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AIDS: dois casos em 

Açailâdia 

Presidente da 

Câmara ameaçado, 

denuncia Queiroz 

0 vereador João Queiroz de 
Alencar, 19 secretario da Câmara 
de Açailândia, através de car- 
ta assinada, denunciou ao Jornal 
de Açailândia que o presidente da- 
quela Casa, Gervâsio Serafim, esta 
encontrando^serios obstáculos na 
sua gestão â frente da direção da 
edil idade açailandense, os quais 
estariam sendo criados por dois 
opositores: os vereadores Salmon 
e Del"icio Lopes. 

Ainda na carta, Queiroz 
afirma ter presenciado uma^discus 
sâo entre eles em um escritório 
particular, onde houve um encontro 
dos mesmos, "para tentarem coagir 
o presidente, mas como houve recu- 
sa, ocorreram trocas de palavras 
que ofenderam moralmente o presi - 
dente, e__ate ameaças contra ele". 

João Queiroz lembra que Ger- 
vâsio foi eleito presidente da 

Câmara "na^ultima hora", como 
candidato único, e acrescentou que 
os dois vereadores foram quem a- 
poiaram gara que Serafim assumisse 
a presidência da Casa. Com isso, 
assegura ainda João Queiroz, "eles 
achavam que o presidente entraria 
no esquema do qual fazem parte.Co- 
mo isso nâo houve, e se sentindo 
contrariados, tentaram denegrir a 
imagem de Gervâsio". 

GRANDE CARAJÁS VAI 

SER INTEGRADO 

O ccordemdor estadual do 
Program Grande Carajás, Mateus Ne 
to, falou â inprensa de São Luís 
da importância da integração do 
Grande Completo Carajás aos vários 
programas especiais de desenvolvi- 
mento regional. 

Mateus Neto ressaltou a im - 
por tá rc ia da participação das popu 
lações das áreas abrangidas pelo 
Program Grande Carajás nas trans- 
formações pelas quais passa o 
Estado nesta fase de desemolviraen 
to. Essa participação, segundo ele, 
poderá ocorrer através da criação 
de comissões que levem propostas 

da conunidade aos governos munici - 
pai, estadual e federal. 

As principais áreas atingi - 
das pelo Programa Grande Carajás, 
selecionadas pelo governo, são as 
áreas abrangidas por São Luís e 
mais sete municípios, Santa Inês, 
tantón abrangendo oito municípios 
e Açailândia, abrangendo dois muni 
cípios. 

A temível e incurável doença 
que se alastra por todo o mundo ja 
e,hoje, taraSem, motivo de muito 
temor e precaução por parte da po- 
pulação açailandense. 

Na cidade correm fortes co - 
mentírios, inclusive até dentro da 
prípria classe medica, que dizem 
que em Açailândia ja teriam sido 
constatados pelo menos dois casos 
de AIDS - SÍndrome de Iraunodefici- 
ência Adquirida, que ate agora os 
cientistas ainda nao encontraram u 
ma formula para combatê-la. 

De acordo com informações de 
uma medico de Açailândia, que acrc^ 
dita na existência dos dois casos 
na cidade, uma das vítimas da 
AIDS e uma mulher, migrante do Sul 
do País. 

Consta que nao teria sido 
feito ura exame específico para com 
provação da doença, mas pelos sin- 

tomas apresentados pela mulher, o 
medico acredita que ela esta afeta 
da pela doença. A AIDS provoca 
ernagrecimento, manchas permanentes 
na pele, alem de diarréia. 

Segundo ainda as informações, 
o outro caso de AIDS em Açailândia 
envolveu ura rapaz, a primeira ví- 
tima fatal da doença na cidade.Os 
seus familiares nao falam sobre o 
assunto, mas pelas recomendações 
de médicos que assistiram a vítima 
num centro bastante adiantado do 
Pais, nao ha dúvias de que o 
rapaz faleceu acometido de AIDS. 

Ura médico local acredita que 
uma das causas da projjagaçao da 
doença era Açailandia e o grande 
fluxo de pessoas com passagem, pe- 
la cidade, era decorrência da estra 
da Belera-Brasilia, alem da migra - 
çao estimulada pelo acelerado de - 
senvolvimento do município. 

Caíeteira tomou posse 
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EpOcUco CaúeXeÁAa: íiwmhãc tm novo gov&inadoi. 

Eleito nas eleições de 15 
de novembro gassado com uma assus- 
tadora votaçao, tomou posse â freji 
te do Governo Estadual, o ex-depu- 
tado federal Epitâcio Cafeteira,em 
cerimônia bastante movimentada, o- 
corrida no^último domingo, dia 
15, no Palácio dos Leões. 

Na posse ae^Cafeteira esti - 
veram presentes vários políticos 
da Região Tocantina, dentre eles 
os prefeitos José de Ribamar Fique 
ne, de Imperatriz, Raimundo Pimen- 
tel, de Açailândiaj^ e outros, alem 
dos deputados Petrônio Gonçalves , 
Leo Franklin, Raimundo Cabeludo, e 
vereadores. 0 presidente José Sar- 
ney nâo participoujla posse do no- 
vo governo, pois nâo pode se auseji 
tar de Brasília. 

Epitâcio Cafeteiria sucede a 
Luis Rocha que, para a Região To - 
cantina, foi um dos piores governa^ 
dores que o Maranhão jâ teve, pois, 
pelo menos ao Tocantins, nâo trou- 
xe qualquer benefício. A população 
acredita que o novo governo nâo re 
pita essa desastrosa admioistraçao 
de Rocha, e para que nâo aconteça 
isso, espera que Cafeteira cumpra 
as suas promessas feitas durante 
a campanha eleitoral, ainda mais 
porque ele^tem que honrar a esmaga, 
dora votação que recebeu da região 
que- lhe depositou um voto de 

conf iança que se espera que seja 
respeitado.^ 

Através do JA, empresas e po 
iTticos enviam mensagens de sauda- 
ções e confiança ao novo governa - 
dor. 

prazo 

Na manhã da ultima quarta - 
feira, patrulheiros da Policia Ro- 
doviária Federal voltaram a agir 
contra oom os feirantes instalados 
âs margens da Belém-Brasília e, co 
mo fizeram anteriomente, derruba- 
ram três barracas recdm-erguidas , 
talvez como forra de intimidar os 
barraqueiros que insisten em perra 
necer no local. 

Os feirantes inforraram que 
as barracas foram destruídas por 
un trator da prefeitura, e que o 
DNER deu ura prazo de cinco dias 
para que todos ^eles se^retirem da 
área scb o domínio do ôrgao. O 
prazo, portanto, expira nesta se - 
gunda-feira. 

Associação dos varejistas' 

de came tem 

nova diretoria 

Foi empossada, na ultima sex 
ta-feira, a nova diretoria da Asso 
ciação Profissional do CCmércio Va 
rejista de Carne Verde de Açailân- 
dia. A posse ocorreu âs 19h no sa- 
lão social da Loja Maçõnica, segui 
da de um jantar de congraçamento , 
onde foi registrado um grande nume 
ro de presenças. 

O Jorrai de Açailândia e ou- 
tros órgãos de inprensa, assim co- 
mo representantes de associações , 
sindicatos, clubes de serviços e 
de outros segmentos da sociedade , 
foram especialmente convidados pa- 
ra participar do evento. 

AO LEITOR 

Devido aos constantes (e 
exorbitantes) aumentos de preços 
do material grafico e, consquen- 
teraente, da mao-de-obra, tivemos, 
embora não fosse a nossa vonta- 
de, que reajustar o preço do 
jornal para CzS 5,00, que passa 
a vigorar a partir de hoje. 

Esclarecemos ainda que de 
vido a imprevistos de última ho- 
ra, o JORNAL DE AÇAILÂNDIA dei - 
xou de circular na semana passa- 
da. 

Esperanüs a acreditamos na 
compreensão de todos. 

A DIREÇÃO 
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Ronda da 

PREPARANDO 0 TERRENO 

Na reunião do PFL, encre 
os assuntos mais discutidos fo - 
rara: A criação de diversos depa£ 
tamentos, nos quais figuram o di^ 
reito e defesa do consumidor.de- 
fesa e direitos humanos, defesa 
da mulher brasileira, alem da 
escolha do provável nome do futu 
ro candidato a prefeito, que 
entre os mais discutidos esta o 
nome do Sr. Leonardo Lourenço de 
Queiroz, que alem de ter sido o 
prefeito era Minas Gerais de uma 
determinada cidade, goza de gran 
de prestigio em nossa cidade. 

