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Vereador denuncia 

titulação de áreas públicas 

Técnicos da Sudene 

em Açailândia 

Está sendo agurdada para esta 
segunda-feira, á chegada em Açai - 
lândia de técnicos da Superinten - 
dência do Desenvolvimento de Nor - 
deste, A visita dos representantes 
da Sudene estava prevista para a 
quarta-feira da semana passada,mas 
por problemas de ultima hora a via. 
gem foi adiada para esta segunda - 

feira. 

Nao houve informações sobre * 
os objetivos da visita dos tecni - 
cos da Sudene a Açailândia, mas 
consta que eles vem dom a finalida^ 
de de fazer um levantamento da ci- 
dade para saber de suas necessida- 
des em termos de infraestrutura. 

VeAmdon. João VIqJjio., AeApon- 
■iãvel pela denuncia. 

Em carta assinada, inclusive' 
acompanhada de um "termo de respon 
sabilidade", o vereador João Viei- 
ra de Oliveira denuncia que a pre- 
feitura está titulando áreas publi 
cas em favor de particulares, ' que 
segundo o denunciante seriara os 
vereadores Delicio dos Santos e Ge 
raldo Neres da Silva, alem do co - 
merciante Isaias dos Santos Mar 
tins. 

Cem cópias dos títulos defini 
tivos, o vereador afirmou que no 
total foram cinco áreas tituladas, 
sendo duas de Delicio dos Santos , 
duas de Geraldo Neres, e uma de I- 
sais dos Santos. 

A carta está devidamente assi 
nada e, portanto, é de inteira res_ 
ponsabilidade de seu autor. A mes- 
ma está publicada na página 2, na 
integra. 

flcailandia terá agência do Agrobanco 

■(Pág. 3). 

Cuidado.- ladrões de carro em ação 

ENTIDADES FADAI 

DEIV INDICAÇÕES 

AC GDVEDNADOD 

Os ladrões de carro estão in- 
tensificando as suas ações criminjo 
sas em Açailândia. Somente na sema 
na (dia 9), dois veículos foram 
"puxados" pelos bandidos e na sema 
na anterior outro carra já havia 
sido levado. 

Os carros roubados foram ura 

Na próxima sexta-feira, 20, a 
Associação Comercial e Industrial' 
de Imperatriz, promoverá, juntamen 
te com outras associações, sindica 
tos, clubes de serviços e demais T 

instituições, tanto de Impera 
triz como de outras cidades da re- 
gião, uma reunião com o objetivo ' 
de debater diversos assuntos em b_e 
neficio do Tocantins, os quais se- 

rão levados ao conhecimento do pró 
ximo governador, Epitácio Cafetei- 
ra, como forma de reivindicação. 

Os promotores do encontro pre 
tendem, dentre outras coisas, solj^ 
citar uma maior atençao do governo 
para com a região, que so e vista 
pelos governantes como fonte de a_r 
recadaçao de impostos. 

mm 

íí 

Estiagem trará 

prejuízos à agricultura 

(Pág. 7) 

Imperatriz tem nova fábrica de refrigerantes 

(Pág. 8) 

caminhão, uma Pampa e uma F-1000 . 
Os dois últimos foram "arrastados" 
do Povoado de Piquiá, dia 9. 

A Polícia de Açailândia, as - 
sim como a de Imperatriz, foram n£ 
qifiçadas do roubo dos veículos e 
está realizando diligencias na ten 
tativa de encontrar pistas dos "pui 
xadores e capturá-los (Pág. 10). 

99 

Aproximadamente 500 moradores 
do "Bairro do Jacu" invadiram na 
manha de quarta-feira ultima uma 
fazenda de propriedade do pecuaris 
ta Pedro Maranhao. A ocupação da 
terra teve início na tarde de ter- 
ça-feira, quando um pequena numero 
de pessoas começou a limpar áreas 
que ficara nas margens do riacho ' 
"Jacu". 

Essa iniciativa chamou a aten 
çao de centenas dè moradores do 
bairro que aproveitaram a pportunj^ 
dade fizeram parte da invasao,, fa- 
zendo "picadas" em locais planos ' 
da fazenda. 

Um dia depois da invasao, a 
polícia foi acionada e durante a 
evaciaçao da área o lavrador Este- 
vam Lopes resistiu 5 açao policial 
e acabou sendo levado proso para 
Imperatriz, onde ficou recolhido ' 

na delegacia do Primeiro Distrito. 
Matéria completa sobre a in- 

vasao está na página. 5. 

È 



2 Açailandia-MA, 16 a 22/fevereira/87 P V JOUXAL IMÍ AÇAILÂXIWA 

VIII AM I f AZ GRAVE I I MM IA 

0 vereador João Vieira de Oliveira enviou carta ao Jornal 
de Açailandia, na qual denuncia que a^prefeitura esta titulando a- 
reas publicas em favor de dois vereadores e um comerciante. A car- 
ta, que esta sendo publicada na integra, esta assinada pelo denun- 
ciante, inclusive havendo um "termo de responsabilidade". Portanto 
o jornal naò se responsabiliza pela mesma, mas sim, apenas o seu 
autor, a quem unicamente cabe assumir a denuncia. 

Áreas públicas em m-Sos de particulares 

Desta vez um novo Vereador entra na luta para mostrar que os descasos da adml 

nistração pública continua na cidade de Açailandia. Agora trata-se das poucas 

áreas públicas que estão sendo tituladas a particulares. 0 Vereador João Viei 

ra de Oliveira alega que a Prefeitura Municipal de Açailandia esta transferir» 

do estas áreas, emitindo títulos definitivos para os Vereadores Delicio dos / 

Santos e Geraldo Neres da Silva e o comerciante Isaias dos Santos Martins, 0 

vereador afirma que, os títulos existem e para ^al e possuidor de copia dos 

mesmos, nos quais formam o total de cinco áreas, sendo duas do Vereador Deli- 

cio dos Santos, título definitivo nSs 0720 e 0724, no qual a soma dos mçsmos/ 

perfazem a área de 1.004,50 metros quadrados na Rua Dinamarca. -Os títulos nBs 

0729 e 0731 em nome do Vereador Geraldo Neres da Silva perfazendo á área to- 

tal de 678,75 metros quadrados, também situado na Rua Dinamarca. 0 títulq n® 

0722 em nome do Sr. Isaias dos Santos Martins com a área de 300,00 metros qua 

drados. Em todas esses títulos, cita como origem do imóvel como sendo desmem- 

bramento de área doada onerosamente pelo Governo Federal ao Município, atra - 

vás do Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA, conforme escritura pú - 

blica registrada no Livro nfi 2~H, fls. 125, Matrícula sob n» RI/1704 no Caró- 

rio de Registra de Imóveis de Imperatriz. Em conseqüência, fica Sr. Isaias , 

dos Santos Martins, Delicio dos Santos e Geraldo Neres investido no direito / 

de propriedade dos referidos imóveis. Diante destes fatos, o Vereador João / 

Vieira de Oliveira acha inaceitável a posição de comodidade do Prefeito Rai - 

mundo Pimentel Filho, no qual deveria consultar a Gamara de Vereadores para 

que juntartiente decidissem sobre o aproveitamento destas áreas para o apxawajc- 

fcamaRfes desenvolvimento das mesmas em benefício de toda uma comunidade o não 

tomar medidas unilaterais para favorecer a determinados grupos de aproveitado 

res em qüe nada contribuem para o desenvolvimento, 

Açailandia, 06 de Fevereiro de 1987 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, JOãO VIEIRA DE OLIVEIRA, Vereador na cidade de Açailândia-MA, me responsa 

bilizo pela matéria de denúncia sobre os Vereadores Delicio dos Santos, Geral 

do Neres da Silva e também do empresário Sr. Isaias dos Santos Martins, os q/ 

quais estão titulando áreas verdes do Município de Açailandia, Esta matéria / 

deverá ser publicada pelo Jornal de "Apailandia no dia 09/2/87, para que o mes 

mo se tome público. 

Açailândia, 05 de fevereiro de 1987 
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Agrobanco instalará 

agência em Acailândia 

Em breve, Açailandia contará' 
com mais uma instituição financei- 
ra, Será instalada uma agência do 
Agrobanco, a segunda em todo o Ma- 
ranhão, pois existe apenas uma,que 
fica em Imperatriz. 

A instalaçao do Agrobanco, em 
Açailandia, foi confirmada ao JA 
pelo gerente da agencia de Impera- 
triz, Gelício Garcia Morais. Ele, 
no entanto, nao soube dar maiores' 
detalhes sobre o assunto, informan 
do apenas que ainda nao ha uam da- 
ta definida para a instalaçao da a_ 
gencia. 

Gelício Morais explicou que , 
essa indefinição decorre pela difi_ 
culdade que o banco vem tendo em 
encontrar um prédio realmente ade- 
quado para o funcionamento da agen 
cia, pois os imóveis ate agora en- 

contrados nao correspondera ás ne - 
cessidades exigidas. 

