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Pe curso de Sampaio; 

Julgamento mais uma vez adiado 

ia fatirada dos bauagueifos 

O Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem. (DNER) ainda 
não chegou a uma definição de quando 
ou se ainda pretende retirar todos os 
feirantes instalados às margens da es- 
trada BR-010, no trecho do perímetro 
urbano de Açailândia. 

Na semana retrasada, patrulhei- 
ros da Policia Rodoviária Federal, com 
máquinas da prefeitura, voltaram a des- 
truir alguns barracos recém-instalados 
na feirinha. Na oportunidade, os feiran- 
tes foram alertados de que tinham um 
prazo de cinco dias para desocuparem a 

área. 
O prazo expirou na última se- 

gunda-feira, mas até o finai da semana 
a desocupação ainda não havia aconte- 
cido e nem o DNER havia retornado ao 
local, deixando, dessa forma, que o ca- 
so venha se constituindo numa verda- 
deira "novela" 

A prefeitura, por seu lado, ainda 
nao fez qualquer pronunciamento a res- 
peito das providências que poderia to- 
mar em torno do assunto, como a pos- 
sível doação de uma área adequada para 
que os feirantes pudessem comercializar 
os seus produtos 

O Tribunal de Justiça do Estado 
voltou, mais uma vez. a adiar o julgamen- 
to do recurso impetrado pelo ex-prefeito 
Raimundo Telefre Sampaio contra a deci- 
são da Câmara Municipal que cassou o seu 
mandato ano passado. 

O julgamento do processo estava 
sendo aguardado para a quinta-feira da 

semana passada, mas acabou sendo adia- 
do, consta que por causa da ausência do 
desembargador-relator que estaria viajan- 
do. 

Caso o Tribunal de Justiça consiga 
se reunir, acredita-se que a questão será 
decidida nesta próxima quinta-feira, se- 
gundo as informações vindas de São Luís 
(Pág 3) 

Vereador quer esclarecimento do prefeito 

Na primeira reunião do novo pe- 
ríodo legislativo da Câmara Municipal de 
Açailândia, ocorrida no último dia 13, o 
vereador Antonio Pinheiro Neto sugeriu 
que fosse feito um convite ao prefeito 
Raimundo Pimentel para que o mesmo 
compareça aquela edilidade para prestar 

Tocanüns começa a desabrigar 

Embora fora de 
época, com relação aos 
anos anteriores, o rio 
Tocantins vem subindo 
de nível de forma acele- 

rada e pode repetir desin 
quietantes enchentes 
passadas 

Em menos de 
cinco dias. o rio saiu do 
seu leito normal em mais 
de 4 metros e isso já foi 
o bastante para começar 
a desabrigar dezenas de 
moradores da zona ribei- 
rinha, principalmente 
aqueles localizados em 
áreas mais baixas, como 
no Porto da Balsa, 
abrangendo a área co- 
nhecida por Olaria. 

A subida repen- 
tina do rio se deve às 
torrenciais chuvas que 
estão caindo em suas ca- 
beceiras, no Norte goia- 
no. Nos anos anteriores, 
a enchente sempre tinha 
seu início ja' a partir de 
janeiro, mas este ano só 
agora ela começou a surgir. 
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Cenas como oS a; tneçam a se repetir este ano. 

d( vido, evidente.nc e, ao retardamento das chuvas 

esclarecimentos sobre a titulação de áreas 
públicas, em favor de terceiros, denuncia- 
da neste jornal pelo vereador João Vieira 

Já o vereador Ciro Brás entrou 
com requerimento solicitando ao prefeito 
que consiga uma área para o novo cemité- 
rio, enquanto que o edil Salmon Batista, 
também através de requerimento, pediu 
que sejam recolhidos todos os animais que 
andam soltos nas ruas. 

Estas e outras noticias da Câmara 
estão na pág. 2. 

Prefeitura paga 

funcionalismo 

O prefeito Raimundo Pimentel Fi- 
lho determinou à Secretaria de Fazenda o 
pagamento do funcionalismo público mu- 
nicipal. 

A informação foi prestada pela as- 
sessoria de imprensa da prefeitura, garan- 
tindo que o pagamento começa a ser feito 
a partir desta segunda-feira. 

ESTADO TAMBÉM 

De acordo com noticia da imprensa 
de São Luís, o governador Epitácio Cafe- 
teira garantiu que o pagamento dos servi- 
dores públicos estaduais referentes ao 
més de fevereiro, será. no máximo, inicia- 
do até terça-feira 

Cafeteira garantiu o pagamento 
dos "barnahés" depois que conseguiu jun- 
to ao Bando do Brasil a suspensão do pe- 
dido de retenção de CzS 70 milhões em fa- 
vor do Banco da Amazônia, em forma de 
pagamento de uma das parcelas de um dé- 
bito contraído por Luís Rocha 

Asfalto 

■Sr 

destruído 

pelas 

chuvas 
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Entidades enviam "Carta do Tocantins,, a Cafeteira 

4fi entidades, entre associações 
comunitárias e classistas, sindicatos de 
várias categorias, clubes de serviço, lojas 
maçônicas, representantes, portanto, das 
"Forças Sociais e Econômicas da Região 
Tocantina", em reunião realizada no últi- 
mo dia 23 de fevereiro, em Imperatriz, de- 
pois de uma longa discussão, elaboraram 
um manifesto intitulado "Carta do Tocan- 
tins" a ser enviado ao novo governador do 
Estado. Epitácio Cafeteira. 

