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da Academia - o ato simbólico marcou oficialmente o desligamento de Jurivê da AIL jornalista que ficava exposta na galeria dos imortais 

r ú,tima homena9em e—da -'—■ Junve faleceu por volta de 13h30 de segunda (17), um dia após completar 80 anos. 

AL faz homenagem a 

Jurivê de Macedo 

Os deputados Victor Mendes (PV), 
Rigo Teles (PV) e João Batista (PP) re- 
gistraram, na sessão de ontem, a morte 
do jornalista Jurivê Macedo, pai do se- 
cretário de Comunicação do Estado, Sér- 
gio Macedo, ocorrida na segunda-feira. 
Os parlamentares se solidarizaram com 
a família do jornalista e destacaram a 
importância dele para a imprensa tocan- 
tina. 

> PÁG. 03 

Bolsistas do Primeiro 

Emprego recebem 

pagamento em Imperatriz 

> PÁG. 03 

MEU BAIRRO 

Padre "vira" prefeito 

-y: 

v-V 
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PF prende advogados 

suspeitos de exploração 

A Polícia Federal deflagrou ontem, 
em Mato Grosso, uma operação contra 
uma suposta quadrilha suspeita pelos 
crimes de corrupção ativa e passiva e de 
exploração de prestígio. 

> PÁG. 12 

PMDB aprova Temer 

para vice de Dilma 

Boca Quente terá que 

deixar o cargo 

> PÁG. 12 

Uma imensa cratera e duas lagoas "em- 
belezam" o cruzamento da rua Imperatriz Le- 
opoldina com rua Santa Rita. no bairro Santa 
Rita. Os moradores sofrem com esse proble- 
ma há muito tempo. 

> PÁG. 10 

> PÁG. 09 

CÂMBIO 

Dólar Comercial 

ESPORTE 

Ex-presidente do Imperatriz 

rebate volante Ralf do Timão 

NOTA DE PESAR 

Apresentamos nossos votos de pesar 
pelo falecimento do jornalista Jurivê de 
Macedo. 
Um cidadão cumpridor de seus deve- 
res, um pai devotado, um defensor da 
Região Tocantina e um singular Operário 
das Letras. 
Que as Bênçãos de Deus Pai confortem 
a família neste momento de despedida. 
Recebam toda a nossa solidariedade. 

Imperatriz (MA), 18 de Maio de 2010 
Jomar Fernandes e Terezinha Fernandes 

Ai 

8 8 

flun 
mmm 

1,820 
1,815 
1,810 
1,805 
1,800 
1,795 
1,790 

Dólar comercial (em RS) 
Dólar turismo (em RS) 
Dólar paralelo (em RS) 
Euro (em R$) 
Libra (em R$) 
Pesos arg. (em RS) 

Compra Venda Variação 
1.8200 1.8220 ♦0,55% 
1,7500 1.9100 ♦1,74% 
1,8700 1,9700 ♦ 1,58% 
2,2156 2,2174 * 0,07% 
2,5991 2,6016 ♦0,11% 
0,4663 0,4668 ♦1,11% 

Bastidores da TV 

"Pânico" bate Globo 

explorandoGorete >pag.o6 

Artigo 

A força do dinheiro e a 

picaretagem religiosa >pag.02 

Nossa Opinião 

Repercussão 

> PÁG. 02 

Míx Social 

Estilo feminino 

> PAG. 07 

Espaço Verdade 

Seleção Brasileira: 

Opinião do leitor > PÁG. 06 
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ARTIGO 
Nossa Opinião 

• Repercussão 

Jornais, sites e blogues do Maranhão 
repercutiram ontem a morte do jornalista 
Jurivê Macedo, ocorrida no início da tarde 
de segunda. Em todos os textos, referên- 
cias ao pioneirismo de Juredo na imprensa 
escrita imperatrizense e o estilo inconfundí- 
vel que o tornou um dos mais lidos entre os 
colunistas políticos e cronistas do Estado. 
Juredo formou uma geração inteira de 
jornalistas na Vila do Frei (a expressão é 
criação sua) e até hoje é referência entre 
os mais jovens e os acadêmicos de Jorna- 
lismo da cidade. 

• Emoção 

O secretário Sérgio Macedo (Comunica- 
ção) não conteve a emoção ao falar do pai 
em entrevista na televisão. Nas últimas 
quatro semanas, viveu na ponte aérea 
SàoLuís-Imperatriz. revezando-se nas tare- 
fas de comandar a pasta estadual e assistir 
a mãe Leonor e o pai Juredo, no momento 
mais difícil da família. 

• Emoção II 

Também todos os integrantes da Academia 
Imperatrizense de Letras não arredaram 
pé do confrade, a quem nutriam grande 
amizade pela responsabilidade literária 
com a instituição, e o eterno bom humor 
que destilava nos encontros informais e 
nas reuniões mais sérias da AIL. 

• Bom humor 

Aliás, um traço da personalidade mais des- 
tacada pelos que conviveram com Juredo 
era seu constante bom humor, tanto nos 
textos deliciosos como pessoalmente. Era 
uma figuraça. 
O ex-prefeito lldon Marques conta que ele 
detestava perder no jogo de buraco, mas 
tirava de letra as gozações dos parceiros 
de mesa. 

• Testemunho 

"O Maranhão, de um modo geral, perde 
uma voz do jornalismo letrado, do jorna- 
lismo muito pessoal e atípico, pois Jurivê 
conseguiu se impor, quebrando uma série 
de regras do jornalismo formal". Ribamar 
Corrêa, diretor de Redação de O Estado do 
Maranhão. 

• Pelo vice 

O comitê pelo vice de Imperatriz se reúne 
hoje pela manhã no Centro de Conven- 
ções, a partir das 8h, para apresentar a 
convidados a campanha explicar como ela 
será desenvolvida. 

• Homenagem 

A Câmara Municipal de Imperatriz sus- 
pendeu a sessão de ontem á tarde para 
que funcionários e vereadores pudessem 
comparecer à missa de corpo presente e 
ao enterro do jornalista Jurivê Macedo. 

• A espera 

O advogado Cadinhos Amorim não assu- 
miu ontem cadeira na Assembléia Legisla- 
tiva, como estava previsto. Pelo menos a 
assessoria da AL não deu qualquer infor- 
mação sobre o assunto. 

• Infiéis 

O PSDB de Imperatriz pretende punir 
quem do partido apoiar candidatos que não 
sejam do ninho tucano. Te cuida, Hamilton 
Miranda! 

A força do dinheiro e a picaretagem religiosa 

Francisco Uma (*) 

O fato de o dinheiro estar pre- 
sente em tudo no mundo le- 
va-nos a olhar para cada as- 
pecto de nossa vida. Senão 
vejamos: amor, ódio. comer, 

dormir, segurança, perigo, trabalho, des- 
canso, casamento, filhos, medo, solidão, 
amizade, conhecimento, religião, saúde! 
doença e morte. O fator monetário está 
presente em tudo isso. Às vezes, bastante 
visível; outras, entremeado no todo. 

Pense nos seus sonhos, pense no que 
fez ontem, no que fará amanhã, pense no 
próximo ano, ou no que fará para o res- 
to da vida. Em tudo, o elemento dinheiro 
está presente. Se ampliarmos mais a nos- 
sa visão, veremos o dinheiro presente em 
cada crise porque passa o nosso mundo: 
guerras, injustiça social, opressão, reces- 
são. corrupção, crimes em suas diversas 
formas, violentos e não violentos. Vemos 
o dinheiro catalisando gigantescas ilusões 
do poder, fama e prazer. 

Diante dessa realidade, muitos fa- 

zem do dinheiro o único sentido da vida. 
Outros fazem do dinheiro a sua própria 
religião. Lideres, bispos, bispas, missio- 
nários e pastores de certas igrejas estão 
transformando a religião cristã em merca- 
doria. como se a fé estivesse à venda. A 
fé não está à venda, e não se pode com- 
prar. Esses líderes explicam de forma er- 
rada a aberrante e enganosa teologia da 
prosperidade, quando afirmam de forma 
explícita que todo crente tem que ser rico 
e ter muita saúde. Como se ser pobre ou 
adoecer fosse pecado. 

Nessas igrejas, não se fala de renún- 
cia, de evangelizaçâo. da volta de Cristo, 
palavras tão conhecidas nos evangelhos 
e nas cartas apostólicas, configurando- 
se, assim, um estereótipo próprio des- 
sas igrejas, onde o reino de deus é aqui 
mesmo e deste mundo. Cristo afirmou a 
Pilatos: o meu reino não é deste mundo 
(João: 18; 36). Não que haja problema em 
o cristão ter sucesso financeiro, o proble- 
ma não está em ser próspero e muito me- 
nos em querer crescer na vida. A tragédia 
espiritual começa quando colocamos o 

coração nas riquezas. E a percepção que 
se tem é a de que esses líderes usam o 
nome de Deus em suas igrejas apenas 
como fachada para enganar os incautos e 
desinformados. 

Jesus Cristo é o Senhor, dizem. Cris- 
to é o Senhor, sim. mas não de suas vi- 
das. O Senhor de suas vidas é o deus- 
dinheiro. A conseqüência é que muitos 
perderão a fé, pois julgarão que todas as 
igrejas são farinha do mesmo saco. Tudo 
isso é muito triste e lamentável. Mas no 
meio de tanta cegueira espiritual existe luz 
no fim do túnel. Vista por uma perspectiva 
profética, toda essa enganação levando o 
cristianismo para o ralo pode ser q come- 
ço do cumprimento da profecia qüe pré- 
anuncia a volta do Senhor. Disse Cristo; 
Porventura, quando vier o filho do homem 

achará fé na terra?" (Lucas: 18:8) • 

(*) Francisco Lima, presidente da Fede- 
ração dos Empreendedores Adventis- 

ias do Sul do Maranhão. 

E-mail: limapitstop@hotmail.com 

0 meu Adeus e a minha Eterna Gratidão! 

Assim, como a água da chu- 
va, rios, lagos, sopro da brisa 
do mar, nossa vida no útero 
materno, nossas paixões, 
alegrias, tristezas, frustra- 

ções, passam, sem dizer pra onde vão... 
Do mesmo modo, vamos nós humanos, 
depois de tantos encantos e, desencan- 
tos, carnais ou, espirituais, esbarrar nas 
fronteiras do limite final do nosso existir, 
ou seja, a Morte. Na visão de alguns 
psicanalistas, o nosso pânico de morrer 
tem inicio desde os primeiros três meses 
de vida. quando, o bebê acometido de 
fome, a mãe se demore em amamentá- 
lo. Vivenciamos nesse momento, as duas 
primordiais pulsões ao longo de nossa 
existência: - A Pulsão de vida e, a Pulsâo 
de Morte. O mais crédulo dos humanos, 
convive diuturnamente, com essa dura 
realidade. 

Foi sobre essa temática, meu bom 
amigo, JURIVÊ DE MACÊDO. que con- 
versáramos por ocasião do velório do 
nosso confrade. PROFESSOR BENE- 
DITO BATISTA. Argumentamos alguns 
pontos de vista, mas, concordamos com 
a idéia, de que permaneceremos inde- 
fesos à inexorável capacidade corrosiva 
do tempo, indefinidamente. 

Hoje, meu bom incentivador e alia- 

do. em toda minha trajetória de médico- 
pediatra nesta cidade, quando, aqui, 
aportei, trazendo em minha bagagem, 
o projeto do Incentivo ao ALEITAMEN- 
TO MATERNO e, combate a Desnutri- 
ção Infantil em nossa cidade e região, 
a exemplo da água da fonte que pas- 
sa do sopro do vento fresco dos nossos 
brejos do Sertão, segue em missão para 
os esconderijos de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 

Deixarás muitas saudades, lembran- 
ças infinitas, a tua esposa, filhos, netos 
e bisnetos. Mas, também, aos muitos 
amigos e leitores de tua coluna no jornal 
O Estado do Maranhão. Falando de tuas 
atividades jornalísticas, lembro-me do úl- 
timo programa que contigo fizera na TV 
Mirante Local, Bom Dia Tocantins, em 
que, o meu olhar clinico, percebera não 
estivesse bem e, ordenara-lhe a que, fos- 
ses logo ao cardiologista. 

Muito obrigado, bom companheiro de 
jornada, pela força que me deste na luta 
pela transformação do Hospital Regional 
em Um Hospital Materno Infantil. Obriga- 
do, por aquele teu gesto, na inauguração 
do primeiro Banco de Leite de Imperatriz, 
fruto de nossa luta conjunta, que sentir a 
minha ausência, teceste os maus since- 
ros elogios ao meu empenho pela reali- 

zação daquele sonho dos amigos do Peito 
de Imperatriz. 

Todavia, pioneiro do jornalismo local, 
ao lado de José Vieira, Sérgio Godinho e 
muitos outros, enche-me de alegria saber 
que num corpo de 80 anos, hospedasse 
um espirito tão jovem, integro, amante da 
beleza cultural, preso às reminiscências 
da infância de todo menino do interior, in- 
teligente, racional e, emotivo concomitan- 
temente e, cuja, simplicidade causa inveja 
a muita gente. 

Finalmente, plagiando ALDIR BLANC. 
por ocasião da morte da cantora Maysa 
M. Matarazzo "As cigarras geralmente 
morrem ao entardecer, mas deixam o seu 
canto, que é eterno!" Tu, meu caro JURI- 
VÊ, porém, não nos deixa o canto; mas. 
tua alma! Através, dos teus escritos em 
forma de crônicas, na Imprensa local e do 
Estado. 

Muitíssimo obrigado, pelo seu convite 
e apoio, ao meu ingresso na ACADEMIA 
DE LETRAS DE IMPERATRIZ, ao lado de 
tantos outros, como a professora Edelvi- 
ra Marques, hoje hóspede do infinito de 
Deus. Se, possível, dê-lhe um grande 
abraço. • 

Imperatriz, 17 de maio de 2010 
Itamar Dias Fernandes 

Imagem do Dia 

Dona Leonor Macedo recebe das mãos 

do presidente da Academia Imperatri- 

zense de Letras (AIL), Agostinho No- 

leto, a foto oficial de Jurivê de Macedo 

que ficava exposta na galeria dos imor- 

tais da Academia, em cerimônia duran- 
te a missa de corpo presente do jorna- 

lista, ontem à tarde, na Igreja de São 

Francisco. Na foto, o também jornalista 
e acadêmico Edmilson Sanches. 
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HOMENAGEM I 

Ex-prefeito lldon diz que 

Jurivê nunca "permitiu ser 

manipulado" 

Para o ex-prefeito lldon, história vai eternizar trabalho de Jurivê 

Em depoimento ao Correio de Impe- 
ratriz, o ex-prefeito lldon Marques lem- 
brou a amizade com o jornalista Jurivê 
Macedo, sua luta em defesa da liberdade 
de expressão e da democracia e sua con- 
duta ética e profissional. 

