo do país e geram 
empregos) permaneceu em USS 38 bi- 
lhões, em 2010, e em USS 40 bilhões, 
em 2011. • 

No período, as importações che- 
garam a USS 6,897 bilhões, com mé- 
dia diária de USS 689,7 milhões. Na 
mesma comparação, os desembarques 
apresentaram incremento de 47,4% 
em relação a maio de 2009 (USS 468,1 
milhões). Porém, sobre abril de 2010, 
quando a média diária das importações 
foi de USS 693,9 milhões, houve retra- 
ção de 0,6%. 

ANO 

De janeiro à segunda semana de 
maio, as exportações brasileiras acu- 
mularam USS 62,756 bilhões, com 
média diária de USS 689,6 milhões. O 
desempenho médio diário das exporta- 
ções foi 26,9% maior que o registra- 
do no mesmo período do ano passado 
(USS 543,4 milhões). 

No mesmo período, as importações 
totalizaram USS 59,112 bilhões, com 
média diária de USS 649,6 milhões, 
valor 41,7% superior ao verificado no 
mesmo período de 2009 (média diária 
de USS 458,4 milhões). 

O saldo comercial, no acumulado 
do ano, chegou a USS 3,644 bilhões, 
com média diária de USS 40 milhões. 
Por esse critério, houve queda de 52,9 
% em relação ao mesmo período de 
2009 (USS 85 milhões). • 

LOTE M U LTIEXERCÍCIO 

RF deposita R$ 100 

mi em restituições 

A Receita Federal depositou, on- 
tem, as restituições do lote residual 
multiexerdcio do Imposto de Renda 
Pessoa Física, com declarações de 
2009 (ano-base 2008) e de 2008 (ano- 
base 2007). 

No lote constam 95.005 contri- 
buintes^ sendo que o dinheiro a ser 
restituído soma um total de RS 100 
milhões. 

Somente no IR 2009 serão credi- 
tadas 80.732 restituições, no valor de 
mais de RS 76,351 milhões, com cor- 
reção de 9,46%. Desse total, 13.158 
contribuintes foram priorizados pelo 
Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), 
no montante de RS 23,317 milhões. 

Em relação ao IR 2008, as restitui- 
ções somam quase RS 23,650 milhões, 
para um total de 14.273 contribuintes. 
Neste caso, o dinheiro será corrigido 
em 21,53%. 

Para saber se está no lote, o contri- 
buinte deve acessar a página da Recei- 
ta na internet (www.receita.fazenda. 
gov.br) ou ligar para o 146, bastando 
informar o número do CPF (Cadastro 
de Pessoa Física). 

O dinheiro ficará disponível no 
banco por um ano. Se o contribuin- 
te não resgatá-lo nesse prazo, deve- 
rá requerê-lo mediante o Formulário 
Eletrônico (Pedido de Pagamento de 
Restituição), disponível na internet. 

Caso o contribuinte não concor- 
de com o valor da restituição, poderá 
receber a importância disponível no 
banco e reclamar a diferença na uni- 
dade local da Receita. 

Também nesta ontem a Receita 
abriu a consulta às declarações da ma- 
lha fina do Imposto de Renda Pessoa 
Física 2006 (ano-base 2005). • 

PIB 

Mercado eleva projeção de alta para 6,3% 
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PALAVRA ESTRANHA 

A turma da primeira série da escola vai receber a visita do Se- 
cretário de Educação e a professora não se preocupa com nada, 
exceto com Joãozinho que era o garoto mais desbocado da sala. 

Quando o homem chega, faz perguntas de praxe para os alu- 
nos: pergunta se eles já sabem ler, se gostam da professora, se 
são alunos obedientes etc, etc... 

Para azar da professora, ele se dirige para o Joãozinho e 
pergunta: 

- E você, já sabe ler, garoto? 
- Sim senhor! - responde ele, fingindo ser um garoto de boas 

maneiras. 
- E qual a palavra mais bonita que você aprendeu? 
A professora começa a tremer e suar frio, esperando pelo pior. 

E Joãozinho pensa, pensa e responde: 
- Cubanos! 
A professora respira aliviada e o Secretário fica 
curioso: 
- Muito bem, garoto... Mas por que "Cubanos"? 
- Porque começa com "eu", acaba com "ânus" e 
ninguém me tira da cabeça que esse B do meio é de 
"boceta"! 

ORIGEM VEGETAL 

O Joãozinho pergunta ao pai como ele e sua irmã nasceram. 
-Ah! Eu encontrei você dentro de um repolho e sua irmã dentro 

de um pé de alface! 
Na mesma noite, Joãozinho passa pelo quarto dos pais e pega 

os dois em pleno ato.Ele dá uma piscadinha para o pai e diz: 
-Aí, velhão! Cuidando da horta, hein! 
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ESCRITO NAS ESTRELAS 

Deodora deixa Niemann des- 
confiado ao se recusar a fazer 

um trabalho para ele 

Leal fica preocupado com o estado de 
saúde de Madrugadinha e tenta falar com 
Faustaço. Valvênio conta para Zeca que 
existe um programa de computador que 
pode ajudá-los a cumprir o prazo da obra. 
Tamara fica irritada ao descobrir que 
Zuppo não vai sair com ela. JP surpreen- 
de Justine e chega mais cedo do que o 
previsto. Ditta ameaça Ramón para que 
ele desista da idéia do divórcio. Nara vai à 
sala de Hélia, que disfarça e esconde um 
exame de DNA. Portinho fica emocionado 
com a leitura de trechos de obras da es- 
critora "N". Portinho corre para o Titã e se 
surpreende ao encontrar Deodora. Zeca, 
Faustaço e Zuppo reagem ao ver que 
todo o cimento da obra foi roubado. 

Leal ouve o depoimento de Madru- 
gadinha e fala com Bicalho que acredita 
que Valadão está de volta. Portinho 
afirma para Deodora que ele poderia se 
apaixonar por "N". Valadão telefona para 
Niemann. Bárbara fica frustrada quando 
Ramón não conta para Led sobre o casa- 
mento deles. Katrina beija Gaulês. Zeca 
incentiva todos os funcionários da obra a 
não se abater com o que aconteceu e Leal 
fica orgulhoso, lolanda teme a reação de 
Joca quando souber de seu relaciona- 
mento com Leal. JP surpreende Hélia 
aparecendo na escola de dança. JP tenta 
seduzir Hélia, que fica balançada com os 
seus elogios. Bicalho fala com Gaulês 
que ele pode ter se apaixonado por Katri- 
na, mesmo achando que ela ainda é uma 
criança. JP convida Hélia para sair à noi- 
te. Faustaço fala com Pasquafe que eles 
precisam de voluntários para redobrar a 

vigilância na obra. Zeca se preocupa com 
a falta de equipamentos. Túlio pergunta 
se Jannis vai esperá-lo voltar e os dois 
se beijam. Duba reclama com Faustaço 
por não deixá-la sair com Helô, Maurição 
e Max. Jannis fala para Túlio que eles 
serão felizes quando se reencontrarem. 

Portinho confessa para Nelinha e 
Renato que está se apaixonando por "N". 
Deodora deixa Niemann desconfiado ao 
se recusar a fazer um trabalho para ele. 
Ditta fica desolada quando ouve Ramón 
telefonando para Jannis e Led. Maria 
Clara e Maria Eugênia reclamam com 
Goretti quando ela diz que vai sair com 
Maria Eunice. Led fala com Dodô que seu 
pai quer fazer uma reunião familiar. 

TEMPOS MODERNOS 

Deodora deixa Niemann des- 
confiado ao se recusar a fazer 

um trabalho para ele 

Leal fica preocupado com o estado de 
saúde de Madrugadinha e tenta falar com 
Faustaço. Valvênio conta para Zeca que 
existe um programa de computador que 
pode ajudá-los a cumprir o prazo da obra. 
Tamara fica irritada ao descobrir que 
Zuppo não vai sair com ela. JP surpreen- 
de Justine e chega mais cedo do que o 
previsto. Ditta ameaça Ramón para que 
ele desista da idéia do divórcio. Nara vai à 
sala de Hélia. que disfarça e esconde um 
exame de DNA. Portinho fica emocionado 
com a leitura de trechos de obras da es- 
critora "N". Portinho corre para o Titã e se 
surpreende ao encontrar Deodora. Zeca, 
Faustaço e Zuppo reagem ao ver que 
todo o cimento da obra foi roubado. 

Leal ouve o depoimento de Madru- 
gadinha e fala com Bicalho que acredita 
que Valadão está de volta. Portinho 
afirma para Deodora que ele poderia se 

apaixonar por "N". Valadão telefona para 
Niemann. Bárbara fica frustrada quan- 
do Ramón não conta para Led sobre o 
casamento deles. Katrina beija Gaulês. 
Zeca incentiva todos os funcionários da 
obra a não se abater com o que aconte- 
ceu e Leal fica orgulhoso, lolanda teme 
a reação de Joca quando souber de seu 
relacionamento com Leal. JP surpreende 
Hélia aparecendo na escola de dança. JP 
tenta seduzir Hélia. que fica balançada 
com os seus elogios. Bicalho fala com 
Gaulês que ele pode ter se apaixonado 
por Katrina. mesmo achando que ela ain- 
da é uma criança. JP convida Hélia para 
sair à noite. Faustaço fala com Pasquale 
que eles precisam de voluntários para 
redobrar a vigilância na obra. Zeca se 
preocupa com a falta de equipamentos. 
Túlio pergunta se Jannis vai esperá-lo 
voltar e os dois se beijam. Duba reclama 
com Faustaço por não deixá-la sair com 
Helô, Maurição e Max. Jannis fala para 
Túlio que eles serão felizes quando se 
reencontrarem. 

