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Assessores do Projeto 

Grande Carajás 

fizeram visita a 

A< inc 

Estiveram em Açailândia no úl- 
timo dia 14, próximo passado, 
o Dr. Amaury Pinto, o mesmo_ 

é assessor da Coordenação do Projete 
Grande Carajás, ele foi muito bem 

B/efeito Baiminüo Pimentel 

Prefeito fez viagem a Brasília 

Esteve em Brasília no último 

dia 18, o prefeito Raimundo Pimen- 

tel Filho, a viagem de Pimentel a 

Brasília foi com a finalidade de as- 

sinar convênios junto aos ministé- 

rios do Desenvolvimento, dos trans- 

portes eao Projeto Grande Carajás. 

Estes convênios viabilizarão o 

aceleramento de várias obras que já 

estão sendo iniciadas e irá também 

proporcionar outros projetos de 

infra-estruturas para o município. 

Açailândia ganha Fundação SESP 

PÁG.2 

EDITORIAL 

A certeza de um trabalho 
concluído sempre é dignifican- 
te e satisfatório. No entanto, 
quando a missão venceu ape- 
nas suas fases iniciais não há 
motivo para empo/gaçao ou 
outra forma de euforia/porque 
apenas uma etapa fora conclu- 
ída. O desempenho da FO- 
LHA DE AÇAILÂNDIA, em 
seu primeiro número foi muito, 
bem recepcionado por todas as 
camadas da coletividade açai- 
landense e de outras cidades 
onde a mesma consegui atin- 
gir. 

Não obstante apenas esse 
apoio inicèl, mas sim perma- 
nente. Agradecemos as mani- 
festações de apoio nos d ir igi- 
das por todos. Dando seqüên- 
cia ao nosso trabalho jorna- 
lístico queremos dizer que a 
FOLHA DE AÇAILÂNDIA 
tem o objetivo de levar a todos 
os recantos do nosso Estado a 
boa informação, levando a 
tona os fatos de nossa região. 

Marido assassina mulher 

com dez peixeiradas 

No último dia 13, domingo, 

por volta das 16 horas, o destaca- 

mento da PM de Itinga registrou em 
seu laudo de ocorrências, um bárba- 

ro crime, quando o elemento Ar is- 

to n, vulgo "índio", assassinou de 

forma bruta! sua esposa, Maria do 
Carmo Coêlho dos Santos, com 
dez peixeiradas. (Página 8) 

Realce Esporte Ctuhí 

é o novo campeão 

iiilii 

Taxistas de Imperatriz 

reivindicaram reajuste 

O presidente do Sirdicato dos condutores autônomo. de veículos rodoviários 
de Imperatriz, João Martins Assunção, o popular ' Joca deu entrada na Prefeitura 
daquela cidade com um requerimento pedindo um reajuste para as tarifas dos taxis 
da mesma. (Página 2) 

recepcionado pelo prefeito Raimundo 

Pimentel Filho e pelo secretário-chefe- 
de-gabinete da prefeitura Nélcio Pereira 

Duarte. 
(página 5) 

Sarney enfrontará muito* dificuldades 

Os pepinos 

de Sarney 

omo de costume, muita coisa boa e 
Cruim passa a ser prevista para cada 

ano novo que surge. E com relação 
a 1987 não foi diferente: o babalo- 

rixá paraense Sergilho de Oxóssi, por exem- 
plo, que utiliza os búzios para decifrar as 
mensagens trazidas pelos exus dos orixás, re- 
vela que o Brasil passará por situações bem 
difíceis. Ele nos destacou que o presidente 
José Sarney perderá controle do governo 
e terá problemas com a saúde. Ainda sobre 
Sarney, Serginho de Oxóssi diz que o pre- 
sidente ficara impopular devido ao Plano 
Cruzado, pois este continuará sendo res- 
ponsável por muitos aumentos. 

De bom, este babalorixá paraense 
prevê que o Pará será o Estado estrela pro- 
tegido por Oxóssi. Isto significa que o 
Pará será o único Estado brasileiro a su- 
portar a crise que acometerá o país este 
ano. 

Para a satisfação geral do brasileiros, 
serginho afirma que haverá fartura de carne 
bovina, pescado, verduras, legumes, além de 
minério, como ouro e petróleo. No mais, 
Serginho vé muitas catástrofes, terremotos, 
quedas de avião, enchentes e desaparecimen- 
tos de muitos políticos influentes e artistas 
famosos. 

O Brasil portem ter pena de morte segundo previsões de uma astróloga 
PÁG.3 
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Fundação SESP em Açailândia 

0 Ministério da Saúde através do chefe 
de gabinete do Ministro, Cícero Adolpho da 
Silva, enviou comunicado ao presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Açailân- 
dia, Lourenço Galletti, que estão sendo toma- 
das as providencias para o rápido funciona- 
mento do Hospital da Fundação SESP em 
nossa cidade. 

O industrial Lourenço Galletti enviou 
no ano passado através da ACIA- Associação 
Comercial e Industrial de Açailândia, um do- 
cumento solicitando a curto prazo para fun- 

cionamento do Hospital da Fundação Serviços 
de Saúde Pública. 

A pedido do Presidente Jose Sarney a 
incumbência foi passado para o Ministro da 
Saúde e que ele tomasse todas as providen- 
cias. 

Lourenço Galletti recebeu o comunica- 
do do chefe de gabinete, dizendo que a Fun- 
dação SESP já tomou conhecimento da deter- 

\ mi nação do Presidente e irá entrar em contato 
com a Associação Comercial e Industrial nos 
próximos dias, dando um posicionamento fi- 

I ml sobre o funciommento do hospital. 

Presidente reivindica 

reajuste 
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O Presidente do Sindicato dos condu- 
tores autônomos de veículos rodoviários de 
Imperatriz, João Martins Assunção, o popular 
"Joca", deu entrada na prefeitura daquela ci- 
dade com um requerimento pedindo um rea- 
juste para as tarijas dos taxis da mesma. 

O presidente da classe motorizada de 
Imperatriz em entrevista concedida à FO- 
LHA DE AÇAILÂNDIA, disse-nos que esse 
aumento deccore dos constantes aumentos 
que esse meio de condução vêm sofrendo em 
várias cidades brasileiras em virtude do eleva- 
do aumento da gasolina e com as tarijas que 
vigoravam anteriormente é impossível manter 
o mesmo padrão de trabalho. 

Segundo informações passadas pelo pró- 
prio João Martins Assunção, a tarifa anterior 
era de CzS Ú.DO e com o aumento que ficou 
girando em torno de 50 por cento, deverá ser 
cobrada de agora em diante à razão de I J.óll. 
Ele está baseado ms aumentos ocorridos a 
exemplo, na capital, São Luiz. onde a prefei- 
tura autorizou um reajuste em torno de h4 
por cento e em Brasília onde a taxa joi da 
.ordem de 50 por cento. 

