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PM TENTA MATAR CIVIL 

lotado no 3? Batalhão de Polícia Mi- 
litar de Imperatriz, o soldado PM" Ferrei- 
ra, tentou assassinar ontem com um tiro de 
revolver, um cidadão que se encontrava nas 
proximidade» do cais do porto da cidade. 0 
tiro disparado pelo policial militar con- 
tra o cidadão de identidade ignorada, pe- 
gou em seu braço esquerdo e foi alojar-se 
em suas costelas'. Ontem a tarde, o coman- 
dante do 3? Batalhão de Polícia Militar, 
major Walter da ..Conceição Brasil ainda não 
tinha tomado conhecimento do fato, deven- 
do apura-lo por todo o dia de hoje. 

CRIME M PRAÇA BRASIL 

Enquanto isso, a polícia jã sabe quem 
matou Edvaldo Rosa e Silva, na Praça ^Bra- 
sil, assassinado com um tiro de revólver 
calibre 38. A polícia conseguiu chegar ã 
identificação do criminoso depois de minu- 
ciosas investigações feitas em tomo de 
testemunhas oculares do homicídio. Janes 
Carlos Marinho, natural_de Imperatriz^ foi 
õ 'élemehfò qüè, na manhã de domingo ulti- 
mo,. assassinou 6 senhor Edvaldo Rosa e 
Silva, na Praça Brasil. 

CPOT-fOTAl 

Pagamento deu fim 

a ameaça de greve 

Pagamento de salários aos servidores 
nas escolas ligadas ao governo estadual, 
referentes aos meses de fevereiro e março, 
encerrou um movimento grevista que ameaça- 
va paralizar as atividades letivas em mais 
dé cinco escolas na região tocantina. Sem 
receberem vencimentos desde janeiro "últi- 
mo, todos os professores e demais funcio- 
nários das escolas "bandeirantes" se mos- 
travam dispostos a exigirem o pagamento i- 
mediato dos vencimentos, sob pena de pro-' 
moverem o corte imediato de todas as ati- 
vidades concernentes ao segundo semestre 
letivo de 82. Depois de alguns contatos da 
titular da regional de educação com o se- 
cretário dp setor a nível estadual, foi 
liberado aindaÍr£í xlnax da última semana, 
os vencimentos correspondentes a fevereiro 
e março. 

pãfr P 

Vacinação contra a raiva 

começa hoje em Imperatriz 

Será ■ iniciada hoje em Imperatriz a 
campanha de vacinação anti-rabica coorde- 
nada pela Secretaria Estadual-de Saúde, a- 
poiada pela Superintendência de Campanhas 
de Saúde Pública (Sucam) e Secretaria de 
Agricultura do Maranhão (Sagrima). A cam- 
panha que terá uma duração de 30 dias-_ no 
perímetro urbano da cidade devendo vacinar 
um total de 20 a 25_mil cães. A equipe de 
vacinação percorrerá residência por resi- 
dência, alem de contar com um posto fixo 
de vacinação instalado no^Posto de Saúde, 
localizado na avenida Getúlio Vargas. 

A maior preocupação.da coordenação da 
campanha na cidade e a conscientização da 
população quanto a responsabilidade de le- 
var seu animal ãs equipes de 
que percorrerão as ruas .e avenidas apoiar 
das.por um carro, instalado com um' sistema 
de som^que divulgará os passos da campa- 

Henrique La Roque Almeida 

RIBAMAR FIQUENE 

Ele eAa a bondade que 
ei-paíhava {jton.ei- concebZdaó 
no ^eu colação genenoio e 
antigo. 

Em cada patavna, deixa- 
va Aain. de *ua alma cândida 
o conòeiko gelado da expeni- 
encÁa e do apo^-talado segui- 
do, com toJiniuna e amoA.. 