PASSIONE 

Fátima tenta entrar na boate 
em que Danilo está 

Saulo se revolta com a decisão de 
Bete e exige que ela mude de idéia. Fred 
diz a Clara que já sabe como eles podem 
conseguir dinheiro para ir à Itália. Totó, 
Gemma e Adamo encontram Agostina 
na estação e a convencem a voltar para 
casa. Totó repreende a filha e fala para 
ela esquecer o marido. Berilo brinca com 
o filho que está no colo de Jéssica. Bete 
conta para Saulo que Eugênio deixou 
um testamento com o advogado, que é o 
único a saber do conteúdo. Gerson apoia 
Mauro a aceitar convite de Bete para ser 
o presidente da metalúrgica. 

Teatro 

Terça Cultural reabre 

ao público 

Carlos Augusto Lambau, coordenador do Espaço João Cortez 

O coordenador de eventos do Teatro Ferrei- 
ra Gullar, Carlos Augusto Rodrigues, mais 
conhecido como Lambau, informa que rea- 
bre as portas da Terça Cultural, no Espaço 
João Cortez do TPF. Como o próprio nome 
já diz, o evento acontece às terças-feiras. 
Lambau informa que o evento, além da fre- 
qüência de universitários, pretende promo- 
ver a socialização, o encontro dos amigos, 
apresentar os artistas locais e fazer do lugar 
mais um ponto de visita dos imperatrizen- 
ses. 
O ambiente tem cadeiras e palco para 
shows e pessoas de todos os segmentos 
sociais podem frequentá-lo. 
Junto às apresentações, o freqüentador con- 
ta ainda com serviços de bebidas e comida. 
A entrada custa somente R$ 10, e estudante 
com carteira paga apenas 50% do valor. 
Portanto, aí está a Terça Cultural no Espaço 
João Cortez, entrada pelo portão lateral do 
Teatro Ferreira Gullar, a partir das 20h. 

EQUIPAMENTTOS AGRÍCOLAS 

Tratores, Peças e Implementos Agrícolas 

sac.unipecas@gmaiLcom 

I, n® 467 - Sala 01 010 

9 / Fax: 3528-4709 

A z 

ITATI^J 
MARCHESAN 

i-nr.rm 

Instituto de Oftalmología 

de Imperatriz 

Clínica, Cirurgia e Lentes de Contato 

Prescrição de Óculos 
Cirurgias 
Catarata 
Glaucoma 
Estrabismo 
Pterismo 
Calázio 
Aval. das Doenças da 
Retina 
Exames Complementares 

Oftalmologísta 
CRM 5072 | 

Fone: (99) 3524-7483 - CeL: (99)8132-0060 
Rua Simplício Moreira, n0 1490 - Centro 

Imperatriz - Maranhão 
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cuidados coMmsmoE 

Aprenda a fazer suco vivo 

Todo mundo sabe 
da importância de 
comer frutas, verduras, 
legumes e de incluir no 
cardápio diário alimen- 
tos saudáveis, ricos em 
fibras e nutrientes. Bus- 
cando uma alimentação 
mais saudável, muita 
gente dá prioridade aos 
alimentos orgânicos e 
crus. Mas com a corre- 
ria do dia-a-dia, conve- 
nhamos, nem sempre 

é possível ingerir alimentos que façam bem à saúde nas 
quantidades recomendadas. 

Para quem gosta de incorporar produtos naturais aos 
hábitos diários, uma dica rápida, gostosa e nutritiva é o 
suco vivo. 

O que é o suco vivo? 
É um suco altamente nutritivo, feito com ingredientes 

frescos e grãos germinados, que são o grande segredo 
do suco, pois garantem o máximo de aproveitamento das 
propriedades de cada alimento. É como consumir uma 
salada bem reforçada, espremida em um copo de suco. 

O suco vivo é feito com maçã, folhas, legumes, raízes 
e grãos germinados, todos os ingredientes são crus e as 
fibras insolúveis são coadas. Não é necessário adicionar 
água, açúcar ou qualquer tipo de adoçantes, os próprios 
alimentos deixam o suco com um sabor doce. 

Quais os benefícios do suco vivo? 
Entre os benefícios do suco vivo, podemos citar 

que a bebida é uma ótima fonte de cálcio, ferro, aminoá- 
cidos, zinco, antioxidantes, minerais, gordura boa para o 
corpo, vitaminas A, B, C, D, E. F, G, H. O suco é alcalino 
e riquíssimo em enzimas, antioxidantes, minerais e oligo- 
elementos, características que fazem o suco vivo ser um 
grande aliado na prevenção de doenças degenerativas e 
no retardamento do envelhecimento. 

Por ter digestão e absorção rápidas pelo organismo, o 
suco vivo promove aumento da aumento da energia e da 
disposição no dia-a-dia e melhora o desempenho físico. 
Além disso, elimina a chamada "fome oculta" e o melhor, 
sem engordar. 

Como fazer o suco vivo? 
Anote a receita, siga corretamente os passos e apren- 

da a fazer o suco vivo em casa. 
Ingredientes: 
1/2 pepino com casca; 2 maçãs com casca; 1 dedo de 

gengibre sem casca; 1 cenoura; 2 folhas de couve; 1 talo 
de salsào; 1 punhado de salsa; 1 a 3 ramos de agrião; 1 
punhado de hortelã; 1 punhado de sementes germinadas: 
1 punhado de grama de trigo (clorofila) *saiba como germi- 
nar grãos logo abaixo 

Modo de preparo: 
Separe as frutas e verduras. Corte a maçã, o pepino, 

o gengibre e a cenoura em pedaços pequenos e bata no 
liqüidificador. Acrescente os grãos germinados e as folhas 
verdes. Coe a mistura usando um coadorfino, de pano ou 
material sintético não absorvente. O suco vivo está pronto 
para beber! 

*Como germinar grãos 
Você pode usar sementes comestíveis, tanto pelo 

homem como pelos pássaros, como trigo, girassol, painço, 
niger, colza, aveia, trigo, linhaça, arroz, soja. centeio, ger- 
gelim, grão-de-bico, amendoim, lentilha, nozes, castanha- 
do-pará, amêndoas, ervilha, feno-grego etc. 

Coloque de uma a três colheres de sopa de grãos 
orgânicos em um vidro, cubra com água limpa e deixe 
de molho por uma noite (8 horas). Cubra o vidro com um 
pedaço de filó ou tecido permeável e prenda-o com um 
elástico. 

Escorra a água do recipiente enxagüe bem com água 
limpa. Ponha o vidro em um escorredor em local arejado. 
Enxagüe duas ou mais vezes por dia, especialmente nos 
dias quentes. 

O tempo de germinação varia de grão para grão. O 
ideal é usá-los assim que sinalizarem o início da germina- 
ção, quando se forma uma pontinha. Este é o ponto mais 
nutritivo do grão. 

J 

Estilos Femininos 

Existem vários estilos para as mulheres, hoje 
destacamos os estilos sexy e esportivo, aguarde nas 
edições seguintes detalhes de outros estilos e veja em 
qual você se enquadra. 

ESTILO SEXY 

IM 
I, 

•• 

A mulher sexy é poderosa, ousada, mas pode 
passar um ar de pouco sofisticada. É sedutora por na- 
tureza e não se intimida facilmente com os desafios. 

Suas roupas valorizam seu corpo e suas formas, 
por isso opta por peças que se ajustam ao seu corpo como 
moldes. A mulher sexy se sente bem vestindo peças que 
fariam outras mulheres se sentirem desconfortáveis. 

Os tecidos das roupas devem se mover de acordo com 
você, deslizar sobre o corpo e acentuar suas curvas. 

Os decotes, fendas, brilhos e transparências 
sempre têm espaço no seu guarda-roupa. Tem muitas 
roupas para sair à noite, pois é uma mulher que adora sair 
para badalar. 

Adora as cores vibrantes e vivas e sabe usar muito 
bem o preto, vermelho e o pink. Cores suaves não têm a 
ver com sua personalidade, definitivamente cores apaga- 
das não entram em seu vestuário. 

y 

Jurêdo, Até breve Mestre.... 

Jamais esquecerei esse episódio: 
Eu, uma jovenzinha cursando o ensino médio 

estudando em uma mesa num cantinho do restau- 
rante do meu pai, eufórica por atualidades e leitura, 
percebo a entrada do Dr. Jurivê que se sentou bem 
próximo e colocou sobre a mesa seus pertences, 
entre eles um livro... 

Fui até ele conversar e saber das novidades, 
sempre reparando no livro, até que ganhei coragem 
e falei: 

- Dr. Jurivê empresta esse livro pra mim ler? 
Ele ficou por instante calado e disse MIM não lê 

nada Duda, por isso não vou emprestar. 
Entendendo e um tanto quanto envergonhada 

pedi novamente: 
Dr. Jurivê empresta esse livro para EU ler? 
Ele entregou-me o livro. O primeiro dentre 

tantos. 
A todos familiares que Deus conforte, e aos 

MACEDOS de maior convívio deixo meu sincero 
carinho. 

■ il 

4^ 

Brasileiro é mesmo apaixonado por futebol, 
em ano de Copa de Mundo tudo fica mesmo 
voltado as cores da nossa bandeira, a exemplo 
disso, Mel Varão comemorou seu aniversário 
com toda a decoração verde e amarela. 