BASA: TAMBÉM INDEFINIÇÃO 

A direção do Banco da Amazo - 
nia ainda nao anunciou a data de 
instalaçao de uma agencia em Açai- 
landia. Em entrevista ao JA, na 
semana retrasada, o gerente inter^L 
no do BASA, em Imperatriz, Luis 
Gonzaga da Silva, afirmou que a 
instalação da agencia ocorreria no 
proximo mês de março, mas nao ti - 
nha uma data definida, pois o bar- 
co ainda estava tentando conseguir 
um prédio. 

0 banco, segundo Gonzaga, es- 
tava estudando uma proposta de uma 
imobiliária para alugar ou ate 
mesmo comprar um imóvel. 

SUDENE quer explicação de bancos 

e prefeitos sobre situação do crédito rural 

A Superintendência do Desen- 
volvimento no Nordeste-Sudene, a- 
través de seu coordenador do escrj^ 
tõrio no Maranhão, Mario Leal> ja" 
enviou telex para os bancos e pre- 
feitos do Interior do Estado soli- 
citando uma explicação sobre a si- 
tuação de cada um deles no que se 
refere a credito rural e a chuvas. 
Mário Leal esta interessado em sa- 
ber das estimativas^das supostas 1 

perdas da safra agrícola e das pas^ 
tagens com a época de estio, ^ a 
situação do abastecimento de água. 
para seres humanos e animais, pois 
caso não comece a chover dentro 1 

dos pnãximos dias no Interior do 
estado a sitaução ira se agravar 
mais ainda. 

Contudo, o coordenador tam-- 
bem já recebeu dois telex, um do 
município de Carolina, onde as chu 
vas começaram a cair, mas sem ain- 

da uma estatística do índice plu - 
viométrico e Caxias, que da^ mes- 
ma maneira iniciou seu período in- 
vernoso, porem timidamente. Com as 
chuvas em Carolina, o sul do Mara- 
nhão, a parte mais atingida com a 
seca, pois estava na fase do ench^ 
mento de grão, e portanto uma par- 
te foi perdida, a situação tende a 
melhorar, isto se não continuar a 
fraca intensidade das iuvas. Para 
o coordenador, no momento a situa- 
ção e de estabilidade e espera, o 
que poderá sofrer alterações com^o 
advento de cluvas fortes,__ou^ nãoy 

entretanto a Sudene como orgão ar- 
ticulador entre o Governo Federal 
e o Ministério do Interior, e a se 
cretaria responsável pelo setoi^ ^ 
que no Maranhão e a do Interior e£ 
tá pronta para o apoio, ã que sem- 
pre se propôs em momentos como es- 
te, de anormalidade, conforme Má- 
rio explicou. 
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FALOU.ATRASADO 

No "Jornal Hoje", da Rede 
Globo, terça-feira, da semana 
passada, o Ministro das Minas e 
Energia, Aureliano Chaves, afir- 
mou que o Plano Cruzádo foi mais 
uma medida eleitoreira do que e- 
conomica. 

A afirraaçao do ministro só 
foi válida mesmo porque ele de - 
monstrou muita coragem e disse 
a verdade, mas nao seria preciso 
que ele fizesse tais declarações 
pois agora já ê tarde. Depois 
que o povo ja foi enganado, nao 
adianta mais. 

No entanto, até certo pon- 
to foi bom Aureliano Chaves fa— 
zer tal afirmaçao, pois so assim 
o povo fica sabendo da realidade 
através de um proprio homem do 
Governo. 

A ilusão, pafece que finajl 
mente acabou... 

COMPROVAÇÃO 
A afirmaçao do Ministro Au 

reliano Chaves foi comprovada ' 
muito antes pelo proprio Governo. 
Ele mostrou que o Plano Cruzado 
era uma obra eleitoreira logo a- 
pós as eleições. 

0 governo nao esperou nem 
a contagem dos votos e deu como 
presente para os seus ludibria - 
dos eleitores um tal de cruzado 
II que nao passou mesmo de um 
"direto" de Maguila. 

Hoje, ja nao ha mais conge 
lamento de preços e esta tudo 
como os "tubarões" queriam, e'n 
quanto que o ze-povinho continua 
na mesma miséria... ou ate pi- 
or... 

LAMA TOTAL 
Embora haja uma boa vonta- 

de do prefeito Raimundo Pimentel^ 
o problema das ruas de Açailan - 
dia continua difícil de reso_l 
ver. 

No início da semana passa- 
da o prefeito determinou a raspa 
gem de várias ruas para acabar 
com a buraqueira, mas logo na 
primeira chuva a cidade virou um 
lamaceiro total. 

Acredita-se que a única 
forma de acabar de vez com esse 
problema seria a colocação de as 
falto, como já está querendo 
o prefeito que para tanto vem 
tentando recursos junto ao govejr 
no federal. 

Informações dao conta de 
que Pimentel, antes de colocar 
o asfalto, pretende primeiro fa- 
zer a rede de esgoto, para evi - 
tar^que mais tarde fosse preciso 
quebpar o asfalto para fazer es- 
se tipo de serviço. 

Vamos torcer para que rea]_ 
mente mais tarde Açailandia este 
ja pelo menos com as suas princ_i 
pais ruas asfaltadas. 

DESCASO & ABUSO 
0 total descaso por par- 

riamente, em numero bastante elj; 
.vado. Uma das principais queixas 
é sobre o excesso de lotaçao dos 
ônibus, que raramente nao via- 
jam com mais passageiros em pe 
do que sentados, causando um to- 
tal desconforto e até brigas por 
cadeiras. 

0 diabo é que tanto o DNER 
como a SETOP, em Imperatriz, já 
foram notificados dessas irregu- 
laridades e nada ate agora toma- 
ram contra a empresa. 0 DNER pe^ 
lo menos alegou que as linhas 
feitas pela Viaçao Forte sao 
intermunicipais e, portanto, nao 
seria da sua competência. E 
a SETOP, o que diz? Nada. 0 se-- 
tor de fiscalização ligado aces- 
se orgao, instalado na Estaçao ' 
Rodoviária, só serve mesmo para 

dar mais despesas ao Estado. 
Se esse orgao e do Governo 

evidentemente ele está sendo man 
tido com o dinheiro do povo. Po£ 
tanto, o governo tem que aplicar 
esse dinheiro com a obrigação de 
trazer benefício para esse mes- 
mo povo, e nao somente para segu 
rar empregos. 

Está na hora dos nossos de 
putados (PetrÔnio, Cabeludo, Leo 
e Daniel) se interessarem pelo 
problema e dar uma "prensa" no 
novo governador para que a coisa 
nao fique na bagunça que ai esta. 

0 povão e que dá voto. E é 
ele que está sendo massacrado. 

REGIÃO VOLTA A SOBRAR 
Para todos os governadores 

que o Maránhao ja teve, a Re- 
gião Tocantina sempre ficou em 
segundo (ou ultimo mesmo?) plano. 
E parece que neste próximo govej: 
no a coisa nao será diferente , 
pois o sr. Cafeteira já demons - 
trou isso muito antes de ser e - 
leito, quando nao veio sequer u- 
ma vez á região durante a campa- 
nha eleitoral. 

Se isso nao bastasse, ago- 
ra anuncia-se que nenhum políti- 
co ou outra pessoa qualquer da 
região irá fazer parte do sèu 
secretariado. Fála-se apenas que 
algum seria "aproveitado", assu- 
mindo uma sub-secretaria que na 
verdade nqo apitará em nada. 

Isso é muito humilhante pa 
ra uma régiao de um forte poder 
sócio-econoraico e que, alem do 
mais, encheu o governador de vo- 
tos . 

Mas já que o sr. Cafeteira 
não entregou nenhuma secretaria, 
para o Tocantins, vamos esperar' 
que pelo menos ele faça outra 
coisa em benefício da região. 

te das autoridades competentes 
contínua dando espaço para que a 
empresa de ônibus Viaçao Forte 
venha praticando irregularidades 
de todo tipo-que se pensar. 

As reclamações- contra os 
abusos da empresa sao feitas dia_ 
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Tasso Assunção 

Tem gente que pensa que 
tem o direito de ditar o que a 
gente pode ou não publicar em 
jornal. Nao dependemos da permis 
são de ninguém pra nada do que 
se escreve aqui. Quem^não gostar 
de alguma coisa que vá reclamar 
ao delegado. Enquanto falarmos 
verdade, a palavra é nossa. 

*** ******* 

Aumentos pipocam pra todo 
o lado. O descongelamento foi 
substituído por eufemismos e o 
engodo governamental continua o 
mesmo de sempre. Será que agora 
o povo vai aprender a acreditar 
menos na balela de certos gover- 
nos? 

********** 

O arcebispo de São Luís, 
Dom Paulo Pontes, disse que em 
vez de lançar ura programa visan- 
do à distribuição de anticoncep- 
cionais, o governo deveria proce 
der à uma distribuição de renda 
mais justa. Bem pensado. 

********** 

Para quem ainda não sabe 
todos os sucos engarrafados es— 
tão sob suspeita de conterem ele 
vado teor de dióxido de enxofre, 
substância usada na conservação 
do produto, que pode causar gas- 
trite e até câncer. Pra seu go 
verno, é bom desconfiar sempre ,, 
não só dos engarrafados, mas tam 
bêm dos enlatados, dos empacota- 
dos e até dos ertbruLhados. 