Jurivê foi procurador do Municí- 
pio no primeiro mandato de lldon, com 
quem também militou na política nos 
anos 70, no então Movimento Democrá- 
tico Brasileiro (MDB), hoje PMDB. 

"Tenho muitas lembranças do Jurivê. 
Do tempo do Jaime (Banco da Amazô- 
nia), José Pereira, Antonio da COVAP 
(depois da CONCRETO). Do tempo 
em que convivíamos com o Jabur, en- 
fim de muitos outros amigos e de mui- 
tos momentos. Jurivê que não aceitava 
ser o segundo lugar no jogo de buraco. 
Esse foi o Jurivê nosso amigo, o com- 

panheiro simples de todos nós", disse o 
ex-prefeito. 

lldon ressaltou a atividade política 
e a atuação do jornalista na defesa das 
liberdades individuais e do regime de- 
mocrático: "Lembro também do Jurivê 
militante, um altruísta defensor da liber- 
dade, da Democracia, sempre conscien- 
te; nunca, nunca mesmo, permitiu ser 
manipulado". 

Em outra passagem de seu depoi- 
mento, o ex-prefeito fez referência ao 
pioneirismo de Jurivê na imprensa es- 
crita imperatrizense: "Lembro do Jurivê 
que deu sustentação editorial ao jornal 
O Progresso por muitos anos, principal- 
mente na fase mais difícil, quando pes- 
soas em (e com) condições de textualizar 
eram raras em Imperatriz. Lembro sim, 
do Jurivê, o jornalista". 

lldon declarou ainda que o trabalho 
de Jurivê é ura legado para gerações fu- 
turas: "Lembraremos todos nós, e prin- 
cipalmente as gerações posteriores, des- 
te homem que tão bem soube retratar os 
fatos e as pessoas que fizeram e fazem 
Imperatriz". 

Segundo o ex-prefeito, Jurivê é par- 
te atuante na história política, social e 
literária desse período recente, desde o 
regime militar, nos anos 70 e 80 à pós- 
democratização do país; "Agora Impe- 
ratriz vai lembrá-lo, eternizá-lo, porque 
a sua vida justifica a sua história". • 

HOMENAGEM II 

Diretor de O Estado: "jornal perde um de 

seus símbolos" 

O diretor de redação do Jornal O Es- 
tado do Maranhão, Ribamar Fonseca, 
em depoimento publicado na edição de 
ontem do diário, afirma que com a mor- 
te de Jurivê Macedo, "o jornal perdeu 
um de seus símbolos". Leia na íntegra o 
depoimento do jornalista. 

"Jurivê foi, sobretudo, o símbolo da 
Região Tocantina. Melhor do que nin- 
guém, durante décadas e décadas, ele 
soube traduzir aquela região, em espe- 
cial Imperatriz. Ele era a expressão de 
um jornalismo dinâmico, informativo, 
comentado, e um grande contador de 
história. Conseguia fazer da sua coluna, 
ao mesmo tempo, um espaço de crônica. 
Ninguém cuidou mais, ninguém falou 
mais, e teve mais envolvimento com a 
Região Tocantina como Jurivê. 

A coluna dele não se limitava aos 
fatos políticos. Ele sempre comentava 
fatos, e sempre dizia que a Vila do Frei 
era o seu ponto de referência. Ele criou 
uma cumplicidade tão grande por aque- 
le município, que acabou sendo a maior 

Jurivê, um patrimônio também de O Estado 

expressão de Imperatriz para o resto do 
mundo. 

O jornal perde um de seus símbolos, 
perde um de seus espaços mais impor- 
tantes no dia-a-dia. A Região Tocantina, 
em especial Imperatriz, perde o seu mais 
ativo e apaixonado defensor e propaga- 
dor, e o Maranhão, de um modo geral, 
perde uma voz do jornalismo letrado, do 
jornalismo muito pessoal e atípico, pois 
Jurivê conseguiu se impor, quebrando 
uma série de regras do jornalismo for- 
mal". • 

PRIMEIRO EMPREGO 

Bolsistas de Imperatriz recebem pagamento 

Com trinta dias de vivên- 
cia profissional completados 
no último dia 15, a turma do 
Viva Meu Primeiro Emprego 
de Imperatriz deverá rece- 
ber o primeiro pagamento da 
bolsa-aprendizagem hoje, in- 
forma a Secretaria de Estado 
do Trabalho e da Economia 
Solidária (Setres). A bolsa, 
no valor de RS 508, será paga 
aos seiscentos participantes 
desta segunda etapa na cida- 
de. 

De acordo com o secretá- 
rio de Trabalho, José Antô- 
nio Heluy, a turma de Imperatriz recebe 
agora o pagamento porque foi a última a 
dar início ao período de vivência profis- 
sional desta segunda fase do programa 
em todo o Maranhão. "Estamos dentro 
do cronograma previsto e tudo está cor- 
rendo como esperávamos", destaca. 

Para receber a bolsa-aprendizagem, 
o bolsista deve se dirigir ao Banco do 
Brasil, onde está sendo realizado o paga- 

Governadora e José Antônio Heluy 

mento na boca do caixa. Ele deve apre- 
sentar um documento de identificação 
com foto atualizada e o CPF. "O valor 
da bolsa está creditado no CPF do bolsis- 
ta", explica a coordenadora estadual do 
programa, Elizabeth Azevedo. "É uma 
folha de pagamento especial, rodada ex- 
clusivamente para o Primeiro Emprego, 
por isso dispensa o uso do cartão de ban- 
co", completa a coordenadora. • 

MEMÓRIA 

Deputados fazem homenagem a Jurivê 

Vitor Mendes homenageia Jurivê na tribuna da Assembléia 

Os deputados Victor Mendes (PV), 
Rigo Teles (PV) e João Batista (PP) re- 
gistraram, na sessão de ontem, a morte 
do jornalista Jurivê Macedo, pai do se- 

cretário de Comunicação 
do Estado, Sérgio Mace- 
do, ocorrida na segunda- 
feira. Os parlamentares 
se solidarizaram com a 
família do jornalista e 
destacaram a importância 
dele para a imprensa to- 
cantina. 

Victor Mendes disse 
que Jurivê era "homem 
de muita credibilidade 
que faleceu também ví- 
tima de um AVC, que já 
vinha lutando na UTI há 
quase dois meses pela sua 

vida, mas, aos 80 anos, ele deixa um le- 
gado, deixa uma história, um compro- 
misso com o jornalismo do Maranhão, 
uma pessoa séria que conheci, em Impe- 

ratriz, quando em 2006, era então can- 
didato". 

Mendes disse ter ido à casa do jorna- 
lista e conversado com ele, recebendo 
orientações e conselhos, que muito lhe 
emocionaram. "Estendo a minha solida- 
riedade ao seu filho Sérgio Macedo, que 
é secretário de Estado, à sua irmã San- 
dra, enfim, a todos os familiares, netos 
e filhos e, principalmente, aos1 amigos 
que, com certeza, ao longo dos 80 anos, 
ele deixou na história do Maranhão e 
principalmente deixou escrito na his- 
tória do jornalismo do nosso Estado", 
afirmou. Já Rigo Teles assegurou que o 
jornalista Jurivê Macedo foi um grande 
homem da comunicação no Estado. 

O deputado João Batista, que é da 
região tocantina, deu mais detalhes da 
vida do jornalista, a exemplo do nome 
completo dele, Raimundo Jurivê Perei- 
ra de Macedo. "Jurivê de Macedo nas- 
ceu em 16 de maio em 1930, foi um dos 
fundadores do Jornal O Progresso, para 

alguns que não conhecem, é o princi- 
pal jornal de Imperatriz, que completou 
recentemente 40 anos. Jurivê manteve 
lá e durante muitos anos uma coluna 
no Estado do Maranhão, que era, sem 
sombra de dúvidas, uma das colunas 
mais lidas naquele jornal", afirmou. 

Batista contou que o jornalista "re- 
cebeu ainda em vida a principal honra- 
ria que se pode conceder em Imperatriz, 
que é a Comenda Frei Manoel Procó- 
pio Coração de Maria, comenda que 
é entregue pela Câmara Municipal de 
Imperatriz, e ele também era Cidadão 
Maranhense, ou seja, esta Casa num 
dado momento o saudou com o Título 
de Cidadão Maranhense e, nós, lamen- 
tavelmente, perdemos ontem o jornalis- 
ta, o repórter, o cronista, o Cidadão Ma- 
ranhense Raimundo Jurivê de Macedo, 
ele que, no último dia 16 de maio agora, 
completou oitenta anos". • 

Agência Assembléia 
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Jornal O Estado registra morte de Jurivê 

Sob o título "Morre o jornalis- 
ta Jurivê Macedo, vítima de 
acidente vascular cerebral", 
o jornal O Estado do Mara- 
nhão, no qual Jurivê Macedo 

ingressou em 1984 como chefe da sucur- 
sal de Imperatriz e assinando a coluna 
Comentando os Fatos, deu amplo des- 
taque na edição de ontem (18) à morte 
do jornalista imperatrizense. A principal 
coluna do jornal, Estado Maior, tam- 
bém registrou a morte de Jurivê. Confira 
abaixo a íntegra da matéria e os tópicos 
da coluna. 

IMPERATRIZ - Morreu no início da 
tarde de ontem (17) na Unidade de Te- 
rapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa 
Mônica, em Imperatriz, o jornalista, ad- 
vogado e membro da Academia Impera- 
trizense de Letras (AIL) Jurivê Macedo, 
de 80 anos. Ele estava internado há 41 
dias em estado de coma em função de 
um acidente vascular cerebral (AVC). O 
velório está sendo realizado desde ontem 
à tarde na capela mortuária da Igreja de 
São Francisco de Assis, no Centro. Até o 
fim da tarde de ontem, não estavam de- 
finidos por familiares o local e o horário 
do enterro. 

O jornalista, que assinava a coluna 
"Comentando os Fatos" em O Estado, 
ainda foi submetido a uma intervenção 
cirúrgica logo após internação para a 
contenção da hemorragia, por uma junta 
médica. Ele apresentou melhora no qua- 
dro clínico, mas não resistiu ontem a uma 
nova crise. 

O prefeito Sebastião Madeira (PSDB), 
que estava em São Luís, ao tomar conhe- 
cimento da morte de Jurivê retomou à 
Imperatriz para prestar condolências à 
família. A Assessoria de Comunicação 
da Prefeitura informou que foi decretado 
luto oficial por três dias. 

O presidente da Câmara de Vereado- 
res, Hamilton Miranda (PSDB), estava 
trabalhando quando soube do falecimen- 
to do jornalista por meio de assessores. 

"A morte de Jurivê é uma perda irre- 
parável para nossa cidade", disse Hamil- 
ton, ressaltando que a morte do jornalista 
será lembrada em pronunciamento na tri- 
buna. Já confirmaram que falarão os ve- 
readores Edmilson Sanches (PSDB), Rai- 
mundo Roma (PSL), Alberto Souza (PP), 
que atuam em meios de comunicação da 
cidade, e o pastor Luís Gonçalves(PSB). 

Hamilton Miranda expediu nota ofi- 
cial ainda ontem à tarde, lamentando o 
falecimento do comunicador, a quem 
confessou ser leitor fiel da coluna "Co- 
mentando os Fatos". 

Tristeza - A morte do jornalista sur- 
preendeu autoridades e políticos do es- 
tado. "Todos nós ficamos muito tristes 
com a morte de Jurivê, porque era um 
exemplo de pessoa e profissional que 
muito contribuiu para o desenvolvimento 
de nosso estado, de nossa cidade e para 
a democracia", disse o vereador petista 
Francisco das Chagas Alves de Brito (o 
Chagão). 

"Recebi a notícia da morte de Jurivê 
com muita tristeza, porque trata-se de 
uma pessoa que teve relevantes serviços 
prestados a Imperatriz, seja como pro- 
fessor, advogado, jornalista e membro 
da Academia Imperatrizense de Letras. 
Não se pode contar a contar a história 
de Imperatriz sem falar em Jurivê, que é 
uma referencia para a cidade", disse o se- 
cretário de Estado do Sul do Maranhão, 
Adhemar Freitas. 

O presidente da Academia Imperatri- 
zense de Letras, Agostinho Noleto, tam- 
bém reconheceu a grande contribuição 
de Jurivê com a vida cultural da cidade. 
Ele lembrou que o jornalista vinha reu- 
nindo algumas crônicas para um livro, 
que nunca chegou a ser lançado, e que 
nos últimos meses provocava o acadêmi- 
co a lançar a obra. 

"Nós vínhamos o provocando para 
que lançasse esse livro de crônicas, mas 
esse lançamento nunca aconteceu. Tínha- 
mos definido que o Salão do Livro de Im- 
peratriz, lançado semana passada, seria 
uma homenagem a Jurivê. Agora, vamos 
tentar lançar esse livro de crônicas dele", 
revelou. 

Agostinho Noleto anunciou que a 
Academia vai reconhecer publicamente 
a importância do trabalho de Jurivê em 
prol da cultura e desenvolvimento de Im- 
peratriz. Será durante o velório em que, 
todos reunidos, os acadêmicos da AIL 
participarão da solenidade de declaração 
de imortalidade em função da grande 
contribuição cultural deixada para a ci- 
dade. "Será uma solenidade simples, lá 
mesmo no velório, onde todos nós, os 
confrades de Academia, vamos declarar 
a imortalidade dele", complementou. 

Um exemplo - Raimundo Jurivê Pe- 
reira de Macedo completou, no último 
sábado, 80 anos de vida. Homem de hu- 
mor fácil, linguagem simples e cativante, 
conseguiu respeito e era exemplo para 
novos e veteranos comunicadores de Im- 
peratriz. A morte dele deixou a classe de 
jornalistas imperatrizenses de luto. 

"O jornalista Jurivê Macedo, pioneiro 
do jornalismo imperatrizense, o mestre, 
como era chamado por gerações de jor- 

nalistas em todo o estado do Maranhão", 
diz um trecho da nota oficial divulgada 
pelo presidente da Associação de Im- 
prensa da Região Tocantina (AIRT), 
Ozias Pânfilo. 