CASTELINHO DRINK'S 

Lanches — Bebidas nacionais e estrangeiras 
A cerveja mais gelada de Açay/êndia, petiscos 

gostosíssimos feitos na hora 
O lugar certo para você e sua família passarem 

bons momentos de lazer. 
Aos do mingo s o trad iciona! b ingo 

Uma organização: Miro eJô 
Praça da Rodoviária - Açaylândia - Maranhão 

O homem do ano 

(1986) 

João Nelson Rodrigues, adminis- 
trador de empresas, pessoa paca- 
ta, amiga e de grande competên- 

cia, projetou-se na comunidade de Açai- 
lândia. 

Após terminar o ginásio em 1946, 
com 14 anos de idade, foi trabalhar como 
calculista, no Frigorífico Armour do Bra- 
sil S/A; dando assim seu primeiro passo 
na vida profissional. 

Em 1953 , ingressou no grupo Pig- 
natari como contador de custos, exercen- 
do até 1962 os cargos de assistentes ad- 
ministrativo; em 1962 foi gerente indus- 
trial da Metalúrgica Paulista S/A (com 
1602 funcionários), voltando em , 1965 
para a Laminaçâo Nacional de Metais 
S/A, onde permaneceu até 1968, exer- 
cendo os cargos de Secretário da Comis- 
são Metalúrgica e assistente do presidente. 

Já no ano de 1969 passou para o 
grupo 
Gasparian, na função de Gerente-Geral da 
Companhia Nacional de Frigoríficos - CO 
CONFRIO, na cidade de São Sebastião, 
no Estado de São Paulo. Onde inclusive 
participou da administração da respecti 
va cidade, recebendo do titular da Secre 
taria do Interior na época. Jorge Tibiriça. 
edo Governdaor Abreu Sodré, o titulo de 
Administrador de São Sebastião 

Após desligar-se da CONFRIO 
dedicou-se ao desenvolvimento de empre- 

sas em expansão, sendo connecido os 
seus trabalhos na Carâmica Simonassi no 
Estado do Espírito Santo, Cerâmica 
Braúna em Minas Gorais e União Brasi- 
leira de Mineração na Paraíba. 

Convidado por Irmãos Galletti, veio 
para participar do seu desenvolvimento 
e o período de 15 dias, transformou-se em 
um trabalho que já se prolonga por quase 
5 anos. Ajudou a implantar e a consolidar 
os projetos da GAISA e GRAMACOSA, 
que geara um grande número de empregos 
a população Açailandense. Paralelo a sua 
vida profissional João Nelson, o popular 
"Dr. Rodrigues", não deixou de lado a sua 
vida escolar, tendo recebido o certificado 
de Técnico de Administração e concluiu 
vários cursos, dentre eles estão; Custosde 
Produção, Estudos de Tempo, Médotos 
de trabalho, Psicologia de Direção, Prê- 
mios a Incentivos, feitos no Instituto dos 
Contadores Públicos da Escola Politécnica 
no Instituto de Racionalização do Traba- 
lho e Instituto Paulista de Psicotécnica, 
etc. 

Hoje assessorando as indústrias Gal- 
letti, colabora-na expansão da SERGAL- 
Serraria Galletti - CIESP e MEKA - Mó- 
veis e Esquadrias Karajás. Com a sua faci- 
lidade em comunicar-se com as pessoas, 
Rodrigues fez rapidamente um enorme 
círculo de amizades, possuindo influên- 
cias com políticos da capital. 

Iffl m\ 
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BOM PREÇO 1 

Casa das Chaves 

Mais segurança na sua vida 
De: A Ido Maximiniano Rocha 

Abertura de portas arquivos, cadeados, cópias de chaves para auto- 
móveis, motos e tratores. 

Consertos de fechaduras em geral. 
Executamos serviço a domicílio. 

Rua Bonaire, 70 (em frente a feirinha nova) 
Açaylândia — Maranhão 
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CCMÃPt 

Com. de Man. e Petas de Serrarias Lida) 

v 

Çv 

~ ARTIGOS o/EMBALAGENS 

>4 ííèiica especializada na legião." 

* 

Av. Dorglv»! Pinheiro do Sousa. 1480 - Ponto: 721-1063 o 721-3283 - Tolei 091-2436 
Imperatriz - Maronhlo 
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Brasil poderá ter pena de 

morte , segundo previsões 

de uma astróloga 

O Brasil atravessará em 1987 um dos 
anos históricos acima de tudo pela constitu- 
inte e muitas surpresas surgirão, como a pos- 
sível pena de morte". A previsão é da astró- 
loga Mar Iene Deon. É que o Brasil estará do 
minado pelas forças de Saturno, Urano e 
Lua, o que anuncia também perigos no que 
diz respeito a abalos sísmicos. "Nosso país 
poderá ser atingido por tremores de terra 
intensos e pelas dificuldades econômicas, 
que tendem a continuar''. 

O rei Roberto Carlos terá um ano difí- 
cil e a AIDS continuará atingindo o mundo. 
A astróloga fala também de grandes desco- 
bertas na arqueologia, principalmente na 
Amazônia, onde poderão ser encontrados 
vestígios de antigas civilizações. 

Mar Iene Deon, uma gaúcha, radicada 
em São Paulo, lançou seu livro Horóscopo 
Anual 1987. Ê um armário astro lógico, com 
previsões mensais para os nativos de todos 
os signos. 

Ela lembra que o ano será regido pela 
LUA - A Poetiza do Zodíaco. 

1987 é o sétimo ano do ciclo solar e 
estará sobre as suas forças- a masculina e, a 
feminina, mostrando um equilíbrio das for- 
ças negativas e positivas. 

BRANCA E NEGRA 

Segundo a astróloga, a Lua comandará 
o ano de 1987, ela possui duas faces- a bran- 
ca e a negra. Esta última, denominada o ser 
das trevas, provoca os aborrecimentos, aci- 
dentes e sofrimentos à humanidade. Daí o 
lado mais perigoso para o planeta terra, pois 
a lua regendo 1987, trará suas insuficiências 
e exercerá domínio especialmente nas fases 
em que estiver mal colocada com Saturno. 

Os efeitos físicos abrangem distúr- 
bios mentais e características hereditárias 
e tem uma influência sobre os atos do meio- 
ambiente,levando o ser humano ou mesmo 
a humanidade, a agir instintivamente. Assim, 
o aspecto Lua com Marte, na entrada do 
ano, denota um destaque para doenças do 
sangue e males misteriosos a chamada peste 
branca, citada no Apocalipse. 

O ano. entretanto, será importante 
para a ciência, diz a astróloga "Teremos 
grandes descob ertas... 

No que diz respeito a religião, 1987 
será bastante conturbado, já que está pre- 
vista mudanças na religião, evidenciando li- 
gações mais intensas do catolicismo com o 
espiritismo. 

Tempestades, novos vulcões e muita 
instabilidade no tempo, estão previstas para 
este ano que se inicia, pois segundo Marlene 
Deon "a terra está mudando de eixo, o que 
ocorre a cada 2.000 anos''. 