A empresária Maria Lima Sá 
comemora hoje seu aniversário com 

familiares, amiaos e funcionários. 

i 

A coluna homenageia Luciano Oliveira, 
designer do nosso CORREIO DE IMPERATRIZ 
pela passagem de seu aniversário, na foto ao 
lado da namorada Fernanda. Parabéns! 

Clinica Veterinária - Banho e Tosa - Pet shop 

Disque-Busca: (99) 3525-0644 

Rua João Lisboa, 530 - Centro - Imperatriz - MA 

Texto Bíblico: "Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação". 2a Timóteo 1.7 

Oração: Senhor amado, que a tua presença, em nós possa transformar a nossa existência e nos permitir viver com o coração pronto para reagir à nossa 
vida. Que a tua alegria possa transformar a nossa vida, de forma que nunca tenhamos de viver com medo, fragilizados, e inibidos diante da palavra. É o 
que oramos em nome de Jesus. Amém! 
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FONES: (99) 

3072-2360 

8138-2757 

9135-4627 

Av.Bermardp SayãoJSSO 

créci 2086 - 20° região Sala 03 - Quatro Bocas 

Realizando Sonhos Imperatriz • MA 

Venda - Aluguel - Avaliação eAdm. de Imóveis 

VENDE 
Casa (titulada) no bairro Juçara, com 
garagem, sala, copa, cozinha, 03 quar- 
tos, Ioda na cerâmica, forrada no gesso, 
e quintal. 
Área; 9x40m. Valor: R$ 230.000,00 

Casa (recuada 4m) na rua Rui Barbosa - 
Juçara, d garagem, sala, copa, cozinha, 
04 quartos, bastante quintal e solta nas 
duas laterais. 
Área: 9x50m. Valor: R$ 200,000,00 

Casa (recuada 10m) na rua das Letras - 
Vila Parati, com garagem p/ 04 veículos, 
sala, copa, cozinha. 02 quartos e quintal, 
toda na cerâmica e forrada na laje. 
Área: 5x30m. Valor: R$ 45.000,00 

Casa (titulada) na rua Bom Futuro - En- 
troncamento, com sala, cozinha, 02 quar- 
tos e quintal. 
Área: 5x34m. Valor: R$ 70.000,00 

Casa (dá para averbar) na rua Dom Pedro 
I - Bacuri, com sala, copa, cozinha, gara- 
gem, 03 quartos, quintal, solta nas laterias 
e toda na cerâmica. 
Área: 7x25m. Valor: R$ 60.000,00 

Casa na rua Ceará, 1871 - Bacuri, com 
ponto comercial, garagem, sala, copa, 
cozinha, 02 quartos, quintal e toda na ce- 
râmica. 
Área: 4,2x30m. Valor: R$ 85.000,00 

Casa (averbada) na rua Primavera - Par- 
que das Palmeiras, com sala, copa, cozi- 
nha, garagem p/ 03 veículos, 01 suite d 
hidromassagem, 02 quartos, quintal, solta 
na lateral, toda na cerâmica e forrada na 
laje. 
Área: 10x25m. Valor: R$ 90.000,00 

Casa (recuada 4m) na rua Beta - Bacuri, 
com garagem p/ 02 veículos, sala, copa, 
cozinha, suite, 02 quartos, e quintal toda 
solta nas laterais, toda na cerâmica e for- 
rada na madeira. 
Valor: R$ 170.000,00 

Casa (recuada 15m) na Rua Piracicaba 
- Pq. Alvorada I, com garagem p/ 10 ve- 
ículos, sala, copa, cozinha, 01 suite com 
closet, 02 quartos, wc social, área de ser- 
viço, wc externo, toda na cerâmica, forrada 
no ipê e quintal grande. 
Área: 12x37. Valor: R$ 90.000,00 

Casa na rua Bom Jardim - Santa Rita, com 
garagem, sala, copa, cozinha, 01 suite. 02 
quartos, quintal, toda na cerâmica e forra- 
do com gesso. 
Área: 5.50x35m. Valor: R$ 70.000,00 

Casa Averbada (recuada 4m) na Rua Le- 
ôndo Pires Dourado, em frente ao Quartel 
da PM - Sâo José do Egito, com garagem 
p/ 06 veículos, sala, copa, cozinha com ar- 
mário embutido(Dellano), 03 suites, mais 
01 dependência de empregada com wc, 
toda solta, acabamento de 1', toda forrada 
e toda na cerâmica de 1'. 
Área: 18x25, Valor: R$ 300.000,00 

Casa na rua Tiradentes - Vila Nova, com 
garagem, sala, copa, cozinha, 01 quarto, 
01 suite. 01 terreno ao lado 8x25m, casa 
na cerâmica e forrada no gesso. 
Valor: R$ 85.000,00 

Casa na Rua do Arame - Vilinha, com ga- 
ragem, sala, copa, cozinha, 03 quartos, 
ouinlal, toda na cerâmica e telha plan. 
Área: 6,60x25,70m. Valor: R$ 60.000,00 

Casa (recuada 6m) na Av. JK - Santa Rita, 
com sala, garagem p/ 06 veículos, copa, 
cozinha, 03 suites dependência de empre- 
gada, quintal, toda na cerâmica de 1'. for- 
rada na madeira de i" solta nas laterais. 
Área: 21x40m. Valor: R$ 250.000,00 

Casa na rua Benedito Leite - Centro, com 
sala. copa. cozinha, 01 suite, 02 quartos, 
área de serviço e quintal. 
Área: 13x23m. Valor; R$ 220.000,00 

Casa na rua Raimundo de Morais - Bom 
Sucesso, com garagem, sala, copa, cozi- 
nha, 01 suite, 01 quarto, quintal, toda na 
cerâmica e na telha plan. 
Área: 06x30, Valor: R$ 50.000,00 

Casa na rua Antonio de Miranda ■ Entron- 
camento, com garagem p/ 02 veículos, 
sala. copa, cozinha, 03 quartos, quintal, 
toda na cerâmica e forrada no gesso. 
Valor: R$ 100.000,00 

Casa Averbada (recém construída) na 
rua F - Conjunto Vitória, com garagem p/ 
03 veículos, sala, copa, cozinha, 02 suites, 
01 quarto, quintal, solta nas laterais com 
01 corredor e telha plan. 
Área: 10x25. Valor: R$ 70.000,00 

Casa Averbada (recuada 2,30m) na rua 
do Sol - Pq das Palmeiras, com garagem p/ 
03 veículos, sala, copa, cozinha, 01 suite, 
02 quartos, wc social, quintal grande, forra- 
da na laje. piso de taco(madeira). solta nas 
laterais 0,30m de cada lado. 
Área: 10x30m. Valor: R$ 110.000,00 

Casa na rua Minas Gerais - Centro, com 
garagem, sala. copa, cozinha, 02 quartos, 
quintal, toda na cerâmica e toda forrada no 
gesso. 
Área: 5x25m. Valor: R$ 110.000,00 

Casa Averbada (recuada 4m) na Rua do 
Sol - Pq, das Palmeiras, d garagem p/ 02 
veículos, sala, copa, cozinha, 02 suites, 01 
quarto, área de serviço, mais 01 cozinha 
de apoio, dependência de empregada e 
quintal, solta nas laterais, forrada na laje e 
toda na cerâmica. 
Área: 10x22m. Valor: R$ 130.000.00 

Casa (pronta para averbar, recuada 4m) 
na rua 28 de Outubro - Jardim Sâo Luis, 
com garagem p/ 02 veículos, sala, copa, 
cozinha, 01 suite, 02 quartos d armário 
embutido, área de serviço, dependência 
de empregada, avarandado na cozinha, 
toda solta, forrada no ipê, toda na cerâmi- 
ca e quintal. 
Área: 10x36m. Valor: R$ 180.000,00. 

Casa (semi-acabada, recuada 7m) na 
Super Quadra, com garagem p/ 04 veí- 
culos, solta nas duas laterais, sala, copa. 
cozinha, despensa, 01 suite, 02 quartos, 
quintal e na telha plan. 
Area: 10x25m. Valor: RS 150.000,00. 

Casa na Rua Fortunato Bandeira - Centro, 
d sala, copa, cozinha, 02 quartos, área de 
serviço e toda na cerâmica. 
Área: 11,75x4,50m. Valor: R$ 40.000,00. 

Casa na Rua Gonçalves Dias - Juçara, 
com garagem para 02 veículos, sala, copa, 
cozinha, 01 suite, 02 quartos, 01 depen- 
dência de empregados, despensa, quintal 
na cerâmica anti derrapante, toda na cerâ- 
mica e forrada no gesso. 
Área: 5,50x37m. Valor: R$ 150.000,00. 