********** 

0 racionamento de enrgia 
vai ser iniciado dia 19 de março 
e poderá durar dois anos. Mas 
não vai haver corte no forneci - 
mento. A população é que vai 
ter que reduzir seu gasto por for 
ça de lei que prevê sanções para 
quem nao cumprir a cota. A coisa 
pode ficar difícil. Não vai ser 
fácil mudarem-se hábitos. Muita 
gente ainda vai ter muita dor de 
cabeça por causa disso. 

********** 

As manobras realizadas na 
Constituinte estão afastando a 
possibilidade de a nova Gonsti - 
tuição ser submetida a um jplebis_ 
cito popular. O povo continua ' 
sendo refugado. Assim, essa(cons 
tituição) sé tem de maiúsculo ' 
mesmo algum parêntese què porven 
tura a inclua. 

*********** 

A floresta Amazônica dimi- 
nui 65 quilômetros por dia. Espe 
remos que as siderúrgicas que 
estão chegando não aumentem esse 
número. 
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i GRAMATICAL 

Tasso Assunção 

O livro e o homem 

de negócios 

Aristides Sarrbalba* 

Antigamente a relação entre 
a leitura de um homem, a sua vida 
e seu trabalho era objeto de espe- 
culação e/ou divergência. Acredita 
va-se que o homem de negocios nao 
precisava ler.ipara progredir. Hoje 
ninguém ignora a importância e o 
uso do livro na vida cotidiana.Pre_ 
valecia a idéia de que o homem vi- 
vo, energético, forte, deveria evi^ 
tar uma livraria, como fosse um 
lugar sombrio e Tedioso» apenas fre 

■quentado' por intelectuais, ho - 
mens pouco práticos, por homens i- 
nexperientes, por maníacos, por 
solteironas ou mesmo esotéricos. 

Os homens de negocios nunca 
se davam ao trabalho de investigar 
o conteúdo das livrarias, nem de 
saber por si mesmos quais os li- 
vros ou periódicos que la estavam 
ã disposição, com o objetivo de sii 
prir as suas necessidades profissj^ 
onais e pessoais. Existia um abis- 
mo entre a vida do homem médio ocu 
pado e a livraria. 

Atualmente, a coisja vem se 
modificando e os homens de negóci- 
os, na sua grande maioria, leem co_ 
mo nunca. Compreendeu que os li - 
vros são necessários para mais al- 
ta eficiência na sua luta diária . 
Pesquisas vêm revelando que "ho - 
mens de verdade" procuram "livros 
de verdade" para múltiplos ^ fins 
e todos eles práticos. A noção de 
que uma livraria é um lugar perfei- 
tamente dispensável, vem sendo abe) 

lida. 
Há em todo homem certa fome 

latente por uma abundância de lei- 
tura de boa qualidade, mas, parado 
xalmente, omente os homens de lu- 
ta comprov esse fato. 0 homem de 
negocios é como um guerreiro^ por- 
que os negócios atualmente sao co- 
mo uma guerra e o comerciante e 
um lutador, um forte. E o? mesmos 
métodos ique produzem o melhor gue_r 
reiro nas batalhas, produzem o me- 
lhor trabalhador na oficina, na fá^ 
brica, nos armazéns, nos negocios 
etc. As mesmas necessidades literâ^ 
rais sao fundamentais para o pro - 
gresso do profissional, do homem ' 
de negócios. 

Se uma pessoa despender meia 
hora por dia, caminhando em torno 
de si mesma, num circulo - que con 
ceito fariamos acerca da inteligen_ 
cia dessa pessoa? Por que é que 
muitas pessoas lêem sem qualquer ' 
objetivo? 0 homem que treina para 
enfrentar a vida deve saber ler 
eficazmente. Devemos ler para es - 
tarmos preparados para tarefas, o- 
portunidades e responsabilidades 
que surgirem. Devemos ler para co- 
nhecer a tendência da onde dos a— 
contecimentos atuais, na sua linha 
de açao pelo mundo inteiro. 

Homens de negócios, vamos ' 
ler, para negociarmos melhor. 

' 'Aristides Sambaiba , cola- 
borador do JN, é empresário do ra- 
mo livreiro. 
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Agradecer o favor ou agra- 
decer pelo favor? Agradecer e 
transitivo direto de coisa e in- 
direto de pessoa; Carlos agrade- 
ceu a Cristina o favor recebi - 
do. 

Boite ou boate? Boite é a 
forma francesa. Grafa-se boate ' 
(casa noturna). 

Chipanzé ou chimpanzé? As 
duas formas sao corretas. 

Deferir ou diferir? Defe - 
rir significa atender, conceder, 
anuir; diferir significa diver - 
gir, discordar, adiar, retardar. 

Encher ou enxer? 0 certo 
é encher (abarrotar, rechear,re- 
pletar). 

Faculdade (de ou para?) Fa 
culdade (capacidade, poder direi^ 
to) só aceita a preposição de: 
Ele tem a faculdade d£ escolher 
o próprio caminho. 

Grunir ou grunhir? Grafa- - 
se grunhir (emitir grunhido, re£ 
mungar, rezingar). 

Horóscopo ou horoscópio?As 
duas formas sao corretas. 

Idenizar ,ou indenizar? 0 
certo e indenizar (compensar, re 

|parar, ressarcir). 
Jirau ou girau? Grafa- se 

jirau Testrado, catre, armação ' 
]de madeira). 

Lambuzado (com ou de?) Lam 
buzado (sujo, besuntado, emporca 
lhado) rege a preposição de: A cozh 
nheira estálanfouzada de gordura. 

Meado ou miado? Meado refe^ 
jre-se ao meio, a parte mediana ; 
miado é a voz do gato1. 

Necedade ou necessidade ? 
Necedade significa ignorância,es 
tupidez, disparate; necessidade 
significa precisão, carência, fa]^ 
ta. 

"'S 
Obrigação (com ou para 

com?) Obrigação (dívida, compro- 
misso, encargo) rege.para com: ' 
Não tenho obrigações para com 
Ana. 

Prover ou provir? Prover 
significa aprovisionar, abaste - 
cer, munir; provir significa pro_ 
ceder, derivar, descender. 

Quesito ou quezito? 0 cer- 
to é quesito (pergunta, questão, 
interrogação). 

Rodamoinho ou redemoinho ? 
As duas formas sao corretas. E - 
xistem, ainda, as formas remoi - 
nho e redemunho. 

Sentar-se (a ou em?) Sen - 
tar-se a é sentar-se junto ou 
perto; sentar-se em é sentar- se 
sobre. Ex.; A moça sentóu-se a 
mesa durante o jantar e sentou - 
se na poltrona logo a seguir. 

Tereza ou Teresa? Grafa-se 
vernaculamente, Teresa. 

Usufruir o bem ou usufruir 
do bem? Usufruir Ó verbo transi- 
tivo direto: Cristina usufrui as 
delícias da vida. 

Vexar ou avexar? As duas 
formas sao corretas. 

Xarope ou charope? 0 cer- 
to é xarope (medicamento liquido 
e viscoso preparado com certas 
substancias vegetais ou minera 
is e calda de açúcar, tisana, hk 
zinha). 

Zangao ou zangao? As duas 
formas sao corretas. 
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INVASAO DE TERRAS 

EM AÇAILANDIA 

Munidas de foice, enxada, fa 
cao, machado e ate picareta, apro- 
ximadamente 500 pessoas invadiram 
no início da manha de quarta-feira 
ultima, a fazenda do pecuarista P_e 
dro Maranhao," em Açailândia. 

Separada da cidade apenas 
por um riacho, que vive sempre to- 
mado por Xavadeiras e banhistas, a 
fazenda foi invadida por famílias, 
em suas maioria residentes em aca- 
nhados barracos localizados no 
"Bairro do Jacu", que é verdadeira, 
mente uma favela, em cima e em ba^ 
xo de morros surgidos pelo proces- 
so de erosão. 

A ocupação da área, na real^L 
dade, começou na tarde de terça- - 
feira, segundo infomrou um invasor, 
Ém numero reduzido eles começaram 
a limpar areas ãs margens do ria - 
cho, derrubando barreiras para pia, 
nar o terreno, 

Isso serviu para que cente - 
nas de pessoas tomassem a mesma 
iniciativa e jã no início da manha 
de quarta-feira, quando ainda nao 
havia nem clareado o dia, aproxima 
damente um alqueire de terra ja 
es tava tomado. 

Muitos dos invasores, rapida. 
mente, trataram de limpar os seus 
"lotes", emarcá-los com uma vara, e 
logo se retiraram para ir ao servi 
ço (muitos deles trabalham em ser- 
raria) , com o aviso de que voltarei 
am para dar inicio ao levantamento 
de seus barracos. 

Ate o início da tarde, nem 
o dono da terra, ou outra pessoa 
ligada a ele, havia comparecido ao 
local da ocupação, segundo informa 
ram os invasores. Mas os interessa 
dos já haviam entrado em contato 
cora o delegado da cidade tenente 
José Rosas, solcitando-lhe provi - 
dências no sentido de desocupar a 
área. 