NÃO SE TERÁ O QUE COMPRAR 
No campo da economia, os aspectos 

evidenciam uma carestia pela falta pro- 
gressiva de alimentos. A própria Luz está 
revelando maiores perigos para a economia 
em 1987. 

A astróloga prevê fome e diz que ' 'ha- 
verá um dia, antes do novo tempo ou Nova 
Era, em que comer". Assim continua ela - 
nada de dinheiro. 

Na política, a astróloga gaúcha dis que 
os interesses tendem a girar em torno de ca- 
prichos e anseios de pequenos grupos, mas 
que haverá mudanças autoritárias. "Será um 
período de pouca democracia", diz ela, 
lembrando que alguns líderes religiosos, que 
falam em nome da paz e da fé, promoverão 
a guerra. 

O período será favorável para a ecolo- 
gia e para as artes. Assim, 1987 ser 'um ano 
bom para as artistas especialmente aqueles 
que se dedicam à pintura e a trabalhos ori- 
ginais de criatividade. Os embalos em ritmo 
lento e românticos voltarão a ser sensíveis 
ao ser humano, mas o período - segundo 
Marlene Deon - será basttante crítico para 
os arianos, entre os quais está Roberto Car- 
los. 

Quanto à moda , voltará aser a antiga, 
com cores pretas, branco, preto com azul 
e vermelho e os adornos serão em estilos ori- 
entais. 

Marlene Deon recomenda compreen- 
são,, generosidade e um pouco de espiritua- 
lidade e pede que a face negra da Luz não 
tenha chance em nossos meios. 

AUTO ESCOLA TOCANTINS 

Aqui você aprende melhor 

Rua Pinheiro de Souza 

Açaylândia — Maranhão 

Livraria e Papelaria Nunes 

Materiais escolares e para escritórios, xerox 
brinquedos e p/astificações 
0 melhor preço da cidade 

Rua Dorgival Pinheiro, 1100 — Fone 
738-1316 — setor rodo viário 

Açaylândia — Maranhão 

FILIAL / LIVRARIA 
Rua Mar/y Sarney, S/N 

Açaylândia — Maranhão 

FILIAL II LIVRARIA E PAPELARIA 
Rua do Comércio, S/N 

Setor Rodoviário - km Zero — Pará 

RAIMUNDO PRIMEIRO DOS SANTOS PIRES 

Chega de violência 

A violência está se 
alastrando paulatinamente 
no Brasil, principalmente 
em nossa região, onde são 
constatados casos de agres- 
sões que culminam a vida 
de pessoas, ser humano 
igual nós .. . 

É sabido por todos 

que há alguns meses atras' 
pistoleiros assassinaram de 
forma brutal o padre Josi- 
mo Tavares, um pregador 
da paz, do amor, da uni- 
ão, defensor dos oprimi- 
dos e acima de tudo uma 
pessoa voltada aos interes- 
ses da Igreja e aos seus 

seguidores. 
Sem sombra de dú- 

vida é preciso que os nos- 
sos governadores tenham 
déncia dos fatos e se sen- 
sibilizem com esta onda de 
"terror" que assola de for- 
ma intransigente a região 
tocantina. 

cuoco ^ 

Muitos corações em descompasso com o 
anúncio da voha do galã Francisco Cuoco (fo- 
to) às novelas globais. Depois de longos anos e 
bico de ausância. Cuoco se prepara para o retor- 
no—e suas fãs (em número e posição surpre- 
endentes) estão firmes de olho na telinha má- 
gica, prontas para os maiores suspiros do mun- 
do. 

CAMPANHA 

cendo comentários e por que não dizer até 
mesmo fazendo alegios ao nosso governo fe- 
deral, estadual e municipal, quando os respec- 
tivos fizerem algo de grande relevándia, que 
venha minimizar a alarmante onda de violên- 
cia que hoje impera nossa regiiw.'.Passaremos 
também, sempre que possível a publicar este 
(maledíto) cartaz em adesão aos nossos confra- 
des que muitos se preocupam com o bem-estar 
do pow brasileiro. 

Esta campanha do Ministério da Justiça 
"Vamos Viver Sem Violência" deve ter sido 
elaborada por quem não conhece absolutamen- 
te nada do brasileiro. Acredita que a simples 
distribuição de cartazes possa reduzir a vio- 
lência, é querer mistifícar a realidade e se enga- 
nar a si próprio. Não se pode pedir o fim da 
violência quando ela está bem aqui perto da 
gente contida na miséria d a população que habi- 
ta nossa periferia e até mesmo nos fundos de 
nossas casas. Cohabitam um mes- 
mo teto, de plástico, seis e sete famílias em 
total promiscuidade. Crianças estão pelas ruas 
em número de 40 mil em completo abandono. 
São 250 mil delas tidas oficial mente como ab- 
solutamente carentes apenas no DF. Ora, que- 
rer tapar o sol com a peneira, com uma cam- 
panha de cartazes é abusar da nossa sensibi- 
lidade. Que é que falta na área da justiça. 
Mais seriedade, é o que queremos. Os assal- 
tos, estupros de pais em filhos menores, pro- 
miscuidade. isso, é violência 

Mas nós aqui ... da redação da FOLHA, 
passamos a nos preocupar mais um pouco no 
tocante a violência, estaremos criticando, te- Francisco Cuoco 

o galã está de volta 

AUTO PEÇAS GLOBO 

Peças para todas as marcas de veículos, 
os menores preços da cidade 

Av. Santa Luzia, 239 — fone: 1176 
Açaylândia — Maranhão 

Auto Peças Karaja Ltda 

0 

Peças e ferramentas em geral, pa, a. 
Mercedes, Chevrolet, Ford e Volks 

Tudo para deixar o seu carro bem transado. 
Av. Santa Luzia, 167 - Fone;-738-1 182 

CASA DO ELETRICISTA LTDA 

Tudo em materiais elétricos "A Casa dos Bons Preços" 

MATRIZ; Rua Alagoas, 704 — Centro — Fone: 721-1 528 
Imperatriz - Maranhão 

Fl LI AL; Av. Desembargador Tácito de Caldas (ou rua do campo 
Açaylândia - Maranhão 
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ELO ESPORTS 

Temos uma linha completa 
de material esportivo. Calças 
e camisas sociais das etiaue- 
tas: Pierre Cardin, Calvin 
Clein, etc. 
Av. Desembargador Tádto 
de Caldas, 194. 

Açailándia - Maranhão 

OURIVESARIA 
Kl JÓIAS 

Fabricação e Consertos de 
Óculos, Banhos e Jóias em 
Geral. 
"Joia, Um Eterno Presente' 
De; João Baibosa da Silva 

Av. Desembargador Tácito 
de Caldas, 214. 

Açailándia — Maranhão 

SERRARIA 
BABAÇULÂNDIA 

l aça-nos uma visita e com- 
prove que somos a melhor 
Rua lo. de Maio, 1031 - 
Fone; 721-2937 - Teles: 
098-703. 