Mão teve inimigo, por- 
que de i-ua gnatidãuj e de tua 
vida lídima não tobAava ou- 
tnxa atitude, tenão_a de n.et- 
peito e consideração. 

Conhecê-lo ^oi o privi- 
legio de maitot que {ficavam 
contempladot com o teu exem- 
plo e tua conduta. 

A vida pública lhe ton- 
ria com o tacni^lcio compen- 
tador. de teAviA. o teu povo 
maAankent e, pAlncipalmente o 
de TmpeAatniz. 

Era de uma firmeza de 
caAÕteA, Aetpaldado no ali- 
ceA.ce de tua A.etpontabilida- 
de. 

Mão te AetAaia diante 
de qualquer, movimento patri- 
ótico. Porque ettava tempre 
pronto a colocar teut pret- 
timot a terviço do Bratil, 
quer como Deputado federal, 
quer como Senador da Repú- 
blica, quer como Minittro 
do Tribunal de Contat da U- 
nião. 

D La Roque, Ó meu gran- 
de amlgòT "TcTarvi"-" Ao 
trabalho benéfico na 
Muito de ti .havercamot de 

receber mait. Entretanto Je- 
tut, a quem amavat e adora- 
vat, chamou-te para ó céu, 
onde pattatte a receber ou- 
tra mittão maior: a dot jut- 
tot e dot tantot. 

Õ La Roque'. 0 cântico 
do adeut fioi to prado por ti 
com a alma inflamada de tau- 
dade. 

Ü La Roque, õ meu gran- 
de e taudoto amigo'. Agora 
ettãt tentado ã meta da fiet- 
ta celette, onde_o pultar do 
tentimento crittão ^az de 
tua enorme devoção bratilei- 
ra a oração bendita que 
aprendette. E, como advogado 
de teu povo, perante Jetut, 
ettã a conclamar o perdão ã- 
quelet que erram, ãquelet 
que tão det provi dot de amor 
e piedadeL e aqueles que te 
entregam a arte de enganar o 
povo com áeitot e palavrat 
inúteis. 

Õ La Roquç, Ó meu puro 
e generoto amigo'. 0 teu povo 
jamait te esquecerá de ti. 
Porque, para Imperatriz, e 
para o Maranhão, ^otte o ma- 
ior homem público do teculo. 
0 teu trabalho honrado não 
terá desvirtuado. A tua ami- 
zade tine era não terá rele- 
gada. A tua crença no povo 
imperatriz ente ficará, eter- 
namente lembrada, porque tu 

dade. 

0 último adeus a La Roque 

A prestabilidade era uma 
das principais carãcterlsticos 
de Henrique de La Roque, te- 
gundo pestoat que com ele li- 
davam no dia-a-dia. J.ra uma 
pestoa timples, católica e 
muito preocupada com a ^amx- 
tia. 

A morte do ex-senador 
Henrique de La Roque, ocorrida 
segunda-feira, dia 16, no Hos- 
pital dos Servidores. Públicos 
do Estado, no Rio de Janeiro, 
teve a maior repercussão em 
todo o estado do Maranhão, em 
especial em Imperatriz, onde o 
ex-ministro do Tribunal de 
Contas da União tinha todo ca- 
rinho com sua comunidade. Numa 
extensa cobertura junto aos a- 

migos de La Roque, o JdT des- 
tina grande parte da edição de 
hoje a este grande homem pú- 
blico , com um vasto material 
sobre sua vida e as últimas 
palavras de adeus ao grande 
jurista, desde o governador I- 
var Saldanha^ao vice-líder do 
Governo na Câmara Municipal, 
deputado Edson Lobão, e desde 
o prefeito Carlos Gomes de_ A- 
moriin, ao estimado jornalista 
Jurive Macedo. Pags. 2, 4 e 5 

CDVOLO DE nco CHEGO 

OTIMISTO 0 COPITOL 
delegação do Imperatriz, reina 
confiança e otimismo pela con- 
quista da taça. Entusiasmados 
com r. apoio recebido por diri- 
gentes, crônica esportiva 
torcedores, os atletas do 