Casa na rua Vilela - Bacuri. com sala, 
copa, cozinha, garagem, 03 quartos, quin- 
tal, toda na cerâmica e forrada no gesso. 
Valor: R$ 100.000,00 

Casa na rua do Alecrim - Parque Anhan- 
guera, com garagem p/ 02 veículos, sala, 
copa, cozinha. 02 quartos, 01 suite e quin- 
tal telha plan. 
Área: 5x30m Valor; R$ 50.000,00 

Casa (recém construída) na rua Mara- 
nhão - Nova Imperatriz, com garagem, 
sala, copa, cozinha, 01 quarto, 01 suíte, 
toda na cerâmica, forrada no gesso e quin- 
tal. Área: 05x24m, Valor: R$ 80.000,00 

Casa na rua Tereza Cristina, entre Av. Ge- 
túlio Vargas e Luis Domingues no Centro, 
com sala, copa, cozinha, 01 escritório, 01 
suite, 03 quartos, quintal, toda na cerâmica 
e forrado com gesso. 
Area: 10,80x23,50. Valor: R$ 120.000,00 

02 Casas na rua Santa Tereza, entre Go- 
dofredo Viana e Simplício Moreira - Centro 
01 Casa - com garagem, sala, copa, cozi- 
nha, 03 quartos e quintal, toda na cerâmica 
e telha plan. 
02 Casa - 01 ponto comercial, sala, copa, 
cozinha, 01 quarto e quintal, toda na cerâ- 
mica e na telha plan. 
Área: 1Q,50x35. Valor: R$ 230.000,00 

Casa (recuada 4m) com garagem para 
03 veículos, sala, copa, cozinha, 02 suites 
sendo 01 com hidromassagem, 01 quarto, 
toda na cerâmica de primeira, forrada de 
gesso, solta nas duas laterais e bastante 
quintal com piscina. 
Área: 10x43m. Valor R$ 300.000,00 

Casa (recém construída) na rua Sergipe, 
próximo á Unisulma - Nova Imperatriz, com 
garagem p/ 02 carros, sala, copa, cozinha, 
01 suite, 02 quartos, toda na cerâmica, for- 
rada no gesso e quintal. 
Área: 06x30m. Valor: R$ 160.000,00 

Casa na rua Itauna - Parque Alvorada, com 
garagem p/10 veículos toda avarandada, 
02 salas, copa, cozinha, 05 suíte toda na 
cerâmica e forrada na laje. 
Mais uma casa com sala, copa, cozinha, 
quarto e uma piscina de 6x25m. 
Area: 60x36m. Valor: R$ 350.000,00 

Casa (recuada 6m, pronto para averbar) 
na Vilinha, com garagem p/ 03 veículos, 
sala, copa, cozinha, 01 suite, 02 quartos, 
toda na cerâmica, toda forrada no gesso, 
solta na lateral, corredor e quintal. 
Área: 7,50x26,20m. Valor: R$ 80.000,00 

Casa (titulada) na Rua Bom Futuro • Vila 
Lobão, com garagem p/ 08 veículos, sala, 
copa, cozinha, 01 suíte, 03 quartos, toda 
na cerâmica e na telha plan. 
Área: 16,80x31m, Valor: R$ 160.000,00 

Casa (recuada 4 metros, pronto para 
averbar) no Parque Buriti, d garagem p/ 
03 veículos, corredores nas 02 laterais, 
sala, copa, cozinha, 01 suite, 02 quartos, 
01 escritório, dependência de empregada, 
área de serviço, toda na cerâmica, toda 
forrada no gesso e quintal. 
Área: 10x30m. Valor: R$ 150.000,00 

Condomínio na Rua Floriano Peixoto, 
entre Corioloano Milhomem e Simplício 
Moreira - Centro, com 05 quitinetes, 
cada d sala, cozinha, quarto e quintal. 
Área: 10x30m, Valor: RS 130.000,00. 

Condomínio na rua Miguel Bauri - San- 
ta Rita, com 04 quitinetes, cada um com 
quarto, cozinha e wc social, todo na cerâ- 
mica e forrado no gesso. mais 01 casa com 
sala, copa, cozinha, 02 quartos e quintal. 
Área: 10x30m. Valor: R$ 150.000,00 

Sobrado na rua Simplício Moreira - Bacu- 
ri, d 01 saláo comercial de 5,50x18m, d 
sala, copa, cozinha, 01 suite, 02 quartos, 
01 wc. 01 sacada e toda na cerâmica. 
Área: 5.50x18m. Valor: R$ 230.000,00 

FAZENDA DISTANTE 40KM DE IMPERATRIZ NA BR 010 SETOR 

ENTRONCAMENTO DA CIDELÂNDIA 

Area (56 alqueires) toda feita com só 
10% de reserva, toda no cappim bran- 
queara, toda mecanizada, toda no ara- 
me liso c/ 10 divisórias, 05 açudes, 01 
curral todo no acapu d 1088 m2. Com 
06 divisões, com área coberta e com ba- 
lança de 3 mil kg. Uma sede com 300m2 

toda na cerâmica e forrada; sala, cozi- 
nha e 03 quartos: toda avarandada com 
cerâmica ante derrapante, com água, 
energia e telefone; entrada principal 
toda no bloquete e no asfalto. 

imagem ilustrativa Valor: R$ 22.000,00 (alqueire) 

Sobrado (averbado, recuado 8m) 
1o - Garagem p/ 06 veículos, sala, copa, 
cozinha. 
2o - 01 suite, 01 quarto e quintal, toda solta, 
corredor na lateral, na cerâmica e forrada 
no gesso. 
Área: 6,50x45m. Valor: R$ 110.000,00 

Sobrado (semi-acabado, recuado 8m) 
na rua Sâo João, entre Pará e Amazonas 
- Nova Imperatriz, com garagem p/ 04 veí- 
culos, sala, copa, cozinha, área de serviço, 
01 quarto, 01 wc, 01 suíte, 02 quartos, 01 
sala de vidro, 01 sala de estar e mais 01 
sacada. 
Área: 10x30m, Valor: R$ 220.000,00 

Sobrado (recuado 5m e solto nas late- 
rais) na rua Coronel Manoel Bandeira - 
Bacuri, com garagem p/ 06 veículos, sala, 
copa, cozinha, suite, 02 quartos, 01 saca- 
da, toda na cerâmica e forrada na lage. 
Área: 12x30m. Valor: R$ 200.000,00 

Ponto Comercial na Av. JK, com casa, 
com sala, copa, cozinha, 01 quarto e quin- 
tal (salão comercial com 5,80x1 Om). 
Área: 5x80x25m. Valor: R$ 65.000,00 

Galpão Comercial (recuado 12m) na 
rua Sâo Paulo entre a rua Ceará e Piauí 
- Nova Imperatriz, toda encimentada, d 2 
pavimentos 6,20x28 sendo 6,20x10 d laje 
e 6,20x18 forro metálico, parte superior 
6,20x10, 2 salas e 2 banheiros. 
Área: 6,20x40m. Valor: R$ 190.000,00 

Galpão na rua Senador Millet - Três Pode- 
res, todo na alvenaria e telhado d madeira 
de 1* e telha plan. 
Área: 17x40m. Valor; R$ 300.000,00 

Lote na Vila Parati. 
Área: 10x30m. Valor: R$ 20.000,00 

Chácara no Bairro Leandra - Próx. á Ce- 
râmica Sâo Pedro, por trás do Conjunto 
Cartier, com vista panorâmica para a 
ponte do Rio Tocantins. 
Área: 28.000m2 Valor: R5 20,00 por m' 

Chácara na estrada do Bom Jesus, após a 
ferrovia 300m2, com 05 alqueres, toda fei- 
ta e cercada ao arame, capim mambassa, 
branquearâo e água corrente. 
Valor: R$ 150.000,00 

Chácara próximo a Lagoa Verde, à 3km da 
BR 010, com área de 3,5 alqueres, lodo 
feito com 05 divisórias, com capim braquia- 
râo, 35 gados, mais 05 animais, água nas- 
cente, casa e curral, (todo documentado). 
Valor; R$ 120.000,00 

_ ALUGA Sobrado na rua Dom Pedro I - Bairro •' -- 
União. 
1° - Garagem pl 02 veículos, sala d 02 HüayÉÉÉÉÉataÉÉBÉíiftÉÉÉÉ^* Casa Cen,raiiZada, na rua D, Pedro II - ambjntes. copa, cozrnha, banhe,ro socai ^ à entrada do Bom Jesus Bacuri, com casa, garagem, sala, copa, 

2° - Sacada, 01 suite, 02 quartos, banheiro fea p/condominiofechado). ^nh^04 su'tes-,oda ,orrada 6 ,oda na 

sodal, saladevldea q Ar..: 222,570m.Rt 30.00 por m- ^ 
Área: 5,20x30m. Valor: R$ 250.000,00 
  Área Comercial na rua Coronel M. Ban- 
Ponto Comercial (com residência) no deira, esquina com Benedito Leite. Casa (recuada) na ma do Sol - Pq. das 
Bairro São José, com copa, cozinha. 01 Área: 13x23m. Valor: R$ 220.000,00 Palmeiras, com garagem pl 03 carros, 
quarto, wc social e quintal   sala' cozinha. 01 suite, 02 quartos, wc so- 
Area: 6x25m. Valor: RJ 35.000,00 x . . . - M „ cal. bastante quintal, toda forrada na laje e Area Comercial na ma Osvaldo Cruz - piso de taco(madeira) e solta nas laterais. 
  Bacuri. Valor: R$ 600,00 
4 Pontos Comerciais de esquina mais 2 Área: 14x40m-Valor: Rí 100-000.00   
casas (titulados) na rua Duque de Caxias   
- Vila Lobão, com sala_. copa, cozinha e 2 Área Residencial na Super Quadra. Quitlnete na Nova Imperatriz, com sala, 
quartos todas na ceramica e forrada no Área- 20x25m Valor- RS 70 000 00 cozinha, 02 quartos, área de serviço e ga- 
gesso. Area: 16x9. Valor: R$ 300.000,00   ragem p/carro ou moto. 