O jornalista Coló Filho revelou on- 
tem que tinha em Jurivê Macedo uma re- 
ferência como profissional e pessoa. Ele 
trabalhou com Jurivê em 1978, mas foi a 
partir de 1984, na sucursal de O Estado, 
em Imperatriz, que ele passou a ter maior 
contato com "Juredo", como também era 
chamado carinhosamente o jornalista. 

"Fui com ele e a Maria Leônia para a 
sucursal de O Estado em 1984 e lá pude 
acompanhar de perto essa referencia na 
comunicação que foi Jurivê. Uma pessoa 
que eu considero mestre porque foi com 
ele que aprendi a ter responsabilidade, o 
compromisso. Tudo o que tenho devo a 
Jurivê", reconheceu Coló Filho, que atu- 
almente é editor do jornal O Progresso, o 
primeiro da cidade. 

"Posso dizer é que a imprensa de 
Imperatriz e o Maranhão está de luto", 
disse o jornalista Elson Araújo, que tra- 
balhou na sucursal de O Estado, em Im- 
peratriz. • 

Uma vida dinâmica 

em Imperatriz 

Raimundo Jurivê Pereira de Macedo, 
goiano de Porto Nacional (hoje estado 
de Tocantins), nasceu era 16 de maio de 
1930. Advogado e jornalista, foi procura- 
dor-geral da Prefeitura de Imperatriz, de 
1995 a 2000. Um dos fundadores do jor- 
nal O Progresso, o mais antigo da cidade 
em circulação. 

Recebeu as duas maiores honrarias do 
município de Imperatriz: a Câmara Mu- 
nicipal concedeu-lhe o Título de Cidadão 
Imperatrizense e a Prefeitura, em 1995, a 
Comenda Frei Manoel Procópio do Cora- 
ção de Maria. A Assembléia Legislativa 
concedeu-lhe também o Título de Cida- 
dão Maranhense. 

Fez concurso para advogado provi- 
sionado no Tribunal de Justiça do Mara- 
nhão, em 1962, e começou a militar nas 
comarcas maranhenses de Porto Franco, 
Imperatriz e Carolina. 

COLUNA - Iniciou em O Progresso 
sua coluna "Comentando", e em seguida 
"Comentando os Fatos", que migrou para 
o Jornal de Imperatriz, onde também foi 
editor, e desde 1987 é publicada no jornal 
O Estado, de cuja sucursal foi diretor em 
Imperatriz. 

Nomeado em 1995 procurador-geral 
de Imperatriz pelo interventor Ildon Mar- 
ques, permaneceu no cargo até 2000, 
atravessando os mandatos de Dorian Me- 
nezes (interventor, 1996) e Ildon Mar- 
ques (prefeito 1997-2000). • 

João^Maraa 
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Rua Virgílio Franco, n0 1930 - Estreito - MA - Fone: (99) 3523-1200 
e-mail: joao-maria2@hotmail.com - www.casajoaoemaria.com.br 
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Pulseiras, Anéis, Carteiras, 

Brincos com strass, Cristais Swarovski 

e muito mais (2 

Rua Simplicio Moreira, 1793-F 
entre (Luiz Domingues e Benedito Leite) - Imperatriz - MA 

Marcelo Pereira 

Ao Pioneiro 

A lembrança que 
tenho de Juri- 
vê de Macedo 
é a de que ele 
foi palestrante, 
num seminário 
que fizemos na 
Uema, tratan- 
do do papel do 
jornalista para a 
sociedade, numa 
data próxima ao 
Dia do Jornalista, em abril de 2006. Lá 
ele estava com o vereador Edmilson 
Sanches, José Matos Vieira e o filho de 
Sérgio Godinho, que não me recordo do 
seu nome no momento. 
Mas eu conheci o Jurivê no tempo em 
que trabalhei como cabeleireiro, na rua 
Ceará, bairro Juçara. Se não me enga- 
no, ele era procurador do Município e 
estava acompanhado de seu motorista. 
Impressionou-me, porque lá fiquei sa- 
bendo que ele foi o pioneiro do jornalis- 
mo aqui na cidade. 
O que me lembra mais de Jurivê foi 
quando ele disse que o que fazia, sem- 
pre o fazia porque gostava, e de sempre 
conversar com as pessoas, de tal modo 
que preferia sempre o jornalismo espor- 
tivo, e que o jornalista é um profissional 
como qualquer outro e contava apenas 
com uma diferença; não existe senso 
crítico na sociedade onde não existe 
jornalismo. 
Numa passagem que fiz pelo jornal 
"Correio de Imperatriz", conheci seu 
filho, Silvio Macedo. 
No 'Correio' associei seu sobrenome ao 
do pioneiro jornalístico, chamo-o assim, 
e perguntei ao Silvio se ele tinha paren- 
tesco com Jurivê, ao que ele respon- 
deu sem hesitar, rapidamente: "Filho!". 
Depois eu disse que conhecemos o seu 
pai, na Uema. 
Ao Jurivê de Macedo, minhas home- 
nagens com muita honra e reconheci- 
mento, e que onde ele estiver, sempre 
será lembrado por nós, imperatrizenses, 
jornalistas, que registramos e fazemos 
história dos atos na cidade adotada por 
ele e ele adotado por ela. 

"Jurivê, que Deus o receba e o tenha. 
E como essa sua passagem não cessa 

a memória, continue nos observando, 
daí, e nos inspirando, aqui. E sua família 

seja confortada pela lembrança que 
temos - e sempre teremos - e levaremos 
conosco; pelas honrarias recebidas que 

te tornaram cidadão imperatrizense". 

"Jurivê (meu caro Jurêdo) 

A morte não venceu, pois como diz 
a canção, 'não morrerá quem soube 
amar...' 
No convívio de nossa AIL o teu ser 
amalgamou-se ao nosso. Tua alegria 
ficou tatuada em nossos corações. Ela 
- a morte - apenas nos privou do teu 
abraço amigo, mas enquanto vivermos 
viverás em nós". 

Arlene Azevedo, Academia Imperatri- 
zense de Letras 

(99) 
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Internet registra vida e morte de Jurivê de Macedo 

Diversos sites e blogues da rede mundial de computadores (Internet) registraram, anteontem e ontem, a morte e passagens da vida do jornalista e advogado imperatrizense 
Jurivê de Macedo. Uma amostra do que foi publicado é reproduzida abaixo, conforme pesquisa feita na manhã de ontem, até às 9h30. Confira. 

Por Edmilson Sanches 

Morre, aos 80 anos, jornalista Jurivê Macêdo 

Morreu na tarde desta segunda-feira(17), aos 80 anos, o jornalista, advogado e 
membro da Academia Imperatrizense de Letras(AIL), Jurivê Macêdo(foto). Ele 
estava internado na Unidade de Terapia Intensiva(UTI) do Hospital Santa Mônica, 
desde o dia 7 passado, em virtude de um Acidente Vascular Cerebral(AVC). 
Jurivê Macedo havia sido subetido a intemvenção cirúrgica para conteção da 
hemorragia do cérebro e estava com quadro estável, mas nesta segunda-feira teve 
agravamento do quadro clínico. 
Políticos de todo o Estado lamentaram a morte do jornalista. O prefeito Sebas- 
tião Madeira decretou luto oficial de três dias, o presdente da Câmara, Hamilton 
Miranda anunciou nota de pesar e o vereador Francisco das Chagas Alves de 
Brito(Chagão) disse que " a cidade ficou triste com a morte de Jurivê, um grande 
jornalista e um excelente pai de familia". A entidade que reúne jornalistas (AIRT) 
emitiu nota de pesar e vários jornalistas lamentaram a morte de Juredo, como tam- 
bém era chamado carinhosamente Jurivê Macêdo. 
ENTERRO - O velório está acontecendo desde o fim da tarde desta segunda-feira 
na capela mortuária da Paróquia de São Francisco de Assis, no centro. Na manhã 
desta terça-feira está marcada a solenidade em que a Academia Imperatrizense de 
Letras(AIL) reconhecerá a imortalidade de Jurivê Macêdo com base em sua con- 
tribuição para o crescimento e desenvolvimento de Imperatriz, sobretudo na área 
cultural. 
Será celebrada às 16h desta terça-feira uma missa de corpo presente e às 17h será o 
enterro no cemitério Campo da Saudade, no bairro Santa Inês. 
O Blog também lamenta a morte de Jurivê Macêdo, decano da comunicação em 
Imperatriz que deixa a esposa,Leonor Mesquita Almeida Macedo, de 74 anos com 
quem era casado há 57 anos, e teve doze filhos, 28 netos e sete bisnetos. Dentre 
os filhos estão o cinegrafista Macêdo Neto e Sérgio Macêdo, atual secretário de 
comunicação do Governo do Estado. 
A família nossos sinceros sentimentos de pesar. 

(Blog, 17/05/2010 
JOÃO RODRIGUES 

http://colunas.imirante.com/joaorodrisues/) 

O corpo do jornalista será sepultado hoje às 17 horas 

O corpo do jornalista Jurivê Macedo, velado na Capela São Francisco, será sepultado 
hoje às 17 horas. Ontem à tarde, noite e, por toda a madrugada, foi grande o número 
de pessoas na capela que ali foram se solidarizar com a família do decano jomalista\ 
pioneiro da imprensa de Imperatriz e, de áreas como o Direito e o Magistério, onde 
também atuou com distinção. 
Jurivê também era membro da Maçonaria e fundador da Academia Imperatrizense de 
Letras. 
A morte do jornalista ocorrida às 13h50 desta segunda-feira, um dia após completar 
80 anos, repercutiu em todo o Estado. O Governo do Estado emitiu votos de pesar; o 
prefeito Madeira decretou luto oficial de três dias. 
Jurivê era casado havia 57 anos com dona Leonor Mesquita. Deixou 12 filhos, alguns 
deles seguiram a carreiras do pai: Sérgio Macedo, é jornalista secretário de comuni- 
cacao do governo do Estado. Silvio Macedo é dono do Jornal Correio de Imperatriz, 
jurivê Filho, é colunista político, Macedo Neto há anos é cinegrafista da TV Mirante de 
Imperatriz. 
A veia do Direito foi herdada pelos netos. Um deles, Daniel Macedo, foi procurador 
geral do município na gestão do prefeito Ildon Marques. 

ÉLSON ARAÚJO 
(Blog, 17/05/2010 -http://porelsonaraujo.blogspoi.com) 

Luto: Jurivê de Macedo 

O jornalista Jurivê de Macedo, pioneiro do jornalismo imperatrizense, o "Mestre", 
como era chamado por gerações de jornalistas em todo estado do maranhão, foi e 
continuará sendo símbolo máximo da imprensa local. 
Era um homem apaixonado pelas letras. Jurivê de Macedo foi um dos melhores 
textos da imprensa maranhense. Na sua coluna "comentando os fatos" no Jornal o 
Estado do Maranhão, marcou época - com o seu jeito simples criativo e brincalhão 
de comunicar. 
Os radialistas, jornalistas e a própria imprensa maranhense, com certeza, saberão 
guardar na memória o nome deste grande comunicador, exemplo de vida, Jurivê de 
Macedo. 
A morte do jornalista ocorrida às 13h50 desta segunda-feira (17), um dia após com- 
pletar 80 anos, repercutiu em todo o Estado. O Governo do Estado emitiu votos de 
pesar; o prefeito Madeira decretou luto oficial de três dias. 
Jurivê era casado havia 57 anos com dona Leonor Mesquita. Deixou 12 filhos, 
alguns deles seguiram a carreiras do pai: Sérgio Macedo, é jornalista secretário de 
comunicação do governo do Estado. Silvio Macedo é dono do Jornal Correio de 
Imperatriz, jurivê Filho, é colunista político, Macedo Neto há anos é cinegrafista da 
TV Mirante de Imperatriz. 

(BIoq AGORA BINHÍ. 18 de maio de 2010 - www.aeorabinhi.com) 

Adeus a Jurivê Macedo 

Morreu por volta das 14h desta segunda-feira (17), o jornalista Jurivê Macedo. Tam- 
bém advogado e membro da Academia Imperatrizense de Letras (AIL), Raimundo 
Jurivê Pereira Macedo, tinha 80 anos e era colunista do jornal O Estado Maranhão. 
Ele estava internado na UTI do hospital Santa Mônica em Imperatriz, desde o dia 7 de 
abril em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Chegou ser submetido 
a uma cirurgia para tentar conter a hemorragia no cérebro. O jornalista estava em coma 
e teve uma parada cardíaca. 
O corpo está sendo velado na capela da Igreja São Francisco, em Imperatriz. Ele será 
enterrado na cidade no final da tarde desta terça-feira, mas o local ainda não foi defini- 
do. Jurivê fez aniversário de 80 anos ontem. Era jornalista mais antigo em atividade no 
Maranhão. 
Goiano de Porto Nacional, Jurivê Macedo foi um dós pioneiros do jornalismo em 
Imperatriz. Ajudou a fundar o jornal O Progresso. Em O Estado Maranhão assinava a 
coluna "Comentãndo os Fatos". Jurivê Macedo também foi apresentador do jornal do 
Bom Dia Imperatriz, da TV Mirante. 
Ele era casado e tinha 11 filhos, entre eles, o secretário de Estado da Comunicação, 
Sérgio Macedo. 
COMNETÁRIO - "Fiquei triste com a notícia de que Jurivê nos deixou! O Jornalis- 
mo e a Cultura estão de luto! Meus pêsames à família desse homem íntegro, que com 
certeza está agora em um lugar especial, perto do Pai Altíssimo". (L. R. SILVA - Grajaú 
MA, no Blog Décio Sá, 17/05/2010) 

DÉCIO SÃ 
(Blog, 17/05/2010 - http://colunas.imirante.com/decio) 

Jurivê 

Li um artigo escrito pelo vereador e 
jornalista Edmilson Sanches, destacando 
a trajetória do jornalista Jurivê de Ma- 
cedo, ora internado em estado de coma 
em função de um AVC. Ontem o decano 
do jornalismo municipal completou 80 
anos de idade. O artigo foi publicado no 
Correio de Imperatriz de sábado. Nossas 
homenagens ao mestre Juredo. Mais 
detalhes no link: 
http://correiodeimperatriz.com.br/ 
site/?p=581 

ISNANDE BARBOS 
(Blog, 17/05/2010 - http ://isnandebar- 

ros. bloesoot com/) 

Descanse em paz. Mestre 
Jurivê 

A família, aos amigos mais próximos 
e aos colegas de profissão enlutados, 
meu estimado respeito e consideração 
ao jornalista Jurivê de Macedo, falecido 
ontem, aos 80 anos de idade, deixando 
um legado ímpar nesta vida. 
Diversos blogs abordaram o lamentável 
assunto: Élson Araújo, Josué Moura, Rui 
Porão, William Marinho, João Rodri- 
gues, ItzNotícias. 

