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Dezenas de Taoiô* 
um estrada provoca- 
rs» acidente ao me- 
iOfdla de ontem. A 
ISS^OÍD foi palco da 
tstógedía qns envol- 
veu um caminlião Mer 
cedes Bens carrega- 
do de mercadorias. 
(PAGINA 12 - POLI - 
CIA) 
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0 futelol amador 
vive Hoje um de se-" 
us grandes momentos 
deste anoi» çocan - 
tins x Corintians f 

fazem a decisão do» 
Ifi tumo da competi 
ção e da Taça Cida- 
de de. Imperatriz 
Detalhes najiãgina»' 
11..: 

«•ír 

VALBER DOURADO VAI 

PARA A VILA NOVA 

Camelôs: o retorno 

aoCalçadâo 

sem autorização 

- Tende a deixar insatisfações- a 
mais "bonita área do setor comercial 
de Imperatriz, embora já tenha pro- 
messas, de que as partes denifiçadas 
serão recuperadas em muito breve: os 
camelos» estão voltando ao Calçadao* 
da avenida Getulio Vargas, sem que1 

para isso tenham autorização da Se- 
cretaria de Obras Transporte e TJrba 

"ÉTj' -redrou- 

w u W ■ U.ca 11C1 jJWUViW p..uct. . -Wiii 
mes, abrigando-os na Praça Tiraden- 
tes. Os comerciantes còm estabeleci 
mentp. fixo já reclmam muito, pois1 

Com o retomo' dps camelqs. cre sce 
a concorrência da venda de vários , 
produtos, (pá.gina 4) 

mm 
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Cursos e festejos 

no MOBRAL 
• - . •! '■ ; ■ V • " 

O radialista Aldemân Costa* 
informou ontem o inicio de cur 
sos profissionalizantes pelo Mo 
vimento Brasileiro, de'Alfábeti— 
zação. G Departamento Cultural* 
do mesmo órgão educador prepara 
os detalhes .finais para * a 
realização dos festejos juninos 
0 diretor do Departamento, tea- 
trologo José Iramár, já definiu 
datas e prevê o êxito da'progra 
mação junina, (página 3) - 

.... 

Valber: muitas' délegaçi 

7 Confirmou-se ontem que .o tenente 
Mario César, da Policia Militar,', pe 
diu exoneração do cargo do delegado 
Municipal de Vila Nova. A saida do 
militar do cargo lhe confiado ainda 
pelo ex-secretário Raimundo Marqueè, 
da Segurança pública, deu-se em vir 
tude de um, curso que será iniciado* 
-em Eiasilia nos proximos dias, e - 
para o qual Mario- césar prepara üis 
criçãoi Com isso, o bacharel Vai - 
ber Dourado, -que já acumula as fun- 
ções. de " titular.do ls- e do 25 Dis - 
tritos. Policiais, assume a mesma ca 
deira na Delegacia Municipal- de Vi- 
la, 11 ova-: . ' : ; , 

<. .. ... i j,P-igana lâ). 

Qs péiiiíados: e os ttláloradores 

A secretária Vânia ,* 
Saddi, de' Cultura, in — 
formou ontem a relação 
de nomes dos partieipán 
tes da Semana da Amos - a \ 
tra Cul.tural- que tive - 
ram trabalhos premiados 
pela Comissão -Organiza- 

dora dos•concursos pro- 
movidos. Entre os vence 
'dores dos. concursos de 
conto, poesias e.dèse - 
nhos, figuram-estudan - 
te s -.de le grau e. poetas 
\imp.eratrizense s que . até 
já" pbblicaram livros. A 

Secretaria de Cultura 
fez questão, ainda, " de 
agradecey a todos os 
órgãos que, direta ou 
indiretamentè, presti - 
giaram a promoção encer 
rada já há algumas sema 
nas,.(Pagina 2) 

