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Justiça não julga recurso de Sampaio 

5arney poderá 

voltarão Tocantins 
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VnçAidztiZz Joòe SoAnztj e d. 
Uoa&ij, no azAoponXo de ImpeAcUAÍz, 
ano poAòado. 

Embora nao haja ainda qual - 
quer manifestação do Palacio do 
Planalto sobre o assunto, informa- 
ções surgidas em Imperatriz dão 
conta de que o presidente da Repu- 
blica, Jose'Sarney, poderá voltar 
ã região, onde esteve no ano passa 
do, quando visitou Imperatriz e A- 
çailãndia. 

De acordo com as notícias 
surgidas, a visita do Presiden- 
te deveria ocorrer no dia 19 de jvx 
nho, quando ele autorizaria o come^ 
ço das obras de construção da Fer- 
rovia do Grão. 

A possxvel vinda de Jose Sa_r 
ney foi comemada por Arthur Mass<> 
ri e losif Landau, técnicos da 
Construtora VALEC, subsidiária da 
Companhia Vale do Rio Doce, respon 
sável pela construção da ferrovia. 

Eles estiveram era Imperatriz 
na quarta-feira fazendo ura levantji 
mento aeroespacial do trajeto pro- 
gramado para a ferrovia, que liga- 
rá o Sudeste do País ao Norte, co£ 
tanto todo o Centro-Oeste. Serão 
1.300 quilômetros de ferrovia, que 
ligarão Anápolis a Açailândia,pas- 
sando por Imperatriz. 

Diretor do JA concorre na eleição da AIRT 

0 diretor do Jornal de A - 
çailándia, Edmilson Sanches,pre- 
sidente da diretoria provisória 
da Associação de Imprensa da Re- 
gião Tocantina (AIRT), está enca 
beçando uma das chapas que vao 
concorrer na eleição da direto - 
ria estatutária da entidade c po 

derá ser reconduzido ao cargo. A 
eleição vai ser real izada dia 2A, 
terça-feira, ãs 20 , era Assem - 
bleia Geral Extrao' idnária, no 

auditório da Asso- içao Comerci- 

al e Industrial raperatriz 
(ACII). 
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0 deputado estadual Petrônio Gonçalves reve 
lou que a sua aparente omissão neste perxodo que 
antecede a abertura dos trabalhos legislativos se 
deve a nao divulgação dos seus esforços, que já vem 
empreendendo em diversos sentidos. 

Petrônio anunciou que já conseguiu pos - 
tos telefônicos para Cajuapara, Piquiá e Córrego 
Novo, no município de Açailandia e para outros dis_ 
tritos e povoados do município de João Lisboa. 

O deputado afirmou ainda que nao pretendo 
deixar a pratica da medicina, e que e favorável ao 
desempenho da administração do prefeito Raimun- 
do Pimentel. (pag. 2). 

Presidente recebe 

secretariado de Cafeteira 

(Pag. 3) 

A justiça ainda nao julgou o 
mandado de segurança impetrado pe- 
lo ex-prefeito Raimundo Telefre 
Sampaio contra a decisão da Camara 
de Vereadores, que cassou o seu raaji 
dato no ano passado. 

Segundo as informações obti- 
das na semana passada, o recurso 
de Raimundo Sampaio ja entrou na 
pauta de julgamentos, e na última 
quarta-feira, dia em que o Tribu - 
nal se reúne, iria ocorrer o julga 

mento,mas por razoes ate agora nao 
esclareidos, isso terminou nao 
acontecendo, (pág. 2). 
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Sampaio -tenta vottaji à pie - 
óe-ctata... 

..... hoje diA-Lglda pon. RaT 
mundo P-únentet. 

INVASORES DESOCUPAM FAZENDA 

Os moradores do,bairro "Ja - 
cu" já desocuparam a fazenda do pe 
cuarista Pedro Maranhao, que havi- 
am invaTdido há duas semanas , 
quando mais de 500 pessoas entra - 
ram na área e passaram a lirapá- la 
p^ra construir casas. 

A desocupação da terra se 
deu somente depois que policiais - 
militares e civis de Imperatriz fo 

ram ao local e agiram energicamen- 
te, inclusive prendendo cinco tra- 
balhadores que reagiram a açao po- 
licial, dentre eles o senhor Bene- 
dito Barros de Almeida, mais conl^e 
cido por "Bene", que se diz líder 
do bairro. 

Matéria completa sobre a in- 
vasão e o bairro "Jacu" esta na 
página 05. 

TÉCNICCS €A SUDENE VIEITAH 

AC/ULÂNDES E EAZEM 

DCCLHEN1ÁDID 

(Pág. 2) 

DAMAGCIC*) AGRIDE 

BILDETCIDG 

. e CiorUo Gcn- 
çafvo i. 

O bilheteiro da empresa 
Transbrasiliana, Francisco José 
Barros, procurou a delegacia de 
Polícia dê Açailândia para queixar 
se contra um desconhecido que o a- 
grediu na estação rodoviária. 

0 incidente ocorreu depois 
que o passageiro reclamou que esta 
va sendo lesado no preço de uma 

passagem e em seguida passou a di- 
rigir ofensas morais ao bilhetei - 
ro. Houve uma luta corporal e na.o 
casião o'desconhecido desferiu uma 
coronhada de revolver na cabeça de 
seu desafeto. Com a pancada, a ar- 
ma disparou mas ningém foi atingi- 
do pelo projétil, apesar do grande 
número de pessoas que assistiam a-- 
briga. (pág. 10). 
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SUDENE faz documentário 

sobre Açailândia 

Gráficos de Imperatriz terão 

audiência com ministro 

Esta prevista p.ira^terça  
feira, 24, a ida a Brasília dos 
gráficos Celio Louza e José Eu - 
des, respectivamente presidente 
e secretario da Associação dos 
Gráficos.de Imperatriz. 

Em Brasília, eles terão uma 
audiência com o Ministro do Tra- 
balho, Almir Pazianotto, quando 
tratarão de assuntos de interes- 
se da entidade, dentro os quais 
a carta sindical enviada ao mi - 
nistro, objetivando a transforma 
ção da associação em sindicato,^ 
uma reivindicação antiga dos gra 
ficos imperatrizenses. 

PATRÕES CONTRA 

Ha informações de que pro - 

prietários de gráficas estariam 
se movimentando no sentido ^de 
afastar Celio Louza da presidên- 
cia da Associação, sob a alega- 
ção de que ele não seria mais 
gráfico, inclusive ja tendo uma 
firma registrada. Dessa forma, 
Celio não poderia participar da 
associação, segundo donos de gra 
ficas, baseados na Consolidação» 
das Leis Trabalhistas-CLT. 

No entanto, informações dao 
conta de que Celio Louza e regij» 
trado em uma grafica da cidade e 
inclusive, já estaria voltando 
as suas atividades dentro da em- 
presa. 

Justiça ainda não julgou 

recurso de Sampaio 

Ainda continua dependendo da 
Justiça o retorno ou nao do ex-pre 
feito Raimundo Telefre Sampaio J 
frente da Prefeitura de Açailandi^ 
que esta sendo dirigida por Raimun 
do Pimentel Filho, em decorrência"1' 
da cassação do mandato de Sampaio, 
feita pela Câmara de Vereadores. 

A cassação de Sampaio ocor - 
reu no ano passado, depois de uma 
agitada reunião dos vereadores. Lo 
go que foi afastado, o ex-prefeito 
entrou na justiça com^uma recurso 
contra a decisão da Camara, atra - 
ves de um mandado de-segurança im- 
petrado pelo seu advogado Clineu 
César Coelho, em São Luís. 

Em outubro, a Procuradora 
Geral da Justiça do Estado, Nea Be 
Io, devolveu ao Tribunal "o parecer 
do mandato de segurança, que segun 
do as informações, foi favorável ã 

A jornalista Marinita Gomes^ 
acompanhada de cinegrafistas, foto 
grafos e técnicos, todos da Supe - 
rintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste, vistiou Açailândia, onde 
esteve colhendo matérias para um 
documentário exclusivo da Sudene , 
o qual enfoca a realização de o- 
bras publicas e a configuração so- 
cial da periferia de Açailândia,Ca 
rolina, Balsas e especialmente Im- 

peratriz. 
Os técnicos e jornalistas da 

Sudene chegaram a Açailândia no 
ultimo dia 16 e mantiveram contato 
com o deputado Petrõnio Gonçalves, 
e o empresário José Egydio Quintal. 
Sobre a realização do documentário, 
afirmaram que o projeto visa a um 
melhor conhecimento da realidadé 
de cada um dos municípios abrangi- 
dos na pesquisa. 

reforma total da sentença de pri - 
meira instância, sob-alegação de 
que não deram oportunidade de defe 
sa, que era assegurada ao acusado.^ 

Consta que o processo está 
no Tribunal de Justiça e já teria 
entrado na pauta de julgamento. Se 
gundo as informações obtidas no 
início da semana passada, o julga- 
mento deveria acontecer na quarta^ 
feira ultima, mas por razões até 
agora não esclarecidas, isso não 
ocorreu. 