Está prevista para esta' 
tarde a chegada da delegação 
da Sociedade Atlética Impera- 
triz a São Luís, para amanhã 
disputar seu primeiro jogo pe- 
lo quadrangular decisivo da 
-na——Luís^, C£!S~_ 
cada jogador, membro da comis- 
são e OemaiR Trt-Acmqn-hoe; 'Ha zer, no mínimo, bons 

e 
Ca- 

— 3 
tra- 

resulta- 
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São Luís, (EBN) - A morte do ex-sena- 
dor Henrique de La Foque, ocorrida segun- 
da-feira, dia 16, no Hospital dos Servido- 
res do Estado,_no Rio de Janeiro, teve a 
maior repercussão em todo o estado do Ma- 
ranhão. 0 governador do estado, deputado 
Ivar Saldanha, decretou luto oficial em 
todo o estado por três dias,. As escolas 
publicas e particulares não abriram ontem 
terça-feira, dia 17. 0 governador' Ivar 
Saldanha, acompanhado da vereadora T.-ía Va- 
rela, do deputado estadual Samey Filho 
e do ex-govemador João Castelo embarcaram 
para o Rio de Janeiro com o objetivo _ de 
tomar parte nas exéquias do ex-ministro 
do Tribunal de Contas da União. 

0 governador Ivar Saldanha, a respei- 
to, do lamentável acontecimento, prestou a 
EBN as seguintes declarações: 

-"Não i so o Maranhão que chora com o 
desaparecimento de La Roque, mas o Brasil 
inteiro porque durante a sua vida ele so 
fez o .bem. As suas mãos nunca levantaram 
para apedrejar ninguém e sua boca 'nunca 
para acusar, mas sempre para ajudar. Por 
isso pedimos a Deus que lhe dê o lugar me- 
recido" . 

0 governador do estado era grande^ a- 
migo do ex-senador,ao receber a _ noticia 
ficou chocado e só depois de refeito do 
impacto, é que chamou ao seu gabinete os 
jornalistas para anunciar as medidas aue 
estava adotando e falar sobre o infausto 
acontecimento. 

0 deputado Edson Lobão, vice-líder do 
Governo na Câmara Federal, que acabara de 
chegar do interior do Estado, em campanha 
âleitoral, suspendeu todo o seu programa e 
depois de passar algumas horas recolhido, 
disse aos jornalistas sobre a morte do seu 
velho amigo: 

-"0 Maranhão perdeu um de seus melho- 
lía -fw^a a cri ia Vi-? c+wrn a ; T"! a 

res valores de toda a sua história. • Ela 
foi em vida um exemplo de bondade, de amor 
e de resignação. Recolhido a si mesmo, era 
-quase um anacoreta. 

Quanto a mim, devo dizer que sempre q 
amei, como a meu próprio pai. Perdendo-o,é 
como se eu, talvez, tivesse perdido o meu 
Pai- 

Por sua mo ingressei na política do 
estado do Maranhão. Sigo-lhe o exemplo,em- 
bora nunca gossa imitá-lo, porque ele foi 
um exemplo..único, nesta dura paisagem da 
vida publica". 

A vereadora Lia "Varela. y . ex-presiden- 
te da Câmara ^Municipal, disse que "a morte 
de La Roque é um perda muito grande para 
o Brasil, e particularmente para seus ami- 
gos". Mais -adiante. Lia continuou falando 
de La Roque: . 