********** 

BUSCA E CAPTURA 

Ja que a Policia de Açai - 
lãndia esta procurando se adap - 
tar da melhor forma possível cora 
o pouco recurso a sua disposição 
seria id«al que o Delegado Jo-? 
se Maria Rosas pusesse em prati- 
ca uma seção de Buscas e Captu - 
ras como meio de prevenir, tiran 
do de circulação os marignais 
que' ainda andam as soltas pelas 
ruas da cidade. 

*********** 

TELEX AO MINISTRO DA 
AGRICULTURA 

Diante da situação reinan- 
te no meio rural, onde os agri - 
cultores sofreram perdas com a 
falta de chuva, o Deputado Esta- 
dual Petronio Gonçalves dos San- 
tos enviou.no dia 4/3 um telex , 
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ao Sr. íris Rezende, Ministro 
da Agricultura, solicitando anis 
tia dos créditos agrícolas con - 
traídos pelos agricultores para 
a safra deste ano. Eis o telex 
na sua integra: 

Exroo Sr. 
íris Rezende 
D.D. Ministro da Agricultura 

Como em todos os anos VG Agri 
cultores da nossa região tocanti- 
na contraem junto aos bancos VG 
emprástiraos para o plantio PT ne£ 
te ano não houve chuvas suficien- 
tes para a germinação VG em cons^ 
quencia disto VG houve perda to— 
tal de toda agricultura desenvol- 
vida PT. 

Atendendo ao apelo dos agri - 
cultores VG. sentimo-nos na obri- 
gação de comunicar tal fato e sa- 
bendo do profundo interesse de 
vossa excelencia pelo assunto VG 
venho através deste VG solicitar 
anistia pelos cre'ditos agrícolas, 
contraídos para a safra deste ano 
VG em virtude dos lavradores nao 
terem como honrar seus compromis- 
sos PT. 

Contando com sua compreensão 
e colaboração VG esperamos evitar 
conseqüências catastróficas era 
nosso meio Rural. 

SDS, 
Petronio Gonçalves 
Deputado Estadual-Ma 

*********** 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 

Francisco Moura (Chiquinho) 
em contato cora o JA, fez questão 
de frisar bem o que é a Associa- 
ção Comunitária e como ela e"cora 
posta", para que nao pairem duv^ 
das sobre tal obra. E para tanto 
diz o seguinte: "Cora o firme pro 
pósito de melhorar as condições 
sociais da chamada "plebe" açai- 
landense, um grupo de cidadãos 
do local resolveram de comum a - 
cordo fundar esta associação pa- 
ra atender às necessidades desta 
classe. Esta Associação é corapos 
ta de um CONSELHO EXECUTIVO, um 
DELIBERATIVO e um CONSELHO FISCAL 
que era conjunto tomar ao todas 
as decisões para pleitear junto 
aos orgaos competentes as doa - 
çoes e subsídios necessários que 
serão revertidos para as camadas 
carentes. A prioridade será no 

sentido de promover mutirões pa- 
ra construções de salas de aulas, 
parque de recreações, núcleos ha 
bitacionais etc. 0 segundo pas- 
so será a criação das associaçõ- 
es de Bairros para juntar as for 
ças e lutar em prol da comunida- 
de. Em se tratando de uma asso - 
ciaçao voltada para o bem comum, 
acredita-se que em breve espaço! 

de tempo seja reconhecida como 
de utilidade Publica Municipal. 

*********** 

ESCONDENDO A REALIDADE 

Determinados colégios parti- 
culares de Açailandia passam a 
exigir dos alunos, inclusive dos 
bolsistas e dos professores, que 
os mesmos venham muito bem traja 
dos para adentrar ao recinto. 
na muito bonito, sem duvida, mas 
se a situação financeira permi * 
tisse que tal fato aconte - 
cesse. Só que a situação desses 
alunos chamados de "bolsistas"e 
dos professores de um modo geral 
e difícil como todo mundo sabe e 
entende muito bem, portanto nao 
sendo segredo a ninguém. Roupas 
elegantes e bons sapatos que 
para muitos (inclusive certos di 
rigentes de colégios) e sinonimo 
de "status " não mudará 
em nada a triste realidade. 

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

BOLSA POLÍTICA 

Não se sabe porque a Pre - 
feitura Municipal tomou a deci - 
sao de favorecer ura único cole 
gio em fornecer suas bolsas esco 
lares. Em Açailãndia são diver- 
sos os estabelecimentos particu- 
lares de ensino que atuam colabo 
rando com o desenvolvimento do 
hfctnicipio e que desta vez se vi- 
ram privados desta bolsas que 
tanto poderiam ajudar no orçaraen 
to dos raesrnoç, já que as dificul 
dades encontradas pelos colégios 
sao idênticas. Na realidade, os 
critérios adotados pela Prefeitii 
ra nao estão bem claros para 
tal atitude. Mas ao que tudo in- 
dica é que a politicagem começou 
a intervir no setor de ensino de 
uma forma bastante desonesta.Dan 
do com uma mão e num futuro bas- 
tante proximo retirar com a ou - 
tra. É o velho joguinho com as 
cartas marcadas. 

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

SEM LIVROS 

... Continuando o assunto 
sobre os colégios. Mais um ano 
letivo se inicia e as perspecti- 
vas nao sao nada boas, principal_ 
mente aos estudantes. Enquanto 
tem colégio (s) exigindo de to - 
dos uniforme impecável, a cidade 
nao conta ainda cora sua tao espe 
rada e prometida Biblioteca Pu - 
blica. Mais uma vez, caberá aos 
estudantes darem seus "pulos" pa 
ra aprofundar mais seus conhe- 
cimentos. 

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

REUNIÃO DO P.F.L. 

Dia 01/3 estiveram reunidos 
os componentes do PFL de Açailãn- 
dia. 0 assunto como era de se 
prever -"A estruturação do parti- 
do", e para tal estão renovando 
todas as filiações, com o pensa - 
mento voltado para a próxima cam- 
panha eleitoral. 0 partido esta 
composto da seguinte maneira: Pr£ 
sidente: Manoel Cícero França, Vi^ 
ce Presidente- José de Deus Sam- 
paio, Secretario-Francisco Galdi- 
no de Lima, Tesoureiro-Antonio Pi_ 
nheiro Neto, 19 Suplente-Eronil— 
des Gonçalves Pereira, 29 Suplen- 
te-José Vieira Lima, LÍder-Joao 
Vieira de Oliveira, Delegado- Rai^ 
mundo Telefre de Sampaio, Suplen- 
te-Roldão Alves de Souza e o Pre- 
sidente de Honra do Partido Sr. 
Leonardo Lourenço de Queiroz. 

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

SAINDO DAS CINZAS 

Nem desapareceu ainda o 
cheiro da campanha eleitoral pas- 
sada e começa a aparecer das cin- 
zas os grupos novamente interessa 
dos na partilha dos votos. Todos 
se esquematizando o juntando suas 
forças porque uma nova batalha ir» 
começar. Desta feita o povo nao 
sofrerá o assédio dos candidatos* 
de fora. Tudo se resume nos seus 
setores. Cada um dentro de suas 
fronteiras (municípios) . Cada um 
desses propensos candidatos, des- 
fiando seus rosários de vanta- 
gens e bondade, como se nunca ti- 
vesse atuados em políticas passji 
das apoiando determinados candida 
tos quando prometeram mundo e fun 
dos e logicamente nao cumpriram. 

IO1 

'►Ir Lüixi. 

PECUÁRIA LTDA. 

O supermercado do fazendeiro 

Produtos veterinários, vacinas, arreios, calçados, 

ferragens, sementes, rações, etc. 

Av. Des. Tácito de Caldas, 132 - Fone: 736-1633 - Açailãndia - Ma. 

agronorre 
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lldom fala sobre plano de governo 

Procurado por este jornal , 
o atual vlce-prefeito de Impera - 
triz, sr. Ildon Marques de Sousa , 
nos fez uma panoramica de como ele 
ve ura governo voltado para a nossa 
região. 

Depois de um longo contato 
com a reportagem, Ildon Marques 
mostrou-nos, inclusive, a sua 
idéia, a razão porque candidatou - 
se a vice-governador do Estado. 

Por ser considerado de suma 
importância para a nossa região , 
transcrevemos abaixo o pensamento 
de Ildon Marques: 

A região tocantina, especia_l_ 
mente Imperatriz, todos nos sabe - 
mos, tem contribuído de maneira so 
bejamente importante para a forma- 
ção econômica, social e política 
do Maranhão. 

Tem sido constante a cobran- 
ça por parte da sociedade tocanti- 
na, da inclusão e participação de 
Imperatriz e região no centro de 
decisões do Estado. Mas, por negli 
gencia ou por ignorância. dos 
que estão no poder, a coisa mos - 
tra-se muito difícil. 