Por outro lado, também ainda 
não saiu a sentença do processo 
que corre na Comarca de Imperatriz 
movido pelo atual chefe de gabine- 
te, Nelcio Duarte, contra o ex-pre 
feito Raimundo Sampaio. No proces-i 
so, ele estaria sendo acusado de 
malversação do dinheiro publico. 
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Petrônio diz que 

não está omisso 

0 deputado Petrônio Gonçal - 
ves, em declarações prestadas ao 
jornal O Estado do Maranhão^ afir- 
ma que a sua aparente emissão nes- 
te período que antecede o início • 
dos__trabalhos legislativos se deve 
à não divulgação, por sua parte , 
do esforço que vem desenvolvendo , 
em vários sentidos. 

Petrônio diz que jã conse - 
guiu postos telefônicos a serem 
instalados era Cajuapara, Pequiá e 
Córrego Novo, no município de 
Açailândia, e em Baritirara, Var - 
jao e Centro Novo, no município de 
João Lisboa. 

Modificações na atual estru- 
tura e no funcionamento do Hospi - 
tal Regional de Imperatriz e mais 
eficiência nas^canpanhas de vacina 
ção, que deverão ser mis abrangen 
tes, taitbém estão nos planos do de 
putado. . ^ 

Apesar de ter o proposito de 
dar seguimento a sua vida política, 
Petrônio Gonçalves afirma que não 
pretende abandonar a prática da 
medicina e diz que ê dajnedicina 
que tira o seu "ganha-pão". 

Sobré a administração Pimen- 
tel, o deputado posicionou-se favo 

ravelmente ao desenpenho do atual 
prefeito e manifestou a sua dispo- 
sição deapoiã-lo e de pleitear re- 
cursos, não só para Açailândia,ms 
tanbem para Imperatriz e João Lis- 
boa. 

teira anfEseiilo a 

0 presidente José Sarney pro 
meteu "vestir a camisa do Maranhao" 
durante um encontro no Palácio do 
Planalto que manteve com o governa 
dor eleito Epitacio Cafeteira, que 
foi lhe apresentar sua equipe de 
22 secretários, acompanhado ainda 
por vários deputados federais do 
Estado. "Estarei cumprindo o meu 
dever tanto como maranhense quan 
to como Presidente da Re- 
publica. Nos juntos vamos vestir a 
camisa do Maranhão", afirmou o pre 
sidente José Sarney, numa conversa 
descontraída com os políticos -de 
sua terra. 

0 governador eleito, ao fa - 
zer a apresentação de sua equipe 
de secretários, disse que estava a^ 
lí não para fazer pedido, pois sa- 
be da disposição do presidente Sar 
ney em ajudar o Maranhão, mas num 
gesto de cortesia.^"Esses homens e 
essas mulheres estão comigo vestin- 
do a camisa do Maranhão, na certe- 
za de agora em diante fazer daque- 
la região o principal polo de de - 
senvolvimento industrial do Norte", 
acrescentou. 

Temos certeza e plena confi- 
ança que o Maranhão terá todas as 
condições necessárias para resga - 
tar a imensa dívida social para ' 
com a União e parece ate que foi 
Deus quem quis que eu fosse agora 
o governador. Pois se abrem imen - 
sas perspectivas de desenvolvimen- 
to gue ha muito tempo o seu povo 
esta esperando - frisou Cafeteira. 
Ele se referiaj«os projetos indus- 
triais que estão se instalando e 
em fase de estudo nos organismos 
do governo federal com vultosos i£ 
vestimentos no setor industrial , 
tanto em São Luís quanto nos ou _- 
tros polos de ferro gusa que estão 
sendo implantados ao longo da Fer- 
rovia dos Carajás. 

No final da apresentação, o 
governador Cafeteira convidou o 
presidente para a festa de sua 
posse no dia 15 de março, destacan 

do, porém que o convite era desne- 
cessário porque já sabia que Sarney 
iria. 0 presidente limitou a-dizer 
"muito bem. Não tenho dúvida de 
que sua administração vai dar cer- 
to". Ele antes, já havia elogiado 
a escolha dos secretários, todos, 
nomes conhecidos seu. 

PROJETO CARAJAS 
A exemplo do que van fazendo 

desde segunda-feira em Brasília, o 
governador Epitacio Cafeteira ' e 
sua eguipe assistiu a uma longa ex 
posição do presidente do Conselho'r 

Interministerial do Programa Gra^i 
de Carajás, Francisco Batista, a 
respeito dos investimentos que es- 
tão sendo programados, tanto na 
esfera do governo quanto na inici^ 
tiva privada, para a região, atin- 
gida pelo P6C. Destacou a implanta 
ção dos polos industriais a serem"1" 
implantados em. São^Luís, Rosário , 
Santa Ines e Açailândia, dentro do 
território maranhense cotado pela 
Ferrovia dos Carajás.^ 

Tanto os secretários quanto 
o próprio governador fizeram inúme 
ras indagações a respeito do deta- 
lhamento dos projetos e quais as 
suas repercussões sociais. Cafetej^ 
ra disse estar entusiasmado com as 
perspectivas de desenvolvimento de 
que abrem para o Maranhão e quer 
que o seu governo seja um agente 
participativo de todo processo. 

Os secretários do novo gover 
no esíão passando por uma especie 
de curso intensivo sobre a real ida 
de econômica do Maranhão a partir"1" 
do que esta sendo proposto para se 
us segmentos produtivos. Ao mesmo 
tempo, ele está promovendo um pré- 
vio entrosamento de todos seus au- 
xiliares para que quando eles assu^ 
mirem suas funções, já estejam fa- 
miliarizados com a filosofia admi- 
nistrativa que o governo pretende 
imprimir e quais são as condições 
que terão para cumprir a missão"^, 
foi o que informou um dos secretá- 
rios. 

eporter cepuiitíi w m 

Repórter t ■ /m 

Repdrter^^r* 

AUMENTO EXAGERADO 

Está havendo uma grande chia 
deira contra a prefeitura de Im- 
peratriz. Explica-se: Segundo iji 
formaram ao colunista, ate jane^ 
ro deste ano a prefeitura cobra- 
va a taxa^de Cz$ 22,00 por uma 
autorização para impressão de 
blocos de notas fiscais de pres- 
tação de serviços. 

Sexta-feira última, um cida- 
dão foi ã prefeitura adquirir u- 
ma autorização e recebeu ura tre- 
mendo susto quando disseram o va 
lor da taxa: Cobraram-lhe Cz$ ' 
106,AO, portanto, ura aumento su- 
per exagerado de nada menos que 
A00%. 

É brincadeira?... 

FALHA DOS INTERESSADOS 
Algumas pessoas de Açailan - 

dia' já vieram dizer a repórter 
deste jornal que o prefeito esta 
executando obras na cidade e to- 
mando outras providencias, e a - 
proveitarara para perguntar por - 
que o jornal não vem divulgando^ 
o trabalho da prefeitura. E ate 
indagara se o JA e contra o pre - 
f e i to. 

Primeiro, queremos esclare - 
cer que o jornal nao tem nada 
contra o prefeito. Simplesmente 
estamos aqui para criticar e elo 
giar quando merecer. Nao só o 
prefeito, mas qualquer outra pe£ 
soa. 

Segundo: o jornal, apesar de 
já ter tentado, ainda não conse- 
guiu manter contato com o prefe_i 
to que desse a oportunidade para 
que ele revelasse o que achasse 
necessário sobre a sua adrainis - 
tração. 

Terceiro: A assessoria de im 
prensa da prefeitura, a quem, a- 
léra do prefeito, cabe ©di- 
reito e ate o dever de divulgar' 
os trabalhos da prefeitura, está 
funcionando com muita ineficiên- 
cia, pois, pelo menos este jor - 
nal, jamais recebeu um boletim 
informativo daquela assessoria. 

Portanto, queremos deixar 
bem claro que este jornal nao 
está e nunca esteve, fechado a 
prefeitura. 

OMISSO, NÃO 

0 deputado estadual Petrônio 
Gonçalves, era declarações presta 
das a ura jornal de Sao Luís (ma- 
téria ao lado), disse que a sua 
aparente omissão decorre da fal- 
ta de divulgação dos traba - 
lhos que ja vem realizando. 

Na verdade, ainda nao e hora 
de avaliar ou mesmo cobrar uma 
atuaçao do jovem parlamentar,po- 
is os trabalhos legislativos ain 
da nem começaram. 

Mas, mesmo assim, Petronio 
não está de braços cruzados e já 
começa a mostrar- trabalho, ao 
conseguir postos telefônicos pa- 
ra distritos e povoados de Açai- 
landia e João Lisboa. 