Flamenguista comemora conqoista 

Alheios- aos 
protestos e que - 
bra-quebras que * 
fazem no-Bi o uc 
Janeiro os torce- 
dores contra -"a 
venda de Zico pa- 
ra. o futebol ita- 
liano, a nação ru 
bro-negra irpera- 
trizense une-se • 
hoje psra. c^memo-- 
rar a conquista •* 
do título de Cam- 
peão "Rrasileiro , 
da Taça de Ouro 
Ocorrida domingo* 
passado com uma • 
vitoria de 3 x- O 
sobre o Santos Pu 
tebpl Clube Ain- 
da no final . da 
tarde de ontem • 
carros de publiei 

cxdao ar ■ao o: 
to. 

de vermelho e pr© 

lado "volante coim noite à dontro . , damente uniforiát- 
vidçvan os torce- com reunião dos zados e fogos- • 
dores •flaiuengiíis- ^"veíncedores'1 .... na*de artifício mar- 
taf para a grande "" ^ . 
passeata marcada* Praça Tiradentes. carão o transcur- 
para esta manhã , Bandeiras, charan so das comemora.- 
e que deverá ir -ga, foliões devi- ções. 
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O sistema de estação 
repetidora TV - 
triz .está ^endo ítr^n^- 
lliadó para, que nus pró^ 
ximos meses volte aó ar 
desta vez com a progra- 
mação da televisão Edu 
cativa do Rio de Janei- 
ro, se constituindo em 
mais uma opção para o \ 
tele spectador imperatri 
zenseV > 

0 assunto foi trata 
do em Brasília, quando * 
da. recente estada do » 
prefeito Eiquene na ca-- 
pitai Federal. Ontem,pe 
la manhã o Prefeito Mu- 
nicipal" receheu úm comu 
nicado que d seu pedido 
para a geração de -ima - 

• ■ : t 

gens da TVE, foi ofici- 
almente liberado. 

• : Enquanto isso, o 
Assessor'de Comunicação 
Social, Marcelo .aoarx-' 
gues, já iniciou conta- 
tos com o secretário de. 
Obras Transportes e Div 
banismos, Antonio Rocha 
para que proceda a ime- 
diata recuperação do • 
prédio onde funcibnará.V, 
a TV Imperatriz canal 4 
bem como manterá conta- 
tos com técnicos espe - 
cializado-s no assunto , 
para a recuperação de 
equipamentos e remonta- 
gem do transmissor, me— 
sa de corte, vt e ou '- 
trós. -t , ' 

por outro lado, o 
prefeito- Ribamar Fique- 
ne acredita que até o 
final do mês de julho a 
TV Imperatriz já esteja 
em ligação direta com o- 
telespectador do municí 
pio e toda região Tocan 
tina. Para isso, os con 
tatos'estão sendo manti 
dos e trabalho para a 1 

instalação dos equipa — 
mentos técnicos deverão 
se processar sem maio — 
res problemas. "Tudo é 
uma questão de nacien - 
cia. E« nrocedendo des- 
ta haveremos - » 
de reativar a TV 
Imperatriz", disse/ o 
prefeito. ; 

os 
v, 

apoio e aponta 

da Semana Cultural 

A secretária de uulmira, Vânia* 
Saddi, agradeceu ontem, o apoio da 
imprensa local pela ampla divulga - 
çao, e aos patrocinadores que, cola- 
boraram para o gránde êxito dareali 
zaçao da I, Semana- Cultural., Fal ando 

'.Ç. t JOM, a da 

^9 lugar - Caio JúliS de Olivéi 
ra, 16 pont os• Impéradòr júnior. 

- 3^ lugar - Denise, 14 pontos. - 
escola São Francisco.- 

DESENHO ItTFÁRTIL - 12. a 4? 
RIE , u 

SE 

da participação cóletiva da comuni- ~ ~ 
dade imperatrizense na promoça,o,nao 
esquecendo de ' frizar. nomi-nalmen 
te -os patrocinadores;- Prefeitura Mu- 

de Araújo, 17 pontos - èdcola"Muni- 
cipal Tocantins.' ' - . 