Ainda assim, ou exatamen- 
te por isso, mesmo sabendo das di- 
ficuldades, atendi ao convite para 
candidatar-me a vice-governador. 

Sempre defendi a causa, o in 
teresse de Imperatriz. A minha 
visão sempre foi a de uma Impera - 
triz personalizada no processo po- 
lítico maranhense. 

Sempre coloquei Imperatriz £ 
cima da questão partidária. Cost£ 
mo afirmar, inclusive, que, qual - 
quer que seja o partido, o impor - 
tante e a participação mais efeti- 
va e justa da nossa região nos de- 
sígnios políticos e econômicos da 
vida maranhense. 

Basta olharmos para os muni- 
cípios de Imperatriz, Açailandia e 
outros da região para sentirmos o 
que eles representam em termos de 
potencialidade, perspectivas e o - 
portunidades para maranhenses de 
todas as cidades brasileira de 
todo o País, além de um numero 
considerável de estrangeiros de t£ 
do o mundo   gente que, em sua 
maior parte, trouxe iniciativa e 
disposição e aqui desenvolveu um 
grande trabalho, fincando as estr£ 
turas sociais e econômicas em que 
se assenta, hoje, a historia da r£ 
gião. 

A NOSSA POSIÇÃO GEOGRÁFICA 

De um lado, o Tocantins, e 
de outro, a BR-010 (Belem-Brasí - 
lia), que liga o Norte cora o Cen— 
tro-Sul do Brasil, acrescentando 
aí a Estrada de Ferro Carajás. 

A NOSSA VOCAÇÃO 

Somos uma região adequada p£ 
ra a pecuária, a agricultura, a in 
dustria e a comercialização e cida 
de-sedé de uma região que abrange 
mais de dez municípios. Essa condi 
çao polarizadora torna Imperatriz 
centro comercial por excelência 
(compra e distribuição) de uma 
area que abrange centenas de quilo 
metros, extrapolando terras mara— 
nhenses e atingindo o Norte do 
Goiás e o Sul do Pará. 

Por todas essas peculiarida- 
des (nossa economia, nossas terras 
nossa posição geográfica), deve- 
mos ser, também,centro cultural , 
com universidades, escolas técni - 
cas profissionalizantes, para aten 
der a imensa região da qual Impera 

triz e sede. 
Goianos, mineiros, paulistas 

capixabas, nordestinos, raaranhen - 
ses de outras cidades, gente de ou 
tros países têm vindo para , ca 
cheios de esperança, em busca de 
uma nova vida, trazendo consigo C£ 
pacidade de trabalho, vontade de 
realização, força e fe num futuro 
digno de suas pessoas e de seus 
esforços. 

0 ato de deixarem suas cida- 
des, suas casas, seus parentes,se- 
us amigos, os torna merecedores de 
respeito e consideração. Esse ato 
e inconscientemente uma constn - 
buição social, quando o imigrante 
desafoga centros mais desenvolvi - 
dos e vera nos ajudar a formar uma 
nova região. 

Essa e a nossa verdade. Esta 
é uma terra construída com falta 
de recursos, de energia elétri- 
ca (hoje já a temos), com falta de 
segurança, enfrentando a malária , 
a distancia, enfim, os mais diver- 
sos sacrifícios. Crença e coragem, 
não nos faltaram. 

Por isso candidatei-me. A 
minha candidatura nao foi um ato 
de beligerar contra este ou aquele 
partido ou contra grupos e segmen- 
tos políticos. 

A minha candidatura foi aci- 
ma de tudo uma forma de dizer que 
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tor de desestímulo aos produtores 
rurais. Quantos não foram os que 
perderam arroz, vendo-o arder, sem 
condições de retirá-lo, por falta 
de vias de escoamento adequadas? 

ESCOLAS 

Somos uma região nova, on- 
de existe uma grande perspectiva 
do futuro, nas pessoas que para lUC* VJ \Z AiW A. mq XA , _ • • 

esta terra, este povo, tSm direito ^ Essf pessoas pnnei 
a uma maior particiEaÇSo política, palmente os assalariados, tem dl - 
no centro de decisões do Estado. 

Isto porque sabemos que e 
através da política que se formam 
os governos. Governos que decidem 
sobre o que deve ser feito para ca 
da cidade, para cada cidadão. 

Isto, para mim, justificou a 
minha candidatura. 

CENTRO DE DECISÕES 

Imperatriz e cidades circun- 
vizinhas não tiveram e não tem at^ 
hoje um representante no poder Ex£ 
cutivo do Estado. A região reconh£ 
ce que alguns políticos - tais co- 
mo Lobão, Bayma, Davi, nas Assem - 
bléias, e Joaõ Castelo, quando no 
governo - têm dado sua contribui - 

rei to a oportunidade de educar e - 
formar seus filhos. Essa gente tra 
balhadora tem essa visão. Eles de- 
sejam um futuro digno para seus fjl 
lhos, portanto, merecem escolas 
dignas da contribuição que tem da- 
do na formação desta região. Se 
assim entendermos — e foi para Í£ 
so que me candidatei , teremos 
uma Imperatriz nova, de uma gera - 
ção nova, cora mais perspectivas e 
menos conflitos. Há entre as pess£ 
as daqui essa vontade de ser uma 
peça importante na formação de uma 
nova região. 

PROGRAMA HABITACIONAL 

de 
No 

çao para a região, na forma 
reivindicações e realizações, 
entanto, cumpre nao só chamar a 
atenção para a representação le — 
gislativa (onde a autoridade polí- 
tica tem o poder de no máxin» ex - 
plicar e reivindicar), mas, sobre- 
tudo, devemos preocupar-nos • a 
representação executiva. Penso que 
Imperatriz merece ter uma autorida, 
de que também decida. Uma autoridji 
de que conheça os nossos problemas^ 
a nossa luta, o nosso passado, os 
nossos anseios, as nossas dificul- 
dades, as nossas necessidades. Uma 
autoridade que, conhecedora de tu- 
do isso, tenha poder de decidir , 
tornado-nos merecedores dos benefi^ 
cios e do respeito que nos sao 
devidos. 

0 MEU COMPROMISSO 

0 compromisso da rainha candi- 
datura era com o Tocantins. Via e 
vejo uma Imperatriz, uma Açailan - 
dia e demais cidades da região de£ 
providas de estradas vicinais, de 
escolas ã altura da necessidade do 
povo aqui residente, de ura progra- 
ma habitacional, de um distrito in 
dustrial. 

ESTRADAS VICINAIS 

A falta delas tem sido fa - 

Existem programas habitacio - 
nais aplicados nas mais diversas 
cidades brasileiras. Cidades, in - 
clusive, que não têm a importância 
de Imperatriz, de Açailandia. Nos- 
sos trabalhadores — muitas daá 
vezes desassistidos de saúde e de 
segurança — devera merecer os mes- 
mos direitos de moradia que sao 
assegurados aos trabalhadores as - 
sistidos de outras cidades. 

Tem sido enorme o crescimento 
da massa de trabalho de nossa cid£ 
obriga o Governo a implantar urgen 
temente um programa habitacional 
para a classe trabalhadora de bai- 
xa renda. 

Dai mais uma vez sentirmos 
falta de um representante no cen - 
tro do poder de decisão. 

DISTRITO INDUSTRIAL 

Este tem sido uma luta antiga 
da Associação Comercial e Industri^ 
al de Imperatriz. De tudo já foi 
feito. Eu mesmo, quando fui pres£ 
dente daquela entidade de classe, 
estive na SUDAM, tentando sensibi- 
lizáv-la para o problema. A atual 
diretoria também chamou a atençao 
das autoridades estaduais para o 
problema. A imprensa local empe - 

nhou-se na divulgação, especialraen 
te o Jornal de Imperatriz (hoje fo 
ra de circulação) e 0 Progresso, e 
ainda nossas tevês e sucursais de 

jornais da capital. Lamentavelmen- 
te o Distrito Industrial continua 
no estágio de projeto. 

Se voltarmos nossos olhos p£ 
ra Carajás, o Distrito Industrial 
de Imperatriz pode e deve ser opo£ 
tunidade de instalação de pequenas 
e médias empresas. Basta que os go 
vernos Federal e Estadual criem 
condições através de incentivos 
fiscais e financiamentos, alem de 
um programa especifico que permita 
o acesso das pequenas empresas,com 
vistas a que elas participem do 
projeto Grande Carajás. 