Em tempo: informa-se que o 
jornalista Gilmário Gafe Camurça, 
colunista político de um matuti- 
no de Imperatriz, teria aceitado 

convite para ser assessor de di- 
vulgação de Petronio Gonçalves. 

Foi, sem duvida, uma boa es- 
colha feita por Petrônio, pois 
Gilmário Cafe tem ura bom relacio 
naraento cora todos os integrantes 
da imprensa da região, ç ate da 
capital. 

CARNAVAL FRACO 
Açatlandia parece que mais 

uma vez tera um carnaval fraco . 
Pelo menos em termos de carnaval 
de rua, a frieza e total, nao se 
vendo ate agora a movimentação 
no sentido de organizar blocos , 
e nem as tradicionais folias nas 
praças em finais de semana, como 
acontece em quase todas as cida- 
des do país. 

0 carnaval da cidade deverá' 
ficar mesmo restrito somente aos 
clubes, onde os amantes da maior 
festa brasileira poderão desfru- 
tar desses quatro dias de folia. 

Uma das melhores ações e o 
Clube Recreativo 2001, o mais 
novo e . preferido da cidade, 
on^le todas as medidas necessári- 
as estão sendo tomadas por Car - 
los e Tereza Brandao para que o 
carnaval seja realmente ã altura 
do que o povo açailandense mere- 
ce. 

ELEIÇÃO NA AIRT 
Nesta terça-feira, 2A, have-* 

rá Assembléia Geral da Associa - 
ção de Imprensa da Região Tocan- 
tina, quando será realizada elei 
ção para a escolha da nova dire- 
toria da entidade para o biênio 
87/88. 

Duas chapas deverão disputar 
a eleição, mas ate o final de se 
mana apenas uma ja estava forma- 
da. E a da situação, encabeçada 
pelo atual presidente Edrailson 
Sanches, que de acordo cora pes - 
quisa feita por ura grupo de jor- 
nalistas, e o preferido da maio- 
ria da classe. 

A outra chapa, de oposição , 
deverá ser encabeçada pelo jorna 
lista Wilton Alves Ferreira, que 
foi destituído da presidência da 
entidade em Assembléia realizada 
no mes passado. 

DESAFIO AOS POLÍTICOS 
0 jornalista Gilmário Cafe 

Camurça, através de sua coluna , 
soltou um desafio aos políticos 
com mandato/ que representam a 
região tocantina. 

Gilmário tentará juntar to 
dos eles para uma discussão so - 
bre os problemas da região, e 
daí fazer surgir uma pauta de 
reivindicações ao governador Epi_ 
tácio Cafeteira. 

Os debates deverão ter um 
clima bastante alto, pois preten 
de-se colocar os homens "na pare^ 
de" sobre as coisas da política, 
inclusive a indiferença dos nos- 
sos representantes na questão da 
escolha do secretariado de Cafe- 
teira, no qual nao figura nenhum 
nome da região. 

Cria também muita expec 
tativa o "testa-a-testa" que 
ficarão o prefeito Fiquene e o 
deputado federal Onofre Corrêa. 
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Tasso Assunção 

Mesmo sabendo-se que temos 
uma Assembléia Nacional Consti - 
tuinte espúria, de maioria con - 
servadora, o mais grave continua 
sendo a desinformação e a fal- 
ta de participação do povo. Povo 
desinformado e imóvel diante da 
televisão e povo iludido. 

********** 

Para a Igreja, a morte do 
padre Maurício Moraglio continua 
encoberta de duvidas. A revista 
Família Crista , deste mes, traz 
artigo assinado pelo arcebispo 
metropolitano de Sao Luís, Dom 
Paulo Eduardo Andrade Ponte, e 
intitulado "Sombras envolvem a 
morte do pe. Moraglio", que susci_ 
ta vários pontos controversos a 
esse respeito. 0 arcebispo diz , 
no artigo, que a arquidiocese 
de Sao Luís vai se pronunciar" , 
"no momento oportuno", sobre o 
assunto. 

*********** 

Uma das questões importan- 
tes que devera entrar na _ pauta 
da Constituinte e a questão da 
obrigatoriedade ou nao do servi- 
ço militar, que traz problemas 
a vida profissional e escolar de 
muitos jovens que atualmente se 
veem na obrigação de abandonar 
emprego e estudos para ingressar 
nas Forças Armadas. 

*********** - 

A alternativa, na questão 
do serviçojnilitar, é a institu 
cionalização do direito a obje - 
çao de consicencia. Se uma pes - 
soa, por questão de consicencia 
não se sentir propensa a partici^ 
par da preparação da guerra ou 
de carnificinas militares, pode- 
rá se negar a isso. Estaríamos 
em uma Democracia. 

*********** 

Nos Estados Unidos, cria - 
rara o sistema eletroniéo de pri- 
são domiciliar. 0 sistema consis 
te era ura minitransraissor, que 
atado ã perna de detentos em pri 
são domiciliar e que permite 
Justiça mante-los sob vigilância 
dentro de ura raiorde 45 metros 
através de ondas radiofônicas e- 
raitidas pelç transmissor, 24 ho- 
ras por dia, a central de compu- 
tadores do departamento peniten- 
ciário. 

*********** 

0 sistema e simples e eco- 
nômico, mas deposita total confi_ 
ança no detento, que teria toda 
a liberdade para fugir, ja q.ue 
estaria sendo vigiado a distan - 
cia. 0 mais interessante, no 
entanto, e que grupos de defesa 
dos direitos humanos se posicio- 
naram contra o novo sistema por 
considerarem que o transmissor 
"amarrado" a perna do detento 
quivaleria a uma coleira e o re- 
baixaria a condição de animal. 
Mas creio que nao e tao fácil d 
finír o que e mais animalesco,se 
ficar trancafiado ou encoleirado 
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COMPUTER HOUSE 

Uma Ótima notícia aos em - 
presarios que pretendem iniciar ou 
ja iniciaram na a.rea de Informáti- 
ca. Em recente visita a capital pa 
raense, o diretor da Computer Hou- 
se e autor desta coluna manteve 
contatos com diversos setores da 
area de Informática daquela capi- 
tal e decidiu que a partir do mes 
de março de 1987, iniciará a comer 
cialização de computadores de di - 
versas linhas, e todo material a - 
cessorio de um Centro de Processa- 
mento de Dados, como periféricos , 
formulários contínuos, discos, com 
putadores pessoais etc. 

Depois de atuar dois anos 
no mercado de Imperatriz, a Compu- 
ter House já tem uma estrutura de 
prestação de serviços, assessoria 
e desenvolvimento de software (pro 
gramas)* para todas as atividades, 
empresariais, portanto, a empresa 
conta hoje com uma completa biblio 
teca de programas como: Contabili-, 
dade, controle de estoque, contas, 
a receber e a pagar, folha de paga 
mento etc. E a confiança de diver- 
sas empresas como: Liliani, Diagro 
Auto Diesel Total ,_Edmac, Casa da. 
Borracha, Associação Comercial de 
Imperatriz, Recopel, etc. Por este 
motivo, e a necessidade de fazer 
com qüe a região tenha um suporte 
técnico e um desenvolvimento mais 
acelerado e a vantagem de não ter 
que recorrer aos grandes centros 
do PaTs,j» Computer House tonou es 
ta decisão. 

COMPUDATA 
Belem ja conta hojê com um 

riercado de informática bastante de 
senvolvido. Uma das empresas que 
mais se destacou ultimamente, no 
sentido de cooperação com este de- 

senvolvimento foi, sem dúvida ne - 
nhuma, a COMPUTADA LTDA, com exce- 
lente equipe técnica, derrtre os 
quais, alguns se destacam com cur- 
sos no exterior, e a^direção do d2 
nãmico empresário Otávio Augusto . 
A COMPUDATA tém o orgulho de ter 
como clientes algumas das maiores, 
empresas do Brasil, como exemplo a 
Companhia Vale do Rio^Doce, que o- 
pera no projeto Carajás. Com uma 
estrutura bem montada tanto__ na 
área de software quanto na área de 
Hardware (equipamento^ ), 5 Compu- 
data tem hoje^condições de dar 
assistência técnica em computado - 
res de qualquerjjarte do Pará e 
norte do Maranhão com o prazo de 
vinte e quatro horas, e^comercialj. 
zar computadores compatíveis__com 
IBM- PC, impressoras e periféricos 
de diversas linhas do mercado na - 
cional, suprimentos e desenvolvi - 
mentq de programas aplicáveis a 
qualquer tipo de atividade empresa^ 
rial. 