-"Nao há parâmetros para que se esta- 
beleça, um _comparação neste momento, em 
termos" de vida humana. Ele era único e de 
um personalidade também singular. Tinha 
um coração extremamente bondoso. Na minha 
opinião ele se constituía num paradoxo 
dentro da política, que não lhe cabia". 
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QUEM ERA 

Ministro do Tribunal de ' Contas; da 
União, desde 27 de^agosto de ISSO^, era 
casado com dona Amélia de Marinho La 
Roque Almeida, desde 1949. Natural" de 
São Luís do Maranhão, filho do comerci- 
ante Marcelino Gomes de Almeida Júnior e 
de Marieta La Roque Almeida. Internado 
ha 30 dias no HSE", La Roque, que morava 
em Brasília, tinha várias condecorações. 
Entre elas a Ordem do Mérito Militar,Ora 
dem do Mérito^da Marinha, Ordem do Mé- 
rito ^da Aeronáutica, Ordem do Mérito Ju- 
diciário do Trabalho, Ordem do Mérito de 
Brasília e medalha da cidade de São Tanc; 
do Maranhao. Radicado no Rio de Janeiro, 
desde 17 anos de idade, La Roque, ccmc 
presidente do então Instituto de Aposen- 
tadoria e Pensões dos^Comerciários,cons- 
truiu no Jardim de Alá o conjunto resi- 

v dencial dos jornalistas. A prestabilida- 
. de era uma das principais caracterís- 

ticas de Henrique de La Roque, segunde 
as pessoas que com ele lidavam o dia-a- 
dia. Era uma pessoa simples, católica e 
muito preocupada com a família. La Ro- 
que, que não tinha filhos, de onde esti- 
vesse, procurava sempre manter contato 
com os irmãos Antonio, Maria Cecleste, 
Francisco, Jorge Carlos ou Hélio. 

Henrique^de La Roque Almeida, nas- 
ceu em São Luís do Maranhão, onde con- 
cluiu os cursos preparatórios, bachare- 
lando- se pela Faculdade Nacional de Di- 
reito, no^Rio de Janeiro, ^ ingressando 
como funcionário do Ministério da Fazen- 

. da em maio de 1934, Jornalista profis- 
sional , trabalhou em vários órgãos de 
imprensa, cobrindo o setor do Suprerro 
TVi-fKi ..-.ai 

Tribunal Federal. 
Chefiou um dos- departamento da Câ- 

mara de Reajustamente Econômico, cuja 

função especifica era examinar as dívi- 
das da lavoura. Presidiu o'instituto de 

. Aposentadoria e Pensão dos Comerciários 
(IAPC) de fevereiro de 1951 a novembro 
de 1953. Sua administração nesta autar- 
quia foi marcada pela assistência obje- 
tiva de problemas hospitalares: . fez 
construir hospitais do instituto no -Ric 
e São Paulo e concluiu o do Maranhão. 

Eleito deputado,federal pelo PSf, 
Partido Social Progressista Maranhense , 
em 1958^ exerceu na quarta legislatura 
as funções de membro efetivo da comissão 
de ^ legislação social e suplente . da 
comissão do serviço publico. Foi relator 
da comissão especial encarregada de es- 
tudar a federalizarão da justiça e en- 
carregado do relatório final da comissão 
de inquérito que investigou irregulari- 
dades nos institutos de previdência. Re- 
eleito em 1962 para a quinta legislatura 
duas vezes consecutivas, conquistou a 
segunda secretaria de mesa. 

Partidário do intervencionismo eco- 
nômico, apoiou o monopólio estatal do 
petroleo, das telecomunicações, da. ele- 
tricidade e dos minérios atômicos, con- 
siderando que este quadro poderia ser 
ampliado por imperativos de interesse e 
da Segurança Nacional. Nãc considerada 
imprescindível a reforma constitucional 
para que se promovesse uma reestrutura- 
ção agrária, mas era pela desapropriação 
dos latifundiários improdutivos-; •— - ■ 

Senador em 1974, gela extinta Are- 
na, nrunicipalista, catolico, não apoiou 
proposições divorcistas. Foi indicado 
Tic>-| o -r.nooT Hon+o P-i m ioi ncn-tn r-va-na nríi 
pelo presidente Figueiredo para ministro 
do Tribunal de Contas da .União, onde to- 
mou posse em 27 de agosto de 1980. 