Ponto Comercial com moradia na ma í™ [^^nn nnn nn 
Rio Grande do Norte - Juçara, com 01 sa- ■ 0,000 . or. R$ 300.000,00 Quitinete no Bacuri. com garagem pl 
lâo comercial de esquina, garagem, sala,   moto, portão eletrônico, sala, cozinha, wc 
copa, cozinha, 03 quartos, 02 wc social, social, 02 quartos, 
toda na cerâmica e forrada no gesso. Área Comercial na ma Luis Domingues - Valor: R$ 460,00 
Área: 6,93x18. Valor: R$ 130.000,00 Entroncamento, com 01 galpão de oficina  

04 casas, cada uma com: sala, copa, cozi- 
nha e 02 quartos. 
Área: 28x40m. Valor: R$ 300.000,00 Ponto Comercial na ma Antônio de Mi- 

randa - Juçara, com 03 apartamentos e 01 
casa com 02 quartos, sala, copa e cozinha. 
Área: 07x27,50m. Valor: R$ 600.000,00 

Ponto Comercial na ma Ceará entre Ber- 
nardo Sayâo e Fortunato Bandeira - Nova 
Imperatriz, todo na cerâmica e forrado no 
gesso, 
Area: 6x6m. Valor: R$ 120.000,00 

Ponto Comercial na ma Piauí, esquina d 
Fortunato Bandeira, próprio pl farmácia ou 
açougue, etc. 
Área; lOxIlm. Valor: R$ 120.000,00 

Ponto Comercial (titulado) mais mora- 
dia na ma Ceará - Nova Imperatriz, com 
garagem, sala com 02 ambientes, copa, 
cozinha, 01 suite, 02 quartos. 01 wc, des- 
pensa, área de serviço, toda forrada no 
gesso, toda na cerâmica e quintal, 
Valor: R$ 220.000,00 

Ponto Comercial na ma Maranhão, entre 
Fortunato Bandeira e Av. Bernardo Sayâo 
■ Nova Imperatriz, todo forrado no gesso e 
com estmtura alta (4m). 
Valor: R$ 200.000,00 

Área Comercial na ma Simplício Moreira 
- Bacuri, com uma casa, garagem, sala, 
copa, cozinha e 02 quartos. 
Área: 1.653m2. Valor: RS 300.000,00 

Terreno (titulado) no Jardim Oriental es- 
quina com Luiz Domingues com 02 lotes 
de 20x30m, na Vila Ipiranga. 
Área: 9x8,25m. Valor; R$ 50.000,00 

Terreno com 02 lotes de 20x30m. na Vila 
Ipiranga. Valor: R$ 20.000,00 

Terreno na Av. Itaipu, esq. com Rua 3 
Maria - Pq. Santa Lúcia, área própria para 
comércio, dentro da feira. 
Área; 35x50. Valor: R$ 300.000,00 

Terreno ao lado dos 5 Estrelas. 
Área: 20x30m. Valor: R$ 30.000,00 

Terreno sub-esquina com Av. Industrial 
Santa Rita. 
Área: 27x40m. Valor: R$ 60.000,00 

Quitlnete dentro de condomínio no centro, 
com garagem pl carro e moto, sala, cozi- 
nha. 02 quartos, área de serviço, toda na 
cerâmica, forrada no gesso e portão ele- 
trônico. 
Valor; R$ 460,00 

Quitlnete localizado no Bairro Bacuri, com 
01 quarto, copa, cozinha, wc social, toda 
na cerâmica e área de serviço. 
Valor: R$ 350,00 

Ponto Comercial na ma Ceará, próxi- 
mo às 4 bocas, com área conslruida de 
6,5x30, toda forrada no gesso. 
Valor; R$ 1.500,00 

Ponto Comercial na Av. Dorgival Pinheiro 
de Sousa - Centro, semi acabado, com 02 
banheiros. 
Área: 8,40x13m Valor: RJ 2.000,00 

Ponto Comercial no Três Poderes, com 
referência para clinica ou escritório. 
Valor; R$ 800,00 

Ponto Comercial na ma Paraíba, esq. 
com João Lisboa. 
Valor: R$ 800,00 

O Melhor Rodízio 

pelo Menor Preço 
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Opinião do Leitor 

Caro Sanches, 
Parabéns pela homenagem ao "mestre 

Jurêdo". 
16 de maio, realmente, é uma data 

muito especial, embora gostaríamos que, 
à exemplo dos aniversários anteriores, 
nesse, ele pudesse comemorar com os fa- 
miliares e amigos. Mas, como você mes- 
mo citou "a vida nos prega uma peça", e 
vamos nos unirmos em orações e torcer 
para que Juredo obtenha o "milagre da 
vida", e possa superar o quadro clinico 
em que se encontra. 

Você que acompanha a minha trajetó- 
ria profissional, sabe o que Jurivê Macedo 
significa nesse contexto. Foi o meu mes- 
tre no jornalismo. O meu primeiro con- 
tato com a redação de um jornal, ocorreu 

era abril de 1981, aos 17 anos. Foi quem 
me repassou as primeiras orientações e 
me incentivou a continuar em busca do 
meu ideal. Tudo era difícil naquela época 
e manter um jornal diário, tanto do ponto 
de vista financeiro, estrutural e editorial, 
transformaram os dois (ele e Sérgio Go- 
dinho) em verdadeiros heróis na minha 
concepção. 

Ele amava o que fazia. Para ele, o jor- 
nalismo era um verdadeiro sacerdócio. 
Nunca tinha visto tanta dedicação. E ape- 
sar das dificuldades enfrentadas, jamais 
ficava triste ou estressado. E o bom hu- 
mor externado na Coluna "Comentando 
os Fatos" era uma realidade no seu co- 
tidiano. E de uma forma que lhe é muito 
peculiar, foi logo me dizendo antes da 
minha saída para a primeira reportagem: 
"Preste atenção, se o cachorro mordeu o 
homem, não deve ser reportado, mas se o 

homem morder o cachorro, registre". 
Enfrentamos juntos várias ameaças, 

quando as matérias contrariavam os in- 
teresses de alguém, numa época em que 
a cidade só tinha um jornal, uma rádio 
AM ( Imperatriz ) e uma repetidora de 
TV, mas em nenhum momento ele se 
sentia amedrontado e continuava me in- 
centivando a buscar novas informações, 
cujos tópicos publicava também em sua 
"Comentando os Fatos". E dessa forma 
sugeriu que, além das reportagens (fui 
sua primeira repórter), deveria produzir 
e assinar uma coluna, "Ronda dos Bair- 
ros", depois "Política & Políticos", que 
anos depois foi repassada ao saudoso 
Gilmário Café. E depois criamos uma 
outra coluna sugerida por ele, "Registro 
Geral", para que pudesse escrever sobre 
temas diversos. 

"Mestre Jurivê", ou Juredo, como ele 

gostava de ser chamado naquela época 
(odiava o Raimundo), é muito especial. 
E através dos seus escritos, cobrando 
ação dos órgãos governamentais, pois 
sempre defendeu os interesses da po- 
pulação e contribuiu de forma bastante 
significativa para o desenvolvimento do 
município. 

Saúde, saúde, é o que desejamos hoje 
a ele. 

Abraços, Sanches, 

MariIene Almeida, jornalista 

NR: A coluna de Sanches sobre o Ju- 
redo foi publicada na edição do último 
final de semana. No domingo, Juredo 
completou 80 anos. Ele faleceu ontem, 
por volta de 14h. 

Edmilson Sanches CONTATE-ME (E-mail): esanches@jupiter.com.br 
ACOMPANHE-ME (Twitler): http://twitter.com/edmilsonsanches 

17 DE MAIO DE 2010: 
MORRE JURIVÊ DE MACEDO, 

80 ANOS E 1 DIA 

Dia 17 de maio de 2010, 15 horas 
15 minutos. Recebo a ligação de Sílvio 
Macedo, diretor do Correio de Impe- 
ratriz. Pergunto-lhe se continuava em 
Belo Horizonte (MG) ou se já havia 
retornado. Ele me disse que já estava em 
Imperatriz. Emendo perguntando sobre o 
Jurivê. "Faleceu". Foi a resposta, curta. 
Três sílabas como se fossem uma só. Ele 
me pede que eu escreva a matéria prin- 
cipal do jornal, para auxiliar o Carlos 
Gaby, que está na redação com tantas 
outras coisas. Peço-lhe (praxe jorna- 
lística) alguns dados familiares sobre o 
Jurivê. Imediatamente, inicio bateria de 
telefonemas para membros da Academia 
Imperatrizense de Letras (AIL), ami- 
gos de Jurivê. Encontro logo ao fone o 
Adalberto Franklin, o Ariston França, o 
Arnaldo Monteiro... A professora Antô- 
nia Arlene, de Amar ante, e o deputado 
Joaquim Haickel, alcanço-os em São 
Luís. O jornalista Jorge Gonçalves, de 
Caxias, filho de Vítor Gonçalves Neto. 
um velho amigo de Jurivê, estava em 
Caxias. Por falta de tempo e de linhas 
telefônicas, alguns não consegui conta- 
tar (espero que a secretaria da Academia 
tenha mais êxito). A Academia se esforça 
para avisar aos demais acadêmicos, 
comunicando-lhes tão inquerida notícia. 
Peço à Edna Ventura, vice-presidente da 
AIL. que peça também frases e outros 
textos dos acadêmicos sobre o Jurivê. E 
o deadline, a hora de conclusão ("fecha- 
mento ") do jornal, está em cima. Não 
dá tempo parar para chorar o amigo 
que vai à frente, pioneiro, como pioneiro 
das letras e dos fatos também o foi em 
Imperatriz. 