João Lisbôa - Maranhão 

PANIFICADORA, 
CONFEITARIA E 
LANCHONETE 

ELDORADO 
Ah! que delicia! 

AH que delícia 11')! 
Temos pães quentes pela 
manhã eá tarde. 
Bobs especiais, pães especi- 
ais. 

' 'Não Somos a maior, mas 
somos a melhor" 

Rua Bom Jesus, 296 - fone 
738-3076 

Açailándia - Maranhão 

DESPACHANTE 
MENEZES 

Documentação de Veículos, 
Carteira de Habilitação e 
Corretagem em Geral. 

Rua Dorgival Pinheiro de 
Souza s/n - fone 738-1308 

Açailándia Maranhão 

ARAQUEM MODAS 
Confecções Masculina e Fe- 
minina. 
De Amilton Robeiro da Sil- 

va. 
Rua Duque de Caxias, s/n 
(em frente ao cartório) 
Açailándia - Maranhão 

IZABEL PLAZA HOTEL 

Apartamentos com ar condi- 
cionado. O melhor atendi 
mento da cidade. 

Av. Bernardo Sayào, 1682 
Açailándia - Maranhão 

BEER HOUSE 
BAR E RESTAURANTE 

Oferece para você de segun- 
da a sexta, pratos deliciosos. 
Aos sábados e domingos os 
melhores pratos da região. 

Um ótimo atendimento 
Margens da BR-222-Altos 
Açailándia - Maranhão 

A ONDE IR 

BOITES 
SOL DE VERÃO 

TUCANOS DISCO CLUB 
STÚDIO 2001 

BARES 

Castelinho Drink's - aberto 
até IDOh diariamente, com 
som ambiental. MPB.POP, 
JAZZ, Frevo, Forró e sam- 
ba, praça do terminal rodo- 
viárb. Aos sábados seresta 
ao vivo. 

LANCHONETES 
TOP LANCHES 
MINI LANCHES 

RESTAURANTES E 
CHURRASCARIAS 

BEER HOUSE - BAR E 
RESTAURANTE 

berve deliciosos pratos 
regionais, margens da BR- 
222 Altos. 

CHURRASCARIA 
GAÚCHO 

CHURRASCARIA 
RINCÃO 

XAMA 
Comércio, Importação e Ex- 
pctação Ltda. 
Representante autorizado 
das marcas de cigarros: 
Monterrey 100 o Monterrey 
o Parliament F T o Galaxy 
Slims o Shelton 100 o Vila 
Rica Slims o Califórnia KS o 
River Suave o Mustang Pon- 
teiro o Papel para cigarro fi- 
no o Chanceler o Camel o 
Shelton Ligths e outros. 

Eulálio Cavalcante Diniz 
Gerente 

Av. Getúlio Vargas, 848 
fone: 721:4658 

Imperatriz Maranhão 

SAFRA PARANAENSE AUMENTA 70 POR CENTO 

Curitiba (EBN) - A safra paranaense de verão 86/87 
apresentará um aumento de 70 por cento em relação à do 
ano passado (85/86), devendo ^atingir 14,9 milhões de to- 
neiadas, contra os 8,7 milhões registrados anteriormente. 
Esses números referem-se aos principais produtos agrí- 
colas, com exceção da cana-de-açúcar e da farinha de 
milho, o que elevaria a produção para, aproximadamen- 
te, 30 milhões de toneladas. 

Esses dados foram fornecidos pela Secretaria de 
Agricultura do Estado, informando que tal crescimento 
deve-se, principalmente, à recuperação cafeeira, cuja 

produção está estimada 4 milhões e 800 mil sacas be- 
neficiadas, com um acréscimo de 150 por cento em rela- 
ção ao periodo anterior 

A produção de milho passara de 2 milhões e 900 
mil toneladas para sete milhões de toneladas, devido ao 
melhor rendimento da cultura. Em relação à soja, houve 
redução da área plantada de dois milhões 140 mil hecta- 
res para 1 milhão e 700 mil hectares, trazendo, como con- 
seqüência, a redução na produção que deverá se situar 
entre três milhões e 400 mil toneladas e três milhões e 
600 mil toneladas. 

REAJUSTES DOS ALUGUÉIS SERÃO FEITOS PELA 0TN 

Brasília (EBN) - O reajuste dos aluguéis, a partir de 
evereiro, quando termina o congelamento imposto pelo 

Plano Cruzado, será feito obedecendo-se à variação, no 
período, da Obrigação do Tesouro Nacional (OTN). A 
informação é do ministro da Fazenda, Dilson Funaro, 
acrescentando que, até novembro, a variação da OTN 

pode ser medida pelo índice de Preços ao Consumidor 
Ampliado (IPCA) e, a partir de dezembro, como foi esta- 
belecido pelo Plano Cruzado II, pela LBC (Letra do Banco 

Central). Até dezembro, a variação acumulada da OTN, 
medida pelo IPCA e pela LBC, chegou a 20,13 por cento. 

VENESA 

Som e Publicidades 
' 'O melhor som da cidade'' 

Avisos, documentos perdi- 
dos é só falar conosco • 

VENESA - A certeza 
de estar sendo bem propa- 
gado. 

Diretores: 
Betó e Levy 

Rua Duque de Caxias próxi- 
mo a Dorgival Pinheiro de 
Souza. 

Açailándia - Maranhão 

VIAGENS 
RODOVIÁRIAS 

TRANSBRASILIANA 
Imp/BSB - Diariamente ás 
8:00h 
IMP/BEL - Diariamente ás 
19:00h 
IMP/SL - Diariamente ás 
15;00h 

EXPRESSO DE LUXO 
IMP/FORT - Diariamente 
ás 5:ooh 
IMP/TER. - Diariamente ás. 
20:00h 

IPÚ BRASÍLIA 
IM/FORT. Segunda, quarta 

e sexta-feira ás 18;00h 
IMP/IGUATU - Ter- 

ças, quintas e sábados ás 
18:00h 

PfUNCESA DO AGRESTE 

IMP/FLORIANO - Terças, 
quintas e sábados ás 20:00h 

V1AÇÀO FORTE 
IMP/São Pedro da agua 
Branca - Diariamente ás 8 e 
ás 12:00h. 
IMP/Vila dos Marítimos - 
Diariamente ás 8 e as 19O0h 

Diariamente às 8 e às 12:00h. 
IMP/Viração - Diaria- 

mente às 14:00h. 
IMP/Balsas - Diariamen- 

te ás 6:00h. 
IMP/S.Joâo do Andirobal 

- Diariamente ás 15:00h. 
IMP/Amarante - Diaria- 

mente ás 8 e ás 14;ooh 
IMP/Arame - diariamente 

às6:00h. , 
IMP/Açailândia - Diaria- 

mente de 30 em 30 minutos. 