•29 lugar - 'Lázaro. Silva Lima,14 
pontos - escola Municipal Tocantins 

nicipal, Armazém Paraiba, Juçara • 
Clube, Casa Caroti, Câmara Munici 
pai, Bradesco, Academia do Corpo,A- 
cademia Budokan, Academia de Bailet 
Conceição, Escola Tren^xnho do ABC, 
Escola Municipal Princesa Isabel e 
Colégio Imperador. 

OS MELHORES DA PROMOÇÃO - - , 

■JO . _ n/To w TT>1  
— iucu.J.CÍ üxzia. HlCiJ-lXC O JJXJ-UO., 

13 pontos - são José de Ribamar. 

ATE 

Segundo o boletim oficial, da Se- 
cretaria-de Cultura, a participação 
dos artistas locais foi muito opor- 
tuna, contudo os melhores trabalhos 
e que receberão prêmios, sap os se- 
guintes: 

' DESENHO INFANTIL - PRÉ 

DESENHO JUVENIL - 59 SERIE 
0 24 GRAU . . r/ "■ 

19 lugar - Romúlo Sousa, 20 pon 
tos - Evangélico Imperador. 

29 lugar- Rossana Souza Santos, 
14 pontos, Evangélico Imperador. 

'39 lugar - Fabiana C. Saddi, -14 
pontos - Evangélico Imperador. 

GINCANA CULTURAL 

19 lugar - Vanildo Fernandes Ma 
ia, 17 pontos - escola são Fraileis- 
co. 

19 lugar - Colégio Municipal * 
Dorgivai Pinheiro; 

- 11'tarefas, cumpridas 
29 lugar - Comunidade Educacio- 

nal Imperador. 
- 06 tarefas cumpridas 

.t -m 

do Tocantins 

DIRETOR-EXECüTIVO; Marcelo Rodrigues 
REDATOR-CHEFE; Juriyê de Macedo , Fi,]^,..^ 

0 JORNAL DO TOCANTINS - Adminis - 
tração, Redação, Oficinas p Publicida- 
de.: ' ■' _ 

Av. Bernardo Rayao n9 1188 * Tele 
fone; 721-0606* Telex: (091) 1703. 

Os conceitos emitidos em colunas' 
e artigo sao de responsabilidade de se 
u.s autores e - nem sempre refletem 
■opinião do jornal. Os originais nao 
são devolvidos ainda que na.o publica - 
dos-.- 

CONTOS v. 

19 lugàr - Gordas Quebradas, 
de Frank Baáfros - 28 pontos. j 

29 lugar - Um encontro%à Meia - | 
Noite, de Edmilsòn "Sanches.- 23 pon a 
tas. ' " - ; ' . 1 

...POESIAS, 

19 lugar - SÉCULO XX, de Francis 
có Viana de Queiroz - 37 pontos. 

29 lugar - CENAS, de Edmilson . * 
Sanches, 34 pontos. 

MEXA-SE 

"11 de.junho, Sabado - Dia, ao 
Santo Remédio". Você já viu por 
aí esías poucas letras que dizem» 
tudo. Você já ouviu na televisão* 
e'no rádio, independentemente . de 
canal ou estação, estas frases e- 
laboradas- pelos Ministérios da 
Previdência e Assistência SociT 

al e da Saúde. Mas isso não signi 
fica dizer que faz parte de mais 
uma campanha de demagogia do Go - 
vemo Federal. Estás frases visam 
acima de tudo, evitar que a suh • 
família seja. abatida por um mal 
incurável; a paralisia infantil. 