COMPUTER HOUSE/COMPUDATA 
Com as dificuldades hoje 

no mercado brasileiro de adquirir 
mão de obra especializada para mon 
tar uma equipe de nTvel, a Compu - 
ter House procurou uma maneira de 
unir o útil ao agradável, ou seja, 
já com uma atuaçao bastante ampla" 
no mercado de Imperatriz seria jus 
to unir-se a uma empresa com uma 
estrutura compatível e-desenvolvi- 
da. Com base neste raciocínio con- 
cretizou-se a união de serviços e 
vendas entre a Computer House e 
Compudata de Belem, tendo assim 
condições necessárias de concluir 
os esforços no sentido de suprir 
as reais carências do mercado tan- 
to de Imperatriz como de toda a 
região. 
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Aprender fazer ou aprender a 
fazer? Neste caso, quando o ver- 
bo aprender tem como complemento 
um verbo no infinitivo, esse com 
plemento vem regido da preposi - 
ção a: aprender ^ fszer alguma 
coisa.. 

Bêbado ou bebedo? As duas 
formas são corretas. 

Calçamento em paralelepipedos 
ou calçamento com paralelepTpe - 
dos? Calçaim nto (empedramento , 
pavimentação) sõ aceita a prepo- 
sição com: calçamento com para- 
lel epTpedos. 

Docente ou discente? Docente 
refere-se a quem ensina, ao pro- 
fessor; discente refere-se a 
quem aprende, ao aluno.^ 

Embolo ou embolo? Não exis- 
te a palavra embolo. O certo e 
embolo (peça movei das seringas, 
bombas etc.). 

Femural ou femoral? Grafa-se 
femoral (relativo ao fêmur, osso 
da coxa). 

Guia (a ou o?) A guia signj^ 
fica'"documento, formulário; o 
guia significa cicerone# condutor 
Tivro de instruções. 

Hostil ou ostil? Decerto é 
hostTl (adverso, contrário, a- 
gressivo). 

Infidelidade (com ou para 
com?y Infidel idade (deslealdade, 
traição,^perfídia) não aceita a 
preposição com, mas a, em ou pa^ 
ra com .: infidelidaíe T7 espo - 
sa; infidelidade no malrimonio; 
infidelidade para com o noivo^ 

Jia ou gia? O certo Í£ia( rã). 
Latente ou lactente?" Latente 

é o que está subentendidõT ocul_ 
to, disfarçado; lactente diz- se 
de quem mama. 

Mimiografo__ou mimeografo? A 
forma correta ê mimeografo (apa- 
relho para tirar cópias de pagi- 
nas escritas sobre papel esten - 
cil). 

Náusea ou nauzea? Grafa- se 
náusea (enjÕo, repugnância). 

IFcabeça ou a cabeça? O ca- 
beça" é o mesmo cjue o chefe, o 
gúTã; a cabeça e^a parte do cor 
po superior nos bípedes e ante-- 
rior nos outros animais^ 

J>ré-visão ou previsão? O cer 
to e previsão (presciência-,pre - 
vidênciai prevenção).- 

Quilômetro ou kilometro? O 
certo é quilômetro (mil metrosj. 

Rápido com o trabãlho ou rá- 
pido no tragaiho? Rápido (ligei- 
ro, veloz, aceierado) SO admite 
a preposição em: rápido n£ tra- 
balho. 

Soquear ou socar? As duas. 
formas são corretas. 

Taboada ou tabuada? A forma 
correta é tabuada (livrinho usa- 
do no aprendizadojJa numeração 
das quatro operações aritmeti - 
cas). 

Unhar ou azunhar? O Vocabula 
rio ürtogrãfico da Lingua Portu- 
guesa não registra a forma azu - 
nha. A forma correta e, pbrtantqr 
unhar (arranhar, agatanhar, fe- 
rir com as unhas). 

Vistorar ou vistoriar? Não 
exisTe^a palavra vistorar. 
certo e vistoriar examinar,ins- 
pecionar, revistar). 

Xerêm ou cherém? Grafa-se xe 
rêm Tmilho pilado, em farelo). 

Zinir ou zunir? As duas for- 
mas sao corretas. 
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Invasão: a coragem vencida 

pela intimidação 

A invasão da fazenda do pecua 
rista Pedro Maranhão, em Açailân - 
dia, chegou ao seu final. Os inva- 
sores bateram em retirada, e o so- 
nho de ter un espaço para morar 
continuara martelando a cabeça de 
les. Foi mais una vez a coragem e 
o desespero de invasores vencida. 
pelo neio de intimidação patrocina 
da pela policia, que agiu de for- 
ma rígida para desocupar a area 
que os sem-terra pretendiam ter. 

A INVASflO 
« I 

A invasão da fazenda, que mar 
geia o riacho "Jacu", que passa ao 
lado do bairro do nesmo nome, come 
çou na tarde de terça-feira da se- 
mana retrasada. Algumas famílias ' 
resolveram erguer barracos às mar- 
gens do riacho, e isso serviu para 
chamar a atenção de outros morado- 
res do bairro, que imediatamente 
passaram a tomar a mesma atitude , 
ms usando a área pertencente à fa 
zenda, em local plano e, portanto, 
mis apropriado para morar. 

No dia seguinte, quarta-feira, 
ainda no início da manhã, mais 
de um alqueire de terra jã esta- 
va ocupado por quase 500 famílias, 
que às pressas faziam "picadas" e 
limpavam os seus lotes. 

FRACASSO 

O proprietário da terra, ao 
tomar conhecimento da invasão, a - 

cionou o seu advogado e daí começa 
ram a ser tonadas as primeiras pro 
vidênclas no sentido de desocupar 
a área. 

Até o final de guarta-feira , 
os invasores ainda nao haviam" sido 
importunados. Mas no dia seguinte, 
ainda pela manhã, quando todos da- 
vam continuidade ao seu trabalho 
de preparo do terreno para levan— 
tar as suas casas, veio a surpresa. 
Policiais civis e militares de Im- 
peratriz chegaram ao local oom a 
determinação de "limpar" a área. 

A invasão se tornou um fracas 
so, pois os invasores acabaram ce- 
dendo â ação policial. Mas não foi 
fácil gara a polícia executar a e- 
vacuaçao da área. Houve reação de 
alguns invasores e cinco deles aca 
baram sendo presos e levados para 
Imperatriz. O prieniro a ser reco- 
lhido pela polícia foi o senhor Es 
tevam lopes de Oliveira, casado, 51 
anos de idade. 

A resistência acabou resultan 
do, tairbém, na prisão de mais três 
trabalhadores, cujos nones não fo- 
ram levantados, e de Benedito Bur- 
ros de Alue ida, o "Nene", cs quais 
já foram presos^na sexta-feira, um 
dia após a prisão de Es tevam Lopes. 

Essas prisões serviram para 
intimidar o restante dos invasores, 
os quais resolveram deixar a área, 
e retornar aos humildes barracos , 
localizados entre os morros do 
tristemente bairro do "Jacu", to - 
talmente tomado pela erosão. 

Por interferência de tercei - 
ros, os cinco trabalhadores foram 
liberados, ainda, na sexta-feira , 
apesar dos obstáculos criados pelo 
delegado do 19 Distrito, Sebastião 
Cabral, que estaria disposto a man 
ter os invasores presos, não se sa 
be por quanto temjx) ou por qual 
razao. 

"JACU" E 0 LÍDER 

Açailândia 5 cortada pela BR- 
010. Na parte da cidade que fica 
a esquerda da rodovia, sentido Be- 
lém, está localizado o bairro "Ja- 
cu", já na zona periférica^ onde 
taríssimas casas em condições para 
moradia, se misturam às centenas 
de barracas, muitas "dependuradas" 
nos morros criados pelo processo 
de erosão que hoje domina várias 
partes da cidade. 

0 bairro é chamado de "Jacu", 
devido ao riacho que passa ao seu 
lado levar o mesmo nome. E cccoo 
ocorre em quase todos os bairros , 
das cidades, ele tanbém tem o seu 
líder: Benedito Barros de Almeida, 
o "Seu" Nene. 

Foi ele, praticairente, o res- 
ponsável pela transformação do 
bairro, que antes continha poucas 
casas e muita nata. Sozinho, ele 
conseguiu aterrar una grande área 
à margem do riacho, a qual hoje c 
utilizada ^ no campo de futebol . 
Alem de proporcionar un local de 

lazer para os moradores do bairro, 
a limpeza da áreja serviu, tairbém , 
para dar maior segurança às lava - 
lairas de roupa, que cintes, can a 
e is tine ia do r.iatagal e pouoo mo- 
vimento, vivicim ameaçadas pela a- 
ção de malfei tores. Segundo reve - 
lou ura senhe^a, costumavam apare- 
cer mortas no riacho, assassinadas 
que eram por; maníacos sexuais. Ho- 
je isso deixou de existir. 

Por ser o "pioneiro" no se — 
tor. Benedito Barras è querido por 
bodos os moradores, e isso lhe 
dá a autoridade para paroclamar que 
eo ÍTder de bairro. Ele mora em um 
acanhado barraco localizado à bei- 
ra do riacho, do lado que fica a 
fazenda invadida. Antes só existia 
ali a sua casa, ms agora outras 
pessoas começam, a levantar barra - 
cas ao lado do seu. Moradores jã 
infomaram que há comentários so - 
bre a possibilidade de haver a re- 
tirada de todos barracos que mar - 
geiam o riacho. 