SAMUEL SOUZA 
(Blog, 18/05/2010 - http://samukaitz. 

bloesDoLcom) 

Jurivê, antes de tudo um mágico da escrita, um gozador da vida 

Em viagem, embrenhado pelo interior, fui informado da morte do jornalista Jurivê Ma- 
cedo. Sem computador ao alcance, só agora pude escrever estas linhas para em primei- 
ro lugar manifestar minhas sinceras condolências aos familiares, aos amigos e colegas 
desse grande ícone da nossa imprensa tocantina. 
Em segundo, sem muitas palavras - não é hora de lamentações -, celebrar a passagem 
de Jurivê pelo nosso meio, manifestar alegria por ter tido a honra de ser contempo- 
râneo de uma figura tão brilhante e inteligente, que era antes de tudo um mágico da 
escrita, um gozador da vida. 
De olhar inteligente, analista, Jurivê sempre tinha algo pitoresco para ilustrar um 
pensamento, uma história, um causo. Na crônica política, com seu estilo de linguagem 
fácil parecia brincar com as palavras, mas quando era preciso dava o seu recado sério, 
direto, sem meias palavras ecoando e cumprindo o seu mister. Dessa forma, durante 
décadas, Jurivê escreveu numerosas páginas da história de Imperatriz. 
Como escribas, eu e Jurivê tivemos divergências em determinados momentos, quando 
algumas vezes dèfendiámos nossas idéias no quase sempre conturbado cenário político 
local, mas sempre nos respeitamos. Graças a um amigo comum, o ex-deputado Onofre 
Corrêa, algumas vezes demos gargalhadas saboreadas de algumas latinhas de cerveja, 
pois mesmo com problemas de saúde Jurivê era antes de tudo um homem que não se 
preocupava cora a morte e vivia a vida intensamente. Costumava dizer que dali pra 
frente "o que viesse era lucro e que a morte estava dentro do cálculo lógico das proba- 
bilidades". 
Jurivê estava certo, pois como escreveu Luigi Pirandello, "quem tem a sorte de nascer 
personagem vivo, pode rir até da morte. Não morre mais... Quem era Sancho Panza ? 
Quem era Dom Abbondio ? E, no entanto, vivem eternamente, pois - vivos embriões 
- tiveram a sorte de encontrar uma matriz fecunda, uma fantasia que soube criá-los e 
nutri-los, fazê-los viver para a eternidade!" 
Jurivê vive, um personagem vivo que ficará para sempre nos anais da história da im- 
prensa maranhese, na memória de Imperatriz. 
Finalizando minha singela homenagem ao mestre Jurêdo publico aqui a nota da nossa 
entidade, da qual Jurivê foi um dos fundadores, juntamente comigo um dos presidentes 
da AIRT. Descanse em paz Jurivê! 

JOSUÉ MOURA 
(Blog, 18/05/2010 - http://josuemoura.blogspot.com/) 
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POR QUE DEMITI O ESTAGIÁRIO? 

Por que demiti o estagiário? 
Era meu aniversário de 37 anos, meu humor nâo estava lá 
essas coisas. 
Naquela manhã, ao acordar, dirigi-me a copa para tomar 
café na expectativa de que meu marido dissesse: 
"Feliz aniversário, querida". 
Mas ele não disse nem bom dia... Ai pensei: "Esse é o 
homem que eu mereço!" 
Mas continuei a imaginar: "As crianças certamente lembrarão". 
Quando elas chegaram para o café não disseram nem uma palavra. Sai 

bastante desanimada, mas me senti um pouco melhor quando entrei no 
Fórum e meu estagiário, disse: Bom dia Dra, Feliz Aniversário! 

Finalmente alguém havia lembrado. Trabalhei até o meio dia, quando o 
estagiário entrou na minha sala dizendo: Sabe Dra Promotora... Está um 
dia lindo lá fora, e já que é o dia do seu aniversário, podemos almoçar 
juntos, só a senhora e eu. 

Fomos a um lugar bastante reservado. Nos divertimos muito, e no 
caminho de volta ele sugeriu: Dra.! cóm esse dia tão lindo, acho que não 
devemos voltar ao Fórum. Vamos até o meu apartamento, e lá tomare- 
mos um drinque. 

Fomos então para o apartamento dele, e enquanto eu saboreava um 
Martini ele disse: Se nâo se importa eu vou até o meu quarto vestir uma 

roupa mais confortável. 
Tudo bem, respondi. Fique a vontade. 
Decorridos mais ou menos cinco minutos, ele saiu do quarto carregan- 

do um bolo enorme, seguido de meu marido, meus filhos, amigas e todo o 
pessoal do Fórum... 

Todos cantando, "Parabéns Para Você" 
"E Ia estava eu, nua, sem sutiã, sem calcinha, sentada no sofá da 

sala..." 
OBS; E por isso que eu digo ESTAGIÁRIO SÓ FAZ CAGADA  
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Chargista: 
Newton Silva 

Publicado originalmente: 
Jangadeiro Online 
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cAMWHo, 

RELES 

mortais/ 

Bastidores da TV 
TEMPOS MODERNOS 

Nara tenta fugir das perguntas 
de Bicalho 

Niemann e Maureen invadem o aparta- 
mento de Hélia e avisam que são convida- 
dos de JP. lolanda comenta com Leal que 
Joca vai voltar para casa em breve e diz 
que se sente culpada pelo que aconteceu 
ao filho. Goretti leva Maria Eunice para 
fazer compras e as outras Marias exigem 
que o pai faça o mesmo com elas. Ramón 
comunica aos filhos que vai se casar e 
Jannis não aceita a decisão do pai e se 
revolta com Bárbara. Ditta decide entrar 
na justiça para manter o sobrenome de 
Ramón e Justine reprova sua atitude. 

Portinho tenta descobrir onde "N" se 
esconde. Faustaço e Miranda avaliam os 
trajes de Duba antes dela sair com Max, 
Heloísa e Maurição. JP chega ao apar- 
tamento de Hélia e encontra a bailarina 
discutindo com Niemann. Túlio vê Jannis 
arrasada com a notícia de que o pai irá 
se casar e pensa em desistir da viagem. 
Dodô se encontra com Led no apartamen- 
to de Ramón enquanto Katrina procura 
por ele na casa de Ditta. Faustaço nâo 
pára de telefonar para Duba na tentativa 
de controlar seus passos. Zeca traça um 
plano para proteger a obra de um novo 
ataque. Bicalho faz matrícula na Escola de 
Dança. A delegada conversa com Nara e 
tenta descobrir detalhes sobre sua ligação 
com Albano. JP corteja Hélia e Niemann 
fica enciumado. Valvênio busca Zuppo na 
obra, a pedido de Tamara. 

Nara tenta fugir das perguntas de Bi- 
calho, mas a delegada a confronta. Ditta 
alerta Katrina para não magoar Led. He- 
loísa tenta seduzir Max e Duba se irrita. 
JP chama um cozinheiro famoso para pre- 
parar o jantar na casa de Hélia e deixa a 

bailarina encantada. Zeca chega á Escola 
de Dança com Valvênio e estranha a pre- 
sença de Bicalho. Max volta para casa com 
Duba e Heloísa fica decepcionada. Surge 
um clima de romance entre Dodô e Led e 
os dois se beijam. Niemann rejeita Mau- 
reen e sofre por não ter o amor de Hélia. 
JP se despede de Hélia, que se deslumbra 
com a gentileza do empresário, lolanda 
vai à audiência de Joca com Miranda e se 
surpreende ao encontrar Leal. 

PASSIONE 

Fred mostra para Clara as 
passagens e os passaportes 

Fred se irrita com Clara por ter roubado 
as jóias, mas ela explica que encontrou 
um jeito de se livrar da acusação. Bete 
estranha ao ver Olga acordada. Diana de- 
cide ficar com Gerson e Mauro vai embora 
irritado. Candê faz um escândalo na rua 
e apreende a chave do carro de Danilo. 
O rapaz decide ir embora e Fátima tenta 
alcançá-lo para devolver suas chaves. 
Fred diz a Clara que tem uma idéia para 
fazer com que Bete demore um pouco 
mais para ir à Itália. Diana e Gerson se 
divertem no carro de corrida. Ele se de- 
clara e os dois se beijam. Cris fica curiosa 
para saber o que aconteceu entre Diana 
e Gerson. Mauro conta para Diógenes o 
que Gerson fez e o motorista acredita que 
o filho esteja apaixonado. 

Gerson tenta falar com Mauro, que 
sai de casa furioso. Agnello pede dinheiro 
para Gemma e Totó o repreende. Jéssica 
diz que vai morar com Berilo na Itália, se 
Olavo nâo der um bom cargo na empresa 
para o marido. Clô interrompe uma reunião 
de Olavo para reclamar do apelido que re- 
cebeu em um dos jornais que anunciaram 
o casamento de Jéssica. Jackie liga para 
o editor do jornal e agradece pela legenda 

que colocaram na foto de Clô. Bete percebe 
que foi roubada e chama Clara, que finge 
não saber o que está acontecendo. Mauro 
fica irritado ao ver que está sendo seguido 
por Gerson. Ele chega à metalúrgica e se 
surpreende ao ver Diana. Gerson revela 
para Mauro que se casaria com Diana se 
ela quisesse. 

Bete se desculpa com os sogros e os 
empregados pelo incômodo de levar a 
polícia até o quarto de todos. Um policial 
encontra o brinco que Clara jogou embaixo 
da cama de Olga. A empregada é levada 
e acusa Clara pelo roubo. Bete pede a 
ajuda de Mauro, já que ele quis aceitar a 
presidência da metalúrgica. Noronha não 
entende como Saulo conseguiu casar com 
Stela. Arthuzinho elogia Stela e reclama 
que seus filhos estão na piscina, Lorena e 
Sinval se divertem ao ouvir Danilo contar 
o que aconteceu quando deixou Fátima 
em casa. Stela vai a uma exposição de 
arte e se aproxima de um rapaz que acha 
bonito. Fátima assiste ao treino de Dani- 
lo, que pede para a colocarem para fora. 
Fred mostra para Clara as passagens e os 
passaportes dos dois. Bete se candidata à 
presidência da metalúrgica. 

MALHAÇÃO 

Bernardo aceita namorar Bia 

Bernardo e Bia ironizam Nanda, que 
age como se nada tivesse acontecido e 
deixa Rafael preocupado. Rita não deixa 
Bimba falar e o manda sair de perto dela. 
Rafael comenta com Alé sobre a atitude 
de Nanda. Femandinho fala com Lucca 
que precisa ir embora para encontrar com 
Domingas na internet. Tati diz para Rita 
mandar uma mensagem para saber por 
que seu admirador não compareceu ao 
encontro. Jotapeg tenta convencer Bimba 
a não desistir de conquistar Rita. 

• 'Pânico' bate Globo explorando 

Gorete 

Afeiosa Gorete virou um trunfo para o "Pânico". 
No domingo, a moça que deseja passar por 
um embelezamento no quadro "Gorete Quer 
Ser Gisele", apresentado por Sabrina. rendeu a 
liderança à atração das 23h22 às 23h42. quando 
a Globo exibia o "SOS Emergência". Com média 
de 12 pontos, o "Pânico" bateu seu recorde em 
2010 e ficou em segundo lugar durante toda a 
exibição. Para o próximo domingo, a produção 
promete uma exibição ao vivo e em 3D. Haverá 
um grande evento com convidados para divulgar 
a façanha. Será nesse dia que o quadro mos- 
trará o resultado da transformação de Gorete. A 
expectativa é que a audiência suba ainda mais. 

• Na Record 

A previsão é que "Ribeirão do Tempo", que es- 
treia hoje com autoria de Marcilio Morais, tenha 
mais do que os 180 capítulos habituais de uma 
novela. "Vidas Opostas", também de Marcilio, 
teve 228. 

• Malas 

Em poucos dias a produção do "Pânico na TV" 
decidirá quem irá para a Copa da África: Alfinete 
e Sabrina ou Silvio e Vesgo. Dependendo do 
orçamento, podem ir até os quatro. 

• Troca 

Ex-global, Solange Couto disse que não trocou a 
emissora pela Record. "Ninguém sai da Globo. A 
Globo é que deixa a gente." Eita. 

VIVI AN MAS UTTI 
Colunista do Agora 

EQUIPAMENTTOS AGRÍCOLAS 

Tratores, Peças e Implementos Agrícolas 

sac.unipecas@gmail.com 

n0 467 - Sala 01 010 o 

F o n 0^99)^524-8 

Imperatriz - MA 
Fax: 3528-4709 
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L CUT Jj 
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Instituto de Oftalmologia 

de Imperatriz 

Clínica, Cirurgia e Lentes de Contato 

Prescrição de Óculos 
Cirurgias 
Catarata 
Glaucoma 
Estrabismo 
Pterísmo 
Calázio 
Aval. das Doenças da 
Retina 
Exames Complementares 

Oftalmologista ^ 
CRM 5072 | 

Fone: (99) 3524-7483 - Cel.: (99)8132-0060 
Rua Simplício Moreira, n0 1 490 - Centro 

Imperatriz - Maranhão 
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ESTILO FEMININO 

Estilo Tradicional 

mm 

Estilo Elegante Estilo Romântico Estilo Dramático Estilo Moderno 
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A mensagem do estilo 
tradicional é: CONSERVADORIS- 
MO. A palavra-chave é: ATEM- 
PORALIDADE. Peça essencial: 
blazer clássico. Tecidos: sedas, 
caxemira, crepes, gabardines. 
Cores: combinações sóbrias - 
marinho, cinza, bege e preto. 
Sapatos: tradicional, de couro, 
de excelente qualidade. Bolsas 
e pastas: estruturadas, de mão. 
Acessórios: sempre de excelente 
qualidade: a idéia e tudo para 
durar muito tempo. 