Era tudo o que foi ex£Osto,sera 
rebuscamentos, está a razao da mi- 
nha candidatura. Tinha ela como b£ 
se esses ideais. Ideais de justiça 
para cora uma região, para com o 
povo que aqui chegou única e exclu 
sivamente para trabalhar, produzir 
e progredir. 

Longe de mim a idéia de uma 
candidatura que almejasse vitoria 
partidária ou de grupo político. 

Quem sabe ura dia consigamos 
nos organizar, como cidadãos tocan 
tinos ou mesmo como cidadãos impe- 
ratrizenses e, organizados, ir a 
luta política, conquistar, ou melhor^ 
ocupar o espaço que nos e devido. 

A minha visão, a minha posi - 
ção é participativa a suprapartid£ 
ria. Ela poderá ser partidária po£ 
que a busca do lugar de poder, de 
poder de decisão, é política e so 
é alcançada através de uma dispu- 
ta cuja legislação nos obriga a to 
mar posição por um ou outro parti- 
do. Mas somente o interesse pelo 
progresso economico e desenvolvi - 
raento social da região legitimará 
a luta política que devemos encanú 
nhar. 

Se não tivermos CONSCIÊNCIA 
das nossas questões, inclusive das 
questões municipalistas, seria de- 
magógico querermos tornar-nos por- 
tadores de uma visão e de um ente£ 
dimento estadual e municipal. 

Se não tivermos COMPETÊNCIA 
para nos organizarmos como raunící- 
pès, não teremos conseqüentemente, 
o direito de querer fazer política 
como se tivéssemos soluçoes para 
as questões estaduais e nacionais. 

Precisávamos e precisamos de 
um começo. De estarmos sentados á 
mesa de decisão.' Precisamos. Impe- 
ratriz e região tocantina precisara 
do exercício do poder, do poder de 
decisão, visando ao progresso e 
bem estar para esta terra e para 
os que nela estão e realizam. 

Por isso candidatei-me. 

AGRADECIMENTOS 

Aqueles que confiaram era min^ 
nessas idéias, nesse ideal, deixo- 
os meus agradecimentos. Afirmo a 
esses que eles não perderam seus 
votos. Imperatriz e grande, e pu - 
jante, cheia de sentimentos que,C£ 
do ou tarde, irão explodir. Nesse 
dia você, que acredita numa Imper£ 
triz, num Tocantins^ mais forte , 
verá que seu voto nao foi perdido. 
0 voto não está perdido quando 
o candidato perde a eleição, mas 
quando perde o caráter. 

Estas são as palavras iniciais 
sobre as razões da rainha candidat£ 
ra. As palavras finais, estas com- 
petem a você, caro Amigo - que 
sempre terá direito a ultima pala- 
vra. 

Ildon Marques 
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□Eitre parêiitoEnj 
Tasso Assunção 

Está sertão oonstruído, em 
Açailândia, o mis oonpleto e so 
fisticado hotel da reyião tocan- 
tina — o Santa Maria Hotel —, 
oom oito andares, piscina para 
adultos, e crianças, quadras po- 
liesportivas, 123 apartamntos, 
quatro suites executivas, um 
suite presidência e serviços de 
bar, telex e outros. 

*********** 

O engenheiro Salvador Al- 
ves da Oliveira, da Oanstrutora 
Barroco's Ltda, responsável pelo 
projeto de construção do Santa 
Maria, diz que, provavelmente esn 
abril do próximo ano, o hotel 
vai estar funcionando. 

********** 

0 cemitério de Açailândia, 
que está localizado em frente ao 
Santa Maria Hotel, e no centro 
da cidade, já que o centro da ci 
dade vai ser o hotel, vai_ dar 
um toque fiíerbre ao cartão pos- 
tal de Açailândia. é hora de mu- 
dá-lo. 

********** 

Toda vez que vou a Açai - 
lândia sou lesado na conpra de 
algum ooisa. Na sem na passada, 
um barzinho próximo á rodoviária 
estava cobrando sete cruzados 
por um refrigerante. Rxle? 

*********** 

0 Departamento Intersindi 
cal de Estatísticas e Estudos So 
cioeoonômicos (DIEESE) revelou 
que o salafio-mínimo indispensá- 
vel para o sustento de um famí- 
lia padrão (dois adultos e duas 
crianças) deveria ser, atualmen- 
te, de Cz$ 5.563,00. 

*********** 

Foi criado, em Imperatriz, 
o Clrbe de Leitura. Para associ- 
ar-se, basta fornecer dez li- 
vros ao clube, que os devolverá 
quando a pessoa quiser deixar de 
ser sócia. O Clube de Leitura es 
tá sediado na rua Cel. Manoel 
Bandeira, 1822, na Livraria Uni- 
versitária. 

*********** 

O ex-governa dor do Rio 
de Janeiro, Leonel Brizola, está 
lançando una campanha nacional 
pró-eleiçóes diretas já para 
presidente da república. Bem pen 

• sado. 

*********** 

Vários livros de autores 
imperatrizenses podem ser encon- 
trados nas Livrarias Universitá- 
rias, Vamos Ler e Sanbaíba. São 
livros interessantes, se não 
porque sejam bons, ms, no mínimo, 
porque são de autores da terra. 

*********** 

Está sendo realizada, em 
Inçeratriz, nensalmente, a Feira 
do Livro Espírita, no calçadão.A 
primeira feira, afirmam os orga- 
nizadores Arlen e Arnalene Gon - 
çalves, vendeu mis de mil exem- 
plares , surpreendentemente. 

PO/£5^C0NáTI' 
TÜ/A/TE 0 PÍ V'- 
R/WDO UMA 

\ ZON/)/^" 

V 

, SHHH/í&Jfl MAIS 
i DI£Í.RfTC. (Trt/lMÊ' 
PROSTITUINTE- / 

GRAMATICAL 

Tasso Assunção 

O formigueiro cresce. Ja não 
há alimento para tanta formiga.Oon 
siderando que em menos de trinta 
anos o número de formiga duplicará 
e que o formigueiro não mais as 
oonportará, é o bastante para que 
as formigas menos desmioladas cone 
çem a, no mínimo, se preocupar. 

Aqui vai o parecer de uma for- 
miguita que até para tecer ccmertá 
rios scbre seu formigueiro foi li- 
mitada. 

Orando o formigueiro era farto 
(muita folha para pouca formiga) tu 
do ia às mil maravilhas. Gomo hoje 
as formigas chegam quase a superar 
em número os grãos e as folhas, se 
faz necessária urra engerhosidade 
de formiga para superar tal situa- 
ção. Veja bem: neste formigueiro 
desordenado que é o nosso planeta, 
aunentaram consideravelmente as 
formigas-soldados, que dificilmen- 
te usam de benevolência para can 
as operárias que assim se fizeram 
pela força da necessidade. 

Preocupadas can a segurança 
(não se sabe de que), as rainhas au 
nentaram seus exércitos diminuindo 
consequentenente, a produção. Ora, 
coro os soldados necessitam, tan - 
bén, de alimento, e tendo priorida 
de scbre as operárias, e, ainia , 
protegidos pela reainha, a produ - 
ção já não scbra para as produto - 
ras. 

Com o passar do tempo, imitas 
formigas foram assimilando compor- 
tamentos estranhos. Operárias desen 
qanadas renunciavam a seu papel e 

O homem, que tem feito um 
enorme progresso material e cien 
tifico, muitas vezes não usa 
corretamente sua capacidade, che 
gando infelizmente a causar da - 
nos a si mesmo e ao anbiente em 
que vive. Assim, inventa amas 
destruidor as, estraga e polui a 
natureza, propaga doenças e mui- 
tas veze mente, ilibe, furta, 
trai, desrespeita os direitos 

Wilson Oliveira da Silva. 

atacavam companheiras roubando sua 
produção (da rairha). Outras toa- 
ram para si grande parte do formi- 
gueiro, construíram mini formiguei- 
ros e passram a explorar outras 
formigas. Tais costumes se desen - 
volveram tanto que hoje o formi - 
gueiro divide-se clarairente em 
duas classes principais: formigas 
que exploram e formigas que são 
exploradas. Aquelas, em pequeno nú 
mero, contra estas, a naioria, en- 
tre as quais está inserida esta nú 
niatura de formiga, que, pelas_oDn 
diçoes impostas, pelos "formigoesV 
é o que é. Formiga de fogo? Antes 
fossei Mas não. Cor taram-lhe esta 
possibilidade, fizeram-na mansa , 
tiraram-lhe o es porão. 