POVO Vfll DOR a LO ROQUE fl 

IUSTQ E MERECIDO H0MEN06EM 

São Luís, (Especial para o "JdT") - A 
iniciativa das lideranças do PIS de Impe- 
ratriz, transformando o comício programado 
para o próximo sábado, na capital econô- 
mica e cultural do Vale do Tocantins, em 
uma grande homenagem popular ao ex-sena- 
dor Henrique de La Roque, falecido prema- 
turamente^ no Rio de Janeiro, teve a maior 
repercussão^em toda a cidade de São Luís, 
lideres_jX)líticos, candidatos, lideranças 
comunitárias e empresariais e estudantes 
classificaram a iniciativa como das mais 
louváveis que devem ser repetida em todo o 
Estado. 0 deputado Edson Lobão, profunda- 
mente chocado com a notícia de seu velho ( 
inseparável amigo, disse ao "Jornal do To- 
cantins", no Aeroporto do Tirirical, quan- 
do embarcava para o Rio de Janeiro, com a 
missão de assistir .as exéquias do ex-sena- 
dor e líder maranhense: 

-"La Roque:, meu amigo e coirpanheiro, 
meu protetor, merece essa homenagem, que é 
justa e merecida. £ preciso, agora, que c 
povo de Imperatriz e do Vale do Tocantins, 
que ele tanto amou e serviu, participe 
dessa homenagem. Eu estarei presente e le- 
varei comigo a minha esposa. Jamais pode- 
ria faltar ajjn compromisso como este.Lou- 
vo a iniciativa dos meus companheiros de 
partido e convido a todos para dela parti- 
cipar" . 

0 jornalista Mureira Serra, gerente- 
regional da EBN no Maranhão e assessor do 
vice-líder Edson Lobão, assim se manifes- 
tou â raportagem do "Jornal do Tocantins" 

-"La Roem IP PTP irm bomom 1 rrn, .cCTíOr' 

homem do mundo. -Amava o povo e apreciava 
distribuir o bem. Era um homem inigualável 
que se alegrava em distribuir p bem. Não 
tinha filhos e por isso adotou todos os 
maranhenses, aos quais tinha como seus fi- 
lhos queridos. Era um político incorrpara- 
vel e tinha Imperatriz cano um verdadeiro 
lar. Para um político, nenhuma homenagem 
se compara aquela que se gossa fazer na 
praça publica, onde o político tem ^ seus 
.naiores encontros com o povo. £ louvável,a 
iniciativa dos líderes políticos de Impe- 
ratriz, filiados ao PDS, que se faça essa 
concentração publica e que a vibração seja 
tão intensa, gara que as vozes de todos 
zheguem aos ceus, onde_está La Roque;, pa- 
ra que ele sinta que não foi esquecido e 
que todos estamos com ele. 0 povo deve es- 
tar la, agora mais^dó que nunca. A presen- 
ça de Edson Lobão é importante. 0 velho 
senador escolheu o degutado para seu as- 
sessor e herdeiro político. Imperatriz que 
nunca faltou a La Roque , não pode faltar 
agora, principalmente quando pode ungir a 
Edson Lobão, seu herdeiro, pelo _ próprio 
senador escolhido, o maior líder de todos 
os tempos no Vale do Tocantins. Vamos fa- 
zer uma festa do coração para quem vivia 
do coração, do amor e do carinho". 

0 jornalista Mureira Serra chega a 
Imperatriz pelo avião de carreira da 
Varig, na manhã de quinta-feira. Vem tomar 
parte da festa e ajudar na sua pracaxação. 
No Vale do tocantinc -o-^uara c vice-lí- 
fedue" "w1^0'..30 *os amigos de La ^Ue e amigos do vice-líder. 