A mensagem é: REFINAMEN- 
TO. Palavra-chave: SOFISTICA- 
ÇÃO. Peça essencial: camisa 
branca. Tecidos: algodão natural, 
cetim, xantungue de seda, seda 
pura. microfibra, crepe. Cores: 
combinações de baixo contraste 
- cinza, bege. branco, marinho, 
vermelho escuro, preto com 
branco. Sapatos; tradicionais 
com um toque de atualidade, 
bicolor. Bolsas e Pastas: estru- 
turada. funcional, de qualidade, 
tamanho médio. Acessórios: 
sempre com um toque notável. 

A mensagem é: AMABILI- 
DADE. Palavra-chave: DELICA- 
DEZA. Peça essencial: colar de 
pérola. Tecidos: algodão, sedas, 
crepe georgette, microfibra. 
Cores: combinações de baixo 
contraste, monocromática, tons 
de rosa, beges, azul clarinho, 
verde clarinho. Sapatos: tudo 
com muitos detalhes e variados 
modelos. Bolsas; de tecidos, 
bordadas, de alças longas e de 
tamanho pequeno. Acessórios: 
tudo muito tipicamente feminino 
laços e flores. 

A mensagem: CHAMAR 
A ATENÇÃO SEM O APELO 
SEXUAL. Palavra-chave: TEA- 
TfRALIDADE. Peça essencial: 
qualquer coisa que cause um 
efeito. Tecidos: não há nenhuma 
preferência, usa tudo. Cores: 
grandes contrates para chamar 
atenção. Sapatos: criativos e ou- 
sados. Bolsas e Pastas: enormes 
- com ou sem detalhes, molengas 
ou estruturadas. Acessórios; tudo 
impactante, diferente, que tenha 
algo de inusitado. 

A mensagem: FASHIONIS- 
TA, MUDANÇA CONSTANTE. 
Palavra-chave; ATUALIDADE. 
Peça essencial: tudo o que está 
na vitrine e nas revistas de moda. 
Tecidos: a tendência do momen- 
to. Cores: tudo o que a moda 
pedir no momento. Sapatos. 
Bolsas, Pastas e Acessórios: 
absolutamente tudo o que a 
moda e a tendência pedir para o 
momento! 

Saúde Mental, Reforma Psiquiátrica 

e Luta Antimanicomial 

Sensibilizar para a importância de uma sociedade 
livre de manicômios e sem preconceitos é o objetivo do 
Dia Nacional de Luta Antimanicomial, lembrado ontem 
(18). Este ano, o tema é "Solidariedade: Há em Ti, Há 
em Mim". 

A história da psiquiatria mostrou ao longo dos séculos 
várias conceituações de "Louco" e tratamento a estas 
pessoas. Na antiga Grécia tínhamos os loucos sendo 
tratados como cidadãos e por isto mesmo poderiam tran- 
qüilamente freqüentar a Pólis. Anos depois Hipócrates 
avançou cientificamente, colocando a doença mental re- 
lacionada aos "humores" secretados pelas glândulas. Na 
Idade Média temos um retrocesso, onde a Igreja passa a 
tratar os "doentes mentais" como impuros, endemoniados 
e por isto mesmo passíveis de serem exorcizados, para 
pagar penitência e alcançar o "reino dos céus" deveriam 
fazer jejuns prolongados e muita oração. Séculos depois, 
o médico francês Phillipe Pinei rejeitou as práticas que 
traziam choque térmico e injúrias aos pacientes e ins- 
taurou a observação dos mesmos para um tratamento 
apropriado. Na década de 70 temos a inauguração de 
uma nova visão para as pessoas em sofrimento psíquico, 
o psiquiatra Franco Basaglia fecha os manicômios na 
cidade de Trieste na Itália, libertando os pacientes para 
convívio social. Sua orientação anarquista deixava claro 
que ninguém havia nascido para morar em um hospital, 
e qualquer forma de institucionalização proposta pelo 
Estado era prejudicial à cura e reabilitação. Na mesma 
época no Brasil, temos os estudos de Nise da Silveira, 
psiquiatra que também já apontava rumos no sentido da 
desospitalização e terapias promovidas por toda a equipe 
multiprofissional. A criação do primeiro Caps- Centro de 
Atenção Psicossocial no Brasil em 87, juntamente com 
a promulgação da 8a Conferência Nacional de Saúde e 
a promulgação da Constituição de 88 que estabelecia 
o SUS como política de Estado, ajudou no processo de 
construção da luta antimanicomial. Tal luta tem como pre- 
missas a desospitalização, e as diretrizes do SUS como 
integralidade, equidade e universalidade, bem como traz 
um resgate sobre a saúde mental dos trabalhadores de 
forma geral. A luta antimanicomial emana dos usuários, 
família e profissionais de saúde mental, e ainda encon- 
tra nos dias de hoje o forte adversidade do lobby das 
indústrias multinacionais farmacêuticas e do corporativis- 
mo médico que quer a todo custo deter a hegemonia do 
acompanhamento dos usuários de saúde mental. 
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Ligia Rocha advogada competente j 
atua em Imoeratriz e Porto Franco. ' 

Lany e Jonathas, 
coleoas de faculdade. 

Clinica Veterinária - Banho e Tosa - Pet shop 

Disque-Busca: (99) 3525-0644 

Rua João Lisboa, 530 - Centro - Imperatriz - MA 

Um brinde a vida das amigas 
Carmelucia Almeida e Cleudes Lima 
em recente viagem ao sul do pais. 

Texto Bíblico: "Esta é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois. que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, 
vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar". 1a Timóteo 3.1-2 

Oração: Querido Pai, ajuda-nos a viver de forma íntegra diante de Ti e dos homens, de forma que exerçamos a nossa missão como cristãos, servos e líderes de 
tua Igreja com fidelidade e amor. Que a nossa fraqueza seja revertida em força; a nossa incapacidade seja curada por tua unção e a nossa vaidade e orgulho sejam 
transformados pelo amor que tu nos dedica. É o que oramos em nome de Jesus. Amém! 
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DE IMÓVEIS Av. Bermardp Sayáo, 1530 
créci 2086 ■ 20° região Sala 03 ■ Quatro Bocas 

Realizando Sonhos Imperatriz - MA 

Venda - Aluguel - Avaliação e Adm. de Imóveis 

Casa (titulada) no bairro Juçara, com 
garagem, sala, copa, cozinha, 03 quar- 
tos. toda na cerâmica, forrada no gesso, 
e quintal. 
Área: 9x40m. Valor: RS 230.000,00 

Casa (recuada 4m) na rua Rui Barbosa - 
Juçara, d garagem, sala, copa, cozinha, 
04 quartos, bastante quintal e solta nas 
duas laterais. 
Área: 9x50m. Valor: RS 200.000,00 

Casa (recuada lOm) na rua das Letras - 
Vila Parati, com garagem p/ 04 veículos, 
sala, copa, cozinha, 02 quartos e quintal, 
toda na cerâmica e forrada na laje. 
Área: 5x30m. Valor: R$ 45.000,00 

Casa (titulada) na rua Bom Futuro - En- 
troncamento, com sala, cozinha, 02 quar- 
tos e quintal. 
Área; 5x34m. Valor: RS 70.000,00 

Casa (dá para averbar) na rua Oom Pedro 
I - Bacuri, com sala, copa, cozinha, gara- 
gem, 03 quartos, quintal, solta nas laterias 
e toda na cerâmica. 
Área: 7x25m. Valor: RS 60.000,00 

Casa na rua Ceará, 1871 - Bacuri, com 
ponto comercial, garagem, sala, copa. 
cozinha, 02 quartos, quintal e toda na ce- 
râmica. 
Área; 4.2x30m. Valor; RS 85.000,00 

Casa (averbada) na rua Primavera ■ Par- 
que das Palmeiras, com sala, copa, cozi- 
nha, garagem p/ 03 veículos. 01 suite d 
hidromassagem, 02 quartos, quintal, solta 
na lateral, toda na cerâmica e forrada na 
laje. 
Área; 10x25m. Valor: RS 90.000,00 

Casa (recuada 4m) na rua Beta - Bacuri, 
com garagem p/ 02 veículos, sala, copa, 
cozinha, suite, 02 quartos, e quintal toda 
solta nas laterais, toda na cerâmica e for- 
rada na madeira. 
Valor: RS 170.000,00 

Casa (recuada 15m) na Rua Piracicaba 
- Pq. Àlvorada I, com garagem p/ 10 ve- 
ículos, sala. copa. cozinha, 01 suite com 
closet, 02 quartos, wc social, área de ser- 
viço, wc externo, toda na cerâmica, forrada 
no ipê e quintal grande. 
Área: 12x37. Valor: RS 90.000.00 

Casa na rua Bom Jardim - Santa Rita, com 
garagem, sala. copa, cozinha, 01 suite, 02 
quartos, quintal, toda na cerâmica e forra- 
do com gesso. 
Área: 5,50x35m. Valor: RS 70.000,00 

Casa Averbada (recuada 4m) na Rua Le- 
ôncio Pires Dourado, em frente ao Quartel 
da PM - Sâo José do Egito, com garagem 
p/ 06 veículos, sala, copa, cozinha com ar- 
mário embutido(Dellano), 03 suítes, mais 
01 dependência de empregada com wc, 
toda solta, acabamento de 1', toda forrada 
e toda na cerâmica de 1*. 
Área: 18x25. Valor: RS 300.000,00 

Casa na rua Tiradentes - Vila Nova, com 
garagem, sala. copa, cozinha, 01 quarto, 
01 suite, 01 terreno ao lado 8x25m, casa 
na cerâmica e forrada no gesso. 
Valor: R$ 85.000,00 

Casa na Rua do Arame - Vilinha, com ga- 
ragem, sala. copa. cozinha, 03 quartos, 
quintal, toda na cerâmica e telha plan. 
Área: 6,60x25,70m. Valor: RS 60.000,00 

Casa (recuada 6m) na Av. JK - Santa Rita, 
com sala, garagem p/ 06 veículos, copa, 
cozinha, 03 suites dependência de empre- 
gada, quintal, toda na cerâmica de 1*. for- 
rada na madeira de 1' solta nas laterais. 
Área: 21x40m. Valor: RS 250.000,00 

Casa na rua Benedito Leite • Centro, com 
sala. copa. cozinha, 01 suite, 02 quartos, 
área de serviço e quintal. 
Área: 13x23m. Valor: RS 220.000,00 

Casa na rua Raimundo de Morais - Bom 
Sucesso, com garagem, sala, copa, cozi- 
nha, 01 suite, 01 quarto, quintal, toda na 
cerâmica e na telha plan. 
Área: 06x30. Valor: R$ 50.000,00 

Casa na rua Antonio de Miranda - Entron- 
camento, com garagem p/ 02 veículos, 
sala, copa, cozinha, 03 quartos, quintal, 
toda na cerâmica e forrada no gesso. 
Valor: R$ 100.000,00 

Casa Averbada (recém construída) na 
rua F - Conjunto Vitória, com garagem p/ 
03 veículos, sala, copa, cozinha. 02 suítes, 
01 quarto, quintal, solta nas laterais com 
01 corredor e telha plan. 
Área: 10x25. Valor: RS 70.000.00 

Casa Averbada (recuada 2,30m) na rua 
do Sol - Pq das Palmeiras, com garagem p/ 
03 veículos, sala, copa, cozinha, 01 suite, 
02 quartos, wc social, quintal grande, forra- 
da na laje, piso de taco(madeira), solta nas 
laterais 0.30m de cada lado. 
Área: 10x30m. Valor: RS 110.000,00 

Casa na rua Minas Gerais - Centro, com 
garagem, sala, copa, cozinha, 02 quartos, 
quintal, toda na cerâmica e toda forrada no 
gesso. 
Área; 5x25m, Valor: R$ 110.000,00 

Casa Averbada (recuada 4m) na Rua do 
Sol - Pq. das Palmeiras, d garagem p/ 02 
veículos, sala, copa, cozinha, 02 suites, 01 
quarto, área de serviço, mais 01 cozinha 
de apoio, dependência de empregada e 
quintal, solta nas laterais, forrada na laje e 
toda na cerâmica. 
Área: 10x22m. Valor: R$ 130.000,00 

Casa (pronta para averbar, recuada 4m) 
na rua 28 de Outubro - Jardim Sâo Luis, 
com garagem p/ 02 veiculos, sala, copa, 
cozinha, 01 suite, 02 quartos d armário 
embutido, área de serviço, dependência 
de empregada, avarandado na cozinha, 
toda solta, forrada no ipê, toda na cerâmi- 
ca e quintal. 
Área: 10x36m. Valor; R$ 180.000,00. 

Casa (semi-acabada, recuada 7m) na 
Super Quadra, com garagem p/ 04 veí- 
culos, solta nas duas laterais, sala, copa, 
cozinha, despensa, 01 suite. 02 quartos, 
quintal e na telha plan. 
Área: 10x25m. Valor: RS 150.000,00. 

Casa na Rua Fortunato Bandeira - Centro, 
d sala. copa, cozinha, 02 quartos, área de 
serviço e toda na cerâmica. 
Área: 11,75x4,50m. Valor: R$ 40.000,00. 

Casa na Rua Gonçalves Dias - Juçara, 
com garagem para 02 veiculos. sala, copa, 
cozinha. 01 suite, 02 quartos, 01 depen- 
dência de empregados, despensa, quintal 
na cerâmica anti derrapante, toda na cerâ- 
mica e forrada no gesso. 
Área: 5,50x37m. Valor: RS 150.000,00. 