O que ainda consola grande 
parte das formigas é o fato de 
ser real o fim do grande formi 
gueiro. Não porque isso significa- 
ria o fim de todas as formigas,nas 
porque acreditam nas prcmessas de 
una "formiga" que nasceu há quase 
2.000 anos. A Formiga do Formiguei 
ro cem oito bilhões de formigas ,a 
EOrmiga que ensinou o caminho para 
um lugar que não deve ser chamado 
de Formigueiro. E lá que vive o 
criador de todas as formigas. E pa 
ra lá que todas as formigas deste 
formigueiro, cuja situação atual 
prenuncia seu próprio fim, desejam 
ir, enbora não tenha lugar para 
certas formigas, o que não se há 
de lanentar, pois para tais foi 
preparado um verdadeiro formiguei- 
ro. 

dos outros... 
Esse ser, que conseguiu 

doninar a natureza e atingiu ex- 
traordinário progresso material, 
precisa conhecer-se melhor para 
saber usar definitivamente sua 
inteligência e sua liberdade 
na construção de um inundo mais 
humano. 

Goianira Iara Guimarães 

Ascender ou acender? Ascender 
significa subir, elevar-se, ir 
para cima; acender significa atearj 
por fogo. 

Belanave ou belonave? 0 certo 
e belonave (navio de guerra). 

£onstãncia ou constSnsia? Gra- 
fa-se constância (cora c). 

Destinto ou distinto? Destinto 
significa desbotado, sem cor; dis- 
tinto significa diferente, ilustre, 
notável. 

Expontâneo ou espontâneo? 0 
certo é esoontãneo (voluntário, na 
tural, livre). 

Favorável (a ou pra?) Favorá - 
vel Tproptcio, proveitoso) so 
admite a preposição a; o ensino 
usa métodos favoráveis a corrupção. 

Grassar ou graçar? A forma 
correta é grassar (alastrar-se, d£ 
fundir-se). 

Jeitoso (com ou para?) Jeitoso 
(hábTl, destro, agropriado) só 
admite a preposição para: emprega- 
do jeitoso para o trato com os 
fregueses. 

Limear ou limiar? 0 certo e 
limiar (inicio, entrada, começo) . 
Malfazejo (a ou contra?) Malfazejo 
(maléfico, malévolo) so admite a 
preposição a: pai malfazejo aos 
filhos. 

Panariz ou panariço? As for— 
mas corretas sao panariz e panari- 
cio. 

Quase ou quasi? 0 certo e qua- 
se (com e). 

Recorde ou recorde? A pronún - 
cia correta e recorde (paroxitona). 

Sessão ou seção? Sessão e o 
tempo de duraçao de um espetáculo, 

assembléia ou reunião; seção si^ 
nifica divisão, parte de um todo 

Trazer ou traser? 0 certo 
é trazer. 

£tilizado (em ou para?)U- 
tilizadõ (empregado, usado) só 
admite a preposição era: material 
utilizado era construções. 

Verruga ou berruga? 0 Vo- 
cabulário Ortográfico da Língua' 
Portuguesa consigna as duas for- 
mas, embora haja quem condene a 
forma berruga por não estar de 
acordo com o Ótimo látino verru- 
ca. 

Jterife ou cherife? Embora 
ãs vezes o xerife possa ser o 
chefe, grafa-se xerife. 

£anolho ou zarolho? As 
duas formas são corretas. 

0 FORMIGUEIRO 

jlaja ou aja? Haja e forma do 
verbo haver; aja é forma do verbo 
agir: aja com cuidado para que 
nao haja problemas. 

Iminente ou eminete? Lninete e 
o que esta pendente, o que esta 
para acontecer; eminente e o gue 
se eleva, o que se poe em posição 
superior, o que e alto, excelente, 
sobranceiro. 

REFLEXÃO 

PROGRESSO 

NÓbel ou nobel? A pronúncia 
certa e nobel (oxitona). 

Obceno ou obsceno? o certo e 
obsceno (imoral, indecente, irapud£ 
co) . 
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CARAJÁS, 

TOCANTINS 

CL ESTADO 

DE TÍTIC? 

Apos ficar no esquecimento 
por um bom tempo, volta a tona , 
com toda a força, a discussão so 
bre a criação do novo Estado. Ires 
grandes forças econômicas se di- 
gladiam para subir ao podio,pla- 
taforma destinada aos primeiros 
colocados. 

Na realidade, a luta não 
se trava somente em Imperatriz e 
não so pela criação^do Estado do 
Tocantins (ou Carajás). De forma 
mais acirrada, a luta se desen- 
volve entre as cidades que se 
dispõem a queimar todos os seus 
cartuchos para sediar a Capital 
do novo Estado. 

Sabe-se perfeitamente do em 
penho da cidade de AraguaTna por 
alcançar o primeiro lugar no Es- 
tado que se pretende crjar, a- 
poiada em sua força política. E 
quase conseguiu que o novo Esta- 
do saísse apenas do Estado de 
Goiás, caso em que estaria garan 
tida a sua escolha como Capital. 

.Como se não batasse essa 
concorrente, ergue-se de outro 

ZECA TOCANTINS 

lado a cidade de Marabá, tam - 
bem pronta para galgar ate o 
topo do novo Estado. Tendo como 
principal aliada a força econonn 
ca do Grande Projeto^Carajás.so; 
ma da ã força dos políticos de la: 

Marabá está em condições de di£ 
putar em igualdade com as ou - 
tras concorrentes. 

Já conhecida no Brasil in - 
teiro como a "Capital do Ouro" , 
"Capital da Castanha" e "Capital 
do Ferro", riquezas sugadas pou- 
co a pouco a cada dia, Maraba 
pretende ser uma capita! de ver- 
dade para poder aplicar seus re- 
cursos em sua própria região. 

Como se pode observar, a 
disputa é ferrenha. Imperatriz 
possui todos os^requisitos e, 
naturalmente,_não vai abri mão 
de sua condição de "Capital Natu 
ral", por tudo o que ela e. Mui- 
to pelo contrário, vai tornar 
mais acirrada essa luta até o so 
nho se tornar realidade. 

0 novo Estado^pode ate não 
sair, mas não será por falta de 
Capital... 

NOSSO FUTURO, 

O MELHOR PRESENTE. 

PARABÉNS, GOVERNADOR. 

RH •w'3 K VI *- •* i 4 
vjL i ^^ 9 | 
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CftMARII MUNICIPAL DE nCRILANDIO 

Gerváslo Serafim 

Presidente 

A vitória nas urnas não se consolida 

com a posse-mas com o trabalho. 

Confiamos em 

você, governador. 

Conte com a gente, 

itl 

A !• 

ICI 

Administração: Raimundo Pimentel 
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ADMINISTRADORES 

INSTTTUÇÕES 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: AL9ERY Viana de Oliveira 

Rua Duque de Caxias, 560 

Telefone: 738-1180 

PARTICULARES 

- Banco Bamerindus 

Gerente: José Vakiinar SALES 

Rua Donaire, S/N 

Telefone: 739-1355 e 736-1208 

- Banco Brasileiro de Descontos - BRA- 

DESCO 

Gerente: Carlos Benedito ADORNO 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, 1140 

Telefone: 738-1233 e 736-1653 

- 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: 736-1198 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

• Câmara Municipal de Açailândia 

Presidente: Gervásio Serafim Filho 

Rua São Luís, 

- Prefeitura Municipal de Açailândia 

Rua Pedro Alváres Cabral, , 

Telefone: 736-1285 

Prefeito: Raimundo Pimentel Filho 

Secretário-Cheíe 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 

HORÓSCOPO 

ÃRIES 
Vida material altamente fa 

vorecida, uma grande temporada 
de sorte vai se inaugurar nes- 
ta .semana, . permitindo que 
você realize projetos de alto 
nível. 

TOURO 
Os chefes demonstrarão sa- 

tisfação com seu deserape - 
nho e aquela promoção e aumen- 
to de salario podem chegar i - 
nesperadaraente. 

GÊMEOS 
Os geminianos que traba - 

lham cora alguma forma de arte 
terão uma semana altamente fa- 
vorecida. Não se deixe tomar 
pelo desanimo em momento al - 
gura e pense sempre que uma 
estrela está brilhando sobre 
sua cabeça. 

CÂNCER 
Ironia e falta de tato po- 

dem trazer inimizades nao so 
no ambiente de trabalho como 
também na vida profissional.R£ 
conheça seus errose não insis- 
ta na hora de impor suas opi- 
niões. 

LEÃO 
Relaxe. Afinal o Carna - 

vai trouxe ura clima de festa , 
alegria e euforia,Sonhe a von- 
tade, não se reprima e deixe 
que a imaginação corra solta. 

VIRGEM 
Esta semana sem maiores no 

vidades com predominância da 
rotina em seus atos. Era mate - 
ria de amor, nada de inédito , 
apenas a continuação de ura ca- 
so que ja esta começando a 
cansar. 