Da redação, pedem que eu repita, 
hoje, o texto da coluna do fim de se- 
mana. Aliás, texto que, fiquei sabendo 
ontem à tarde, foi lido para a família de 
Jurivê por uma comissão da Academia 

Imperatrizense de Letras em visita à re- 
sidência de dona Leonor às 10 da manhã 
do domingo, 16 de maio, dia de aniver- 
sário de Jurivê. O mesmo texto saiu no 
"Jornal Capital", edição de sábado, 
15 de maio, e em "O Estado do Mara- 
nhão ", de segunda-feira, 17 de maio. 

O jornalista compromissado toma o 
espaço do amigo sentido e tenta ajudar 
para que saia esta edição. Assim, a 
pedido, repete-se a coluna dos dias 15 e 
16 -feita como registro de nascimento, 
não um atestado de óbito... 

* 

Amanhã a cidade de Imperatriz deve- 
ria fazer festa. É que chega aos 80 anos o 
advogado e jornalista Jurivê de Macedo, 
o Juredo. 

Acostumado a estar arrodeado do 
carinho da esposa, dos filhos, dos netos, 
dos bisnetos e dos amigos e admirado- 
res, Jurivê, exatamente nesta data, está 
só. Ele e Deus. Em um leito de hospital, 
Jurivê luta sua mais difícil luta: sobre- 
viver ao acidente vascular cerebral - e 
complicações posteriores ~ que o levou 
ao coma desde a manhã de 7 de abril. 

Neste 16 de maio, amanhã, portanto, 
são exatos 40 dias em que os mecanis- 
mos, órgãos e organismo do corpo e 
alma j uriveanos debatem-se em sucessi- 
vas tentativas para trazer Jurivê à tona. 
Esses 40 dias e noite de sofrimento 
remete-nos aos 40 dias e noites de Cristo 
no deserto. Jurivê também padece em 
seu deserto particular. Apesar das visitas 
familiares, apesar dos médicos, apesar 
dos remédios, apesar das máquinas e 
equipamentos que o auxiliam nessa luta 
muda, particular, íntima, apesar disso 
tudo e algo mais, imagino ser de uma 
solidão abissal a do ser humano que se 
encontra em estado de coma. 

Embora não pareça, a vida prega 
em muitos de nós uma peça; o fato de 
estarmos vivos leva-nos a acreditar 
que somos eternos. E não somos. Mas 
continuamos não aceitando. Por isso, 
a perplexidade, a incompreensão, a 
descomunal ignorância nossa em relação 
aos mistérios da vida ~ e da morte. Por 
isso, a perplexidade, a incompreensão e a 
descomunal ignorância ao não sabermos 
aceitar que amigos, como Jurivê, possam 
estar, como Jurivê está, em tão profunda 
solidão e em tão mudo diálogo interior, 
logo agora, em uma data em que ele seria 
o destinatário consciente de merecidos 
cumprimentos e homenagens — embora 
o grande jornalista ser fugidio, arisco, 
em relação a certas láureas e bolodórios 
quejandos. 

80 anos. Jurivê — desejamos, torce- 
mos, esperamos - merece o retomo. A 

vida lhe deve uma ressurreição. 
Que ela, como merecido milagre, 

aconteça e amanheça neste 16 de maio, 
fazendo renascer Jurivê de Macedo, o 
causídico defensor de casos, o escritor 
contador de causos. 

Jurivê de Macedo, 80 anos. Jornalista 
e advogado — um homem do fato e do 
Direito. De fato e de direito. 

Parabéns, Juredo! 

JURIVÊ, VERBETE 

A vida não se resume em um verbe- 
te. Qualquer pessoa é maior do que a 
biografia que lhe escrevam. Mas como 
não se pode -- e, em alguns casos, nem 
se deve - registrar tudo em papel, foi 
assim que resumi a biografia de Jurivê de 
Macedo, quando escrevi a "Enciclopédia 
de Imperatriz" há oito anos, em 2002: 

JURIVÊ DE MACEDO (Raimun- 
do Jurivê Pereira de Macedo) - Advo- 
gado e jornalista. Procurador-geral da 
Prefeitura de Imperatriz, de 1995 a 2000 
(governo Ildon Marques). Foi um dos 
fundadores e o primeiro editor do jornal 
O Progresso, o mais antigo da cidade 
em circulação. Recebeu as duas maiores 
honrarias do município de Imperatriz: 
a Câmara Municipal concedeu-lhe o 
Título de Cidadão Imperatrizense e a 
Prefeitura concedeu-lhe, em 1995, a 
Comenda Frei Manoel Procópio do 
Coração de Maria. A Assembléia Le- 
gislativa concedeu-lhe também o Título 
de Cidadão Maranhense. Fez concurso 
para advogado provisionado no Tribunal 
de Justiça do Maranhão em 1962, após 
o que começou a militar nas comarcas 
maranhenses de Porto Franco, Imperatriz 
e Carolina. Veio a primeira vez a Impera- 
triz em 15 de setembro de 1962, mesmo 
dia em que foi inaugurada a agência do 
Banco da Amazônia*. Fixou residência 
no município em 1967 e em 3 de maio 
de 1970 fundou O Progresso, com José 
Matos Vieira. Foi presidente local da 
CNEC, que manteve o Ginásio Bernardo 
Sayão e o Colégio Comercial Gonçalves 
Dias. Em São Paulo (SP), morou onze 
anos, casou com a maranhense Leonor 
Mesquita Almeida Macedo e trabalhou 
poucos dias como repórter do Mundo 
Esportivo (1958). Chegou de avião a 
Tocantinópolis (TO) e atravessou o rio 
em um barco tipo "penta", fixando-se em 
Porto Franco (MA), em 27 de maio de 
1959. Foi chefe do escritório da Constru- 
tora Norte, subsidiária da Rodobrás*, na 
abertura da Belém-Brasília e secretário 
da Prefeitura de Porto Franco. Iniciou 
em O Progresso sua prestigiada coluna, 
Comentando, depois Comentando os 

Fatos, que migrou para o Jornal de Im- 
peratriz, onde também foi editor, e desde 
1987, é publicada no jornal O Estado do 
Maranhão (São Luís), de cuja sucursal 
foi diretor em Imperatriz. Atuou também 
na revista Nomeado em 1995 procura- 
dor-geral do município pelo interventor 
Ildon Marques, permaneceu no cargo 
até 2000, atravessando os mandatos de 
Dorian Menezes (interventor, 1996) e 
de Ildon Marques (prefeito, 1997-2000). 
Goiano de Porto Nacional (hoje, Estado 
do Tocantins), nasceu em 16 de maio de 
1930. 

COMENTANDO JURIVÊ 

Jurivê de Macedo 

O NOME - Jurivê de Macedo cos- 
tuma brincar (ou ele fala sério mesmo?) 
que não gosta do nome "Raimundo", que 
lhe (im)puseram. 

O LIVRO - Em 2003, quando eu 
era, pela segunda vez, presidente da 
Academia Imperatrizense de Letras, 
instituí um programa de edição de livros 
exclusivo para membros da Academia 
que, embora autores, ainda não tinham 
livro publicado. Jurivê seria o próximo. 
Estimulei-o a fazer ele próprio uma 
seleção de textos, sob pena, dizia eu 
na época, de eu mesmo organizar uma 
seleta, segundo meus critérios e prefe- 
rências. Jurivê, que sequer é de (re)ler 
o texto que acaba de fazer, meteu-se no 
cipoal de letras que ele plantou ao longo 
de décadas de jornalismo e saiu de sua 
imensa floresta de sujeitos, verbos e 
predicados com um conjunto de artigos, 
notas e "causos". Mas vai daí que, de 
boa vontade, pediu a um conhecido que 
lhe fizesse uma revisão nos escritos. Pelo 
visto e sentido na época, Jurivê não teria 
gostado de algumas observações, pediu 
de volta os originais e não quis mais ser 
editado em forma de livro. 

A REPORTAGEM - Final da 
década de 1970 ou início da década de 
1980, escrevi uma grande reportagem 
sobre venda de carteiras de habilitação 
em Imperatriz. Passei os originais para o 
Jurivê, editor de O Progresso na época. 
Aguardei ansioso a publicação, passa- 
ram-se os dias, e nada. Falo com o Juri- 
vê: " - E a reportagem, Jurivê?" Sábio, 
cauteloso, diz-me ele: " - Era eu publicar 
num dia e você ser morto no outro." 

A reportagem nunca foi publicada. 
Mas, pelo menos, eu continuo vivo. 

Obrigado, Jurivê. 
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Resgate em imagens da vida de Jurivê Macedo 

' Amigo é coisa pra se guardar, debaixo de sete chaves, 

dentro do coração." 

Assim também, os amigos da Academia mantêm o Jurivê. 

Seus 80 anos de vida fértil disseminaram o bem por toda parte. '1» í.: 

Nesta data, irmanamo-nos à esposa, filhos, netos e bisnetos do 
velho companheiro para celebrar seu aniversário. 

Que a vontade de Deus se processe era plena paz e menos so- 
frimento nesta hora difícil de sua vida e que ele volte ao conví 

vio de seus familiares e amigos. 

> ■■ 

m 
Felicitações da Academia Imperaírizense de Letras. 

Imperatriz, 16 de maio de 2010. 
. 