EXPRESSO TIMBIRA 

IMP/Fortaleza - 3o., 5a. 
e sábado ás 17:00h 

IMP/Chapadinha - Diari- 
amente às 6:30h 

IMP/Coroatá - Diaria- 
mente ás 10: OOh 

IMP/Vitorino Freire - 
Diariamente ás 9:00. 

VIAGENS AÉREAS 

IMP/ Rio de Janeiro com 
escalas em: Brasília, Goiânia, 
Uberaba, São Paulo - Torça 
Feira, quinta-feira, sexta-feira, 
sábado e domingo às 16: OOh 

BRASIL CENTRAL 

IMP/Belém - com escalas 
em: Serra Pelada e Marabá de 
segunda a sábado ás 15:45. 

IMP/ São Luiz- diaria- 
mente às 10:35, exceto aos 
domingos. 

IMP/Belém - com esca- 
las em Carajás e Marabá ás se- 
gundas, quertas e sextas-feiras 
ás 15:35. 

IMP/Goiânia - com esca- 
las em Marabá, Redenção, Cam- 
po Alegre, Santa Terezinha, 
São félix e Brasília ás segundas, 
quartas e sextas ás 7;45h. 

IMP/Goiânia - com es- 
calas em Marabá, Tucumã, Cam- 
po Alegre, Santa Terezinha, São 
Felix do Araguaia e Brasília, 
ás terças, quintas e sábados ás 
7:45h. 

CASA BURY 

Gêneros alimentícios 
de primeira qualidade 
pelos menores preços 

da cidade 

Venha e Comprove 
Tudo para o seu Lar 

Rua Dr. Gervásio 

Açailándia 
Maranhão 

mpo 

INDUSTRIA (DDD 098» 738-1144 
RUA BFNJAWN CONSTANT S/f^ 

AÇAU ANhin MA. 
ESCRITÓRIO DE VENDAS: 

TEL: (DDD 098» 721-1644 
Ff.LfX '091) 1467 - IRGL - BR 

AV GITULIO VARGAS 751 - SALAS 401 E 402 
d AND ED IPANEMA - IMPERATRIZ - MA , 

irmoo/ Goiietti Ltdo LEIA E ASSINE 
A FOLHA DE AÇAILANDIA 
O Jornal da Região 

madeiras 

Sm&k 
GALLETTI AGRO INDUSTRIAL S.A. 

PAGUEI SEUS IMPOSTOS 

EM MA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAYLÂNDIA IMPOSTO PAGO GERA PROGRESSO NA S' 'A CIDADE (PREFEITO: RAIMUNDO PIMENTEL) 
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CAFETEIRA 

Poucas horas antes da realiza- 
ção das eleições de 1986, o pano- 
rama da política estadual estava 
praticamente definido, porque esta- 
va se delineando o perfil dos can- 
didatos vitoriosos. 

Para Governador do Estado, 
em substituição a Luiz Rocha, es- 
tava virtualmente eleito o ex-pre- 
feito de São Luiz Epitácio Cafetei- 
ra, que obteve uma grande diferen- 
ça de votos sobre o seu adversário, 
João Castelo. 

DR. PETRÓNIO 

Para a Assembléia Legislativa 
do Estado, houve uma mudança, 
surgiu o doutor Petrônio Gonsal- 
ves, médico dinâmico, prestativo e 
com uma enorme folha de serviços 
prestados em Açailándia. Petrônio 
se empenhará no engrandecimento 
desta terra carente de trabalho. Sa- 
be-se que este jovem também lu- 
tará em prol de uma educação á al- 
tura e fará o máximo para dar uma 
infra-estrutura adequada á cidade. 
Sem dúvidas Açailándia será muito 
beneficiada após a posse de Petrô- 
nio Gonsalves,, nome que era uma 
constante antes do pleito próximo 

* CÂMARA MUNICIPAL 

Tudo calmo na política local, 
pelo menos por enquanto, a câmara 
municipal está de recesso e os verea- 
dores estão gozando suas merecidas 
férias. 

Ü 

m 

O governador eleito, Epitácio Cafeteira, melhores dias para o Maranhão 

GERVASIO 

O vereador Gervásio é o-novo 
presidente da Câmara municipal de 
Açailándia, o edil foi pego de sur- 
presa com -essa sua inesperada vi- 
tória, segundo informações de Ger- 
vásio a este repórter ele vai fazer de 
tudo para agradar os seus colegas 
bem como a coletividade local. 
Gervásb vai apoiar o esporte da 
cidade e reivindicar junto ás autori- 
dades competentes um estádio para 
a mesma. 

GERALDO 

O vereador Geraldo, afiado ao 

seu presidente não somará esforços 
para trazer melhorias para a cidade 
Geraldo, foi eleito vice-presidente 
da Câmara Municipal. 

PROJETO CARAJÁS 

Estiveram no último dia 14 
na cidade o coordenador do Proje- 
to Grande Carajás, Dr. Amaury Pin- 
to, acompanhado dos técnicos, Sa- 
lima Kell, arquiteta, Elizabete Popp 
Paulo Cunha e Raimundo Bonfim. 

Os mesmos vieram com o pro- 
pósito de fazerem um levantamento 
do Plano Diretor de nossa cklade, 
para que então seja feita a infra- 
estrutura. 

CLISTA 

Peças e Acessócios para Bicicletas, Tintas Sintética 
e Peças para Moto 

OFICINA A UTOR1ZADA MONARK 

JAMES LOPES SILVA 

A RÉZÃÒ Dó NOSSO SUCESSO É VOCÊ 

End. Comercial Áveinida Ge túlio Vargas, 1588 
- Fone (098) 721-1061 

Residência: Rua Cel. Manoel Bandeira, 1664 - 
Fone 9098) 721-2615 

Imperatriz-. CEP 65.900- Maranhão 

LIVRAm 

4Á 

SÜMBAIBA 

—MMF P4PEUR/4 
A FORCA JOVEM 

LIVRARIA E RAPEI JíSA SAMBAÍBA 
RUA LUIZ DOwiNGüES, 1718 

PRAÇ.7- BRASIL 
Imperatriz Maranhão 

ENFOQUE 

POLÍTICO 

O Senador Fábio Lucena foi 
convidado pelo embaixador Harry 
Shlaudeman a visitar os Estados U- 
nidos. para trocar experiências com 
políticos especialistas americanos 
sobre assuntos constitucionais, anali- 
zar o sistema 'sócio-poli tico-econômi- 
co norte-americano e, em particular,- 
o papel que a constituição represen- 
ta no desenvolvimento democrático 
dos Estados Unidos 

A propósito, tão logo seja 
concluída a nova Carta Magna do 
Brasil, Fábio Lucena viajará para 
Paris, onde, a convite do governo 
francês, participará de um curso de 
administração pública internacional, 
na Sorbonne. O talentoso senador do 
PMDB pretende ampltr seus conhe- 
cimentos na política internacional. 
Bola frente. 