LIBRA 
A inspiração serã grande 

para os librianos neste perío- 
do. Nao reprima impulsos duran 
te os dias de festas. Libere - 
se, voce esta precisando colo- 
car desejos ocultos para fora. 

ESCORPIÃO 
Neste período nao havera 

nada de importante a fazer,por 
tanto, relaxe, nao fique tao 
tenso. 

SAGITÃRIO 
0 trabalho serã compensa - 

dor e tudo correra bem neste 
período se voce ouvir a intui- 
ção e evitar dar ou receber 
conselhos. 

CAPRICÓRNIO 
Muitos momentos românticos 

ã noite, o compensarão das • 
tensões sofridas durante a 
semana. Seus esforços serão r£ 
compensados. 

AQUÃRIO 
Tudo que acontecer nes- 

te período será para o seu bem. 
Grandes notícias estão chegan- 
do. 

PEIXES 
Xrate todo mundo bem e nao 

se indisponha com colegas de 
trabalho, que podem acabar se 
aborrecendo seriamente cora vo- 
ce. 
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]i Saio Ki-Coco 
FÃ3RICA: JARDIM AMÉRICA 

Repol - Reoresentações. Produtos de Limoeza; 
Organização Chiquinho 

Rua Duque de Caxias nV 10^5- 
-AÇAILÃNDIA-MA. 

EVENTOS/MARCO/S? b 

CASA DE CARNES 

im m 

02 - 
05 - 

07 - 

Dia Nacional do Turismo 
Dia do Filatelista Brasilei 
ro 
Dia Mundial da Oraçao 
Dia dos Fuzileiros Navais 
Dia Internacional da Mulher 
Dia Nacional da Poesia 
Dia de São José 
Dia do Carpinteiro 
Dia do Marceneiro 
Dia Universal do Teatro 
Dia Internacional para a 
Eliminação da Discriminação 
Racial 

23 - Dia Mundial da Meteorologia 
27 - Dia do Circo 
31 - Dia da Integração Nacional 

08 
14 
19 

21 - 

CARNE BOVINA, SUÍNA, FRANGOS 
E COMPLETA SEÇÃO DE FRUTAS 

E VERDURAS 
BLOCO COMERCIAL GALDIN0 SANTOS 

SALA 07 
AÇAILÂNDIA 

auto prçíis GLOBO 

VEM Q TEM! NA GLOBO, 

T1ÜM! 
Av Sania Luzia. 239 - Fone: 1176 

Açailândia - Maranhão 

Livraria e Paoelaria Nunes 
Materiais escolares e para escritórios 

Rua Dorgival Pinheiro Rua Marly Sarney 

  Açailândia   

LIVRARIA 

PAPELARIA 
A FORÇA JOVEM 

LIVRARIA E PAPELARIA SAMBAÍBA 
RUA LUIS DOMINGUES, 1718 

PRAÇA BRASIL 
IMPERATRIZ - MARANHAO 
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MARANHÃO PODE GANHAR 

REFINARIA DE PETRÓLEO 

0 Maranhão esta em disputa 
com Pernambuco, Ceara e Rio Gran- 
de do Norte pela refinaria de pe - 
troleo que o governo decidiu insta 
lar no Nordeste. 

A refinaria terá capacidade 
para beneficiar 120 mil barris de 

oleo por dia e nela serão investi- 
dos 1,2 bilhão de dólares ate 1991; 
quando devera estar em funciona - 
mento. 

A Petrobras definira dentro 
de trinta dias que Estado ficara 
com a refinaria, o que ocorrera a- 
oos os estudos técnicos que aponta 

rão a localidade que oferece a in- 
dispensável infraestrlitura de 

transporte, urbanização e abasteci^ 
mento. 

!f 

Foi realizado nos dias 10, 
11 e 12 passados, no Sitio Pirapo- 
ra, bairro Santo Antonio, era Sao 
Luís, o 19 Encontro do Grupo de 

CONTÁBIL E DESPACHANTE 

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

Rua Duque de Caxias, 843 
sala 01 

(on frente ao cartório) 

Acailãndia MA. 

Articulação Estadual dos Pescado - 
res para a elaboraçao de ura docu - 
mento com reivindicações dos pes- 
cadores do Maranhão a ser enviado 
ao presidente Jose Sarney, Minist£ 
rio da Agricultura, Superintendên- 
cia do Desenvolvimento da Pesca(S^i 
depe), imprensa e outras entida - 
des. 

Os pescadores maranhenses e£ 
tão preocupados cora o surgimento 
de empresas de pesca que utilizara 
métodos de pesca era grande escala, 
o que esta ameaçando-os pescadores 
artesanais de extinção e ameaçando 
taraSém o ecossistema com a utilizji 
ção da pesca de arrastao que provo 
ca a mortande dos peixes. 

Mais de 500 mil novas 

empresas em 1986 

refrigeração 

Assitencia técnica era geladei- 
ras, ar condicionado, recondi- 
cionaraento de motores herméti- 
cos, ventiladores, liquidific^ 
dores etc. 
Serviços sob a garantia de 
Luiz Barbosa Alves 
Posto Autorizado Britania. 
Rua São Luís, n9 109 - Açailãn- 
dia-MA. 

0 Departamento Nacional de 
Registro do Comércio registrou, em 
1986, a criação de 517.514 erapre - 
sas. Esse numero revela um cresci- 
mento de 67 por cento no surgimen- 
to de novas empresas no Brasil em 
relação a 1985, quando foram cria- 
das 310.308 empresas. 

Do total de novas emgresas 
criadas em 1986, 332.531 sao micro^ 
empresas. De 1984 a 1986 foram 
criadas 523.417 raicroerapresas era 
todo o País. 

0 Estado de São Paulo foi 
onde ocorreu o maior numero de 
registros de novas empresas no 
ano passado: 125.853. No Rio de 
Janeiro foram registradas 32.244. 

Mais da metade das novas em- 
presas (52,9%) registraram-se no 
comercio varejista. Na prestação 
de serviços registraram-se 21.7 
por cento e 14.7 por cento na in - 
dústria. 

Novos caminhos qu© se abrem para a 

compreensão da vida 

O grande trabalha do Espi- 
ritisno ro mundo é mostrar aos_ 
homens a realidade da scbreviven 
cia, a finalidade evolutiva da 
vida terrena, e a necessidade de 
orientação evangélica do indiví- 
duo e da sociedade. A scbreviven 
cia, ao mesmo torço que liberta 
o homem do terror da morte, so - 
brecarrega-o de responsabilida - 
des morais. A canpreensio de seu 
destino evolutivo, alargando-lhe 
os horizontes mentais, aprofun - 
da-lhe o senso dessas responsabi 
lidades. E o Evangelho então lhe 
aparece na sua verdadeira signi- 
ficação de código divino, para a 
orientação das criaturas em dire 
ção ao céu. 

Não i soirente o Espiritis- 
mo que prega a sobrevivência. To 
das as religiões o fazem. Não é 
ele apenas que ensina a lei da 
evolução, através das vidas su - 
cessivas. Numerosas escolas espi 
ritualistas o fazem. Não é sõ 
ele que indica o homem ao rotei- 
ro do evangelho. Todas as reli - 
giões cristãs o pregam. Mas acon 
tece que o Espiritismo reüne, em 
sua estrutura doutrinária, tudo 
quanto mais condiz com o espíri- 
to do honem moderno; a scbrevi - 
vencia não é apenas pregada por 
ele, iras sobretudo demonstrada , 
através de observações e pesqui- 
sas científicas; a reencarnação, 
não e'ensinada oomo un dogma de 
fé, iras como uma lei natural , 
que se pode canprovar em toda a 
natureza, e suscetível tairóem de 
investigação científica; o Evan- 
gelho não é apontado oomo um có- 
digo misterioso, em que as oon - 
tradições ou dibiedades tenham 
de ser respeitadas, iras come um 
livro humano em que se refletem 
os ensinos divinos de Jesus, que 
a mente esclarecida deve saber 
separar dos elementos circuns - 
tanciais. 

Ce um lado, pois, a missão 
do Espiritismo é restabelecer no 

espírito moderno, através da ra- 
zão e da ciência, a fé religio - 
sa. O Espiritismo se apresenta, 
assim, como um elemento reorganl 
zador da vida espiritual do mun- 
do moderno. Suprime as divergên- 
cias entre religião, filosofia_e 
ciência, reintegrando esses três 
ramos do conhecimento himano no 
contexto da consciência contempo 
rânea, como três fonras distin - 
tas do conhecer, ms necessaria- 
rrente ligadas na harmonia do to- 
do. Graças â sua posição renova- 
dora, desloca os fatos espiritua 
ais do terreno incerto do miracu 
loso, para transporta-los ao da 
razão. Com isso, transfonra a al 
rra e o espírito, de objetos de 
suposições e especulações abstra 
tas, em objetos de observação e 
pesquisa cientifica. 