Casa na rua Vilela - Bacuri, com sala, 
copa, cozinha, garagem, 03 quartos, quin- 
tal, toda na cerâmica e forrada no gesso. 
Valor: RS 100.000,00 

Casa na rua do Alecrim - Parque Anhan- 
guera, com garagem p/ 02 veiculos, sala, 
copa, cozinha, 02 quartos, 01 suíte e quin- 
tal telha plan. 
Área: 5x30m Valor: R$ 50.000,00 

Casa (recém construída) na rua Mara- 
nhão - Nova Imperatriz, com garagem, 
sala, copa, cozinha, 01 quarto, 01 suite, 
toda na cerâmica, forrada no gesso e quin- 
tal. Área: 05x24m. Valor; RS 80.000,00 

Casa na rua Tereza Cristina, entre Av. Ge- 
túlio Vargas e Luis Domingues no Centro, 
com sala, copa, cozinha, 01 escritório. 01 
suite, 03 quartos, quintal, toda na cerâmica 
e forrado com gesso. 
Área: 10,80x23,50. Valor: R$ 120.000,00 

02 Casas na rua Santa Tereza, entre Go- 
dofredo Viana e Simplicio Moreira - Centro 
01 Casa - com garagem, sala, copa, cozi- 
nha, 03 quartos e quintal, toda na cerâmica 
e telha plan. 
02 Casa - 01 ponto comercial, saia. copa, 
cozinha, 01 quarto e quintal, toda na cerâ- 
mica e na telha plan. 
Área: 10,50x35. Valor: R$ 230.000,00 

Casa (recuada 4m) com garagem para 
03 veiculos, sala, copa. cozinha, 02 suítes 
sendo 01 com hidromassagem, 01 quarto, 
toda na cerâmica de primeira, forrada de 
gesso, solta nas duas laterais e bastante 
quintal com piscina. 
Área: 10x43m. Valor: R$ 300.000,00 

Casa (recém construída) na rua Sergipe, 
próximo à Unisulma - Nova Imperatriz, com 
garagem p/ 02 carros, sala, copa, cozinha, 
01 suite, 02 quartos, toda na cerâmica, for- 
rada no gesso e quintal. 
Área: 06x30m, Valor: RS 160.000,00 

Casa na rua Itauna - Parque Alvorada, com 
garagem p/10 veiculos toda avarandada, 
02 salas, copa, cozinha, 05 suite toda na 
cerâmica e forrada na laje. 
Mais uma casa com sala, copa, cozinha, 
quarto e uma piscina de 6x25m. 
Área: 60x36m. Valor: R$ 350.000,00 

Casa (recuada 6m, pronto para averbar) 
na Vilinha, com garagem p/ 03 veiculos, 
sala, copa, cozinha, 01 suite, 02 quartos, 
toda na cerâmica, toda forrada no gesso. 
solta na lateral, corredor e quintal. 
Área: 7,50x26.20m. Valor: R$ 80.000,00 

Casa (titulada) na Rua Bom Futuro - Vila 
Lobão, com garagem p/ 08 veiculos, sala, 
copa, cozinha, 01 suite, 03 quartos, toda 
na cerâmica e na telha plan. 
Área: 16.80x31 m. Valor: RS 160.000,00 

Casa (recuada 4 metros, pronto para 
averbar) no Parque Buriti, d garagem p/ 
03 veículos, corredores nas 02 laterais, 
sala, copa, cozinha, 01 suite, 02 quartos, 
01 escritório, dependência de empregada, 
área de serviço, toda na cerâmica, toda 
forrada no gesso e quintal. 
Área: ,10x30m. Valor: R$ 150.000,00 

Condomínio na Rua Fioriano Peixoto, 
entre Corioloano Milhomem e Simplicio 
Moreira - Centro, com 05 quitinetes, 
cada d sala. cozinha, quarto e quintal. 
Área: 10x30m. Valor: R$ 130.000,00. 

Condomínio na rua Miguel Baurl - San- 
ta Rita, com 04 quitinetes. cada um com 
quarto, cozinha e wc social, lodo na cerâ- 
mica e forrado no gesso, mais 01 casa com 
sala, copa, cozinha, 02 quartos e quintal. 
Área: 10x30m. Valor: RS 150.000,00 

Sobrado na rua Simplicio Moreira - Bacu- 
ri, d 01 salão comercial de 5,50x18m, d 
sala, copa. cozinha, 01 suite, 02 quartos, 
01 wc, 01 sacada e toda na cerâmica. 
Área: 5,50x18m. Valor: R$ 230.000,00 

FAZENDA DISTANTE 40KM DE IMPERATRIZ NA BR 010 SETOR 

ENTRONCAMENTO DA CIDELÂNDIA 

Área (56 alqueires) toda. feita com só 
10% de reserva, toda no cappim bran- 
queara, toda mecanizada, toda no ara- 
me liso c/ 10 divisórias. 05 açudes, 01 
curral todo no acapu c/ 1088 m2. Com 
06 divisões, com área coberta e com ba- 
lança de 3 mil kg. Uma sede com 300m2 

toda na cerâmica e forrada; sala, cozi- 
nha e 03 quartos: toda avarandada com 
cerâmica ante derrapante, com água, 
energia e telefone; entrada principal 
toda no bloqueie e no asfalto. 

imagem ilustrativa Valor: R$ 22.000,00 (alqueire) 

Sobrado (averbado, recuado 8m) 
1o - Garagem p/ 06 veiculos,. sala, copa. 
cozinha. 
2o - 01 suite, 01 quarto e quintal, toda solta, 
corredor na lateral, na cerâmica e forrada 
no gesso. 
Área: 6,50x45m. Valor: R$ 110.000,00 

Sobrado (semi-acabado, recuado 8m) 
na rua Sâo João, entre Pará e Amazonas 
- Nova Imperatriz, com garagem p/ 04 vei- 
culos. sala, copa, cozinha, área de serviço, 
01 quarto, 01 wc, 01 suite, 02 quartos, 01 
sala de vidro, 01 sala de estar e mais 01 
sacada. 
Área: 10x30m. Valor; RS 220.000,00 

Sobrado (recuado 5m e solto nas late- 
rais) na rua Coronel Manoel Bandeira - 
Bacuri, com garagem p/ 06 veiculos, sala, 
copa, cozinha, suíte, 02 quartos, 01 saca- 
da, toda na cerâmica e forrada na lage. 
Área: 12x30m. Valor: RS 200.000,00 

Ponto Comercial na Av. JK, com casa, 
com sala, copa, cozinha, 01 quarto e quin- 
tal (salão comercial com 5,80x1 Om), 
Área: 5x80x25m. Valor: R$ 65.000,00 

Galpão Comercial (recuado 12m) na 
rua Sâo Paulo entre a rua Ceará e Piau! 
- Nova Imperatriz, toda encimentada, d 2 
pavimentos 6,20x28 sendo 6,20x10 d laje 
e 6,20x18 forro metálico, parte superior 
6,20x10,2 salas e 2 banheiros. 
Área: 6,20x40m. Valor: R$ 190.000,00 

Galpão na rua Senador Millel - Três Pode- 
res, todo na alvenaria e telhado d madeira 
de 1* e telha plan. 
Área: 17x40m. Valor; R$ 300.000,00 

Lote na Vila Parati. 
Área; 10x30m. Valor: R$ 20.000,00 

Chácara no Bairro Leandra - Próx. à Ce- 
râmica Sâo Pedro, por trás do Conjunto 
Cartier, com vista panorâmica para a 
ponte do Rio Tocantins. 
Área: 28.000mí Valor: RS 20,00 por m' 

Chácara na estrada do Bom Jesus, após a 
ferrovia 300mJ, com 05 alqueres, toda fei- 
ta e cercada ao arame, capim mambassa, 
branquearâo e água corrente. 
Valor: R$ 150.000,00 

Chácara próximo a Lagoa Verde, à 3km da 
BR 010, com área de 3,5 alqueres, todo 
feito com 05 divisórias, com capim braquia- 
râo, 35 gados, mais 05 animais, água nas- 
cente. casa e curral, (todo documentado). 
Valor: R$ 120.000,00 

'ALUG Sobrado na rua Dom Pedro I - Bairro 

1# - Garagem p/ 02 veículos, sala d 02 Casa Centra|i2adai na m D pedro _ 

e oSintef8' C0Pa' C0Zinha' banhe'r0 S0C'al Ârea Próximo à enlrada d0 Bom Jesus Bacud' c°m casa. Saragem, sala, copa, 
2o - Sacada, 01 suite, 02 quartos, banheiro fea ^ Smica SUÍ,eS'1003 ^ ^ 
social, sala de vídeo. A.ea; 222,STOm1 Valor: RS 30,00 por m1 Valo,: R$ 1,500,00 
Área: 5,20x30m. Valor: RS 250.000,00     
  Área Comercial na rua Coronel M. Ban- 
Ponto Comercial (com residência) no deira, esquina com Benedito Leite. Casa (fecuada) na ma do Sol - Pq. das 
Bairro Sâo José, com copa cozinha. 01 Área: 13x23m. Valor: R$ 220.000,00 Palmeiras, com garagem p/ 03 carros, 
quarto, wc social e quintal.   sala, cozinha, 01 suite, 02 quartos, wc so- 
Area: 6x25m. Valor; R$ 35.000,00 a ^ . , o .wo ciai, bastante quintal toda forrada na laje e Area Comercial na rua Osvaldo Cruz - piso de taco(madeira) e solta nas laterais. 
   Bacuri. Valor: R$ 600,00 
4 Pontos Comerciais de esquina mais 2 Área: 14x40m-Valor: RS 100 000.00   
casas (titulados) na rua Duque de Caxias   
- Vila Lobão, com sala, copa, cozinha e 2 Área Residencial na Super Quadra. Quitinete na Nova Imperatriz, com sala, 
quartos, todas na ceramica e forrada no i 20x25m Valor- RS 70 000 00 cozinha, 02 quartos, área de serviço e ga- 
gesso. Área: 16x9. Valor: RS 300.000,00 ragem p/ carro ou moto. 

Ponto Comercial com moradia na rua O^M^nn nnn nn 
Rio Grande do Norte.- Juçara, com 01 sa- Area-10 000m •Valor- RS 300.000.00 Quitinete no Bacuri, com garagem p/ 
lâo comercial de esquina, garagem, sala,   moto, portão eletrônico, sala, cozinha, wc 
copa. cozinha, 03 quartos. 02 wc social, social. 02 quartos, 
toda na cerâmica e forrada no gesso. Área Comercial na rua Luis Domingues - Valor: RS 460,00 
Área: 6,93x18. Valor: R$ 130.000,00 Entroncamento, com 01 galpão de oficina,    

04 casas, cada uma com: sala, copa, cozi- 
nha e 02 quartos. 
Área: 28x40m. Valor: R$ 300.000,00 Ponto Comercial na rua Antônio de Mi- 

randa - Juçara, com 03 apartamentos e 01 
casa com 02 quartos, sala, copa e cozinha. 
Área: 07x27,50m. Valor: R$ 600.000,00 

Ponto Comercial na rua Ceará entre Ber- 
nardo Sayâo e Fortunato Bandeira - Nova 
Imperatriz, todo na cerâmica e forrado no 
gesso, 
Area: 6x6m. Valor: R$ 120.000,00 

Ponto Comercial na rua Piauí, esquina d 
Fortunato Bandeira, próprio pl farmácia ou 
açougue, etc. 
Área: 10x11m. Valor: RS 120.000,00 

Ponto Comercial (titulado) mais mora- 
dia na rua Ceará - Nova Imperatriz, com 
garagem, sala com 02 ambientes, copa, 
cozinha, 01 suite, 02 quartos, 01 wc, des- 
pensa, área de serviço, toda forrada no 
gesso, toda na cerâmica e quintal. 
Valor: R$ 220.000,00 

Ponto Comercial na rua Maranhão, entre 
Fortunato Bandeira e Av. Bernardo Sayâo 
- Nova Imperatriz, todo forrado no gesso e 
com estrutura alta (4m). 
Valor: R$ 200.000,00 

Área Comercial na rua Simplicio Moreira 
- Bacuri, com uma casa, garagem, sala, 
copa, cozinha e 02 quartos. 
Área: l.eSSm'. Valor: R$ 300.000,00 

Terreno (titulado) no Jardim Oriental es- 
quina com Luiz Domingues com 02 lotes 
de 20x30m, na Vila Ipiranga. 
Área: 9x8,25m. Valor: RS 50.000,00 

Terreno com 02 lotes de 20x30m, na Vila 
Ipiranga. Valor: R$ 20.000,00 

Terreno na Av. llaipu, esq. com Rua 3 
Maria - Pq. Santa Lúcia, área própria para 
coiViércio, dentro da feira. 
Área: 35x50. Valor: R$ 300.000,00 

Terreno ao lado dos 5 Estrelas. 
Área: 20x30m. Valor: R$ 30.000,00 

Terreno sub-esquina com Av. Industrial 
Santa Rita. 
Área; 27x40m. Valor: RS 60.000,00 

Quitinete dentro de condomínio no centro, 
com garagem pl carro e moto, sala, cozi- 
nha, 02 quartos, área de serviço, toda na 
cerâmica, forrada no gesso e portão ele- 
trônico. 
Valor: RS 460,00 

Quitinete localizado no Bairro Bacuri, com 
01 quarto, copa, cozinha, wc social, toda 
na cerâmica e área de serviço. 
Valor: RS 350,00 

Ponto Comercial na ma Ceará, próxi- 
mo às 4 bocas, com área construída de 
6,5x30, toda forrada no gesso. 
Valor: RS 1.500,00 

Ponto Comercial na Av. Dorgival Pinheiro 
de Sousa - Centro, semi acabado, com 02 
banheiros. 
Área: 8,40x13m Valor: RS 2.000,00 

Ponto Comercial no Três Poderes, com 
referência para clinica ou escritório, 
Valor: RS 800,00 

Ponto Comercial na ma Paraíba, esq. 
com João Lisboa. 
Valor; RS 800,00 

Matriz (99)3523.2032 
O Melhor Rodízio 

pelo Menor Prego 

Matriz 
Rua Piauí, 932 - Centro - Imperatriz • MA 
(99) 3523-2032 / 3523-1450 / 8823-1202 

Rut Santa Liai», tlrf ■ Cantro • AçallindU • MA 
(99) 3538-1941/8ei 5-630? 

Tv. Carolln», n» 112 - Porto Franco • «A 
(99)3571-9527 / 8815-8315 

Av. Brasil, n* 345 ■ Potosi - Balsas - MA 
(99)3541-7006 / 8815-8314 ilimtftVOftlítM 

Av. G«foncio Falcão. 252 - Centro - B. do Corda - MA 
/M) 3643-7032/8815-8309 
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SAO 30A0 DO PARAÍSO 

Boca Quente terá que deixar o cargo 

A 4a Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça não recebeu, ontem, o recurso do 
prefeito de São João do Paraíso, Raimun- 
do Galdino Leite, o Boca Quente (foto), 
afastado provisoriamente do cargo por 
decisão da Câmara Municipal. Com a 
decisão do órgão colegiado do TJ, fica 
sem efeito a liminar concedida pelo de- 
sembargador Paulo Velten, que assegura- 
va a permanência do prefeito no cargo. 

Por maioria, prevaleceu no julgamen- 
to o voto divergente do desembargador 
Jaime Ferreira, pelo não conhecimento 
do agravo de instrumento ajuizado pelo 
gestor, por entender que a Câmara Muni- 
cipal não poderia figurar como agravada 
no processo, e sim o município, no que 
foi acompanhado pela desembargadora 
Anildes Cruz. 