Mas a autoridade policial,de^ 
vido ao seu reduzido contigente , 
nao pode atender a solicitação. R^o 
sas disse a reportagem que instru- 
iu o queixoso a procurar o comando 
do 3? Batalhao da PM, sediado em 
Imperatriz, a fim de que fosse man. 
dado reforço para o serviço de eva. 
cuaçao. da area. 

"0 SALÁRIO NÂO DA" 

"Vivo em casa alugada e o sa. 
lário qué ganho nao dá para pagar 
aluguel e sustentar minha família. 
Isso faz com que a gente arrisque 
a ganhar um lote para morar". As - 
sim justificou a sua participação' 
ha invasao da terra, o. senhor Anto_ 
nio de Araújo Paiva, 30 anos, que 
trabalha em uma serraria e ganha 
menos do que um salário—mínimo.Ele 
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tem quatro filhos e paga 500 cruza, 
dos de aluguel. 

A tao discutida e indefinida 
Reforma Agrária, que já provocou 
insatisfações em muitos trabalhado 
res e defensores da classe, devido 
a forma como vem sendo implantada, 
contrariando a expectativa dos sem 
terra, e totalmente desacreditada 
pelo senhor Antonio Paiva. "Eu nao 
confio na Reforma Agrária. O Pres^i 
dente tem forças para fazer a Re - 
forma Agrária, mas os proprietã — 
rios, as forças que conduzem a ter 
ra presa, convencem o Presidente . 
E isso nao é Reforma Agrária",que_i 
xa-se. 

Em situação pior está o se - 
nhor Francisco das Chagas, 27 anos, 
que ganha apenas 400 cruzados e 
tem 7 filhos. Ele diz que nao pode 
pagar aluguel e dai nao tem onde 
morar. A exemplo do sr. Antonio 
Paiva, Francisco afirma que essa 
situação e que o leva a tentar ad- 
quirir um espaço para morar, atra- 
vés da invasao. 

UM DEFENSOR DOS INVASORES 

Sempre em casos de invasao 
de terras, nao deixa de existir um 
"cabeça", ou seja, aquelè que insu 

fia os invasores a ocuparem deter- 
minada area. No caso dessa invasao 
nao apareceu o "cabeça" do movimen 
to. Mas os invasores, quando menos 
esperavam, lã estava no meio de 
um pequeno campo de futebol, exis- 
tente nas proximidades do local o- 
cupado, um homem ladeado por deze- 
nas de pessoas, falando em favor 
dos invasores. Tratava-se do Sr. 
Benedito Barros de Almeida, ou sim 
plesmente "Bene", um antigo mora - 
dor do "Bairro do Jacu", 

CULPA DOS ADMINISTRADORES 

Entrevistado por repórteres . 
de televisão e jornal, o sr. Bené 
afirmou que as famílias desabriga- 
das e sem encontrar apoio, foram 
forçadas a chegar ao ponto de inva 
dir a afea. Ele reconheceu que a 
invasao era irregular, mas justifi 
cou: ela acontece por culpa dos ad 
ministradores. Então é preciso que 
haja invasao e chegue ao conheci - 
mento dos "grandes" para que tomem 
providências em benefício da popu- 
lação, que nao tem sequer mais on- 
de colocar a sua família embaixo". 

Ele assegurou que se for pre 
ciso fundará a "União dos Desabri- 
gados" para pedir recursos ao go- 

vernador. "Caso ele nao nos so- 
correr, iremos procurar as autori- 
dades de outros Estados. Portanto, 
se ele nao tomar providencias, es- 
se povo vai pedir socorro la fora',' 

Para Bené, o Estado tem con- 
dições de comprar terras e dar ao 
pobre, "mas o que está acontecendo 
é invasao porque falta administra- 
ção para reconhecer o povo", 

RESISTÊNCIA E PRISÃO 

Os invasores jã previam uma 
reaçao.do proprietário da terra, 
mas alguns ,deles anteciparam" que 
iriam resistir as pressões de qua^ 
quer forma. E assim fez pelo menos 
o senhor Estevam Lopes de Oliveira, 
casado, 51 anos de idade. Quinta - 
feira, os ocupantes da area foram' 
surpreendidos pela presença da Po- 
lícia) que foi com a missão ' de 
expulsar todos eles. 

Estevam Lopes, apontado pela 
polícia como um dos "lideres do mo 
vimento"-, resistiu a açao policial 
e acabou sendo preso. 0 trabalha - 
dor, escoltado por uma forte apara 
to policial, apesar de "protestos ' 
de seus companheiros, foi levado 
phra Imperatriz e recolhido a uma 
das celas da' delegacia do Primeiro 
Distrito - Central de Recolhimen - 
to» 

Advogados de entidades liga- 
das aos trabalhodores estiveram 
por todo o dia de quinta-feira na 
delegacia tentando soltar o lavra- 
dor, mas pelo menos ate a manha de 
sexta-feira ainda nao haviam cons^ 
guido a libertação de Estevam Lo- 
pes, pois o delegado Sebastião Ca- 
bral criou inúmeros obstáculos pa- 
ra impedir a soltura do preso. 

Nao foi possível manter um 
contato com a autoridade policial, 
mas consta que a mesma estaria pre 
tendendo manter o lavrador preso 
com a finalidade de apurar detalh£ 
damente a sua participação no movi 
nen to, que serve mais umà vez, para mos- 
trar o desespero do povo, e' de e - 
xemplo para a necessidade urgente 
de uma verdadeira Reforma Agrária. 

Materiais para 

Construção? 

•• 

O 
cosa do 

construtor 

Getulio Vargas, 1934 

IMPERATRIZ 

QP 

ONDE VOCE C0NSTR0I( 

- 7J/-0J30 
reifx 

098 9O?)cf- KZOE - B, 

* 1 ê 

l l 
ST 

fli >11 

Agarre a 

vitamina A 

pela manga 

N- 



Açailândia-MA, 16 a 22/fevereiro/87 SERVIÇOS Jornal mi Acailândia 

ADMINISTRADORES 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE AÇAT 

LÁNDIA 

OFICIAIS 

- Banco do Brasil,S/A 

Gerente: ROBERVAL . Sitton Savi 

Rua Bom Jesus, 343 

Telefone: 738-1390, 738-1392 e 738-1395 

- Banco do Nordeste 

Gerente: ALBERY Viana de Oliveira 

Rua Duque de Caxias, 560 

Telefone: 738-1180 

PARTICULARES 

- Banco Bamerindus 

Gerente: José Valdinar SALES 

Rua Donaire, S/N 

Telefone: 738-1355 e 738-1208 

- Banco Brasileiro de Descontos - BRA- 

DESCO 

Gerente: Carlos Benedito ADORNO 

Rua Dorgivál Pinheiro de Sousa, 1140 

Telefone: 738-1233 e 738-1553 

- Banco Nacional do Norte S/A - BANORTE 

Gerente: José BARTOLOMEU de Sarros 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, S/N 

Teléfone: 738-1120 

- Banco ITAÚ 

Gerente: MANOEL Antonio Batista 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, S/N 

Telefone: 738-1198 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

► 

- Câmara Municipal de Açailândia 

Presidente: Gervásio Serafim Filho 

Rua São Luís, 

- Prefeitura Municipal de Açailândia 

Rua Pedro Alváres Cabral, 

Telefone: 738-1285 

Prefeito: Raimundo Pimentel Filho 

Secretário-Chefe de Gabinete: Nél- 

cio Pereira Duarte 

SECRETARIAS 

- Fazenda " 

Secretário: Manoel Azevedo 

-Educação 

Secretária: Tânia Maria dos Santos 

- Saúde 

Secretário: Gerson Abreu 

- Obras, Transportes e Urbanismo 

Secretário: Nilson Pereira Duarte 

- Assessoria Jurídica 

Assessor: Roberto Wágner 

- Assessoria de Comunicação So- 

cial 

Assessor: William Marinho 

HOROSCOPO 

ARIES 
Dinheiro e negocios o espe 

ram neste dia j.que será um dia 
marcante em sua vida. Se "tiver ' 
calma, uma pendência judicial po 
dera ser resolvida de forma sa - 
tisfatoria. 

TOURO 
Nao de confiança a pessoas 

que conheceu hã pouco tempo. Es 
se dias e favorável aos que tra 
balham com jóias e metais precio 
sos. 

GÊMEOS 
Se voce lida com o publico 

esta semana e muito favorável 
Nao permita que gente mal inten- 
cionada o engane e va em frente* 
nos planos qué trajou. Afaste-se 
de" qualquer confusão. 

CÂNCER 
0 momento nao e muito pro- 

picio para aqueles que trabalham 
no comercio ou industria. Esperé 
momento melhor para fazer reivin 
dicaçoes, pois se pedir alguma ' 
coisa agora, nada conseguira) 

LEÃO 
Uma leve depressão o deixa 

ra lento e sem muita vontade de 
agir em termos profissionais. 

Preste atençao a detalhes • 
que podem derrubar todo um traba 
lho construído com esforço. 