O bairro do "Jacu" é, na ver- 
dade, a imagem de un dos piores su 
burbios da Baixada Fluninense. Mas 
os seus moradores tem, pelo menos 
um vantagem, que serve para ameni- 
zar um pouco a sua difícil vida de 
favelado; o riacho que serve para 
a lavagem da roupa e o irerecido ba 
nho diário; e o canpo de futebol , 
onde os jovens se divertem no íni^ 
cio da manhã e fim de tardo, fazen 
do o único lazer que está ao 
seu alcance. 
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Vista parazac ao bairro Oo "Jaou" 
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Campo de futebol: área de lazer das crianças. 

hiacho ao "Jacú": opçào para as lavadeiras. 
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ADMINISTRADORES 

INSTRUÇÕES FINANCEIRAS DE AÇAT 

LÁNDIA 

OFICIAIS 

- Banco do Brasil S/A 

Gerente: ROBERVAL Silton 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 Dorgival Pinheiro de Sousa, 1140 

Telefone: 738-1233 e 738-1553 

- Banco Nacional do Norte S/A - BANORTE 

Gerente: José BARTOLOMEU de Barros 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, S/N 

Telefone: 738-1120 

- BancO ITAÚ 

Gerente: MANOEL Antonio Batista 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, S/N 

Telefone: 738-1192 • 

ADMINISTRAÇÃO PlJBLICA MUNICIPAL 

- Câmara Municipal de Açailândia 

Presidente: GerváSk) Serafim Filho 

Rua São Luís, 

- Prefeitura Municipal de Açailândia 

Rua Pedro Alváres Cabral, 

Telefone: 738-1285 

Prefeito: Raimundo Pimentel Filho 

Secrelário-Chele 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 
Procure ter maior flexibili 

Idade no comportamento se qUer ^ 
[adaptar melhor à vida. Não perca 
tempo cora bobagens e, era vez de 

[ficar ligado em assuntos sem im- 
portância, pense em ganhar di 
nheíro. 

TOURO 
Sentimento de solidão e de- 

sagradável e poderá acometê-lo 
|durante a semana. Veja se levan- 
ta o astral e entra em outra.Ten 
te encontrar, sozinho, a solução 
para seus problemas sem recorrer 
a ajuda de ninguém. 

GÊMEOS 
Por que anda sentindo pena 

de si próprio? Plante novas se - 
Jmentes e verá, com a alegria, o 
crescimento de frutos doces e sa 
borosos. Nao reclame muito da 
vida. 

CÂNCER 
Os cancerianos entrarão nu- 

Ima fase de alta criatividade,po-j 
Idendo assim dar novos rumos ás 
[suas atividades. Se lida cora ar- 
te, fique certo que a inspiração, 

Ise aposentará de você. 

LEÃO 
Nao insista era certas lutasi 

(que só trârao desgaste. De ural 
tempo antes de se lançar numa 
[aventura profissional que valhal 
'realmente a pena. 

VIRGEM 
A estrutura do sua persona- 

IIidade esta ura tanto rígida e sef 
[continuar deste jeito, vai aca - 
bar criando muito caso com aque- 
les que o rodeiam. 

LIBRA 
Nesta semana os librianos i 

estarao com muita vontade de re- 
fletir e contemplar a vida. Evi- 
te ações bruscas, que possam ter 
[resultados negativos sobre o fu-| 
turo profissional. 

ESCORPIÃO 
Nao desista ao encontrar asl 

Iprimeiras dificuldades pela fren 
ite. Seja mais forte e tente ul - 
trapassar qualquer problema usan| 

|do recursos interiores. 

SAGITÁRIO 
Seja mais firme na hora dei 

expor seus pontos de vista e nao 
titubeie frente a chefes ou supe 
riores. Agarre-se com firmeza a 
qualquer boa oportunidade surgi- 

|da á sua frente. 

CAPRICÓRNIO 
Os que nasceram sob o signo 

Ide Capricórnio são donos de uma 
línteligência prática e ativa,que 
Jlhes permite enxergar, com muital 
Iclarezá qualquer situação. 

AQUÁRIO 
Tenha mais auto-controle e 

Inão fique apreensivo por qual- 
quer motivo. Sorria mais e procu; 
re se descontrair, pois a vida, 
anda difícil e não adianta ficar 
Itenso e cheio, de tristeza. 

PEIXES 
0 dia nao e nada adequado 

Ipara os piscianos que pensam em 
[iniciar alguma tarefa cansativa 

complicada. 
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ROSA PURFURA 

ENCONTRA 

GATO AGITADO. 

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

ENCONTRO ucJ 
Uma revista que dá namoro, amizade e casamento. 

Decoração 

a Três 

CASA 

PARA 

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

para decorar a casa Inteira. 

Nas 
bancas 

E 

CASA DE CARNES 

IICTEÍ y 

' CARNE'BOVINA, SUÍNA, FRANGOS 
E COMPLETA SEÇÃO DE FRUTAS 

E VERDURAS 
BLOCO COMERCIAL GALDINO SANTOS 

SALA 07 
AÇAILÂNDIA 

AUTO REÇflS GLOSO 

VEM Q TEM! NA GLOBO, 

TOI! 
Av. Santa Luzia, 239 - Fone: 1176 

Açailândia — Maranhão 

Livraria e Papelaria Nunes 
Materiais escolares e para escritórios 

Rua Dorgival Pinheiro Rua Maríy Sarney 

    Açailândia 

LIVRARIA 

PAPELARIA 
A FORÇA JOVEM 

LIVRARIA E PAPELARIA SAMBAÍBA 
RUA LUIS DOMINGUES, 1718 

PRAÇA BRASIL 
IMPERATRIZ - MARANHAO 
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Igreja denuncia violência 

contra posseiros 

A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) divulgou 
on telex em que a Ocmissão Pasto- 
ral da Terra (CPT) do Araguaia-To- 
cantins denúncia o recrudescimento 
da violência contra posseiros do 
sul do Pará. 

De acordo con o telex, os 
posseiros Josiel Alencar de Carva- 
lho e Mariano Ferreira da Luz canu 
nicarãm a CPT que hã un grupo de 
pistoleiros na sede da Fazenda Na- 
zaré, em Conceição do Araguaia, "a- 
neaçando as vidas e as' benfeitori- 
as de mais de 150 posseiros dos lo 
tes 24 e 27". 

Os lavradores informaram que 

cs hanens estão usando "roupas das 
forças armadas", apresentando- se 
como agentes da Poiícia Federal e 
portanto antas pesadas, cano metra 
lhadoreas, pistolas 7,65, carabi - 
nas e espingardas de dois canos. 

Segundo a CPT, desde o iní_- 
cio de janeiro essa nesma situação 
vem se verificando nas fazendas Ma 
ria Luiza, Curral e Gaúcha, sendo 
que era algianas delas jã foram des- 
truídas casas dos lavradores. 

O governador Jader Barbalho, 
confirmou em Belém, ter colocado â 
disposição do Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana to - 
dos os meios materiais e os meca - 

ABC Republicano 

A c omplexidade da econcrnia 
brasileira, resultante de suces- 
sivas mudanças, tem, de certa 
forma, nocauteado as pessoas.Ain 
da nem se absorveu uma reforma 
quando é aplicada outra. Dian- 
te dos acontecimentos atuais, ou 
Pais passa a estudar economia em 
peso, ou vai haver a divisão do 
idicma. 

Minha mãe, nascida das en- 
tranhas deste Maranhão, sertane- 
ja nata, nunca botou os pés no 
batente de uma escola. No entan- 
to, possui o dom de assimilar das 
ooisas simples determinados co - 
nhecimentos. São fenômenos da na 
tureza concedidos somente ao ver- 
dadeiro -sertanejo. Saber o que 
dizem a lua, o Sol, o rio etc. 

As vezes eu fico a olhar 
para ela e tentando oonpreender 
sua capacidade de adaptação , 
quando está^sentada em frente a 
uma televisão, enquanto politi - 
cos desfiam, incansáveis, seus 
rosários de mudanças. São Ho- 

Zeca Tocantins* 

mens bem vestidos, oom cara de 
honestos. Pessoas que, quando 
muito, sabem falar bem e iludir. 

Ela matuta, assistindo in- 
teressadamente. Dificilmente eu 
olho para a televisão. (Confesso 
que sou descrente dessa forma de 
governo. Acredito em coisas que 
tenham base, fundairento.) Mas, 
quando olho, fico envolvido. Não 
sei a quem puxei. Só sei que 
sou assim: Maria vai com as 
outras, corro dizem de quem se 
envolve facilmente. 