Relator do agravo, Velten havia vo- 
tado pelo conhecimento do recurso de 
Boca Quente, por entender que a Câmara 
Municipal, embora não possuindo per- 
sonalidade jurídica, possui capacidade 
judiciária para a defesa de suas prerro- 
gativas, não sendo possível exigir que o 
prefeito interponha recurso contra o mu- 
nicípio que administra. 

Em sessão extraordinária para instau- 
rar processo administrativo a fim de apu- 
rar suposta infração político-administra- 
tiva cometida pelo chefe do Executivo, a 
Câmara de São João do Paraíso decidiu, 
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por unanimidade, afastar provisoriamen- 
te o prefeito e o vice sem ouvi-los. Os 
vereadores alegaram que o município 
encontrava-se em caos administrativo e 

que seria impossível promover a trami- 
tação regular do processo cora o prefeito 
no cargo. 

Boca Quente entrou com mandado 

de segurança para tentar manter-se no 
cargo. O juízo da Ia Vara da comarca de 
Porto Franco, da qual São João do Paraí- 
so é termo judiciário, indeferiu o pedido 
liminar do prefeito. O gestor ingressou 
com recurso no TJ e obteve a liminar 
concedida pelo desembargador Paulo 
Velten que assegurava seu retomo ao 
cargo. Entretanto, poucos dias depois, 
no julgamento do mérito do mandado de 
segurança em primeira instância, o juiz 
confirmou a decisão de manter o prefeito 
afastado. 

Inconformado, o prefeito ajuizou uma 
reclamação no TJ. Paulo Velten entendeu 
que o juiz deveria guardar respeito à de- 
cisão hierarquicamente superior e aguar- 
dar o julgamento definitivo do agravo na 
4a Câmara Cível. Em sua decisão limi- 
nar, o relator tornou sem efeito o ato de 
afastamento preventivo, sem prejuízo do 
prosseguimento do processo administra- 
tivo na Câmara, assegurada a ampla de- 
fesa ao prefeito. 

Autor do voto divergente, o desem- 
bargador Jaime Ferreira entende que, 
apesar do não recebimento do recurso, 
por ter sido considerado ilegítimo, nada 
impede o prefeito de pedir a suspensão 
da decisão ao presidente do Tribunal de 
Justiça. • 

As informações são do 
Tribunal de Justiça, 

GOVERNADOR ARCHER LAGO VERDE CIDADANIA 

Justiça determina STJ mantém afastado 

afastamento de prefeito Raimundo Almeida 

Palestra marca o Dia do Enfrentamento 

à Violência Sexual contra Crianças e Adolescente 

A Ia Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça recebeu denúncia contra o prefei- 
to do município de Governador Archer, 
Raimundo Nonato Leal, e também de- 
terminou o seu afastamento como gestor 
municipal, para evitar obstrução ao an- 
damento do processo. A decisão unâni- 
me aconteceu na sessão de ontem. 

Leal é acusado de improbidade admi- 
nistrativa no ano de 2005, por alugar uma 
pá carregadeira no valor de RS 20.914,00 
sem licitação, além de não comprovar o 
pagamento do serviço contratado, con- 
dutas previstas na Lei 8.666/93. 

A denúncia oferecida pelo Ministério 
Público Estadual (MPE) destaca ainda a 
desaprovação das contas do município 
de Governador Archer pelo TCE. 

Em sua defesa prévia, o denuncia- 
do alega que, à época, a cidade estava 
em situação de calamidade e precisava 
com urgência de um mutirão de limpeza, 
quando se fez necessária a contratação 
de serviços com dispensa de licitação. 

O relator do processo, desembarga- 
dor Raimundo Melo, teve o seu voto 
acompanhado pelos desembargadores 
Bayma Araújo (presidente da Ia Câmara 
Criminal) e José Luiz Almeida. O MPE 
também decidiu pelo afastamento. 

PRECATÓRIO 

Na mesma sessão, o desembargador 
Bayma também recebeu a denúncia con- 
tra o prefeito de São Vicente de Férrer, 
João Batista Freitas, por desobedecer a 
ordem judicial expedida pelo Tribunal 
de Justiça para pagamento de precatório 
no valor RS92.772,53, com inclusão no 
próximo orçamento e atualização até a 
data do efetivo pagamento. Sua decisão 
foi acompanhada pelos membros da Ia 

Câmara Criminal. • 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
negou o pedido de Raimundo Almeida 
(PP) para retornar ao cargo de prefei- 
to de Lago Verde. Ele foi afastado do 
comando da prefeitura por decisão da 
Câmara de Vereadores do município e 
responde a processo por infração políti- 
co-administrativa. 

Raimundo Almeida é acusado de 
não prestar contas dos gastos do mu- 
nicípio, bem como de permitir proce- 
dimentos licitatórios suspeitos. Segun- 
do a Câmara de Vereadores de Lago 
Verde, ele não atendeu aos pedidos de 
informações e convocações feitos pela 
Casa. Por isso, o Poder Legislativo lo- 
cal decidiu afastá-lo temporariamente 
do cargo. A alegação foi esta era a me- 
lhor medida "para preservar o interesse 
público e facilitar a análise das contas 
públicas municipais, que não vinham 
sendo apresentadas". 

No pedido de liminar protocolado 
no STJ, os advogados de Raimundo Al- 
meida argumentaram que os diversos 
retornos e afastamentos do cargo, seis 
até o momento, têm provocado instabi- 
lidade pública e institucional, causan- 
do desordem no município, que a cada 
dia amanhece sendo governado por um 
gestor diferente. Entretanto, o presi- 
dente do STJ, ministro Asfor Rocha, 
não acolheu os argumentos da defesa. 
O ministro ressaltou que as questões ju- 
rídicas de mérito do processo escapam 
aos limites traçados para a suspensão 
de liminar, de sentença e de seguran- 
ça, uma vez que, em tais casos, só cabe 
analisar a possibilidade de grave lesão 
à ordem, saúde, segurança e economia 
públicas. • 

Com informações da 
Assessor ia de Imprensa do STJ. 

A Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), em parceria com as secretarias 
municipais de Saúde e a de Transpor- 
te Terrestre (SMTT), realizam, ontem, 
ações pela passagem do Dia Nacional 
do Enfrentamento à Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescente. Foi rea- 
lizada uma palestra com o tema "Com- 
bate à exploração sexual de crianças 
e adolescentes", no Centro de Ensino 
Médio Liceu Maranhense, além de ati- 
vidades como a distribuição de material 
educativo na Praça Deodoro, em São 
Luís. 

A iniciativa contou com a parceira 
do Conselho Estadual e Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente e a 
Promotoria da Infância e Juventude. O 
coordenador do Núcleo de Doenças e 

Agravos Não Transmissíveis da SES, 
Victomar Teixeira, destacou a importân- 
cia da conscientização da população so- 
bre o assunto. "O objetivo desta ação é 
alertar a população e conscientizar para 
a importância da denúncia", explicou. 

A dona de casa Francisca Rocha, 
moradora da Cidade Operária, pas- 
sou pelo local e recebeu informações 
de como proceder para fazer denúncia 
contra violência sexual em crianças e 
adolescentes. "Temos que fazer a nossa 
parte e contribuir para que este tipo de 
violência deixe de incomodar as nossas 
crianças". 

Victomar Teixeira enfatizou a im- 
portância do preenchimento da Ficha de 
Violência Doméstica/Sexual de Crian- 
ças e Adolescentes pelas unidades de 
saúde. "É a partir desta ficha que pode- 
mos encaminhar a vítima para que se- 
jam tomadas as providências e cuidados 
necessários", informou. 

Para denunciar qualquer tipo de vio- 
lência doméstica ou sexual contra crian- 
ças e adolescentes, a pessoa deve ligar 
para o Disque Denúncia (100) ou entrar 
em contato com qualquer unidade de 
saúde sentinela para notificação. • 

ONDE DENUNCIAR 

- Centro de Apoio Integral a Saúde da Criança e Adolescente (CAISCA- Farina e Centro 
de Saúde Clodomir Pinheiro Costa) - (98) 3212-4327 / (98) 3275-6464 / (98) 3242-5866 
- Hospital Djalma Marques (Socorrão l) - (98) 3221-2469 
- Hospital Dr. Clementino Moura (Socorrão II)- (98) 3212-2708 
- Hospital Universitário Materno Infantil - (98) 2109-1104 
- Maternidade Marly Sarney - (98) 3311-3024 
- Hospital da Mulher - (98) 3228-2623 
- Hospital da Criança - (98) 3212-8422 
- Conselho Tutelar Municipal - (98) 3214-3213 / (98) 8843-0150 
- Unidade Mista do Bequimão 
- Unidade Mista do São Bernardo 
- Unidade Mista do Itaqui-Bacanga 
- Unidade Mista do Coroadinho 
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SANTA RITA 

Para não perder fiéis, 

padre "vira prefeito" 

Uma imensa cratera e duas lagoas "em- 
belezam" o cruzamento das ruas Imperatriz 
Leopoldina com rua Santa Rita, no bairro 
Santa Rita. Os moradores sofrem com esse 
problema há muito tempo. A grande cratera 
é formada devido à "grota" José de Alencar, 
que está entupida de lixo. 

Maria José do Santos moradora no cru- 
zamento das duas ruas, diz que o problema 
se agrava quando chove. Com o transbor- 
damento da grota, sua residência é invadida 
pela água, "que chega até o joelho". Suely 
Reis França, que passa todo dia no local, 
conta que no mês passado levou uma queda 
passando de bicicleta e ficou toda machuca- 
da. "Por causa do buraco, agora só passo no 
local empurrando a bicicleta". 

Maria José relata que buraco só não está 
maior "porque o padre Airton, da Paróquia 
de Santa Rita, mandou jogar seis caçambas 
de entulhos, porque muitas pessoas idosas 
estavam deixando de ir a missa devido o 
problema". "À noite, os que se aventuravam 
passar caiam e se machucavam nos enor- 
mes buracos", testemunha a moradora. 

Cicera Alencar, que reside no bairro há 
24 anos, acrescenta que além do problema 

na rua, os moradores sofrem com um esgoto 
estourado, "que fica jorrando água de fossa 
dia e noite". Ela diz que o prefeito passou no 
local no ano passado, "inclusive mostrei a ele 
os dois problemas". Segundo ela, o prefeito 
teria dito "que não arrumava o esgoto porque 
é de responsabilidade da Caema". Sobre a 
drenagem da grota, Cicera conta que o pre- 
feito "nem tocou no assunto". 

Dona Cicera relata ainda que ligou para 
a Caema e a empresa enviou uma equipe ao 
local, "mas eles disseram que o problema é 
da Prefeitura". "A Prefeitura joga a culpa na 
Caema. depois a Caema joga o problema 
para a Prefeitura, e assim vai passando o 
tempo e as pessoas ficam sofrendo". 

Para dona Cicera, "o prefeito foi eleito 
para resolver os problemas da cidade". "Ago- 
ra ficar jogando de para outro é um desres- 
peito ao cidadão, isso é uma demonstração 
que não temos prefeito". 

Os moradores informaram que antes da 
eleição, o atual vereador Alberto Sousa, que 
reside no bairro, quase todo mês fazia maté- 
rias abordando o problema, "mas depois que 
foi eleito nunca mais filmou o problema da 
rua". • 
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Moradora com criança no braço tem dificuldade para passar pela "lagoa,! 
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Mulher passa com dificuldade na rua Imperatriz Leopodina Maria José aponta cratera em frente de sua residência Veículos têm dificuldades em trafegar nas ruas do bairro 
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www.dipetrus.com.br 

Av. Colares Moreira, 144 - Renascença II 

Monumental Shopping, Lj 22 

São Luis/MA • CEP: 65075-441 

Tel/Fax: (98) 3235-5358 

boutiquedipetrus@gmail.com 

Rua Ceará, 576 - Centro 

Timbira Shopping, Lj 16 

Imperatriz - MA • CEP: 65901-610 

Tel/Fax: (99) 3524-7074 

dipetrusitz@hotmailxom 
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Espaço Verdade 
Moreira do Marwel 

INJUSTIÇA 

Ex-presidente do 

Imperatriz rebate 

volante Ralf do Timão 

As declarações do volante Ralf ao 
GLOBOESPORTE.com caíram como uma 
verdadeira bomba em Imperatriz, a se- 
gunda maior cidade do Maranhão e dis- 
tante 630km de São Luís. O ex-volante 
campeão maranhense pelo Imperatriz em 
2005 e que hoje vive grande momento no 
Corinthians disse ter passado fome e que 
ficou sem receber os salários quando jo- 
gou pelo time maranhense. A notícia teve 
repercussão negativa em meio aos antigos 
dirigentes, integrantes da Comissão Técni- 
ca e até jogadores da gloriosa campanha 
do Cavalo de Aço. Foi no Imperatriz que o 
volante Ralf conquistou o principal título da 
carreira profissional, o de campeão mara- 
nhense. 

O então presidente Nilson Takashi 
afirmou que Ralf foi indicado ao Impera- 
triz pelo técnico Pedrinho Rocha após o 
desastre no 1o turno. O Imperatriz sequer 
chegou a se classificar para o quadrangu- 
lar final. 

- O Pedrinho Rocha me disse que tinha 
um bom jogador no interior de São Paulo, 
mas que estava parado pelo menos quatro 
meses. Como era jovem, a recuperação 
seria mais rápida. Autorizei a contratação 
e mandei R$ 4 mil para a família dele que 
estaria passando dificuldade. Eu posso 
disser a você que ninguém nunca passou 
fome no período em que fui presidente. 
Encontramos dificuldade sim e vencemos 
todas. Tudo que foi prometido a eles eu 
paguei. Agora, fiquei muito decepcionado 
com essas declarações dele. Eu acho que 
foi uma injustiça com uma cidade que tor- 
ce todo dia para ele. Isso me deixa triste 
como pessoa e como imperatrizense - ex- 
plicou Nilson Takashi. 

O ex-presidente do Imperatriz disse 
que no fim do ano passado, após a contra- 
tação do Ralf pelo Corinthians. ligou para 
parabenizar o jogador. 