Em 1980 foram pouco mais de , » 
mil casos; em 1981 este número 
foi reduzido para cerca de 15ü ca 
sos; em. 1982, apenas 63 crianças* 
foram internadas em hospitais das 
diversas cidadès brasileiras por- 
tanto paralisia. No final deste a 
no, finalmente, é necessário * 
que se registro um caso; que os 
médicos especialistas vejam-se o- 
cupados com doenças curáveis. A 
paralisia infantil ainda assusta* 
é verdade, as autoridades-é todas 
as famílias brasileiras. Mas o 
extermínio desse mal depende 
ca e exc-T ^i sivemente de você . 

0 Ministério da Saúde e o Mi- 
nistério, da Previdência;e -Assis - 
tendia Social7já distribuiram 

do r 6 "Brasil.- A ■ c.ampanhá' de-1 vadina 
çaò conta a poliomièlitebcóméça '■ 
dentro de. poucos dias, mais.preci 
samente no- sábado., dia 11. Para e 

39 lugar - Vida no .Campo, de 

,J.J  -X 

Marinete Davanso pschoto, 28 pontos 
A secretária Vânia-Saddi, infor- 

mou que os trabalhos não classifica 
dós, pelo esforço deapreendido, re- 
cebe rão um G.e rtificado . de Honra^ ao 

J. . 

do pela paralisia infantil,, basta 
levá-lo e um dos ]â-ostos de vacina 
ção distribuidos por toda a cida- 
de. Haverá filas,' é bem verdade , 
mas esse você terá prazer.de en - 
frentar. Um minuto ou uma hora na 
fila evitará que seu filho fique*, 
por todo o resto de sua vida sen- 
tado numa. cadeira de rodas, alhe- 
io aos fatós bons e ruins que lá* 
fora estarão acontecendo. Neste 
dia,, seu filho precisa de uma ' a— 
tenção toda especial de sua parte. 
Nunca esqueça que "q santo remé- 
dio"- és essencial para á marnuten - 
ção da felicidade em seu lar. Seu 
filho de 0 a-.4 anos de Idade deve 
e precisa-., ser "vacinado. 

Contribua, você, também, para, 
que nos primeiros meses do próxi- 
mo ano o Governo Federal anun - 
cie nas televisões, nos rádios, e 
nos jornais: "em 1980 foram pouco 
mais de mil casos; em 1981 esté 
número foi reduzido para cerca de 
,150 casos; em 1982 : apenas 63- 1 

crianças finternadas em hos- 
pitais de diversas cidades brasi- 
leiras portanto paralisia; em 
1983 não- foi; registrado sequer um 
caso de paralisia infantil, gra. V 
ças a campahha de vacinação con - 

; tra a póíi^nielite". ^ NO DIA 11 
DE JUNHO; LEVE SEU FILHO A pU F0S 
TO DÈ VACINAÇÃO... APUDA FALTA U- 
MA GOTA!' . 
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ALVES DE SOUSA 

ESTIGMATARIO FENOMENAL 

LEONILDO ALVS3 DE SOUSA 

Se acontecesse -um-fenomeno , e a^egida tmanst-prcianclo no rosto -, 
' còsuiog^niço de ' , > , ^ de todos, 

• - Eetrôgradaçao no tempo e as - _ '. o véu áa ;satisfação .ôe- paz 
S--'-í. , ■ "... est,ações c ont agi ante 

í Seteoroiogloás corresse- para ' Para-esperança: íeiiz etraçar um. ;.: 
alcançarem . . _ povo! 