É claro que toda esta reve 
lação parece herética, para as 
pessoas apegadas ao misticismo 
religioso. Dficilmente uma cria- 
tura que se acostumou a crer por 
crer,- a ter fé no mistério, e a 
encarar o mundo e a vida oomo 
coisas procedentes do sobrena- 

tural, poderá aceitar a posição 
renovadora do Espiritismo. Mas, 
por outro lado, as pessoas, cada 
vez irais numerosas, que não po - 
dem aceitar as crenças tradicio- 
nais, encontrarão no Eslritismo 
um rumo seguro para a sua pró - 
pria renovação espiritual. 

A fé espírita, oomo dizia 
Allan Kardec, é iluminada pela 
razão, iras a razão espírita, por 
sua vez, é iluminada pela fé, de 
maneira que não pode ser oonfun- 
dida oom a razão cética. Enquan- 
to esta é espiritualmente este - 
ril, a razão espírita é espiritu 
alnente fecunda, abrindo para a 
nente humana perspectivas cada 
vez irais anplas de compreensão 
do homem, do mundo e da vida. 

GRUPO ESPIRITA JOSÉ GP0S9D 
CAIXA POSTAL 419 
IMPERATRIZ - MA 

INAUGURADA EM ACAILÃNDIA A MAIS NOVA LOJA DE EIETRODDMÉSIICOS 

II 

A MELCDISC SUCESSO 

EH SUA CASA 

Bernardo Sayão, 2927 - Açailândia Av. 
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O Grupo Industrial MADESCAN acreditou 

na região Tocantina e espera que o novo Go- 

verno também acredite. 

NOSSO VOTO DE CONFIANÇA 

Educação para o trânsito 

Vacina contra acidentes 

«em víí 

i 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 

Departamento Nacional de Estrada.- 

APOIO: 

Jornal de Açailândia 

I*'l8 

CLEMENTE LUIZ DE BARRDS 

PERGLNZA: 
Teiiio 22 aros. Nartoro um 

garota de 14 aros. Os pais dela 
não permitem nem sequer o nanoro , 
ms querenos nos casar. Os pais 
dela podem impedir-ros? 

G.A. 

RESPOSTA: 
f-feu caro G.A. 1 Não se trata 

de impedir. O problema é que a sua 
pretendida ainda não alcançou a 
idade para o casairento que é aos 
16 anos, nos precisos temos do 
art. 183, item XII, in verbis: 
CG.art. 183. - Não podem casar: 

XII - As mulheres menores 
de 16 aros e os homens menores de 
18 anos. 

Alcançada a idade legal, ou 
seja 16 anos, a mulher atinge a ca 
pacidade relativa, isto é, nesno 
assim, ainda necessita do oonsenti 
nento dos pais ou responsáveis pa- 
ra casar. Agora, se este consenti- 
mento for injustamente negado, po- 

derá ser suprido pelo Juiz, conto 
determina o art. 188, do CC. 

Baseado neste dispositivo le 
gal, a jurisprudência unânimimente 
vem se firmando no sentido do cxon- 
sentinento paterno para'o casamen- 
to de neror de 21 anos, pode ser 
suprido, quando injustamente nega- 
do. A lei não definiu nem exempli- 
ficou as hipáteses de injustiça na 
recusa, deixando a critáfio do 
juiz a apreciação de condições ou 
circunstâncias ou inteirauente 
desprovida de fundamento, pode o 
juiz considerá-la injusta e outor- 
gar o consentimento. 

De modo que, está ai a dica, 
espere a moça oonpletar os 16 
anos e se preciso, tente o supri - 
nento judicial, que tem que dá cer 
to. 

Dn 31-01-87 

* Clemente Luiz de Sarros e advoga 
do. Ex-Juiz de Direito. 

grupo gallettí Q MAIOR GRUPO INDUSTRIAL DA REGIÃO. 

Irmõo/ Goiietti Ltdo 

INDUSTRIA; (000 098) 738-1144 
RUA BENJAMIN CONSTANT. S/N- 

AÇAILÂNDIA - MA. 
ESCRITÓRIO 0£ VENDAS; 

TELS: (000098) 721-1831 - 721-1644 
TELEX: (091) 1467 - IRGL - BR 

AV. GETÜLIO VARGAS. 751 - SALAS 401 E 402 
4* AND. £0 IPANEMA - IMPERATRIZ - MA 
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* O Banco Nacional do Nor- 
te S/A, BANORTE, comprou o irao - 
vel onde funciona atualmente a 
agencia local. 0 precioso imóvel 

,pertencia ao extinto Banco do 
Comercio e Industria de Sao Pau- 
lo - Comind. A informação foi 
prestada pela gerência daquela 
instituição financeira. 

G & N 

* 0 nosso deputado estadu- 
al, Petronio Gonçalves, encontr£ 
se na capital do Estado tratando 
de assuntos de interesse da Re- 
gião Tocantina e, principalmente, 
de Açailandia, à qual tem dedica 

çao especial. 0 referido deputa- 
do enviou um telex ao Ministro 
da Agricultura íris Rezende soli_ 
citando a prorrogação dos venci- 
mentos do custeio agrícola, era 
virtude da safra corrente. 

G & N 

* 0 Banorte promovera, dia 
28 do corrente, teste para adrai£ 
são de novos funcionários. Os 
interessados deverão procurar a 
agencia administrativa do referi^ 
do banco. 

G & N 

* Dr. Anderson Gomes Pe — 
reira, eng. responsável pelo de- 
partamento técnico da Construita 
Engenharia Mecânica Ltda, que 
atualmente presta serviços ã Com 
panhia Siderúrgica Vale do Pinda 
re, na construção da importante"*" 
Siderúrgica em nosso município . 
Ele, um encanto de pessoa, e sem 
pre presença significante nos 
nossos eventos sociais. 

G & N 

* Mudara de idade nesta 
sexta-feira, 20, a nossa amiga 
Rose. 0 "rebu" para comemoração 
da data sera regado a charapagne 

,no Studio 2001. A ela^ as nos 
antecipadas felicitações. 

* FLASH espe- 
cial da linda Fa 
tima Galletti , 
presença de des- 
taque no vespe - 
ral carnavales - 
co/2001. Ela ^ e 
filha do simpati^ 
co casal Alcides 
Gava e Penha Cal 
letti. 

f 

■V 

ÜÀ 
- 

G & N 

"A 

\ 

* Sgt9 Evandro e esposa , 
"arrepiando" na ultima noite de 
carnaval. 

G & N 

* Ja existem, com absoluta 
certeza, os primeiros casos de 
AIDS em Açailandia. Portanto,pa- 
ra a sua segurança, todo cuidado 

é necessário. Leia e procure 
instruir-se sobre a polemica e 
incurável doença. 

G & N 
• 

* Ja era funcionamento a K 
e K Som , do amigo Bento. Um cora 
pleto sortiraento em som para au- 
tos era geral. 

/ 

G & N 

■V 

1 

* Salomao Awed/Sônia, urc 
casal super animado no carnaval/ 
2001. 

* Oliveira (Salao Ele & 
Ela), fazendo com muito bom gos- 
to a cabeça da society açailan - 
dense. 

G & N 

* Retornando de umas mere- 
cidas ferias a amiga Railda, cora 
petente funcionaria do Banco I- 
tau local. À ela, boas vindas. 

G & N 

* Retornando de umas bada- 
ladas festas carnavalescas pelo 
Nordeste, o nosso amigo Ibere 
Quintal, ele que sempre anima as 
noitadas de nossa cidade. 

G V N 

* Inaugurando nesta segun- 
da-feira, em Açailandia, A-Melo- 
disc, a mais nova loja no rarao- 
de raávèis e eletrodomésticos da 
cidade. Para a inauguração, vie- 
ram os srs. Valdeci Silva e Da - 
vid Oliveira, respectivamente di 
retor-presidente e diretor comer 
ciai do Grupo A Melodisc. 0 sr. 
Monteiro e o gerente da loja. 

G & N 

* Atenção! a moçada pode 
ir se preparando. 0 CLIC cstara 
dia 29 do corrente no Studic 
2001. 

REFLEXO 

* A idéia da morte sempre 
exerceu em mim grande efeito.Nos 
meus sofrimentos mais atrozes , 
serviu para consolar-me irae - 
diataraente. 