- Eu falei com ele no fim do ano passa- 
do, ele estava muito feliz por ter sido con- 
tratado pelo Corinthians. Ele me agradeceu 
muito a oportunidade dada pelo Imperatriz 

PROIBIDO 

Fifa proíbe "paradão" 

nos pênaltis 
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A International Board, órgão ligado à 
Fifa que regulamenta o futebol, fez uma 
reunião nesta terça-feira, em Zurique, e 
anunciou mudanças no texto da regra da 
cobrança de pênalti. A partir de Io de ju- 
nho, está proibido o que ficou conhecido 
como "paradão", lance em que o jogador 
finge o chute, colado à bola, para enganar 
o goleiro rival ao bater uma penalidade 
máxima. 

Segundo o novo texto, o infrator deve 
ser punido pelo árbitro (cartão amarelo). A 
paradinha, conforme inventada por Relê, 
segue valendo. O batedor pode fazer pa- 
radas ao longo de sua corrida, mas uma 
vez que tenha chegado à bola. a batida 
deve ser imediata. Leia abaixo o novo tex- 
to da regra. 

"Fintar na corrida para uma cobrança 
de pênalti para confundir os oponentes 
é permitido, entretanto, fintar ao chutar a 
bola, uma vez que o batedor já encerrou 
sua corrida, é considerado agora uma 
infração à Lei 14 e um ato antidespor- 
tivo, pelo qual o jogador deve ser adver- 
tido." • 

e disse que guardava 
bons momentos da sua 
passagem aqui. Não 
entendo o que passou 
pela cabeça dele agora 
para falar isso. Ele per- 
deu a oportunidade de 
ficar calado - afirmou. 

O técnico Pedrinho Rocha foi quem 
indicou o volante Ralf ao Imperatriz. Ele 
contou que as dificuldades enfrentadas no 
Imperatriz, em 2005, foram normais e mui- 
to comuns até hoje em muitos clubes no 
futebol brasileiro. 

- A dificuldade é que nós éramos um 
time humilde, mas que agia de forma cor- 
reta com todos nós. Se passaram fome eu 
nunca soube disso. Os salários atrasavam 
um pouquinho o que é normal. Grandes ti- 
mes do futebol brasileiro também atrasam 
o pagamento de salários, mas o presiden- 
te Nilson Takashi que é uma pessoa séria 
honrou os compromissos com todos nós. 
O Imperatriz nunca foi uma equipe que fi- 
cou sem cumprir os seus compromissos - 
diz Pedrinho Rocha. 

O volante Cristiano - um dos heróis da 
conquista inédita de campeão maranhen- 
se pelo Imperatriz - rebateu o ex-compa- 
nheiro Ralf e garantiu que nunca passou 
fome no Imperatriz. 

- Todo clube passa por dificuldade, prin- 
cipalmente no futebol no norte e nordeste. 
O Imperatriz encontrou dificuldade porque 
o presidente Nilson era sozinho, depois al- 
guns empresários começaram a ajudar o 
clube, e tudo mudou. No início, nós tive- 
mos sim um pouco de dificuldade, mas isto 
é normal. Eu posso te garantir que nunca 

Ralf após o gol no jogo contra o Grêmio no domingo 

passamos fome. A alimentação, às vezes, 
demorava chegar, mas nunca faltou não. 
Quanto a salário tudo foi pago. Eu quero 
dizer a você que o Imperatriz não me deve 
um centavo - disse. 

O goleiro e capitão Rodrigo Ramos foi 
outro a garantir que nunca passou fome 
enquanto esteve no Imperatriz. Ele lem- 
brou que o time começou mal a tempora- 
da de 2005, mas acabou conquistando o 
título inédito. 

- Quando ele (Ralf) chegou ao clube, 
nós estávamos em crise. O time foi mui- 
to mal no primeiro turno e depois foi re- 
formulado para o 2o com a chegada do 
Émerson Mendes (gerente de Futebol), 
do técnico Pedrinho Rocha, o Ralf e do 
Edu Xiquita. Começamos a reagir e ai as 
coisas mudaram, muitos empresários de 
Imperatriz passaram a ajudar o presi- 
dente Nilson Takashi. Bem. mas eu não 
posso te dizer se ele passou fome ou 
não. O que eu posso dizer é que eu nun- 
ca passei fome no Imperatriz, o salário 
até chegou a atrasar, mas tudo muito nor- 
mal. O Nilson (presidente) foi um cara que 
sempre jogou aberto com todos nós e isso 
fez com que as coisas acontecessem, e 
o Imperatriz chegasse à conquista do tí- 
tulo - lembrou o goleiro e capitão Rodrigo 
Ramos. • 

DIA SEGUINTE... 

Após greve, jogadores do 

Imperatriz voltam aos treinos 

rtv' 

Perto de garantir a classificação para 
a semifinal do 2o turno da Copa União, 
os jogadores do Imperatriz resolveram 
entrar em greve. Q motivo foi o não pa- 
gamento de salário. Detalhe: o atraso 
seria de apenas uma semana. 

Ontem, os jogadores até compare- 
ceram ao local de treinamento, mas de- 
cidiram que só voltam a treinar depois 
que receberem o salário do mês de abril. 
Hoje cedo, após uma conversa com o 
técnico Vinícius Saldanha, os joga- 
dores decidiram que voltam a treinar à 
tarde. 

- Eu já conversei com os jogadores 
e o problema está contornado. Mostrei 
a eles que isso só pode nos prejudicar 
nesta reta final da Copa União. Eles en- 
tenderam isso e se voltam a trabalhar 
hoje à tarde. O que aconteceu é que pro- 
meteram pagar na sexta-feira e ninguém 
apareceu. Ontem, também ninguém es- 
teve lá para dar uma explicação aos jo- 
gadores - explicou o treinador. 

O Imperatriz é o 3o colocado no 2o 

turno com 11 pontos ganhos e ainda terá 
três jogos pela frente. • 

COPA UNIÃO 

Sampaio x Bacabal é antecipado 

para esta quarta-feira 

O departamento técnico da FMF ante- 
cipou para hoje a partida entre Sampaio x 
Bacabal que estava marcada para ama- 
nhã. O motivo são os jogos da Libertado- 
res que serão mostrados pela TV fecha- 
da. 

O Sampaio quer fugir da concorrên- 
cia com a TV que mostrará Estudiantes x 
Internacional; Universidad do Chile x Fla- 
mengo. 

Portanto, atenção torcida Tricolor: 
Sampaio e Bacabal. será hoje, as 20h30, 
no Nhozinho Santos. • 
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"UMA ESTRELA NÃO MORRE, 
MUDA DE LUGAR" 

É difícil fazer a coluna sem a presença física 
do sócio especial do Marwel, Jurivê de Ma- 
cedo. Deus em sua infinita bondade, sabe- 
doria e compreensão, dá a nós o conforto e 
a alegria de saber que hoje nosso Jurivê é 
importante em um plano superior. Há muitos 
anos atrás, Jurivê, em um gesto de bondade 
preencheu a ficha de sócio especial do Ma- 
rwel. A partir daquele momento ele divulgou 
o nome da primeira escolinha para todo o 
Maranhão e outros estados da federação, o 
que fez o Marwel tornar-se esta potência re- 
conhecida nacional e até internacionalmente. 
Nós reconhecemos tudo de bom que o nosso 
professor fez pela primeira escolinha, e pe- 
dimos ao nosso amado Deus que o ampare, 
dando a ele o que merecer. 

HOMENAGEM 

É pensamento dos desportistas imperatrizen- 
ses encaminharem pedido ao capitão do JV 
Liderai, para interceder junto ao árbitro do 
jogo JV Liderai x Nacional, para determinar 
um minuto de silêncio em reconhecimento 
ao apoio que Jurivê deu ao esporte de nossa 
cidade. 

SELEÇÃO BRASILEIRA: OPINIÃO 
DO TORCEDOR 

"Eu aprovei a não convocação do Adriano 
pelo péssimo exemplo dele fora de campo". 
(Gilberto, da Lavanderia União). 
"Se o Dunga não mantivesse a sua palavra 
com os atletas que ganharam as Copas 
América e das Confederações e classifica- 
ram o Brasil para a Copa 2010, faltando três 
rodadas nas eliminatórias, ele perderia a 
moral com o seu grupo". (Zuleide, Lavande- 
ria União) 
"O Dunga foi bem na convocação, o critério 
disciplina pesou na lista e só quem faz tudo 
direito vai a copa". (Herasmino Barroso, 
Panificadora Variedades) 
"Eu acho que o Adriano merecia ser convo- 
cado, mas o Dunga com certeza sabe o que 
está fazendo". (Ivan ei de Barroso, Panifica- 
dora Variedades). 

A coluna é dedicada a Ivaneide Barroso (foto) 

Fiquem com Deus 

e 

(99) 3525-5929 
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ELEIÇÃO 2010 

Executiva do PMDB aprova 

Temer para vice de Dilma 

O PMDB formalizou ontem a 
indicação do presidente da Câma- 
ra, Michel Temer (SP), para a vaga 
de vice na chapa da pré-candidata 
petista à Presidência da República, 
Dilma Rousseíf. A decisão, que ain- 
da precisa ser ratificada pela con- 
venção do partido, foi unânime. 

Após reunião da Executiva do 
partido, Temer admitiu pela pri- 
meira vez que é pré-candidato a 
vice e disse que agora terá uma 
agenda de viagem junto com a pe- 
tista. 

"Atuarei [como vice] nos limi- 
tes da Constituição. [Se eleito] Se- 
rei extremamente discreto, como 
cabe a um vice", disse Temer. 

A convenção do PMDB está 
marcada para o dia 12 de junho. 
Depois disso, a partir do dia 15, 
começam as convenções estadu- 
ais. 

O deputado negou que eventuais 
problemas locais, como a indefini- 
ção na escolha do pré-candidato ao 
governo de Minas Gerais, possam 
atrapalhar a aliança com o PT em 
âmbito federal. 

"Temos tempo para tentar solu- 
cionar essa questão. A nossa con- 
venção nacional vai pautar muita 
coisa e muitas conversas vão acon- 
tecer até lá e pode ser muito produ- 
tivo", disse. 

Michel Temer comemora a sua pré-candidatura 

DEFINIÇÃO 

O nome de Temer para compor a 
chapa com Dilma Rousseíf era dada 
como certo pela cúpula do PMDB. 
O convite oficial foi feito por Dilma 
em encontro no dia 5 de maio. 

O partido, entretanto, adiava o 
anúncio da definição para manter 
poder de barganha nas negociações 
de alianças estaduais ~ o PMDB não 
queria entregar ao PT a aliança na- 
cional sem antes receber apoios em 
Estados como Minas, Ceará e Pará. 

Do lado petista, também há ares- 
tas a aparar. A reivindicação é que o 
PMDB se envolva de corpo e alma 
na campanha de Dilma na região 
Sul, onde a pré-candidata está atrás 
do tucano José Serra nas pesquisas 
de intenção de voto. 

TEMER OU ME1RELLES 

Em dezembro do ano passado, 
PT e PMDB passaram por um mal- 
estar por conta da escolha do nome 
do vice peemedebista. Dentro do go- 
verno, era forte o apoio a Henrique 
Meirelles. 

O presidente Lula chegou a su- 
gerir que o PMDB fizesse uma lista 
tríplice com opções de candidatos 
ao cargo, o que gerou forte reação 
na cúpula do partido. • 

EQUIPAMENTTOS AGRÍCOLAS 

Tratores, Peças e Implementos Agrícolas 

sac.ünipecas@gmail.com 

010, n0467 -Sala 01 

OPERAÇÃO ASSAFE 

PF prende advogados suspeitos de 

exploração de prestígio em MT 

A Polícia Federal deflagrou ontem, 
em Mato Grosso, uma operação contra 
uma suposta quadrilha suspeita pelos 
crimçs de corrupção ativa e passiva e 
de exploração de prestígio. 

As investigações iniciaram em 2007 
e estão focadas em julgamentos do 
TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do 
Estado, segundo a Folha apurou. 

Desde a madrugada de hoje estão 
sendo cumpridos nove mandados de 
prisão temporária, sendo que quatro 
são contra advogados, e 30 mandados 
de busca em apreensão. Todos foram 
expedidos pelo STJ (Superior Tribunal 
de Justiça). 

A operação foi batizada de Asafe, em 
uma referência ao salmo 82 da "Bíblia", 
que trata de julgamentos injustos. 

Os mandados estão sendo cumpri- 
dos em Cuiabá, Alto Paraguai e Várzea 
Grande, todos em Mato Grosso. 

Segundo a PF, já foram feitas sete prisões 
e cumpridos todos os mandados de busca e 
apreensão. Algumas das buscar foram feitas 
na casa de magistrados. 
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Prédio da Polícia Federal em Cuiabá 

A PF não divulgou o nome dos suspeitos 
pois a investigação está sob sigilo. Há sus- 
peita que familiares de um desembargador 
aposentado compulsoriamente estejam entre 
os investigados. • 
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A LOJA ALTO NÍVEL, PROJETA E DESENVOLVE AMBIENTES ACONCHEGANTES PARA AUDÍTORIOS, SAIAS DE 
REUNIÃO, ESCRITÓRIOS E SUA RESIDÊNCIA NOSSO NEGÓCIO É PROJETAR DIVERSÃO PARA TODA FAMÍLIA 

E AMIGOS, TUDO ISSO COM BELEZA E ARTE ENTRE EM CONTATO HOJE MESMO COM UM DE NOSSOS 
CONSULTORES E TENHA O CINEMA DOS SEUS SONHOS QUE CAIBA NO SEU BOLSO. NÃO ACREDITA? 

VENHA CONFERIR E CONHEÇA NOSSO PORTFOUO COM FOTOS. PARCELAMOS EM ATÉ 12X. 

AV. DORGIVAL P. DE SOUSA, 153 
[ENTRE CORIOLANO MILHOMEM E SOUSA LIMA] 

(99) 3525-0091 

LOJA 
5àLT© 

ARTE EM CINEMA 

Instituto de Oftalmologia 

de Imperatriz 

Clínica, Cirurgia e Lentes de Contato 

Prescrição de Óculos 
Cirurgias 
Catarata 
Glaucoma 
Estrabismo 
Pterísmo 
Calázio 
Aval. das Doenças da 
Retina 
Exames Comptementares 
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Oftalmologista 

CRM 5072 1 

Fone: (99) 3524-7483 - Cel.: (99)8132-0060 
Rua Simplício Moreira, n0 1490 - Centro 

Imperatriz - Maranhão 
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Sua saúde em ótimas mãos 
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3523-3285 

Rua Coriolano Milhomem, 1819 - Centro - Imperatriz/MA 