VIRGEM 
Nao se afobe e trabalhe no 

ritmo a que esta habituado. Ex - 
cesso de curiosidade nao ê bom e 
você deve tentar ser mais discre 
to em relaçao às pessoal que o 
cerca. Seja mais dinâmico. 

LIBRA 
Prepare o espirito para a- 

gir quando ouvir uma certa noti- 
cia desagradável. Nao se deixe 
tomar pelo desanimo e faça ape - 
nas aquilo que tem1vontade. Você 
anda precisando•descansar. 

ESCORPIÃOy ' ■ ' ' 
Se voce nao está acostuma- 

do a falar,em publico e necessi- 
ta, fazê-lo no dia de hoje, em - 
poste a voz e controle os nervos 
se quiser muito sucesso. 

SAGITÁRIO 
Modifique um pouco os habí 

tos, pois sua vida esta rotinei- 
ra e monotona. Ampl ie jo .círculo * 
de amigos e fique certo de que 
nada no mundo vale sacrifício ex 
cessivos. 

CAPRICÓRNIO" 
Livre-sh de pesaoafe incon- 

venientes, que nao podem ajudar 
e so atrapalham. Seja pontual e 
nao falte aos compromissos raa*rca 
dos . . 

AQUÁRIO 
Um leve tumulto pode afe - 

tar a tranqüilidade nesses dias 
Se esta se sentindo mal, va logo 
ao medico e nao entre numa de 
tratar com remedio caseiro, qhe 
podem piorar a sipuaçao. 

FEIXES 
Nao se esqueça de fazer al 

guma coisa por aquela pessoa que 
foi tao sensacional com você. Do 
ponto .de vista amoroso, 'uma boa 
surpresa surgirá no final da 

Ita rde. 

POtsSTi E - 

Ag..; 

ROSA PÜRPÜRA 

ENCONTRA 

GATO AGITADO. 

Chegou PONTO DE ENCONTRO. 
Uma revista feita para o encontro de 
Rosas, Gatos, Tigres e Jasmins 
que têm muito 
amor pára dar, PONTO DE 

ENCONTRO 
Uma revista que dá namoro, amizade e casamento. 

Decoração 

a Três - 

i casa 

DECORAÇÃO 

PARA NOIVOS 

ggâmgrilõse Egcotsamo «nxoval de cama. para decorai todos «ipré sonharam mesa e banho os ambientes 
s íys idades > .ouças, copos Ofelstosúleise tido o que vocês pfátícssqus precisam paia 

Que tal decorar a nova casa a três? 
Vocês dois e a revista DECORAÇÃO PARA 
NOIVOS: a única que ajuda e traz idéias 

para decorar a casa inteira. 

Nas 
bancas 

CASO DE CARNES 

CARNE bovina,suína,frangos 
■ E COMPLETA SEÇÃO DE PUTAS - 

| ...e' VERDURAS i i-T-ir: 
BLOCO COMERCIAL GALDINO SANTOS 

SALA 07 

AÇAILÂNDIA 

J 

wn rcçfls GLOBO 

VEM Q TEMINAGLOBO. 

TEM! 
Av. Santa Luzia, 239 — Fone: 1176 

Açailândia — Maranhão 

TflmvM 

Livraria e Papelaria Nunes 
Materiais escolares e para escritórios 

Rua Dorgival Pinheiro Roa Marly Sarney 

Açailândia 

LIVRARIA 

SAMB. 

PAPELARIA 
A FORÇA JOVEM 

LIVRARIA E PAPEL'hJtfc SAMBAÍBA 
RUA LUIZ DOMiUGlO, 1718 

PRAÇA ÚfiASIL 
Imperatriz Maranhão 

1 
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BASE DE ALCANTARA 

EM CONSTRUÇÃO 

Depois de quatro anos de a - 
traso, foi iniciada este mes a 
construção do Centro de Lançamento 
de Alcântara, o mais importante 
projeto do Programa Espacial Brasj_ 
leiro. A base de Alcântara será , 
construída em uma area superior a 
520 quilômetros quadrados, na his- 
tórica cidade de^Alcantara, a 22 
quilômetros de São Lufs. 0 custo 
de todas^as obras está avaliado em 
cem milhões de dólares, pouco mais 
que o valor pago pelo Brasil (se - 
tenta milhões de dólares) paralan 
çar, no ano passado, da base de 
Kourou, na Guiana Francesa, o saté 
1ite Brasilsat. 

Considerando-se esse total e 
o fato de haver apenas 580 famíli- 
as morando na area, as quais o Mi- 
nistério da Aeronáutica tera que 
transferir para outro local fora 
da ãrea considerada de segurança , 
nacional, os custos são baixos. A- 
pesar disso, os moradores da ãrea 
foram a causa do atraso de quatro 
anos do início das obras da base 
de Alcântara. Todo o problema __ se 
deu por causa do tamanho da" area 
destinada as familias a serem rema 
nejadas. 

0 projeto preve a implanta - 
ção, em apenas dois anos, de uma 
base de grande porte a ser inaugu- 
rada em fevereiro de 1989, com 
três plataformas de lançamentos,u- 

ma pista de pouso de bondes espa - 
ciais, um setor de comando para 
controle de lançamentos e uma_vila 
residencial para duzentas familias, 
Esta previsto, também, o lançamen- 
to, jã em 1989, de um veiculo lan^ 
çador de satélites (VLS), gue esta 
sendo fabricado em São dose dos 
Campos (SP) pelo Instituto de Ati- 
vidades Espaciais (IAE). 0 VLS le- 
vará, em sua primeira viagem ao es- 
p ço um satelite simples para re - 
tr nsmissão de dados meteorolcígi - 
cos coletados em terra pelas diver 
sas plataformas automáticas espa - 
lhadas pelo PaTs. 

A grande vantagem da base de 
Alcântara e a sua proximidade ã 
linha do Equador (2,5 graus de la- 
titude sul), o que vai^proporcio - 
nar uma economia de até 25X em com 
bustível nos lançamentos de saté- 
lites, pelo aproveitamento do e- 
feito de catapul tagem, gerado pe- 
la força centrífuga de rotação do 
planeta. Essa economia nos lança - 
mentos torna possível que a base 
de Alcântara seja alugada no futu- 
ro para que outros países lancem 1 

seus Ônibus espaciais, 
0 primeiro satélite fabrica- 

do no Brasil a ser lançado ao espa 
ço em 1989 servirá de teste para o 
VLS. Outros tres estão sendo fabrj 
cados pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais, amõem a se - 

/!■ 

RAUL CAVALCANTE BATISTA* 

SÓ DEUS SALVA 

'-Olhai para Mim, e sereis, 
salvos..." Is. 45:22). Muitas 
pessoas estão olhando para ou- 
tros personagens, quando deveri- 

am olhar só para Jesus, pois nEle 
e somente nElè o pecador pode eri 
contrar a paz e a salvaçao para 
sua alma. ^ 

Prezado leitor, voce sabia 
que na situação em que se encon- 
tra agora, seja ela desesperado- 
ra, sela ela acomodada ou cheia 
de duvidas, você pode olhar para 
Jesus e confí ssar os teus peca - 
dos e ei ás perdoado? Nao impor- 
tando tua idade, a tua cor, a 
tua posição social, o teu grau 
de cultura, a vm importa o tama - 
nho' e i í iuvT idade de teus peca - 
dos, se confessares a Jesus, Ele 
te perdoará, e tua alma ficara ' 
mais alva que a neve. 

Jesus e a única esperança 
para o homem, nao outro meio,nem 
outro caminho, nem tampouco ou- 
tro nome, conforme disse o Apos- 
tolo Pedro;"Debaixo do ceu ne- 
nhum outro nome há; dado entre ' 
os homens pelo qual devamos ser 
salvos." "(At. 4:12) Através das 
gerações tem se levantado muitos 
homens se apresentado como possjt 
veis salvadores da humanidade, ta. 
is como: Maome, Buda, Alan Kar - 
dec, e outros, todavia, todos e- 
les morreram e continuam mortos. 
Somente ressuscitarão no ulti- 
mo dia para comparecerem diante 

do Tribunal de Deus para presta- 
ção de conta. Somente Jesus Cris^ 
to, o Filho de Deus, veio ao mujri 
do com a finalidade de salvar o 
homem da condenação eterna, e pa 
ra isso teve que padecer e mor - 
rer. Mas ao terceiro dia Ele re£ 
suscitou triunfalmente e es- 
tá sentado do lado direito de 
Deus nas alturas, intercedendo 
por nos. 

Portanto, somente Jesus 
Salva o pecador. Ninguém, por 
mais famoso ou por mais fiel a 
Deus que seja pode salvar a al- 
ma do homem da condenação eterna. 
Somente JeSus. Porque Ele derra- 
mou o seu precioso sangue, agora 
pode purificar- através do seu 
sangue qualquer um que creia nE- 
le e o aceite na sua vida. 

Prezado leitor, olhai para 
Jesus, agora, crendo e confessan 
do ós teus pecados e serás sal - 
vos conforme lemos e I Jo. 1:9: 
"Se confessarmos os nossos peca- 
dos, Ele e fiel e justo, para 
nos perdoar os pecados, e nos 
purificar de toda a injustiça. " 
Amem. 