Ela desliga o aparelho e 
me diz: "O espinho, quando tem 
de furar, de pequeno traz a pon- 
ta. Essa tal de Nova República , 
meu filho, isso vai ser ruim de- 
mais quando crescer. Ainda nem 
bem nasceu e já está igual ã ve- 
lha. VÔte pus diahol" 

*José Bonifácio César Ribeiro(Ze 
ca Ibcantins) é colaborador do 
JA. 

Relardamei das chuvas reduz safra de arroz 

0 retardamento do período de 
chuvas no Maranhão provocou uma 1 

quebra de 40 a 50 por cento na 
colheita do arroz, concluíram téc- 
nicos da Empresa_de Assistência ' 
Técnica e Extensão Rural (EMATER), 
após percorrerem o interior.a fim 
de elaborarem relatório oficial pa 
ra a Secretaria da Agricul tura. ü 
coordenador do Órgão, Valdemir Mou 
ra Oliveira Lima, disse que hã uma" 
alternativa para recuperar parte 
da safra: redistribuir urgentemen- 
te sementes selecionadas do produ- 
to. 

"0 principal problema-expli- 

CONTÁBIL E DESPACHANTE 

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

Rua Duque de Caxias, 845 
sala 01 

(sei frente ao cartório) 

Acailândia MA. 

nisnos necessários para apurar as 
denúncias dos posseiros, técnicos 
e diretores do Incra/Mirad de que 
a "Operação Desarmarrento", da Poli 
cia Militar em andanento no sul do 
ParETdescambou para una verdadeira 
operação caça-posseiro, oom o cone 
timento de atos de selvageria, tor 
turas, violências e até violação 
sexual de mulheres. 

— Até agora só há denúncias 
nas nenhuma conprovação. A Policia 

Militar diz que não_ ocmeteu nenhu- 
ma violência. Mas sé há alguma coi 
sa a apurar vamos apurar. Por isso 
ofereci CDDPH, que é presidido pe- 
lo chefe do Ministério Público,des 
de recursos materiais até avião 
fretado para eles se deslocarem ao 
sul do Pará ou mandarem buscar até 
aqui as pessoas que se dizem vio - 
Tentadas,para que a verdade seja a- 
purada - disse o governador Jader 
Barbalho. 

cou Lima-e que a cultura do arroz, 
tem um ciclo muito rápido e por is 
so depende da fertilidade do solo'r 

o que sÓ se consegue com boa aduba 
ção, sol e ocorrência normal de 
chuvas". 

0 resultado apontado pelos 
técnicos ao Secretário de Agricul- 
tura Waldemar_Cabral de Paula in- 
dica que também foi quebrada a ex- 
pectativa de um aumento da area 
plantada da ordem de 10 por cento 
em relação a safra passada, quando 
a colheita foi normal no 1 milhão 
300 mil hectares plantados. 

A região Sul do Estado, a- 
brangendo Balsas, Riachão, Tasso 
Fragoso, Loreto, Sambaíba. Alto 
Parnaiba e outros municípios, foi 
mais prejudicada pela falta de chu 
vas. 

Em Santa Inés, animados com 
as chuvas que começaram na semana 
passada, produtores de^arroz que - 
rem recuperar a produção do 
tipo sequeiro. Ja em Arari, Baca - 
bal, Pedreiras, Pindaré-Mirim e 
Santa Luzia, colhe-se atualmente o 
arroz irrigado, livre de perdas em 
conseqüência do clima. 

.IA 

E disse-lhe: 

" quero, fica limpo " 

Luis Gonçalves da Costa* 

No Evangelho de Jesus Cris. 
to, segundo São Marcos, capitulo 
6 e versículos 40 e 41, lemos o 
seguinte: "Aproximou-se dele um 
leproso rogando-lhe, de joelhos: 
Sc quiseres, podes purificar-rae1.' 
Jesus, profundamente compadecido 
estendeu a mão, tocou-o e disse- 
lhe requero, fica limpo!". 

O ministério de Jesus teve 
início com um grande serfnao no 
nonte das Oliveiras (segundo a 
narrativa de Mateus), onde prov£ 
velmente deu o seu maior discur- 
so, e descendo Ele do monte, teri 
do ja confortado a multidão, cora 
os ensinamentos sagrados (poisa 
mesma de fato estava faminta),de 
parou-se, no pe do monte, com um 
pobre homem enfermo, cuja enfer- 
midade obrigava-o a ser isolado 
da sociedade, pois o mesmo so 
fria de lepra, a bem da saúde pu 
blica, tendo era vista ser a le - 
pra um mal contagioso, E diz a 
Bíblia que Jesus, vendo aquele ho 
merar n»veu-se de grande compai - 
xao e não se negou a atende-lo , 
quando lhe clamou. 

Jesus não fica satisfeito, 
era hipótese alguma, com o mau 
estado do ser humano, seja de 
caráter material ou espiritual . 
Em caráter material, Marcos, no 
seu Evangelho, mostra nitidamen- 
te a ação emocional de Jesus ao 
avistar o enfermo. No entanto , 
por trás de tão grande enfermida 
de,, que envolvia todo o corpo do 
homem, Jesus via outro quadro, 
que lhe causou maior emoção ain- 
da, pois enquanto o homem pedia 
a intervenção do Mestre no caso 
de sua saúde fisica, Jesus via 
a sua situação interior, isto e, 
Jesus via sua alma, que estava 

situação pior, já até mesmo 

ta feita Jesus nao se deparou 
com um homem enfermo, material - 
mente falando, mas com uma cida- 
de em peso, a qual, em sentido * 
espiritual, estava em estado de 
emergência/numa calamidade total. 
Diante de tal situação, Jesus 
não se conteve e nem dominou su- 
as emoçoes, mas chorou ao ver o 
cidade. E movido pela emoção in- 
controlavel, provavelmente, com 
seu rosto banhado em lagrimas, ex 
clamou: "Ah! se tu conhecesses , . 
tamáem , ao menos neste dia, o 
que a tua paz pertencei mas ago- 
ra está encoberto aos teus olhos'.' 

A tristeza invade o cora - 
çao de Deus, quando contempla u- 
raa pessoa, uma cidade ou mesmo 
uma naçao, cujo comportamento as 
semelha-se ao de Jerusalém, ura 
tantò irreverente diante de Deu^ 
era cuja situação se encontra a 
maioria das pessoas que ocupam o 
globo terráqueo, cora" a alma con- 
taminada pela lepra do pecado *, 
tal qual o leproso <que abordamas 
neste artigo. 

0 pecado afigura-se a le- 
pra, pois cono a lepra isola p 
homem da sociedade, assim também 
o pecado isola o homem de Deus . 
Como a lepra destrói o corpo fí- 
sico, assim tamSem o pecado des- 
trói a alma. No entanto. Deus 
ama o pecador. Porém, aborrece o 
pecado. 

Caro leitor, caso sinta 
que sua alma está sendo consumi- 
da pelo pecado, indicamos-lhe u- 
ma solução, é so clamar por 
Jesus, que, çorapadecidamente, v£ 
ra ao seu socorro. Disse Ele:"To 
dos o que o pai me dá virá a 
mim, e o que vem a mim de manei- 
ra nenhuma lançarei fora". 

em 
em estado dilacerado e muito cri 
tico, até. Porém, sem perda de 
tempo, Jesus solucionou em írbnti 
do duplo a sua situação. 

A Bíblia diz também que,em 
certa ocasião, Jesus sentiu tao 
grande emoção ao entrar em Jeru- 
salém, que chorou sobre ela. Dc£ 

*Luis Gonçalves da Costa é pres- 
bítero, dirigente da Congregação 
da Assembléia de Deus da Rua Rio 
Grande do Norte e 19 Vice-presi- 
dente da União de Mocidade da As- 
sembléia de Deus de Imperatriz , 
(Umadi). 
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INFORMES 

Depois de passar II anos a - 
fastada da Escola Técnica Amaral 
Raposo, a sra. Sofia, ela «| que 
juntamente com o diretor - presi^ 
dente da Escola, Dr. Fiquene foi 
a fundadora da ETAR, que naquele 
tempo se chamava Escola Técnica 
de Comércio de Imperatriz. 

Sofia volta agora ã escola 
como diretora, -pois D. Zenira t_i 
rou ferias, depois de 11 anos se 
guidos de trabalho a frente da 
escola. 

A ela, os nossos votos de um 
bom trabalho e muito sücesso. 

************ 

Nossos votos de ura pronto 1 

restabelecimento a nossa amxga 
Ana Maria, funcionaria do Ban- 
co Econoraico de Imperatriz, que 
na ultima sexta-feira teve 
problema de saúde. Queremos 
você logo, logo, esteja no 
caixa, no Banco, e com uma 
de ótima. 

um 
que 
seu 

saG- 

*** ********* 

Depois de passar um mes em 
Fortaleza retornou somente para 
rever seus parentes, o nosso anú 
go Luis Fernando, que depois de 
passar o final de semana era Imp£ 
ratriz retornou para junto de 
sua mae. . . - 

Luis Fernando agora residira 
em Fortaleza. 