Cartão com homenagem da Academia Imperatrizense de Letras 

O Mestre quando criança, em arquivo de família 

13^ 

wfrmm i ■ MSBis 
Com dona Leonor, na festa de 57 anos de casamento à Com Dona Leonor, filhos, genros, noras e amigos 
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Foto de arquivo da família, sem data 
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Com dona Leonor e os netos Em foto recente: arquivo de família 

Foto da AIL, da qual era membro 
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Com dona Leonor e filhos Com dona Leonor e as filhas 
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Juredo, 

meu ídolo 

Tive a honra, a felicidade de 
conviver nestes últimos 10 anos 
mais perto de Jurivê de Mace- 

do, a quem nunca escondi tê-lo com 
meu ídolo, desde a minha meninice. 
Quando criança, estudante do Grupo 
Escolar Governador Árcher (1964) e 
Grupo Escolar Estado de Goiás (1965 
a 1968) tinha dois ídolos: Jurivê de 
Macedo e Benedito Batista. 

Jurivê, por sua facilidade com que 
dominava a escrita, até os últimos 
dias de sua vida, e Benedito Batista, 
pela sua capacidade de domínio com 
a palavra. Comparecia os comícios 
ou reuniões políticas, muito embora 
Benedito fosse da Arena, mas apenas 
para ouvi-lo, o que me proporcionava 
imenso prazer. 

Na década de 70, a partir do 
surgimento do jornal O Progresso, 
minha admiração por Jurivê aumentou 
consideravelmente. Fã assumido do 
colunista que noticiava os fatos em 
sua coluna "Comentando os Fatos" 
com tanta naturalidade, de maneira 

Jurivê, querido... 

Em meu coração, 
Um vazio... 
Que será preenchido de SAUDA- 

DES! 
Tereza Bom-Fim, 

membro da AIL, cadeira n. 8 

Moramos perto. 
Assim de repente, recuso-me a 

dizer morávamos... 
Sem assiduidade nem regularida- 

de, sempre encontramos momentos 
para nos encontrar e conversar e, aqui 
e ali, bebemoramos... que ambos sem- 
pre fomos do ramo, mas com exigên- 
cias de qualidade e devida moderação, 
temperando amizade singela e sem 
anúncios. 

Ontem (domingo) mesmo, estive 
em sua casa. Conversei bastante com 
D. Leonor, sua esposa, e o filho mais 
velho, que não se sentia bem. 

Recordamos coisas e causos, dos 
que JURIVÊ tanto sabia recontar, a 
seu modo, recuperando a memória 
social e política deste pedaço do chão 
brasileiro (ainda) maranhense. 

Fui lá para, despretensioso, como 
que celebrar seus OINTENTA ANOS. 
Durante o dia, a família - filhos, ne- 
tos, bisnetos, genros e noras - estive- 
ram reunidos, em união pelo decano 
JURÊDO. 

Recordei o como sempre foi um 
teimoso - entendam-me bem! - a con- 
tinuar vivendo e convivendo, apesar 
de tantas acontecências, a que tanto 
sempre soube se referir com toques 
de ironia e galhofa, escrevendo "no 
popular", especialmente com estórias 
reais de sua experiência humana e 
política, por todos os cantos por onde 
passou e conviveu. 

Sem alardes, como foi marca de 
seu modo modesto de ser - quase 
diria mesmo tímido - nunca escondeu 
que sempre viveu, gozou a vida que 
recebeu e administrou. 

Com tal ânimo, nestes últimos dias 
de resistência, mostrou que queria 
continuar até fechar seus OITENTA. 

Foi difícil, mas conseguiu. 

Zegeraldo, confrade vizinho 

escrachada que transformava a pior ou 
triste notícia, numa notícia agradável e 
engraçada. 

Assim era o Jurivê. Em meio a 
tudo isso, sua coluna era recheada de 
belos "causos" vividos por ele desde 
sua meninice em sua Porto Nacional. 
Desta forma cresci lendo Juredo e a 
cada dia aumentava a admiração que 
tinha, tanto para com o jornalista, 
quanto ao advogado provisionado 
competente em suas defesas magis- 
trais. 

A convivência com Jurivê, na AIL, 
fez com que eu conhecesse mais de 
perto meu ídolo, o qual se tomou meu 
parceiro, meu amigo, nas inesquecí- 
veis tardes de quinta-feira, quando 
tomamos na Academia o tradicional 
chá das 5. Como Imperatriz é muito 
quente, nós preferíamos antes da reu- 
nião, uma gelada, onde colocávamos 
os papos em dia. 

Não sei, a partir de agora, como 
serão as minhas tardes de quinta-feira 
na Academia sem a presença alegre e 
contagiante do meu prezado amigo, 
confrade e ídolo, Jurivê de Macedo. 

Domingos Cezar, jornalista, 
escritor, meiflhro da Academia Impe- 

raírizense de Letras - Cadeira 32 

Imperatriz em 

Silêncio 

Dorme em berço esplêndido 
as tuas palavras que outrora 
ecoava ao som das tenras 

palavras que durante décadas atra- 
vessaram a mente humana, numa 
cadência ao gosto do leitor e produ- 
tor que em sincronismo manifestava 
seus desejos e emoções. Teu silencio 
ecoará por todos os cantos, como se 
jamais quisesses permitir a tua ida. 
Mas tuas palavras serão deflagradas 
pelas gerações. 

Fez-se assim o jornalista JUVI- 
RIVÊ DE MARCEDO, intelectual 
das letras, que deixa sua pagina em 
branco ao gosto do leitor, que, se 
permitirá sobrescrever sua memória, 
que versejará sobre o sobro da lem- 
brança infinita das palavras ditas e 
perdidas, pelo grande feitor das letras 
e vocábulos, que fez desta cidade 
um celéro das arte da letras, através 
de suas crônicas e contos que perpe- 
tuará na memória do teu povo. 

Ariston di França, 
Membro da AIL, Cadeira 21 

Espaço Verdade 
Moreira do Marwel 

PREFEITURA DE IMPERATRIZ 

Nota de pesar 

Entristeceu-nos a todos, a notícia do falecimento do jornalista, escritor e 
ex-procurador geral do município, Jurivê de Macedo, ocorrida hoje. Aos seus 
familiares e amigos, apresentamos nossa solidariedade e sentimentos. 

Imperatriz está de luto com a perda deste grande cidadão, fundador de O 
Progresso, da Academia Imperatrizense de Letras, do Rotary Clube Centro e 
da Loja Maçônica Firmeza e Humanidade, entre outras organizações impor- 
tantes das quais participou. Jurivê de Macedo sempre buscou com seus ideais, 
melhorar a nossa cidade, a nossa gente. 

Alma generosa, o decano da imprensa da nossa cidade, tinha uma forma 
peculiar de tratar com seus leitores. Dono de um estilo altivo, com sua cora- ' 
gem sempre ajudou a todos que o procuraram sem distinção alguma. 

Há dias de pesar. De muito pesar. Este é um dia deles. Perdemos Jurivê 
quando a cidade está, agora mais pungente, mais alvissareira, mais dinâmica 
e mais acelerada. E se assim está, deve-se muito a seus pensamentos e ao seu 
modo de interferir na vida política, social e administrativa da Princesa do 
Tocantins. 

Destarte que os ensinamentos de Jurivê são para eternidade, pois estão 
codificados em sua elegante forma de escrever. Precisaremos muito deles para 
nossa cidade prosseguir na marcha veloz do progresso. 

SEBASTIÃO TORRES MADEIRA 
Prefeito Municipal 

Segunda-feira, 17 de maio de 2010 

£ £0 bom retrato de Imperatriz, 
desde eras priscas, foi feito por 
Jurivê de Macedo. Jurivê fez uma 

reportagem, de página a página, sobre 
barulhos na Rua 15 de Novembro, e 
ele foi sem dúvida nenhuma um braço 
direito para coibir certas condutas não 
muito desejáveis daquela Imperatriz 
do passado. Peço ao meu amigo Ed- 
milson Sanches, que é nosso escritor 
maior, que transmita, em meu nome, as 

condolências à família, o sentimento à 
Academia Imperatrizense de Letras e 
à comunidade de Imperatriz, que, no 
limiar de um grande futuro que se pre- 
nuncia para a cidade, registra, com a 
morte de Jurivê de Macedo, uma perda 
irreparável." 

JOSÉ HERÊNIO DE SOUSA, 
advogado, aeronauta aposentado, 

escritor, memòrialista 

JV LIDERAI 1° CAMPE AO 

Jogando sábado no Estádio Frei Epifânio, 
decidindo o 1o Campeonato Juvenil Sub-18. 
0 JV Liderai venceu o Marilia por 2x0, com 
gols de Baby e Douglas. Um bom público se 
fez presente, entre eles muitos torcedores do 
Marwel. já que o Trator do Camaçari tem os 
atletas Dilk, Esquerdinha e Jailton, formados 
na Primeira Escolinha de Futebol de Impera- 
triz. 

COPA UNIÃO 
Moto 3x1 Bacabal 

Maranhão 2x2 lape 
Viana 3x0 Nacional 

Confiram a classificação 

1 Moto -18 pontos 
2 lape - 12 pontos 
3 Imperatriz -11 pontos 
4 Santa Quitéria -10 pontos 
5 Viana - 8 pontos 
6 Maranhão - 8 pontos 
7 Sampaio - 6 pontos 
8 Bacabal - 5 pontos 
9 JV Liderai - 4 pontos 
10 Nacional - 0 pontos 

X COPA BAIXINHO BOM DE BOLA 

AX Copa Baixinho bom de Bola, organizada 
por Josélio Moura, foi disputada em 3 catego- 
rias: Pré-mirim com 7 equipes, Mirim com 21 
equipes e Infantil Feminino com 4 equipes, 
totalizando 96 jogos. 