DePutado P. 
etr6nioÇonsalve2 

O Governador eleito Amazo- 
nino Mendes adiou a visita que faria 
à Ásia. Prefere acabar de compor o 
secretariado e fazer articulações polí- 
ticas e administrativas em Brasília, 

junto ao Governo Federal, reivindi- 
cando cargos valiosos para o Amazo- 
nas. Perfeito, Governador. 

Assessores do Projeto Carajás 

fizeram visita a Açailándia 

Estiveram em Açailándia no último dia 14 próximo passado, o Dr. Amaury 
Pinto, o mesmo é asessor da, Cooidenação do Projeto Grande Carajás, ele foi muito 
bem recepcionado pelo Prefeito Raimundo Pimentel Filho e pelo Secretório-chefe-dt 
Gabinete, Nelcio Pereira Duarte. 

Amaury Pinto veio acompanhado dos técnicos, Salima Kell, arauiteta, que 
cooidenará o Plano Piloto no aspecto de solo; Elizabete Popp, socióloga, Paulo Cunti 
técnico em pesquisa de solos e Raimundo Bonfim, economista, que fará estudos da 
área econômica. 

Eles vieram a Açailándia com o intuito de fazer todo o levantamento do Plano 
Uiretor de nossa cidade, para que seja feita a infra-estrutura. 

Em companhia dos técnicos Márcio Barros, IBAM e do Prefeito Raimundo Pi- 
mentel a comitiva visitou o local onde está sendo feito o trabalho de corrbate a ero- 
são, viab ilizad os com recursos vindos do Projeto Carajás. 

Após ouvr todas as explicações da Construtora Sultepa, que é a encarregada 
pela obra, a comitiva seguiu para o Piquiá, onde visitaram as obras de implantação das 
siderúrgicas e do terminal de Petrobrás, visita esta que resultou em uma imensa ale- 
gria por parte de todos os integrantes da comitiva. 

LEIA, ASSIM E DIVULGUE 
A FOLHA DE AÇAILÁNDIA 
ONDE A SUA MENSAGEM 

VAI MAIS LONGE* 

13 Sabão Ki-Cico 

Fábrica ■ Jardim América - Açailándia . Ma. 
Vendas - REPOL-FONE-738-1459 
Rua Duque de Caxias, 1035 Pça. da Rodoviária 

Açailándia - Maranhão 

ORO: C H I O UIN H O 

Livraria São Francisco 

A LIVRARIA DO CRISTÃO CONSCIENTE 
Bíblias, Cartões, Livios Cristãos, Terços 

Material Escolar, Etc 

Rua Luiz Domingos, no." 1760 
Pátio da Igreja São Francisco 

Imperatriz — maranhão 

—livraria  

NUNES 

TUDO EM MATERIAIS ESCOLARES 

PARA SUA VOLTA ÀS AULAS 

Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1.100 - 

Fone; 738-1316 Próximo a Rodoviário 

Açailándia - Maranhão 

SENA ELETRÔNICA 

Componentes eletrônicos em geral. Peças para rádios, toca-fitas, auto-jaiantes, 
tweter. TV eletrolas, caixas de som, agulhas, cristais, antenas para carros e TV. Peças 
para eletrodomésticos em geral. 

EFICIÊNCIA E PONTUALIDADE 
Av. Tácito Caldas, 151 - Centro 

Açailándia - Maranhão 

Auto Peças Karajá Ltda 

Peças e ferramentas em geral, para; 
Mercedes, Chevrolet, Ford e Volks 

Tudo para deixar o seu carro bem transado. 
Av. Santa Luzia, 167 - Fone: 738-1182 

DEMARCAMOS TERRAS 

Se você está interessado em demarcar suas terras, procure o Agri- 
mensor Raimundo Nonato Pires, na rua Luiz Domingues, 2018-Centro 

IMPERA TRIZ - MARANHÃO 
Executamos: 
Serviços de demarcação de terras, confecções de mapas, projetos e 

plantas residenciais 



iA ! )f AC Al LÁNDIA 

EM SOCSC.jAOi 

ANA MARIA 

o Projeto Grande Carajás e Prefeitura 
Municipal de Açailàndia iniciaram trabalhos 
de levantamento em nossa cidade, visando a 
elaboração do Plano Piloto, que será o ro- 
teiro para o futuro desenvolvimento de A- 
çailândia. 

o Para elaborar o Plano Piloto, encon- 
tra-se em Açailàndia, uma equipe multidisci- 
plinar do Projeto Grande Carajás. 

o Aniversariou no último dia 14, José 
Alves Silva, jovem administrador do Grupo 
A.M. Cardoso. Bastante querido nos meios 
sociais, pessoa dinâmica eque realiz?. um no- 
tável trabalho a frente das empresas Posto 
Monte Cristo e Usina São Bernardo, embora 
com atraso, damos-lhe um especial e sincero 
parabéns e muitos anos de vida. 

o A mana Maria Gorete implantando 
em Açailàndia curso de Inglês, metodologia 
e assistência do INSTITUTO DE IDIOMAS 
YÁGIZI. São duas opções aos interessados: o 
JEP (Júnior English Program), especial para 
crianças, e o EIB-1 (English in Brazil), para 
iniciação na língua inglesa. Maiores informa- 
ções no fone 738-1169. 

o No último dia 09, casaram-se os 
jovens FRANCISCA AUZELINA, funcioná- 
ria do BRADESCO, e JOSÉ LIMA BARBO- 
SA, da AUTOPEÇAS GLOBO. A recepção, 
após cerimônia no Cartório, aconteceu na 
residência de Evangelista Souza, mano do 
noivo. Ao casal, desejamos muitas felicida 
des. 

o Depois de merecidas e bem curtidas 
férias em Recife, já retornando ao batente, 
JOSÉ BARTOLOMEU BARROS, eficiente 
gerente da agência local do Banorte. 

o Chegados recentemente de Gara 
nhuns, Pernambuco, Angela Maria de Araújo 
e José Eudes Alves Lima, da JJ Transportes 
de Madeiras Ltda., e que estão hospedados 
na residência de Alnira/José Arnaldo da 
Silva. 

LITERATURA 
Na foto, o garotão Fábio Magalhães, neto do Dr, 
João Nelson Rodrigues, que estuda piano na Es- 
cola Germânica. Fábio é um amor de garoto, edu- 
cado e inteligente, deixa o vovô coruja muito co- 
contente. 

José Alves da . 

Silva, o jovem 
administrador 

do grupo 

T Cardoso 

& 

d 
o 

ONDE A MODA 

CHEGA PRIMEIRO 

BI00UTERIAS DE 

FINO ACABAMENTO 

ANDRÉA SHOPPING 

SALA 2 - TÉRREO 
SALA 8 TÉRREO 
Fone: 721-2252,., 

Imperatriz - MA 

o A nivarsariando dia 25 deste, o con- 
tabilista JOÃO BATISTA MENDES DA 
SILVA (ORGANIZA ÇA O CONTÁBIL / 
JOÃO BATISTA Também professor, com- 
pleta os 30 anos. oferecendo um coquetel 
aos amigos, num clima de muita alegria e 
esperança para 8/.' • 

o O CLUBE 2001, monumenta! em- 
preendimento de Tereza Brandão/João Car 
los, e que já e a nova mania açailanJcnse, 
programando para o proximo dia 6, estron- 
dosa festa, que será animada pelo grupo Cir 
cuito Musical. 

o Falando em 2001. a sociedade 
açallandense aguarda que. para o carnawl. 
tenha-se uma programação à altura do foli- 
ão e folia locais. 

o A Camara Municipal de Açailandia 
tem novo presidente. É o vereador GERVA- 
SIO SERAFIM DOS SANTOS, multiempre 
sário edesportista em Açailàndia. 