- As Iioras^idas e oâ dias passados.. 3u queria ver todos os instantes 

E o ^computador do tempo captasse^ _ Jf K-n;ieay! 
fel-es 

As lembranças feli-zés dos casos' poõps os ^.x-^-ànu-o - vida âs 
/ , ■/ • •• e nos 

Entregasse "um filme de ^-do com-um ' J vr startes^ felizes da 
Registro dos fatos gravados,.. s . íodos os,anotar • vida de 

A terra, por sua vez, no movimento , 
.De transirão retrogradasse^ do ^^^^ante.s.felizes |m", ^ 

■ movimento i aue Slvis 
De totação ret omasse, num ^processo Carltava Seus eventos, ■' , * 
Longitudinalmente assimilável^ s q que Cristo fazia na infância 
Assim como, prenizemos o futuro 

em dias 
como 

Que virão, 

icontecessí 

; Em gue revivêssemos os dia^ 
' ■ 1 O' 

m.h 

• Acontecesse-um futuro—de- 
re^írograâaç áo 

Divino, se Santos eràm seús 
intentes... 

Hao queria nenhuma tristeza 
jjéssa retregradação . do futuro- 

Eu queria ver somente coraçoes 
amantes 

Colheria somente as"glórias e 
l ' , as "belezas 

Dos instantes felizes que os 
■^-nos cantaram! ... 

ffüIMAEAES JÚNIOR 

Hoje! um dia sêi;o e malcriado; 
parece -que Deus náo teve o cuidado 
de fazer este dia só para mim. 

POLIV ALENCIA 

Até o sol esta-diferente, 
náo está escaldando a pela da gente, 
e a xarae parece que nao vai ter fim. 

judelino Pereira da Silva 

As pessoas caminham agitadas, nas ruas 
comprando presentes para as familias suas, 
pois se aproxima a data dò Natal.. 

Enquanto eu fico com meus pehsamentõ, 
esperando visitas a qualquer momento, 
a rotina lá fora segue normal " 

Pior é ,ficar na expectativa- 
sabendo que toda essa gente cativa 
vem,me acordar para a comemoração, 

pois hoje e dia" do meu aniversário 
e aindá náo recebi o meu salário 
para preparar a recepção. . 

porem tenho fé que aconteça'a surpresa, 
e tudo vai dar certo, eu tenho certeza 
que a alegria vira para me, alegrar. . 

So nao quero que sintam a música triste 
e despertem todaffõlia que .existe, : 
pára vir me ^ parahehizar. 

X noitinha eu quero ficar sozinho, e 
que hao me .incomode nem meu vizinho, 
para pègar meu violão e cantar... 

... cantar para aqueles que nao vieram, 
j para todas as coisa» que -ja. mu flagro*! 
1 pensar*.. pensar,,, pensar... pensar... 

AZUi,- , 
rosa, poloridc,- 
verde, branco, incolorj 
o céu é azul em 
todos os ares. 

Branco, ■ ■. 4 ■ 
prateado» vermelho, 
mulficolor,' -, „ v ' 
o sol é "branco 
ém todos os horizontes. 

0 mesmo Deus 
estendeu .os céus, 
idealizou os matizes, 
erigiu as colinas, 
plantou os regaços; 
com mãos de'.artista, 
mente de poeta, 
punhos de aços. 

■"Belém dé Maria- Be. 

í)ia 5 de junho comemora-se • 
em todo o universo o Dia -i - 4o 

Meip Áínhiente.- 
A Ecologia foi posta em base 

solida para èstúdo inicialmente 
na Suíça, em 1.892 - por T. A. To- 
rel. ; ; 4 

No Brasil a Ecologia foi in- 
troduzida oficialmente em 30 de 
outubro de 1.973 com a criação da 
SEMA (Secretaria Especial do Meio 
Ambiente) no governo Presidente • 
Médice. '■ ' ' ' f 

Ecologia - Alex Brasil 

Ás árvores, com flores e frutos » 
não faltarão para você que vive » 
agora. 
Ainda existe muito verde na face» 
da terra, para todo mundo brincar 
com a esperança- 
Você não morrera de fome por fal- 
ta de alimento. ^ : 

Ainda existem muitos animais para 
você se divertir com tanta matan- 

ÇaV _ • % ■ / 
Você não morrerá de sede por fal- 
ta de, água potável;, -■ ainda exis- 
tem bilhões de litros para você ** 
despejar o veneno de suas fábri — 