Materiais para 

Construção? f 

caso de 

construtor 

Getúlio Vargas, 1934 

IMPERATRIZ 

ONDE VOCE C0NSTR0I 

c ^ - 92/- ooào 
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Meretriz assassinada 

com dois tiros na cabeça 

A policia de Açailandia, raes de homem que assassinou a meretriz cimo dia 8 de março, com dois ti— 
tü trabalhando intensamente no ca- Miriara Pereira Sousa, era frente a ros de revolver cal. 38. 0 assass^ 
so, ainda nao levantou a identida- um bar do baixo meretrício, no ul- no, que nunca tinha sido visto na 

Itinga; 

NENHUMA PISTA DOS MATADORES DE ARAÚJO 

A policia de Açailandia ain- 
da nao dispõe de qualquer pista 
dos três hoirens que, no ultimo^ dia 
19 de março, abateram com vários 
disparos de revólver o conhecido 
Araújo, filho de família tradicio- 
nal de Itinga. Seu oorpo foi enoon 
trado próximo ao balneário "Draga"57 

oom diversas perfurações de balas. 
O crime, ocorrido no domingo 

de carnaval, abalou toda a comuni- 
dade pela maneira oomo foi 
oonetido. Tido oomo um elemento de 
alta periculosidade, Araójo passou 

da noite para o dia de vilão a vi- 
tima. Seus algozes atuaram friamen 
te, sen lhe dar qualquer chance de 
reação. 

PRIMEIRD O SECÜESm), 
DEPOIS 0 HDMICÍDIO 

O triste fim de Araújo come - 
çou a desenhar-se quando três 
elementos desconhecidos foram vis- 
tos na cidade em atitude suspeita. 
0 trio, que na verdade atuava no 
ramo da pistolagen, perarrbulou pela 

Joaquim, o degolador, 

espera julgamento 

Já foi concluído e enviado à 
ustiça o inquórito levado a efei- 
o pelo delegado Posas, que apura a 
orte macabra de uma pessoa de so- 
o masculino, de identidade desco- 
hecida, ocorrida a mais ou menos 
m mês nos arredores de Açailân - 
ia. Un dos criminosos esta preso 
esde o dia 26 de fevereiro passa- 
ci e espera julgamento na Cen- 
ral de Recolhimento: trata-se de 
oaquim dos Santos Barbosa, 22 
nos, bastante conhecido rva cidade 
: que ê irmão do proprietário da 
hurrascaria Mineira, anexa ao Pos 
0 Magro lia. 

Oomo recorda-se, há mais ou 

enos um mês, populares encontraram 
1 corpo de um homon, com duas perfu 
ações de "arma branca',' nos arredo 
es da cidade, sem a cabeça. A po- 
.ícia passsou a investigar o caso 
• conseguiu chegar ao principal 
iuspeito, que no decorrer das in - 
restigações confessou ser o degola 
br. Joaquim Barbosa assumiu a au- 
:oria do crime e apontou o elonen- 
X) Vicente Afonso, mineiro, oomo 
íutor das duas facadas gue antece- 
am o degolamento. Tarrbem indicou 
> local onda haviam escondido a ca 

No depoimento que prestou ao 
delegado Rosas, Joaquim, o Degola- 
dor, contou que o desconhecido che 
gou na churrascaria de seu irmão 
e sentou para beber. Já estava ura 
pouco embriagado, lembra Joaquim,© 
que de certa forma contribuiu para 
que houvesse um desentendimento en 
tre ambos. Alega o criminoso, no de- 
poimento, que fora espancado pela 
vítima. 

Prosseguindo no relato, Joa- 
quim diz que logo após ser espanca 
do pela vítima, em comparbia de Vi 
cente Afonso, o convidou para ir 
até ao banheiro da churrascaria.lã 
aproveitaram para seqüestrar o 
desconhecido e levá-lo para local 
esmo, onde praticaram o crime. O 
delegado Rosas, no entanto, acredi- 
ta que o crime foi cometido no in- 
terior do banheiro, e que somente 
depois ê que os dois assassinos te 
riam levado a vEtma para o mato, on 
de cortaram-lhe o pescoço. 

Oom o inquérito concluído e 
enviado à Justiça e com Joaquim, o 
Degolador, atrás das grades, o tra 
balho da polícia está concentrado 
em localizar Vicente Afonso para 
levá-lo ás barras dos tribunais. 

cidade até descobrir o paradeiro 
do sua vítima. 

Os três pistoleiros estavam 
num Del Rey verde claro e conse 
guiram localizar Araújo sem maio- 
res problemas, a partir de infor- 
mações dos próprios moradores de 
Itinga. Para concluir o plano ma- 
cabro, foi um passo. 

Após convencerem Araújo a en 
trar no veículo, os três pistolei_ 
ros sairam da cidade e esta foi a 
última vez que os habitantes de 
Itinga viram o trio de homicidas. 
Quase vinte e quatro horas depois 
o oorpo de Araújo foi encontrado 
nas proximidades do balneario"Dra 
ga", todo crivado de balas. 

QUEIMA DE ARQUIVO? 

Una pergunta que a Polícia 
vai ter que se desdobrar muito 
para poder responder oom precisão, 
haja vista que os antecedentes de 
Araújo incluem vários delitos,po- 
rão muitos deles ainda não compro 
vados. 

Segundo informações colhidas 
junto a moradores do Itinga e boa 
tos correntes naquela cidade, Araá 
jo era envolvido em crime de honú 
cídio, tendo inclusive cumprido 
pena em Minas Gerais por essa prá 
tica ilícita; tráfico de drogas , 
entre outros. 

cidade, evadiu-se sem deixar pis - 
tas logo apôs cometer o homicídio. 

0 delegado José Rosas ain- 
da não abriu inquérito policial 
por falta de dados e ate agora ou- 
viu apenas o relato do sr. Sebas - 
tião Francisco de Andrade, 33 anos, 
proprietário do bar-cabare onde Mi^ 
riam trabalhava, localizado na rua 
15 de Novembro n9 1516. Os únicos 
subsídios que a Policia dispõe fo- 
ram fornecidos por Sebastião que , 
no entanto, não soube informar o 
nome do criminoso ou sua alcunha , 
ou pelo menos detalhar o crime. 

Segundo o relato do sr. Se- 
bastião, o desconhecido chegou era 
seu bar por volta de 0:30m do dia 
8 e pediu algo para beber. Momen - 
tos depois ja estava conversando 
cora Miriam. Apos alguns goles de 
cerveja, os dois foram para o quar^ 
to da meretriz. 

Diz Sebastião, em seu relato, 
que Miriam e o desconhecido já sai_ 
rara do quarto discutindo, desconlu; 
cendo ele os motivos do desen- 
tendimento. No interior do bar, a 
guerra de palavras durou alguns nú 
nutos, quando o assassino saiu e 
desafiou a meretriz a enfrentá- lo 
no meio da rua. Assim que desceu a 
calçada, Miriam foi surpreendida 
por dois balaços que atingi - 
ram em cheio sua cabeça, rompendo 
a caixa craniana. 0 criminoso eva- 
diu-se, desaparecendo era meio a 
escuridão das ruas adjacentes. 

Mesmo contando com o testenm 
nho de Sebastião, o delegado Rosas 
encontra inúmeras dificuldades pa- 
ra abrir o inquérito, já que nao 
dispõe de maiores detalhes, muito 
menos o nome e/ou alcunha do assas 
sino, como também sua descirçao fi 
sica. 

0 asfalto da Belem-Brasil ia,a 
BR-010, mais"uma vez foi palco de 
um atropelamento^e,como na maioria 
das vezes, com vtima fatal. De a - 
cordo com dados levantados junto 
à DEPOL de Açailandia, o atropela- 
mento ocorreu a ^cerca de dois qui- 
lômetros do perímetro urbano, por 
volta de 19h do dia 7 (sábado). 

Os levantamentos periciais iri 
dica ram que a vítima tentava atra- 
vessar a pista da BR-010 quando 
foi colhida em cheio pelo caminhão 
verdureiro mercedes-benz 1313. de 

cor azul, placas MS-4765, dirigido 
pelo motorista Evaldo Aparecido de 
Sousa. A vítima, que residia na c_i 
dade de João Lisboa e trabalhava ~ 
como lavrador, foi identificada co 
mo José Gomes de Oliveira, de 2? 
anos de idade. 

Segundo informes colhidos jun 
to a policiais da DEPOL de Açai - 
lãndia, o motorista José Aparecido 
tratou de socorrer o lavrador José 
Gomes e leva-lo para uma das casas 
de saúde da cidade, onde veio a fa^ 
lecer momentos depois de dar entra 
da. 
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