Os planos da Câmara para 87 são al- 
tos, e GERVÃSIO esta ammado com a dis- 
posição dos vereadores. Esta animação, em 
parte, se deve também ao dinamismo que o 
Prefeito Ramundo Pimentel Filho vem dan- 
do á administração municipal. 

O QUE FIZESTES, MEU DEUS 

Autor: Raimundo Primeiros dos Santos Pires 

O que fizestes, meu Deus. m lua bondade 
de querer dar ao mundo a Redenção, 
pondo d sanha do homem, na verdade. 
Teu Bom Filho Jesus, quejudiação. 

Deste o Sangue, o \ 'erbo eo Exemplo. 
Deste o ensejo para a Salvação. 
Deste ' Redra para o nosso tempo. 
E Promessa Divina do Perdão. 

O que fizestes, ó Deus. dando teu filho, 
O suave Messias da Galüéia. 
Ele que veio pregar o seu bom trilho 
nas áridas terras da Judéia? 

Teu Jesus, meu Deus. pregou o perdão, 
o .4 mor. a Justiça ea Caridade, 
demonstrou que tão vale a ostentação, 
no conceito da força da humanidade. 

Teu Jesus, meu Deus. falou assine 
em sua árdua e infat igãvel vida. 
"Ninguém virá ao pai se tão por mim. 
pois Sou o caminho . a Verdade e a Vida " 

F ez Mi lagres.lej uns. Co nso laçõ es. 
foi conciso em Suas promessas sãs. 
nas montanhas proferiu sermões, 
e na ceia multiplicou os [rães. 

Tudo isso. meu Deus. nada valeu* 
se por isso mesmo foi crucificado, 
quando a índole malvada do Jtideu 
íez que o mestre fosse crucificado. 

FSIF1ICA 

For Vânia Mana 

Ia. A ida A PUC A ÇÃ O DE SOMBRAS 

Vainos cuidar dos olhos. que. sem dú- 
vida são os roques mágicos para sua beleza. 

Io. Aplique sombra Ciar d. de pre- 
ferencia cintilante, na linha anterior ou abai- 
xo da sobrancelha, partindo da curva até o 
canto exterior do olho. A seguir aplique 
sombra clara na cor de sua preferência, so- 
bre as' páIpehras superiores, até a linha cen- 
tra! divisória' nessa linha divisória que é 
naturalmente funda, aplique sombra ligeira- 
mente escura, canela ou marrom, até mesmo 
mel escuro. Misture uma cor a outra suave- 
mente. Agora com sombra escura ou no mes- 
mo tom que usou tia pálpebra, faça a união 
das linhas no canto anterior do olho até a 
sobrançeha, mistura ndo-as suavemente em 
posição inclinada, ou seja, de baixo para ci- 
ma. Jamais pinte os olhos em horizontal. 

- 2a. - Coloque os Cílios e contorne-os 
mm lápis ou Kajal castanho-marinho. Con- 
torne abaixo dos ciclios inferiores com lápis 
castanho, marinho e cinza e dê um suave 
toque de sombra abaixo desse contorno. Se 
você tiver olheiras aplique um corretivo 
„sombra"na cor do pó mistura ndo-o ao 
blush. 

Contorne os lábios com lápis castanho, 
marinho ou cinza, aplique o batom com pin- 
cel e no horizontal, a seguir o brilho, de pre- 
ferência na cor do batom. 

Na próxima aula, ensinaremos a vocês, 
como aplicar o blush. Não percam. 

VOCÊ SABE O QUE É 
CONSTITUIÇÃO? 

Por Raimundo Primeiros 
dos Santos Pires 

Constituição é a lei fundamental de 
um Instado na qual se acham expressas as 
bases e as diretrizes de sua organização. A 
constituição vigente no Pais é a de 21 de ja- 
neiro de 1967, modificada pela emenda 
constitucional de 1967. A constituição é 
capaz de conferir ao Congresso (Senado da 
República e Câmara Federal), ao presidente 
ao judiciário, os poderes que melhor se ajus- 
tem á experiência nacional. Neste sentido, a 
constituição corresponde ás aspirações dos 
brasileiros e aos interesses nacionais. As 
características mais importantes da Consti- 
tuição (de 17 de outubro de 1969) são de 
organizar e limitar os poderes, e de impor 
uma superioridade jurídica sobre a lei or- 
dinária. Nesse aspecto, sempre é a lei fun- 
damental do pais e se torna "conjunto de 
normas em que se estabelece uma organiza- 
ção nacional, com a caracterização do regime 
político e a distribuição dos poderes em que 
se proclamam e se asseguram os direitos fun- 
damentais do homem e em que se delineiam 
os postulados de natureza econômica e social 
de maior interesse coletivo. 

Em 1985 foi nemeada uma comissão 
para estabelecer as bases da constituinte que 
terá por missão elaborar uma nova consti- 
tuição para o Brasil. 

PROCURE-NOS! 

Se você é inteligente, jovem, tem boa 
aparência e tem ambição de ganhar dinhei- 
ro, sua chance chegou. Estamos recrutando 
moças e rapazes com as características aci- 
ma e que tenham no mínimo o Segundo 
Grau completo. EXPERT'S— Publicidade 
Negócios e Promoções Ltda. 

Rua Bom Jesus, 290 - Fone 738-1 51 6 
altos do Supermercado Boa Sorte 

Açailàndia- Maranhão 
(OBS: Procurar Raimundo Primeiro) 

OLIVIDEOS " 

- CHAGAS E EDVALDO - 

Vidros, Espelhos, Molduras, Quadros, e 
Instalações em Geral. 

| Rua Dr. Gervásio, 703 — Açailàndia — MA. 

Claadino s.a. 
! cias de Departamentos 

Praça de Fátima, 1.520 - Centro 
Fone: 038-721-0982 
Imperatriz - Ma. 

cfraucisco da Siloa iÂlmeida 
Supervisor de Vendas 

Uma Loja em sua Casa 

COMACO 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

Com os melhores preços de Açailàndia, te- 
mos um completo estoque, desde o tijolo até á 
tinta. 