*Raul Cavalcante Batista e pres_i 
dente da União da Mocidade Adven 
tista de Imperatriz (UMADI), da 
Igreja Assembléia de Deus. 

rem lançados da base de Al cantara. 
A Missão Completa Espacial Brasj 
leira, da qual faz parte o proje- 
to de Alcântara, também colocara 
em orbita satélites a serem utili- 
zados nas áreas de comunicação, in- 

formática e geodésia. Tudo isso , 
somado a posição privilegiada da 
base de Alcântara lançara, o Bra - 
sil na disputa por um mercado donn 
nado hoje apenas pelos Estados UnJ^ 
dos, Japão, França e China. 

anuncia ínn 

A Coordenadoria rlegional 
de Defesa Civil da Sudene anunciou 
que está se iniciando um novo pe - 
ríodo de estiagem em boa parte do 
Nordeste. 0 atraso do inverno em 
alguns Estados e a suspensão das 
chuvas em outros pode provocar até 
a falta de água pra consumo humano. 

fi falta de chuvas devera tra 
zer prejuízos a agricultura de va- 
rieis Estados, inclusive o Maranhão, 
que jã esta com a lavoura de arroz 
comprometida. 0 Estadojriais atingi 
do é a Bahia, onde esta havendo ^ 

comprometimento de 40 por cento da 
safra de feijão, 

0 Maranhão está tendo enor - 
mes prejuizos nas plantações de 
arroz, feijão e mandioca e. os ban- 
cos oficiais jã estão deixando de 
realizar financiamentos agrícolas, 
rece ando perdas financeiras. 0 
escritório regional da Sudene está 
averiguando a situação para deter- 
minar as áreas onde esteja havendo 
maiores prejuízos e o que deverá 
ser feito para auxiliar os produto 
res. 

Corte de 50^ no consumo de energia da 

Alumar pode evitar racionamento 

roz, dizendo que não teria sentido 
atingir apenas uma indústria. 

Gustavo Quetooz atribui toda 
a culpa da situação em que se en - 
contra o Nordeste ao governo, que 
atrasou as obras da barragem de 
Itaparica. Esta barragem em funcio 
namento, segundo ele, teria evita- 
do todos os problemas. 

0 presidente da FIEP afirma, 
ainda, que o percentual de 14 gor 
cento que as industrias deverão, 
economizar é muito atoo e que isso 
vai acarretar recessão e desempre- 
go. 

0__presidente da Federação 
das Indústrias de Pernambuco, Gus- 
tavo Queiroz, propôs ao governo 
que fizesse um corte de 50 por 
cento no fornecimento de energia ã 
multinacional Alumar, Alumínio do 
Maranhão S.A., que consome mil 
quilowats por mes. 

0 Nordeste precisa economi - 
zar 520 mil quilowats e o corte de 
metade da energia consumida pela 
Alumar reduziria a necessidade de 
racionamento em quase 50 por cen - 
to. O presidente da Comissão de Ra 
cionamento do Governo Federal, Be- 
nedito Garrafa, rejeitou, no entan 
to, a sugestão dç Gustavo Quei 

O Departamento de Mercado 
de Capitais do Banco do Nordeste 
informou que o Fundo de Investi- 
mentos do Nordeste (Finor) libe- 
rou 5,2 bilhões de cruzados no 
ano passado destinados a vários 
projetos industriais e agropecu- 
ários em todos os Estados do No_r 
deste. Os Estados que receberam 
as maiores parcelas-de recursos 
foram o Ceará (21,9%), a B-ahia 
(18,0%) e Pernambuco (15,8%). A 
liberação dos volumes de recur 
sos mâis acentuados ocorreu em 
maio, novembro e dezembro. 

PROMOÇÕES DA MARATUR 

CRIAM EXPECTATIVA 

As promoçoes que a Maratur 
deverá realizar neste Ano Nacional 
do Turismo está criando uma expec- 
tativa de muita movimentação nos 
hotéis de Sao Luís no decorrer do 
ano. 0 mercado hoteleirotambém po- 
derá ser«aquecido. 

C0NTÀ0IL E DESPACHANTE 

Registro de firma, INPS, FGTS, 
DECLARAÇÃO, PROCURAÇÃO, CPF, etc. 

Rua Duque de Caxias, 845 
sala 01 

(em frente ao cartório) 

Acailándia MA. 

COMO DOSAR SEU 

CIÚME 

Nãs 
bancas 
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Va.. Pauto GuXmcumeJi e. òua. upo-ia SancLta, acampa 
nhadoi> do d/i, BaAActo c òua amtga, cm gaandc acontc- 
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EM IMPERATRIZ 

Em Imperatriz, desde o ul- 
timo sábado, o Sr. Nelson Madu - 
reira de Assis, Gerente de Servi 
ços Volante, do Banco Econômico, 
em Recife, que está em Impera - 
triz, a serviço. 

Nelsinho, como e chamado ' 
pelos seus colegas, está na cida 
de implantando a poupança, na 
agencia de Imperatriz, agora to- 
talmente reformulada. 

Nelson e uma pessoa muito' 
simpática e logo ficou amigo de 
todos os seus colegas de banco , 
recebendo convite da bela Rosân- 
gela para degustar uma deliciosa 
lazanha na residência da mesma. 

Nelson viaja nesta terça - 
feira para Fortaleza, para cõnti 
nuar seu trabalho, deixando mui- 
tas saudades. 

A A A A A A A A A A A 

INFORMES 
« 

Ainda se comenta na cidade 
o show realizado sabado próximo 
passado no aniversário da AABB . 
Muito bom o show feito pelo' can- 
tor Ze Ramalho. 0 que nao valeu 
foi o tempo de duraçao do show , 
muito curto. 

çao do concurso público da Secre 
taria de Fazenda do Estado. Mui- 
tos candidatos presentes nos lo- 
cais de provas, todos confiantes 
em uma vaga na Secretaria. 

AAAAAAAAAA 

Afifiana, uma das candida- 
tas a Rainha do Carnaval/87, se 
preparando para desfilar dia 20 
no Juçara Clube, no Baile da Ci- 
dade, quando juntamente com ou - 
tras candidatas mostraá toda sua 
beleza para os jurados e o socie 
dade presente. 

AAAAAAAAAA 

Terça-feira próxima, deixa 
a nossa cidade, avionando para 
Fortaleza, Nelson, gerente de 
serviços Volante do Banco Econô- 
mico. Nelson deixa muita saúda - 

•>des, principalmente nas colegas 
Rosângela e Cirlene, elas que 
muito se indentificaram com o co^ 
lega. 

A 

AAAAAAAA 

BAILE DA CIDADE 

Acontecera nesta sexta-fei 
ra em Imperatriz, o 19 Baile da 
Cidade, abertura oficial do Car- 
naval de 1.987, com a eleição de 
Rainha e Rei Momo do Carnaval de 
nossa cidade. 

Este grande Baile acontece 
rã no Clube Juçara, com a aniraa- 
çao do conjunto Musical Bossa 1 

Show, e como atraçao maior a pre 
sença da Garota do Fantástico/ 
86, Ana Carla, que alem de desfi 
lar para a sociedade presente , 
também será presença no Juri. 

A promoção e do célunista' 
social William Marinho, que está 
se esforçando ao máximo para que 

<este evento seja coroado de êxi- 
to. Sera uma noite inesquecível, 
um baile de muito luxo e beleza' 
a exemplo do que acontece nas 
grandes cidades brasileiras. 

As mesas para este evento, 
poderão ser encontradas no Jor - 
nal 0 Progresso com o William 
Vamos prestigiai este grande a - 
contecimento, nos preparar para 
os quatro dias de folia. 

AAAAAAAAAAA 

NÜPCIAS 

Acontece no próximo sábado 
dia 21, grande acontecimento so- 
cial na cidade do Zero, munici - 
pio de AçailÔndia. Trata-se do 
casamento de ■. rviem e Leila,pes 
soas queridas naquela cidade. 

Será uma grande festa. A 
cerimônia religiosa será na Igre 
ja Nossa Senhora Aparecida, as 
20:00 horas, e a recepiçao no Clu 
be Palhoça, quandd os noivos re- 
cepcionarão os convidados em 
grande estilo, com a presença do 
Grupo Musical Bossa Show. 

Derviem, grande industriál 
da região, e Leila estão conten- 
tissimos com o casamento, pois 
e o grande sonho do casal, que 
nesta semana se realiza. 

Serão padrinhos, o casal ' 
Vanda e Expedito Pereira, também 
industriál no Zero. 

Aos noives desde já os nos 
sos parabéns, e obrigada pelo be 
lo convite. 

A A A Vc ?'% -k & -k -k 

As Escolas de Samba de Im- 
peratriz, fazem do os últimos ' 
retoques em suas alegorias e fan 
tasias para o grande desfile d¥ 
segunda-feira de Carnaval na 
"Passarela do Samba". Todas as 
escolas estão confiantes, prepa- 
radas para uma grande apresenta- 
ção . 

Aconreceu em Imperatriz, , 
sábado último, dia 14,a realiza 

m 

m. iü 

: • !" 