. cas. "; ' • .• ' y ,4 ■ _ 
Você não destruirá toda a" nature- 
za, pois as, í^servas existentes * 
são mais" duradouras que seu efême 
ro tempo de vida, na face do pia 
neta. " _ 
"Más seu filho,: seu neto, o futuro 

de oxigênio. Morrerão de sede ' o 

•H 

I 

Verdes, 
amarelas, vermelhas, violetas^ 
fortes, perfumadas; 
as mavas são verdes em' 
todos'os solos. 

iorne, se voce viver o prqsente 
pensando so em você, de maneira » 
tão egoistica, aqui, agdra, pen - 
sándp- só no momento, sem olhar » 
com o coração os homens- que 
virão. - 
'Por favor, viva o presente, res—- 
peitando a natureza, como se no r 

faturo você ainda fosse nascer,po 
is o futuro somos-nós, renascendo 
em nossos filhos, em nossos netos 
em novas gerações em novos so- 
nhos! : . ■ 

Com a .participação dos alunos» 
do "Graça Aranha" será realizada* 

a passeata ecológica no Dia 6 
de junho as 7*30 horas — saindo » 
da Calçadão até o centro de Ensi 
no de 22 grau Graça Aranha. 

Noite Triste 

Carlos Brito 

Quando a chuva começar a cair, ' 
0fvento sopra lentamente. 
Os dias sao melancólicos, 
As noites desertas. 
A vida é um mar de ilusões. 
Tudo é abismo. 
Nada'fica gravado. - 
0 tempo morre depressa; 
5. luar morre depressa; 
As ruas uma pura ilusão. 
As palavras perdem a cadência; 
Os carros am barulhò descomunal* 
0 destino de um poeta; - . 
Se perde nas curvas do tempo; 
Nos olhos da poesiá; 
Nos - horizontes muito" além.-.. 

JS-;. 
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nm auíbiente qàe vein se 
tomando tradicional e a 
Clmrrascaria e Peixaria 1 

"Beira Ei o". 0 flutuante e 
"bem arrumadinlio e o atendi 
mentò é de primeira quali- 
dade, não falta nada, é só 
pedir. 

Ho meio da semana", que 
esteve num especial.jantar 
no Beira Rio, foram os se- 
cretários municipais e es- 
taduais. Os visitantes não 
cessaram os elogios, prin- 
cipalmente do sabor ■ do 
peixe de água doce. 

Para. quèm gosta dos 
bons momentos nada melhor' 
que, marcar presença no Bei 
ra Rio, para-saborear um 
gostoso peixe frito ou mes 
mo o famoso cozido acompa- 
nhado de ensopadinho. Tudo 
no capricho... 

íc0 

V 

INTEGRAÇÃO DA"S0 MARMITAS" 

Especialistas em pratos 
super gofetosos SÓ MARMITAS 
oferecerá ua noite de ter- 
ça-feira um especial jac- 
tar americano aos deputa — 
dos federais e convidados» 
que se reunirão no Juçara' 
Clulí. ... 

D. Dirce, gente muito ' 
fina, promete que a recep- 
ção será uma das melho 
res. 0 capricho não falta- 
rá, para faze^ lembrar « 
aos ilustres v itantes » 

que Imperatriz um bufet ' 
dos melhores na região. . 

Ontem, ò nosso amigos» 
da SÓ MARMITAS comentavam» 
da satis fação em servir es 
te jantar aos 35^deputados 
federais que virão a nossa 
cidade para tratar de as- 
suntos de interesse de nos 
sa gente no garimpo. "Gos- 
tei da participação coleti 
va. Mais ainda, do capri - 
cho que será dado.a essa 
jantar". 