************* 

•Depois de passar vários anos 
em Belem onde estudou ese for - 
nüu era Administração de Empresa, 
.retornou a Imperatriz, nosso anú 
gp Joaquim Pontes, filho do sr. 
Ocerce e Dk Zanira. Joaquim e Ro_ 
sãngela em breve estarao dando o 
"sim" ao padre e ao juiz. 

************ 

Acontece nesta terça-feira a 
eleição para a presidência da 
AIRT-Associação de Imprensa da 
Região Tocantina, que tem uma 
diretoria provisória e que ama - 
nha elegera uma para o mandato 
de dois anos. Edmilson Sanches, 
até esta edição ser fechada, era 
o único candidato a presidência. 

ANIVERSARIANDO 

Esteve aniversariando sába- 
do ultimo, a garotinha Pollyana ' 
Massoli que completou seus A 
aninhos, ao lado de seus pais 
Hélio e Aristéia pessoas muito 
s impaticas. 

Pollyana teve uma bonita fes 
ta de aniversário onde todos os 
seus amiquinhos foram dar os pa- 

rabéns e juntos brincaram e sabo 
rearera os gostosos doces da fes- 
tinha. 

Pollyana, juntaraente^com Da- 
vid e Bernardo, seus irmãos, es- 
tava felicíssima com a festa que 
seus pais prepararam. 

A ela, os nossos parabéns. 

************ 

BAILE DA CIDADE 

Aconteceu sexta-feira última 
em Imperatriz, o 19 Baile da Ci- 
dade, com a participação de 7 
candidatas aos titulo de Rainha 
do Carnaval e 2 candidatos a Rei 
Momo. 

As candidats foram: Afifiana 
(Escola de Samba Mocidade Inde - 
pendente), Carla Fernanda (AABB) 
Leila (Juçara Clube), Cláudia ' 
(AIRT), Ocionira (Luzibel),Odei- 
sa (Escola de Samba Unidos da Vi 
la Nova), e como convidadas estT 
veram presente, a garota Rio de 
Janeiro, Heloisa Morgado e Ana 
Carla, Garota do Fantástico de 
1.986. 

A promoção foi do colunista 
William Marinho, que teve mui- 
to sucesso nesta organização.Foi 
uma festa bonita, que teve a 
participação da sociedade impera, 
trizense em peso. As garotas,nos 
seus trajes em biquines, foram 
vestidas pela sra. Julia, da Xi- 

Ana Kãtía, que. dia 25 deòte 
completa -òciió 20 anoò ao lado de 
òcuò pdlò e immoò. 

kita Bakana. 
Quando fechávaroas esta edi - 

ção, ainda nao tinha sido esco - 
Ihida pelo juri a vencedora, mas 
esperartüs que a Rainha do Carna- 
val/87 seja a mais bonita das 
candidatas. 

************ 

NIVER 

Estará aniversariando dia 25 
deste, em nossa cidade, a garota 
Ana Katia, filha da profa. Nilza 
Lado, secretária de Cultura do 
Município e Fernando Cunha. 

Ana Kátia reunirá seus ami - 
guinhos para uma festinha entre 
amigos, ela que é muito alegre e 
gosta muito de se divertir. Ana 
Kátia recentemente residia em Be: 
lém, está em Imperatriz e em br£ 
ve retornará. ^ / 

Ana Kátia é irmã de Silvia , 
esposa do nosso redator-chefe Co 
lõ Filho. A ela, os nossos para- 
béns . 
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Sia. Teca, da Tcka Excluòivi 
dade&, que chegou de viagem com 
muitas novidadeò pana eòte canna - 
vai. 

Coluna Literária «IA 

rfesopoeii 

Hoje, que desgraça farei: 
mato o presidente 
ou me proclamo rei? 

Faço desvio de influencia? 
tráfico de (ohl) posição? 
sinto alta a indecência 
livre na contra-mao? 

Meto a mao no fundo bolso 
pesquisando uma rima, 
tirando dinheiro falso, 
dandp-o ao cego da esquina? 

Critico a "democracia"? 
seqllestro meu país? 
rezo o pai/pao do dia 
sugando o infeliz? 

Tisno-me de branco? 
atendo o "bicha" num rogo? 
procuro meu canto 
ou viro ficha do jogo? 

Reclamo do salário 
ou peço minha demissão? 
(Não tem garantia o meu traba - 

lho 

nem fundos a rescisão.) 

Hoje, que desgraça farei: 
mato o presidente 
ou me proclamo rei? 
(Faço charada: 
ENVERNIZEI um POUCO o HOMEM PÜ - 

BLICO 2-2) 

Que faço da roupa? 
(Eu não nao nasci assim?) 
Que faço da pele? í 
que faço de mim? 

Pinto o sete? 
toco era banda? 
dobro o frete? 
vou pra Uganda? 

Processo o nwdo general? 
condeno a (falta de) União? 
(Pleito e/lei/mortal litoral, 
promessa e treva e aguilhao.) 

Torno-me criança era cabaré? 
elejo cavalo Seu Doto? . 
trepo morro pensando em rauie? 
ponho barba preta no meu vo? 

* * * 

k 
Sou preso residente 
fé esporte sé nado 
preso/e/dente 
generalizado. 

* * * 

Fisco, o sonho da gente. 
Asco, o- sono da gente. 

* * * 

Depois, vieram, 
Vou preso prura cubículo 
 salafrário'. 
E compuseram 
o orgulho dum currículo 
literário. 

* * * 

Censurada a minha mente, 
meu escrito, 
mas, conquanto rudemente, 
tenho dito'. 

(E. SANCHES) 
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QGENTE & NEGÓCIOS^ 
ELENIR SILVA 

* Praticamente a vida so 
ciai de Açailandia gira em torno 
do Studio 2001 , o novo clube re- 
creativo da cidade. Com a prime^ 
ra etapa conc]_ufda do^ousado pro 
jeto arquitetônico, da para ima- 
ginar quando, então, forem con - 
cluidas as etapas que somam o to 
tal de cjuatro. A segunda etapa "r 

começara aposso carnaval, e con- 
tara com uma area de HOCb . Pa- 
ra um maior conforto de ^ seus 
freqüentadores, comportara 160 
mesas, uma sofisticada lanchone- 
te, um variado Phliperama, e uma 
quadra para vôlei, tenis^e bas - 
quete. A arrojada promoção para 
a inauguração da 2- etapa esta 
prevista para julho próximo e 
contara com a presença de um dos 
nomes de maior sucesso da MPB. 

Rr - ' 

2001 

r - 

* Estiveram visitando a 
nossa cidade/na semana passada , 
técnicos da Fundação Joaquim Na- 
buco, a serviço da SUDENE. Eles 
foram recepcionados pelo empresa^ 
rio José Egidio Quintal e o depu 
tado PetrÔnio-Gonçalves. Os mes^ 
mos vieram groduzir um documenta 
rio da região e sentirjis reais 
necessidades que Açailãndia vem 
sofrendo, em face do desenvolvi- 
mento atual, em^relaçao ao Proje 
to Grande Carajás.. 

G & N 

* Estão sendo realizadas , 
em Açailãndia, reuniões para 
apresentação dos produtos TUPPER 
WARE, gue tem como representante 
a simpática sra. Maria Cecília 
Cárceres dos Santos. As .reuniões 
estão sendo realizadas em^casas 
diferentes. Portanto, você po- 
de conhecer os produtos de alta 
qualidade na sua prdpria casa. 
Além disso, tem aquela gostosa 
conversa para colocar o papo em 
dia. Vale a pena conferir. 

6 & N 

* Acamabam-se as férias, e 
as escolas retornam ãs suas ati- 
vidades cm muito entusiasmo. A 
escola Divino Mestre/onde funcio 
na o 19 Grau, e a escola infan - 
til Carrosel, onde^funciona o ma 
ternal até a 4a. série estão se 
destacando na opinião publica,a^ 
sim como as escolas municipais , 
de 19 e 29 graus, o Coljama - Co 
légio José Américo de Almeida,de 
19 e 29 graus, a esco2a Comunid^ 
de Cenecista de Piquia, que fun- 

ciona nas instalações do colégio 
da CVRD, com 19 e 29 graus. Se - 
gundo a secretaria de Educação è 
Cultura do Município, professora 
Tânia Leite Santos, tudo corre ' 
"bs mil maravilhas e o ano le 
tivo será coroado de muito exi - 
to. 

G & N 

* A creche Saborjie Vida, 
dirigida pelas sras. Tânia Leite 
e Flavia Sousa, tejye uma doação 
dos promotores do show de pre - 
mios, no valor de Cz$ 50.000,00^ 
Com este pequeno cagital, será 
iniciada a construção da creche 
dentro de breves dia.s. 