St. í c Soe cito flalhv, acompanhado* de dia. 
c cipeso, tcccn- ■mente em evento òoctal de 

no ii'1 cidade. 

NOVA 

INDÚSTRIA DE 

REFRIGERANTES 

EM IMPERATRIZ 

Imperatriz ganhou mais uma 
indústria de refrigerantes, a Eu - 
clério e Siqueira Ltda., que está 
fabricando o guaraná Juninho, 0 
novo refrigerante vem em garrafas, 
de 20ml e custa dois cruzados. 

Os empresários Guilherme Eu - 
clerio de Lima, 44 anos, e Maximia 
no Siqueira Lima, 40 anos, proprijB 
tários da fabrica, sao irmãos,sul 
mato-grossenses, e chegaram a Impe 
ratriz há seis meses. Investiram 
500 níil cruzados no novo empreendi 
mento e pretendem amplia-lo breve- 
mente. 

A Euclerio e Siqueira é a 
quarta indústria de refrigerantes 
a instalar-se na cidade. Fabricado 
a base de guaraná, de sabor agrada 
vel,o Juninho, segundo seus fabri- 
cantes, tem tudo para cair no gos- 
to do consumidor. 

Os empresários informaram ain 
da ao JA que a empresa está produ- 
zindo cerca de 8.000 garrafas de 
refrigerantes por dia, utilizando 
a mao-de-obra de doze funcionários. 
Três Kombis e um caminhão se encar 
regam da distribuição de quase qua 
trocentas grades de refrigerantes, 
durante oito horas por dia. 

0 rotulo da nova marca foi 
criado pelo departamento de arte 
do JA, e o desenho nele retratado, 
e o personagem, que tem o mesmo 
nome do refrigerante, do desenhis- 
ta. e chargista Nilson Takaski Hama 
da. 

ENE 

PECHCVC 

CENCECJC 

EE EEEAÇAC 

Os estudantes de Açailándia, 
de escolas publicas ou particula - 
res, que estejam cursando a 89 sé- 
rie^ poderão inscrever-se no concur 
so de redaçao promovido anualmente 
pelo Banco do Nordeste do Brasil e 
ajudar a trazer o prêmio, mais uma 
vez, para a região Tocantina. 

0 concurso, que, no Maranhaq» 
ja premiou um estudante de Sao 
Luís, em 1985, e dois de Impera — 
triz, em 1984 e 1986, estará aber- 
to de 15 de marcho a 31 de maio. Os 
trabalhos deverão ser entregues 
nas agências do BNB, versando so - 
bre os temas "0 que o Estudante Es 
per a da Constituinte?" ; "Educação * 
para 0 Desenvolvimento: a Visão, 
do Estudante"; e "Como o Estudante 
Vê o Banco do Nordeste", ã escolha 
dos concorrentes. 

0 autor do trabalho escolhi- 
do, que deverá ter no mínimo três■ 
e no máximo seis páginas manuserj. 
tás em papel almaço ou datilograf£ 
das em papel ofício em espaço doi^ 
será premiado com uma bolsa de es- 
tudo válida para todo o segundo 
grau, no valor de 300.0TNs. 0 
prêmio será entregue na Capital do 
Estado no dia 19 de julho. 

Ó concurso visa a incentivar 
a pesquisa para melhor conhecimen- 
to da realidade do Nordeste e do 
papel do Banco do Nordeste no de - 
senvolvimento da região. 
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Sociedade JÁ 

DESTAQUE DA SEMANA 

Edson Luis Goldbach, enge- 
nheiro civil, formado pela Uni- 
versidade Federal de Santa Cata- 
rina em 1983, ê o nosso destaque 
da semana por sua grande inteli- 
gência e facilidade de comunicar 
se com as pessoas. Autor dós 
mais belos e ousados projetos re^ 
sidenciais e comerciais em Açai- 
landia, os quais se destacam. 

Residências: Luis Carlos ' 
Rosso, Dr. José Carlos Patriota, 
Dr. Francisco, Sr. Tebar, Dr. 
Gilson, Manoel Evangelista, Rui 
Garcia e muitos outros. 

Comerciais : Laboratório e 
residência Dr. Edmilson - Labora, 
torio e Õtica Maia e residência 

WÊÊÊÊÊÊ 

- Casa bao Vicente, etc. 
Com esforço proprio fundou 

a Construtora Açai, a 1t do ra 
mo em Açailandia, que executa os 
seus projetos com exuberância e 
vigor. 

ü empresário Leondiniz Bor 
ges de Oliveira está feliz da 
vida; A bondosa cegonha aterrissou 
via Igor-Maternidade de Impera - 
triz, no ultimo dia 04/02, tra - 
zendo consigo um belo garoto de 
4 Kls e 54 cm. 

Mae e filho passam bem. 

"k "k ■>'<: k k k k k k k 

Retornando de umas curtas 
e merecidas férias o empresário 
Nivaldo de França Carvalho. Jun- 
tamente com esposa e filhos esti 
veram passeando pelos pontos 
mais bonitos do Nordeste. 

*********** 

De parabéns o Sr. Aloísio, 
socio-diretor da Gazotinta, ele 
que acaba de inaugurar as suas- ! 

novas instalações num bonito pre 
dio, de dois andares. 

*********** 

0 Agrobanco afc ra dentro 
de breves dias uma . ■'a em A- 
çailándia e contará ct efici- 
ência. do Sr. Geovani Roaligues , 

-como gerente. 

* * * * * * * * * 

****** * * * * 

A fundação SESP, que teve 
suas obras paralizadas durante 
algum tempo, agora volta em rit- 
mo acelerado, prometendo que den 
tro de ar, oxiraadamente 6 meses ' 
estarao concluídas. 

Deixando a gerência do Su- 
permercado Boa Sorte pra dedi- 
car-se a sua própria firma, o 
Sr. Evaldo da Silveira, ele que 
colaborou com o grupo Boa Sorte, 
por vários anos, sempre com mui- 
ta honestidade e dinamismo. A 
ele, desejamos boa sorte. 

k k k k k k 

^niversariou dia ll.C^.P'?1 

o nosso prefeito Raimundo Pimen- 
tel Filho, ele que vem desenvol- 
vendo uma brilhante administra - 
çao. Tratores e caminhões limpam 
as ruas, coisa rara na adminis - 
traçao anterior, A erosão está 
quase cicatrizada. 

Parabéns pelo aniversário. 
Parabéns pelo sucesso na sua ad- 
ministração . 

k k k k k k k k k k k 

Começará nos próximos dias 
a construção do magnífico Tachua 
Hotel que terá suas ousadas ' 
instalações nas proximidades do 
setor rodoviário, onde funciona- 
va a CRA. 0 projeto, com certeza 
a Embratur dará muitas estrelas, 
pois a coisa é "chie" mesmo. 

*********** 

Também será construído pe- 
lo empresário Nivaldo de frança 
Carvalho um bloco com vários a - 
partamentos, sendo todòs eles , 
com (1) suite (2) quaftos, copa, 
cozinha, star, dependência de em 
pregados e uma área livre, 
os projetos de perto e sao lindos 
os apartamentos. 

*********** 

No recente concurso reali- 
zado pela CIA Vale do Rio Doce 
onde foram aprovados os professo^ 
res que lecionarão no ano 87^ a 
Sra. Rosana, e o Sr. Sebastião , 
(Maciel) tiveram os primeiros Tu 
gares, sendo que so houve uma 
reprovação entre tods os cândida 
tos. 

*********** 

Luís Viajando para Sao 
a diretora da Escola da CVRD,pro^ 
fessora Eulália Norte Cardoso,on 
de trata de assuntos referentes 
ao ano letivo da escola e assun- 
tos particulares. 

* * * * ****** 

Retornando do Rio/Sao Pau- 

lo a amiga Doda, ela que trouxe 
muitas novidades na moda atual 
para atender os mais exigentes 
gos tos. 

k k k k k 

\ 

Dr.. F.pbe.-t 
tência Jurídic 
Studá" 2,001. 

agn> r ^ csis- 
P.M.i4 no 

Goia e Otávio, uma perfei- 
ção de casal, sempre presente ' 
nos eventos sociais de nossa ci- 
dade. 

*********** 

0 sucesso do baile do dia 
06 no Studio 2001, continua 
na boca do povo. 0 circuito Mus_i 
cal deu o seu recado animando" a 
galera. Presentes pessoas muito' 
importantes em nossa sociedade * 
como; Mazem Awad e espçsa, Casa 
nie e sua bela esposa Helena, Sr 
Alberi (BNB) e esposa, Dr. Ro- 
berto Wagner, Dr. Daniel, Dr.Ge_r 
son e esposa, Ronaldo Maia e 
es£Osa, Otávio (Sunil) e esposa, 
Tiao (Bradesco) e sua simpática 
esposa, a Simoni, Sr. Sales (Ba- 
merindus) e família. 

V. 

□GENTE & NEGOCIOSC 
ELENIR SILVA 

§ O prefeito Raimundo Pimen- 
tel Filho, juntamente com o deputa 
do Petrônio Gonçalves e o empresá- 
rio José Egidio Quintal, estiveram 
reunidos na semana passada para 
t .atarem de assuntos relacionados 
a uma área para a construção de um 
novo cemitério em Açailândia, pois 
o atual não oferece mais condições 
de sepultamento. A eles, parabéns 
pela boa vontade de ajudar os nos- 
sos entes queridos. 