Quem o conheceu sem 
barba, ainda recorda. Este órgão que padece» 
é © vereador Leo Pranklin. por falta de apo- 
(arquivo 1.980). '■ io para um melhor 

trabalho. 
' Entendo, que. o 

recusa a regional de saúde 

0 ex-prefeito» medico^Carlos .Amo novo tempo. "Boto 
o medico Carlos » rim,' foi muito. . » fé no seu traba - 
Gomes de Amorim, correto em não a- lho e acredito, » 
voltou a recusar» ceitar a proposta plenamente na sua 
o convite que. lhe afinal e' hora de, atuação na área » 
foi feito" pelo se recomeçar para um da saúde", 
cretário de. Saúde 
do Estado, para »' 
assumir o comando 
da Regional de 
Saúde. 0 Dr. C ar- 
los Amorim, con- 
forme disse, está 
querendo,voltar a 
manter contatos » 
diretos com seus» 
antigos clientes, 
gente que, lhe gos 
ta muito, " ao in 

a ves de ocupar um 
Emprc sário Ribamar Cunha e fa- 

mília, remidos o participando » 
dos bons monentoc fe-stivos do. nos 
sa grande Imperatriz. 

crP 
□ □ 

PROARmi 

MONTAGEM DE FILMETES PUBLICITÁRIO 

FILMAGENS VÍDEO - CASSETE 

COBERTURA E REPORTAGENS DE 

CASAMENTOS E ANIVERSÁRIOS 

COMO GRAVAR A IMAGEM VIVA 
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*** Hoje a festa popular 
vai acontecer na Praça Ti- 
radentes. Ontem foi comuni 
cado"através de anúncios 
que a torcida do plamengo» 
tem um encontro para um • 
carnaval, pelas comemora — 
ções do titulo.de campeão» 
brasileiro-83 • Pelo que- • 
se comenta a Tiradentes fi 
cará super lotada: "Quem » 
for Flamengo"... 

*** a dirtora. Segional 
do Edurural, Eliane Arau — 
jo, tem demonstrado o 
maior empenho no trabalho» 
educacional.'Na sexta-fei- 
ra, reuniu-se com o prefei 
to Piquene e tratou de as- 
suntos importantes. Eliane 
var agilizar o prodesso ar 
quitetonico para a implan- 
tação, de mais escolas no 
Convênio prefeitura/Eduru- 
ral. Parabéns. 

*** Viajou ontem, para • 
São Luís, o"nosso colega • 
Antonio Costa. -O ilustre „• 
jornalista foi rever seus 
familiares e tratar da- mu- 
dança para Imperatriz, de- 
finitivamente. Costa retor 
na a Imperatriz amanhã a 
noite- e já na terça-feira, 
,estará.no batente. 

*** 0 secretário de Cul 
tura do Estado,- Joaquim I- 
tapary, no encontro manti- 
do com a secretária munici. 
pai de Cultura, Vahia Sad-. 
d.i, disse estar maravalha- 
do :Com as idéias da titu- 
lar da pas^a do município. 
Agora, haverá uma disposi- 
ção do órgão estadual em 
ajudar ainda mais o órgão, 
municipal. "Quem ganha é o 
nosso povo". 

*** Regis/Socorro gen- 
te que vein cuidando há mui 
to tempo da alimentação de 
nossa gente capricharam • 
.no ■almoço oferecido pelo » 
GETAT - quando da recente» 
visita na região dos minis. 
tros de Estado. 0 Boi na 

Brasa, ainda continua, man- 
da sua brasinha nos cora - 
ções dos, amantes de bom « 
churrasco. "Valeu gente fi 
na". 

*** Na proxijna terça - 
feira chegam em .Impera" - 
triz, os 35 deputados fede 
rais,. que procedem de Bra- 
sília. A comissão da Gama- 
ra dos Deputados vai reu- 
nir lideranças locais para" 
uma visita a "Serra'Pela— 
áa". Depois, o encontro na 
região. - este município - 
se ra com os garimpeiros 
"Defesa dó Ouro". 