1 G & N • 

* Inaugurada dia 16 g.p. a 
Livraria e Papelaria Açailãndia, 
de propriedade da amiga Severina 
Marques Batista. Ela que ja tem 
vasta experiência nesse ramo,fa- 
rá com certeza um bonito traba - 
lho em nossa cidade. A livraria' 
funciona no setor bancário. 

G & N . 

* Viajando para o -Rio 'de 
Janeiro (via Varig), a nossa ami 
ga Tereza Brandão, para tratar "r 

de assuntos referentes ã sofisti^ 
cada decoração carnavalesca do 
Studio 2001. 

6 & N 
• 

* Retornando de Goiânia o 
dr. Newiton, eng. do GETAT em 
Açailãndia. Ele, que esteve em 

tratamento médico naquela capi - 
tal, é uma pessoa muita simpáti- 
ca e que sempre marca presença 
nos eventos sociais de nossa ci- 
dade, juntamente com a sua simpá 
tica namorada Graça (Telma). 

G & N 

* Retornando de Goiânia a 
sra. Francisca Queiroz, onde fez 
uma cirurgia óptica com o renoma 
do oftalmologista dr. Durval MT 
Carvalho. Ela é pessoa muita que 
rida desta colunista.- 

G & N 

CURIOSIDADES 

* 0 Banco^Itaü é a 2a. 
maior instituição financeira da 
América Latina. 

********* 

Será que a nova Consti - 
tuição brasileira sairá mesmo em 
seis meses como quer o PMDB? 

********* 

* Foi um golpe: na inter - 
pretação do deputado Brandão Mo^i 
teiro, 2^der do PDT na Câmara, a 
definição da bancada do PMDB por 
uma Constituinte exclusiva não 
passou de um golpe, porque seu 
objetivo era inviabilizar a can- 
didatura de Fernando Lyra. 

********* 

* De volta aos bois: apôs 
uma irrepreensível atuação como 
presidente do Senado^ o senador 
José Fragelli, gue não se candi- 
datou ã reeleição, voltou glorio 
samente aos seus bois. 

% 
********* 

* Jogada de craque: brasi- 
leiro mais conhecido do mundo a- 
caba de ser escolhido Embaixador 
de Turismo, por João Doria Jr ., 
presidente da Embratur. Figura 
central de uma campanha, cujo 
alogan é Emotion Has a Name: Br^ 
zil-, Pelé incrementará o fluxo 
de turistas para o Brasil. Mas 
o craque nega que seu próximo 
passo seja a presidência da Repü 
blica: "aquilo foi uma brincadeT 
ra mas, se um dia, o povo brasi- 
leiro quiser.. 

PRATO DO DIA; 

EU COM PIX 

ao molho e.ni 

A edição deste mês da revista 
SAÚDE! revela tudo o que 
existe, de fato. dentro dos 

enlatados que você costuma 
consumir em sua alimentação. 

Conheça os processos de • 
fabricação, os aditivos mais 

utilizados, os perigos virtuais 
e as diferenças de teor nutritivo 

entre os enlatados e os 
produtos naturais. 

,RÍVISIAm 

* Rose, uma presença char- 
mosa e amiga nos nossos aconteci 
mentos sociais. EM TODAS AS BANCAS 

Materiais para 

Construção? 

•• 

coso do 

construtor 

Getulio Vargas, 1934 

IMPERATRIZ 

ONDE VOCE CONSTROI1 

t-e* J - 7.?/ O^O 
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BILHETEIRO 

AGREDIDO NA RODOVIÁRIA 

No final da- semana passada , 
mais precisamente no dia 15 ulti- 

mo, domingo, logo após a realiza - 
çao de um grande bingo, a estaçao' 
rodoviária mais uma vez foi palco 
de uma desavença, que resultou em 
luta copporal. 

A vitima de toda celeuma,se- 
gundo o boletim da policia, e o jo 
vem Francisco Jose Barros, de 21 
anos de idade, residente na rua D. 
Pedro I n9 446, bilheteiro da era - 
presa Transbrasiliana. Ele mesmo 
compareceu na DP para prestar quej^ 
xa, nao identificando, po.rem, o no 
me de seu agressor. 

ATINGIDO POR UMA CORONHADA 

Ao comissário de plantão, o 
bilheteiro Francisco José' relatou 
todo o incidente. Segundo ele, um 
elemento desconhecido o abordou no 
guiche da Transbrasiliana e diri -» 
giu-lhe ofensas morais, sob o pre- 

texto de que estava sendo lesado 
no preço de uma passagem.• 

Apos uma discussão acirrada, 
ainda segundo palavras de Francis- 
co Jose, ele e seu antagonista tra 
varara uma pequena luta corporal.No 
auge da briga o desconhecido conse 
guiu sacar de um revolver que por- 
tava na cintura e atingiu em cheio 
a cabeça do bilheteiro, tendo a ar 
ma disparado ocasionalmente. 

AGRESSOR EVADIU-SE 

Tendo sido golpeado na cabe- 
ça e sem chances de reação, Fran - 
cisco Jose nao encontrou outra sai 
da senão comunicar aos policiais 
que encontravam-se de plantao na 
DP de Açailãndia. 

Mesraô a delegacia funcionan- 
do nos altos da estaão rodoviária' 
e a briga ter acontecido £oucos me 
tros dali, os policiais nao chega- 
ram a tempo de capturar o desconhe 
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cido. Segundo as pesso'as que presen se do local assim-que Francisco Jose 
ciaram o fato, o agressor evadiu- procurava ajuda dos PMs. 

Menor é vítima de 

tentativa de estupro 

Policiais lotados na delega- 
cia de Açailandia receberam na ul- 
tima segunda-feira, dia 16, denun- 
cia de uma tentativa de estupro era 
que foi vitima a menor das inicia- 
is M.D.S.B., de 11 anos de idade , 
residente no povoado Trecho Seco. 

Segundo a ocorrência polici- 
al o autor da queixa e o senhor Jo 
sé Modesto Azevedo, conhecido por 
Zezito, comerciante, também resi - 
dente era Trecho Seco. De acordo 
cora o queixoso, o elemento-que ten 
tou estuprar sua afilhada foi iden 
tifiçado como Evangelista de tal , 
ou simplesmente "Vanja". 

INVADIU RESIDÊNCIA DURANTE 
 A MADRUGADA  

José Modesto relatou ao co - 
raissário de plantão que "Vanja",pa 
ra satisfazer seus instintos sexua 
is, invadiu a casa de M.D.S.B., no 
inicio da madrugada de segunda-fei 
ra, dia 16. Na residência estavam 

somente a raae da garota, dona Ro - 
cilda Barbosa, que é muda, e a pe- 
quena vitima. 

0 tarado "Vanja", aproveitan 
do-se da situação, já que dona Ro 4 
cilda nao tinha condições de gri - 
tar por socorro, investiu contra a 
garota a tentou forçá-la a manter 
relações sexuais com ele, não con- 
seguindo realizar o crime graças 
ao alarme dado pela criança que 
despertou a vizinhança. Irado pela 
reaçao da garota, o frio "Vanja" , 
espancou-a de forma brutal deixan- 
do no corpo da menor as marcas • da 
violenta investida. 

CAÇADA AO TARADO 

Logo depois de ser registra- 
da a queixa na delegacia de Açai - 
lãndia, policiais lotados naquela,, 
DP iniciaram as buscas com o intui 
to de capturar "Vanja" e recambia^ 
lo para a Central de Recolhimen - 
to. No entanto as primeiras dili- 
gencias nao obtiveram sucesso. 

Repressão contra o tráfico de drogas 

será intensificada 

0 Governo brasileiro vai in- 
tensificaras suas ações para freiar 
a expansão do trafico e do abuso 
de drogas no país. Para isso, o 
Conselho Federal de Entorpecentes 
(CONFEN), vai receber 18 milhões 
de dólares do Fundo das Nações Uni 
das para o Controle do Abuso de 
Drogas (UNFDAC), para financiar vá 
rios projetos dentro do plano dir^ 
tor de política nacional de drogas 
elaborado pelo CONFEN. 

As negociações para a obten- 
ção dos recurso foram encerradas 
esta manhã, pela delegação brasi - 
leira ã comissão de Entorpecentes 
das Nações Unidas e a reunião do 

orgao preparatório da conferência 
internacional sobre o abuso e o 
trafico ilícito de drogas, e o 
UNFDAC, de acordo com informações 
prestadas pela Secretaria de Im - 
prensa da presidência da Republi - 
ca. 

0 UNFDAC aceitou apoiar o 
plano brasileiro, de acordo com a 
SID, no contexto, porque o orgao 
da ONU está preparado "para proce - 
der, em cooperação cora o Governo 
do Brasil, à elaboraçao de proje - 
tos setoriais, específicos de di - 
versas durações, cuja previsão ini^ 
ciai de gastos é de 12 milhões de 
dólares, 
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