G & N 

§ A S/A TRANSPORTE ITAIPAVA, 
empresa coligada ã Petrobrãs,tam - 
bém já está viabilizando junto _ ã 
Cinai Empreendimentos, a aquisiçao, 
de uma área para as suas instala - 
ções. A Itaipava ê responsável pe- 
la distribuição dos produtos da 
Peta- ,rás. 

G & N 

§ Grandioso o movinento nas 
a íências bancárias de Açailândia . 

tais procuram a agência financeira 
de sua preferência para obter in - 
formações sobre as altas de juros, 
outros sacam, e a minoria deposi - 
ta. Agora, as grandes filas são 
mesmo para pagamentos de água, luz 
telefone e outros. 

G & N 

§ Açailândia mais uma vez 
está de parabéns. Inaugura nesta 
segunda-feira (16), a TELA UNIÍD 1 

Ltda., onde você encontrará o me - 
Ihor sortimento de material para 
construção, contando ainda com um 
variado estoque. A mesma ê de pro- 
priedade do empresário Vicente Al- 
ves Ferreira. As amplas e modernas 
instalações ficam no bonito prédio 
projetado pelo eng. civil Edson 
Luis Goldbach, à rua São Luís,400, 
nas proximidades do setor bancário 
Vale a pena conferir. 

G & N ■ 

§ ACONTECEU entre os dias 9 

e 14 do corrente, na "Claude Berge 
re", era Imperatriz, um curso que 
aprimora limpeza da pele e maquila 
gera. Presente parte da diretoria 1 

regional de São Luís, sras. Rosa 
de Sá e Telma de Jesus Vidigal Sou 
sa. 

G & N 

§ Já está prevista para o 
mês de abril do corrente a^inaugu 
ração das modernas instalações da 
filial das dticas Maia, em Açailân 
dia, prometendo suprir o município 
no sentido de laboratório e assis- 
tência óptica, além das belas jói- 
as e óculos. É soõ aguardar! 

G & N 

§ A esperança retoma com 
bril aos corações dos inúmeros a - 
gricultores e pecuaristas deste mu 
nicípio, pois pequenas e grandes , 
chuvas começaram a cair do abençoa 
do cêu. A situação-agora ê de raui-_ 

ta expectativa. Com certeza melho- 
rará. 

G & N 

§ Viajando para o litoral de 
Pernambuco, acompanhado de sua fa- 
mília onde foi passar merecidas fé 
rias e brincar o carnaval, o dr. 
Wilson Toscano Brito Jr., engenhei 
ro responsável da construtora CE - 
PEL. 

G & N 

§ Chegando da capital gaúcha 
onde foi passar férias junto da fa 
mília, o empresário Locris Armando 
Feistaner, dono da TERRANORTE em 
Imperatriz. 

G & N 

§ Chegando da capital paulis 
ta onde foi participar da 33- FE 
NIT, a amiga "Doda", que trará os 
últimos lançamentos da moda Rio / 

_São Paulo para nossa cidade. 



10 Açailandia-MA, 16 a 22/fevereiro/87 POLÍCIA •Ioknal m AÇAILÂ^MA 

LADRÕES DE CARRO 

AGEM EM ACAILAIÜA 

Açailandia está se tornando' 
em dos principais "pontos" de atua 
ção dos ladrões de carros que vem 
agindo na região ha bastante tempo 
sendo responsáveis por um grande 
numero de desaparecimentos de veí- 
culos, sem que a polícia encontre 
um meio para acabar com esse tipo' 
de crime. 

Os ladrões, de forma eficien 
te, somente em um dia conseguiram' 
"arrastar" dois carros em Açailan- 
dia, mais precisamente no vizinho' 
povoado de Piquia. 

De acordo com ocorrência re- 
gistrada na delegacia local, pelo 
senhor Euclides dos Anios Silva , 

no último dia 09 os ladrões leva - 0 carro era de propriedade 
ram uma caminhonete F—1000 cinza e do senhor Helios Rodrigues Bras,re^ 
preto, de placa IB-4243. sidente Ss margens da BR-222,KM-7. 

0 roubo se deu no no KM-14,e Ao comunicar o caso a autor 
segundo a vítima informou ã poli - ridade policial, ele informou que 
cia, o carro fòi "puxado" quando se o seu carro teria sido roubado por 
encontrava estacionado na porta de tres elementos que andavam em um 

OUTRO CARRO 

sua residência. 

NOVO ROUBO 

No mesmo dia 09, outro roubo 
de carro foi registrado pela polí- 
cia. Os audaciosos puxadores volta, 
ram a agir no Piquia e acabaram l_e 
vando uma Pampa-L, azul, de chapa 
CI-1581 Açailandia. 

Corcel amarelo, segundo lhe infor- 
maram algumas pessoas que teraim ' 
visto os bandidos praticando o rou 
bo. 0 carro foi roubado da garagem 
o que demonstra a audacia dos atu- 
antes ladrões. 

0 roubo de carros em Açailan 
dia voltou a acontecer na semana ' 
retrasada, quando os bandidos vie- 
ram a tona e roubaram um caminhão' 
de placa CJ-6943, verde, ano 85. 

0 roubo ocorreu no dia 05 e 
foi comunicado tanto na delegacia 
de Açailandia como na de Impera - 
triz (Primeiro Distrito). 0 cami - 
nhao Mercedes Benz era de proprie- 
dade da Floresta Vale do Rio Dece. 

A onda de violência, princi 
pai problema da maioria das cida - 
des, diminuiu sensivelmente nos ul_ 
timos dias, em Açailandia. 

A cidade vivem a semana pas- 
sada um clima de total tranquilida. 
de, pois a polícia não registrou ' 
nenhum caso de maior gravidade. 0 
delegado Jose Rosas informou que 
as ocorrências de maior importan - 
cia se relacionaram apenas com o 
roubo de carros, quando num espaço 
de cinco dias tres veiculos foram 
roubados. 

Ate as costumeiras brigas de 
vizinhos, ou mesmo desavenças pro- 
vocadas por bebedeiras, nao ocorre 
ram. Apesar de onda de tranquilida, 
de, a polícia continuou atneta e 
nao deixou de realizar as rondas^, 
que visam o desarmamento e prisão 
de deliquentes. 

Segundo José Rosas, varias ' 
prisões foram efetuadas, em sua 
maioria envolvendo ladrões. Com is 
so, ate o indice de furtos caiu ^ 

sensivelmente, pois muitos margina 
is de alta periculosidade foram ti 
rados de circulação. 

aviso 
* 

Procura-se_ um caminhão Merce 
dez Benz, verde, modelo 608, ano 
85, de placa CJ-6943, roubado no 
dia 05/02/87, em Açailandia. 

Gratifica-se bem quem o en 
contrar. Favor entrar em contato' 
pelo telefone 738-1146. 

Três índios xacjriabãs foram 
assassinados na madrugada de 
quinta-feira e uma índia foi fe- 
rida por "15 homens armados, che; 
fiados pelo grileiro Amaro", que 
invadiram a casa de um deles,na 
reserva de Itacarambi. Norte de 
Minas, segundo o Coordenador Re- 
gional do Cimi-Conselho Indige - 
nista Missionário, Fábio Alves ' 
dos Santos. Ele disse que em ou- 
tubro passádo enviou oficio ao 
delegado da Funai em Minas, Lu - 
cio Flâvio Coelho, pedindo provi^ 
dências para evitar que Amaro ' 
cumprisse as ameaças Rosalino Gc) 
mes de Oliveira, e contra o caci 
que Rodrigo. 

0 coordenador do Cimi acu - 
sou o prefeito de Itacarambi, Jo 
sê Ferreira de Paula (PFL) de, 
"junto a outros grileiros, como 
os empresários Manoel Caribe fi- 
lho, Aecio Pereira Costa e Paulo 
Roque", de incentivar o conflito 
entre os indios e posseiros que 
ocupam parte da reserva xacriabá 
por terem interesse na área ind_r 
gena. 

PISOS, AZULKJOS,LOlJÇAS,MKTAIS, 

«PERROS, MATElUAIS 

ELÉTRICOS & IIIDRAULICOS 

mu 

v\ 
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SEU ANÚNCIO MERECE UM LUGAR DE DESTAQUE 

UTILIZE NOSSOS SERVIÇOS: 

•LOGOMARCAS 
• LOGOTIPOS 
• "SLOGANS" 
• DESENHOS 
• PUBLICIDADE 
• JORNAL DE AÇAILÁNDIA 

//Zt, 

Jornal de Açailâmha 

Em Açailândia: Rua Duque de Caxias, 845 - centro 

Em Imperatriz: Av. Latúlio Vargas, 919-A - centro 

7 

De Tudo para sua Construção i 

Pelos Menores Preços 

da Praça. 

Entregas a Domicilia 

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1621 
FC.u.S: 721-0354 e 721-4995 

TELEX - 098-7149 IMPERATRIZ 