Excelentes preços em pisos e azulezos 
Av. Bernardo Sayão, 1780 - Fone 738-1485 

Açailàndia - Maranhão 
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.|g Prefeitura, Irmãos Galletti, 

fiA Gramacosa e Dr. Rodrigues 

irmanados pelo progresso de Açailândia 
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r. d ■ ; n- í r- n Fernando Sarney, ladeado de Dr. Rodrigues e o empresário 

n a ' naS ruaS' C imp 9Ulntal' fi10^0 dos planos de afnp.foção da CEMAR Xourenço G lletti, presidente da ACIA - Associação Co so ao asfalto da cidade. Companhia Energética do Maranhão para as localidades de mercial e Industrial de AçaüândT, em contai co^^^ 
iquia e itinga. falando de benefícios para Açailândia 
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Agentes do BDM - Banco de Desenvolvimento do Maranhão, fazendo uma v,s,ta a ^   
GRAMACOSA. 'je"e"'-'ramportando o 

Pro8resso para Açailândi 

O ministro JoscReinaldo. deputado estadual Perro nh Gon salves. Nele ia Pereira Duarte o popular •'Nelcinho" 
Secretario-Chefe-de gabinete da Prefeitura municipal, vereador Geraldo e o Dr. Rodrigues, vitória de Açal 
lá ndia no ámb ih > na cio ml. 
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esportes 

Lotus poderá ter 

patrocínio da Camel 

0 anúncio oficial do contrato de 
patrocínio da marca de cigarros CAMEL 
com a equipe Lotus, de formula 1, devera 
realmente ser fechado, a nível mundial, a 
Previsão é da RJ Reynolds, fabricante do 
cigarro. A reunião entre o piloto número um 
da equipe, o brasileiro Aírton Senna e o 
chefe da Lotus Reter Warr, foi cancelada. 

O acerto entre a Lotus e a RJ Reynolds 
esta' em fase final na sede da empresa, 

Reynolds Plaza Complex na Carolina do 
Norte, Norte dos Estados Unidos. 

BRASILEIRO DE HOLDER 12 

Ricardo Grassmann é o novo lider do 
Io. Campeonato Brasileiro União de Holder 
12, disputado na represa de Guarapiranga. 
Ele venceu a quarta regata da competição, 
num percurso de 1 h20. 

Realce Esporte Clube 

vence torneio 

O Realce Esporte Clube, sagrou-se campeão 
no último dia 4, quando venceu a equipe da AAA 
- Associação Atlética Açailândia, por dois tentos' 
a zero, gols de João Paulo e Welton O Realce saiu 
jogando com Celso, Mano, Raimundo Folha, Alei- 
ram, Júnior, Elson, Geovane, Antonio José, João 
Paulo, Welton e Gilmar, durante o desenrolar da 
partida houve alterações na equipe do Realce, en- 
traram: Hélio, Dazinho. Geraldo. Félíx, Turiba e 

Paulo Garcês. 
Este novo campeão local fundado no dia 30 

de março de 1980, pelo jovem Elson Batista da 
Silva, um desportista nato, que sentido haver uma 
lacuna a ser preenchida , fundou o Realce, de lá 
para cá, este clube já conseguiu conquistar vários 
títulos, dentre eles estão: o bi-campeonato em 
1985 e 1986. Este torneio foi patrocinado pelo 
Deputado Petrônio Gonsalves. 

A equipe do Realce o novo campeão 
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Final de safra 

A EDITORA ABRIL está colocando nas 
bancas o final desta safra do GUIA RURAL 
ABRIL com tiragem limitada. Com ele você 
tem todas as informações necessárias para 
produzir inais gastando menos. Aproveite! 
Você vai colher ótimos resultados. 
Com certeza! 

FERMACO 

Marido assassina 

mulher com dez 

peixeiradas 

No último dia 13, domingo, por volta das 16 ho- 
ras, o destacamento da Polícia Militar de Itinga regis- 
trou em seu laudo de ocorrências, um bárbaro homi- 
cídio. Quando o indivíduo Ariston Ribeiro da Silva, 
residente á rura Maranhão no. 692, assassinou sua ex- 
esposa, Maria do Carmo Coelho dos Santos, com dez 
peixeiradas, segundo informações do titular da delega- 
cia de Açailândia, o sub-tenente José Maria Rosa, a 
nossa equipe de reportagem, o motivo desse crime foi 
em razão da mulher de Ariston, o popular "índio", 
sentir muito ciúmes do mesmo, ela não suportava ver 
Ariston com outra mulher, apesar de estarem separa- 
dos resultando no assassinato da mesma. 

CAMINHÃO ATROPELA VELHO NA BR-222 

No ü Itimo dia 1 2, âs 21 ;30, foi colhido por um 
caminhão madeireiro D-60, vermelho, placa MA 3211, 
na BR-222, o senhor João Lopes da Silva, 76 anos, re- 
sidente à Boa Esperança no. 128. O delegado José 
Maria Rosa, nos informou que até o presente momen- 
to não se sabe o paradeiro do motorista do caminhão. 

Brasil recebe proposta 

para amistoso no Chile 

São Paulo — Os clubes 
brasileiros devem estar se roentio 
de inveja. A Seleção do Brasil jà 
tem um convite de 10 mil dólares 
para disputar um amistoso no 
Chile, livres de despesas, uma cota 
que a maioria dos principais clubes 
brasileiros não recebe em seus 
jogos de excursões à Europa. 

Depois que venceu o Brasil, a 
Argentina recebeu convite pára 
três jogos, por 7 mil dólares cada, 
em Porto Rico. também livres de 
despesas, com passagens de 
primeira classe para 25 pessoas e 
acomodações em hotel de çinco 
estrelas. Um luxo que pode ser até 
maior dependendo da classificação 
final no Mundialito de Senióres. Os 
uruguaios preferem recusar as 

várias sondagens recenidas. para 
estipularem preço mais vantajoso 
dependendo de sura campanha até o 
final do torneio. 

Nada menos do que 38 países 
têm recebido imagens, da Copa 
Pelé, geradas peba TV Bandeiran- 
tes. Um amiço da-médico Osmar de 
Oliveira, recem-chegado da Arábia, 
contou que todo o Oriente Médio 
tem visto imagens e gravações de 
gols do Mundialito, em destaque. 
A própria Seleção da Itália, que 
embarca hoje a noite de volta, 
promete trazer uma equipe bem 
mais forte em 89. com vários 
jogadores campeões mundiais de 
82 na Espanha. Comerciahuente, o 
Mundialito aprovou. 

FERRAGENS. MANGUEIRAS E CONECÇÕES 

Comércio varejista de ferramentas, 
Mangueiras e conecçoes 
Um perfeito atendimento, 

Av. Desembargador Tácito de Caldas, 
45 — Centro — Fone; 738-1466 

Açailândia - Maranhão 

►«o 
Distribuidora de Bebidas 

Imperatriz Ltda. 

Atendendo: Açailândia, Itinga, Piquiá, 
km 100, Trecho-Seco, Arame, Buriti Cupu, etc 

Av. Bernardo Sayão, 1748 
Açailândia — Maranhão 
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PARA REFORMAR OU CONSTRUIR 