Confiram os campeões e os 2° 

colocados 

PRÉ-MIRIM MASCULINO: 
Dom Bosco, campeão 
Colégio Arte de Educar, vice-campeão. 

MIRIM-MASCULINO 
Santos Dumont 3x3 Dom Bosco 
Nos pênaltis, o Santos Dumont venceu ao 
Dom Bosco por 1 x 0 e sagrou-se campeão 
do Campeonato Baixinho Bom de Bola 2010. 

INFANTIL MASCULINO 
O CEBAMA sagrou-se campeão ao vencer o 
Santos Dumont por 5x3. 

INFANTIL FEMININO 
O Lago do Cisne foi o grande campeão ao 
vencer o CADI por 3 x 0. No final, o organiza- 
dor Josélio de Moura agradeceu a imprensa, 
aos colégios participantes e a todos que 
direta ou indiretamente contribuíram para o 
sucesso da competição. 

A coluna se solidariza com a família de 
nosso Jurivê de Macedo, falecido ontem 
aos 80 anos. Força neste momento de 
grande perda e dor. Jurivê era sócio espe- 
cial do Marwel. 

Em destaque o atleta Mirim do Marwel, Wallysson, 
que no sorteio da Pioneira ganhou uma linda bolsa 

porta chuteiras, ofertada pela loja esportiva Top 
Sport. 

Fiquem com deus 
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ELEIÇÃO 2010 

CNT/Sensus mostra Dilma com 35,7% e Serra com 33,2% 

Pesquisa CNT/Sensus divulgada on- 
tem mostra a pré-candidata do PT, Dilma 
Rousseff, em situação de empate técni- 
co com o pré-candidato do PSDB, José 
Serra, na disputa eleitoral pelo Palácio 
do Planalto. 

A cinco meses da eleição presidencial 
de outubro, Dilma aparece com 35,7% 
contra 33,2% de Serra, no cenário em 
que o entrevistado é confrontado com 
uma lista com 11 candidatos. A margem 
de erro da pesquisa é de 2,2 pontos per- 
centuais para mais ou para menos, o que 
justifica o empate técnico. No levanta- 
mento, a pré-candidata do PV, Marina 
Silva, tem 7,3%. 

A pesquisa foi encomendada ao Insti- 
tudo Sensus pela Confederação Nacional 
do Transporte. Foram entrevistadas 2 mil 
pessoas, em 136 municípios de 24 esta- 
dos. 

Apesar de Dilma superar Serra pela 
primeira vez na pesquisa CNT/Sensus, 
a margem de erro leva o resultado a um 
empate técnico. "Há uma intersecção na 
margem de erro", afirmou Ricardo Gue- 
des, do Instituto Sensus. 

No cenário em que apenas Serra, Dil- 
ma e Marina são apresentados aos en- 
trevistados, o candidato do PSDB tem 
37,8% e leva ligeira vantagem sobre Dil- 
ma que aparece com 37%. Nessa situa- 
ção, Marina tem 8%. 

Todos os cenários estão relacionados 
ao primeiro turno da disputa. Já no se- 
gundo turno simulado entre Dilma e Ser- 
ra, a candidata petista soma 41,8% dos 
votos contra 40,5% do candidato da opo- 
sição. No cenário entre Dilma e Marina, 
a petista soma 51,7% e a candidata do 
PV, 21,3%. Na simulação Serra contra 
Marina, o tucano tem 50,3% e Marina 
24,3%. 

Em 1° de fevereiro, na última roda- 
da divulgada pela CNT/Sensus, Dilma já 
aparecia empatada com Serra. O candi- 
dato tucano tinha 33,2% contra 27,8% da 
petista. A diferença de 5,4% caracterizou 
empate porque a margem de erro do le- 
vantamento foi de três pontos percentu- 
ais. 

A ex-ministra-chefe da Casa Civil fi- 
cou em igualdade com o ex-govemador 
de São Paulo no cenário simulado com 
o deputado federal Ciro Gomes (PSB), 
obrigado a se retirar da disputa por uma 
decisão do seu partido, que declarou 
apoio à petista. 

PESQUISA ESPONTÂNEA 

Realizada entre 10 e 14 de maio, a 
pesquisa não chega a medir a influência 
do programa partidário do PT, exibido 
em rede nacional de rádio e televisão no 
dia 13 de maio. Pelo critério de manifes- 
tação espontânea (quando os próprios 
entrevistados dizem em quem pretendem 
votar, sem apresentação de uma lista de 

nomes pelo pesquisador), Dilma tem 
19,8% contra 14,4% de Serra. Marina 
Silva aparece com 2,7%.quando os pró- 
prios entrevistados dizem em quem pre- 
tendem votar, sem apresentação de uma 
lista de nomes. 

CANDIDATA DO GOVERNO 

Segundo Guedes, o bom desempenho 
de Dilma é justificado pela popularidade 
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(83,7%) e de seu governo (76,1%). A 
CNT/Sensus também mediu a capacida- 
de de transferência de votos de Lula para 
Dilma e do ex-presidente Fernando Hen- 
rique Cardoso para Serra. 

O grupo dos que votariam ou pode- 
riam votar em um candidato de Lula so- 
mou 60,8%. Já os que votariam ou po- 
deriam votar em um candidato de FHC 
representaram 23,5%. "Dilma é a can- 
didata do governo e o governo tem uma 
aprovação positiva. As condições socio- 
econômicas são favoráveis à população. 
A medida que ela é identificada com 
lula, o desempenho vai subindo", anali- 
sou Guedes. "A queda de Serra também 
está associada ao fato de Serra 
ser associado à oposição", com- 
plementou. 

x 

METODOLOGIA 

Por questões técnicas, a CNT/Sen- 
sus modificou a forma de apresentação 
do questionário aos entrevistados. Nas 
outras edições, a avaliação do gover- 
no e de Lula era consultada primeiro e 
depois o entrevistado respondia sobre 
a disputa eleitoral. Agora, os entrevis- 
tadores do Instituto Sensus fizeram as 

Dilma superou Serra pela primeira vez na pesquisa CNT/Sensus 

perguntas eleitorais primeiro e só depois 
questionaram a avaliação do governo e 
de Lula. 

Para Guedes, a inversão só evitou 
possíveis contestações jurídicas: "Essa 
modificação não influencia no resultado 
da pesquisa." Outra modificação reali- 
zada foi a apresentação dos nomes dos 
candidatos em um formato de "pizza" e 
não no modelo tradicional de lista. • 

CANDIDATOS 

Além de Dilma, Serra e Ma- 
rina, a pesquisa CNT/Sensus in- 
cluiu outros oito pré-candiatos. 
José Maria Eymael (PSDC) teve 
1,1% e Américo de Souza (PSL) 
somou 1%. Mario de Oliveira 
(PTdoB), Plínio de Arruda Sam- 
paio (PSOL) e Zé Maria (PSTU) 
aparecem com 0,4% das inten- 
ções de voto. Rui Costa Pimenta 
(PCO) tem 0,2% e Levy Fidelix 
(PRTB) e Oscar Silva (PHS), 
0,1%. Nulos, indecisos ou que 
não responderam ao levanta- 
mento somam 20,6%. 

4 4Quem fraverá 
quebrar o tom sole- 

ne das reuniões da 

academia, enviando-me 

sorrateiramente uma piada 

curta ou mesmo uma frase 

engraçada? 

Mestre, você será sempre 

meu professor, meu jorna- 

lista preferido, mas acima 

de tudo um exemplo de 

homem que soube viver a 

vida, e passar sua alegria 

aos amigos e familiares". 

Edmilson Franco 
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A LOJA ALTO NÍVEL, PROJETA E DESENVOLVE AMBIENTES ACONCHEGANTES PARA AUDITÓRIOS, SALAS DE 
REUNIÃO, ESCRITÓRIOS E SUA RESIDÊNCIA NOSSO NEGÓCIO É PROJETAR DIVERSÃO PARA TODA FAMÍLIA 

E AMIGOS,TUDO ISSO COM BELEZA E ARTE. ENTRE EM CONTATO HOJE MESMO COM UM DE NOSSOS 
CONSULTORES E TENHA O ONEMA DOS SEUS SONHOS QUE CAIBA NO SEU BOLSO. NÃO ACREDITA? 

VENHA CONFERIR E CONHEÇA NOSSO PORTFOUO COM FOTOS. PARCELAMOS EM ATÉ 12X. . ™ .     ..iw.Mm ■■■"■»<» ti .miJiflWW"!ji «.nw minnua. UgajWUWt 

AV. DORGIVAL P. DE SOUSA, 153 
[ENTRE CORIOLANO MILHOMEM E SOUSA LIMA] 

(99) 3525-0091 
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ARTE EM CINEMA 

Instituto de Oftalmologia 

de Imperatriz 

Clínica, Cirurgia e Lentes de Contato 

Prescrição de Óculos 
Cirurgias 
Catarata 
Glaucoma 
Estrabismo 
Pterísmo 
Calázio 
Aval. das Doenças da 
Retina 
Exames Complementares 

r^>cãÁo/z/ Ç&aÂtyyS 
Oftalmologista * 

CRM 5072 1 

Fone: (99) 3524-7483 - Cel.: (99)8132-0060 
Rua Simplício Moreira, n0 1490 - Centro 

Imperatriz - Maranhão 

Farmacia em Serviços Farmacêuticos 

Sua saúde em ótimas mãos 
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