No documento, as "Forças Sociais 
Tocantmas" enumeram uma série de pro- 

blemas e propostas, e reivindicam uma 
atenção do governador para com a região, 
até agora simples e totalmente marginali- 
zada ao longo dos anos pelos governos es- 
taduais. 

Nesta edição, o Jornal de Açailân- 
dia publica, na integra.a "Carta do Tocan- 
tins", que contém 15 itens apresentando 
problemas e propostas, os quais, espera- 
se. que receba a atenção do novo gover- 
nador, pois a região nao pode mais viver 
submetida a omissões do Governo ípags 
7 e 8). 



2 Açailãndia-MA, 23 a 29/março/87 CIDADE JtNtIVAL DE AçAILÂMMA 

CAÇA AOS ANIMAIS 

DosfA 'eita 'oi o ^'ereador Sa'mon 
Pa*!sta a antrar com 'oquerimento pe^inrtf 
o apoio ri* wis colonas para qua os animal? 
que andam as soltas pelas vias e praças d* 
ddade pondo em risco, não somente aos 
motoristas e pedestres como tampem dei 
xando a cidade com ca'a de abandono tota', 
sejam reco hidos A medida também atínne 
aos animais que estão continados nos fundos 
de quintais, principalmente os sumos que 
põem em risco a saúde pública 

ASFALTO GELÉIA 

O tão discutido controle da erosão 
urbana de Açailândia. que já foi motivo de 
versos e prosas, sempre aparece gente, prin- 
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE ENSINO SUPLETIVO 
CENTRO DE ESTUDOS SUPtET|VOS-CES 

AVISO 

Avisamos ãs pessoas :nte 
ossadas que esta • in'dad® rio Fnsipo o'erece 

Cursos Siio'et»wos rie I9 e ?.* oraus, Fns'no 
nlciente. público e pratulto. 

Matrículas abertas riurante o ano torin. 
0'erecemos, também, Cur 

sos gratuitos rie Artesanato, Tricô e Bolas 
de "gude", nos turnos matutino o vesperti 
no, para clientela rie 10 (de?) a 90 (noventa) 
anos 

Aproveite o tempo perdido 
estudando SUPLETIVO 

Melhores informações no 
CES. ao lado do Polivalente • Praça do Imi- 
grante, nos turnos; matutino, vespertino e 
noturno. 

Imperatri*. 17/03/87 

cipalmente depois do aterramento, para rei- 
vindicar para sl os "direitos autorais" sobre 
tão "majestosa" obra. Cada um querendo ti- 
rar uma "casquinha". E de tanto fazer isto. o 
pobre asfalto não suportou tanta pressão, 
(não si se das águas ou dos políticos) e ago- 
ra al está o resultado- Todos esburacado. 

MOVIMENTO ESPORTIVO 

Açailândia, que sempre teve o seu 
esporte relegado a último plano, começa 
agora a experimentar uma nova 'ase com 
uma dose do ânimo promovida por Francisco 
Gomes, Alevino Nunes. Cados Gallett». An- 
tônio José Borges. Nelson Pereira Duarte. 
Ancbieta (auto Peças Globo). Elson e Gilson 
(Bamerindus), Gorvásio Serafim e tantos ou- 
tros que estão encabeçando o movimento 
para reerguer o esporte de Açailândia. 

NOVO CEMITÉRIO 

Na reunião da Câmara Municipal de 
Açailândia, no dia 13/3, o Vereador Ciro 
Brás entrou com requerimento solicitando 
ao Sr Predito Raimundo Pimentel FPbo a 
urgência em se conseguir uma nova área pa 
ra a construção do um novo cemMério Sabe 
se que o atua' não comporta mais nenhuma 
sepultura 

PRESTAR ESCLARECIMENTO 

Nesta mesma reunião da Câmara 
Municipal, o vereador Antonio Pinheiro Ne- 
to. apôs tomar conhecimento da noticia pu- 
blicada no Jornal de Açailândia, denúncia do 
Vereador João Vieira, sobre a titulação de 
áreas públicas em nome dos Vereadores De- 
licio dos Santos e Geraldo Neres e também 
em nome do empresário Isaias, requereu pa- 
ra que o prefeito compareça á aquela casa 
para prestar esclarecimentos sobre este fato. 

TAXAS IRREGULARES 

Há muito tempo vinha ocorrendo 
reclamações de pais e alunos sobre os abu- 
sos praticados pela direção Ho colégio Pro- 
fessor Antonio Carlos Be^man (Colégio - 
Bandeirantes) Finalmente, o Vereador Ma- 
noel Messias resolveu denunciar tais fatos, 
na Câmara, e pediu uma imediata investiga 
cao em »orno do caso e que um relatório de 
ve ser enviado a São Lilfe diretamente â 
Secretana de Fducaçao nara que as medidas 
cabíveis sejam tomadas 

É NECESSÁRIO 

Sem dúvida alguma, a criação de um 
novo Cemitério em Açailândia é de extrema 
urgência Mas também não podemos esque- 
cer que é necessário que o mesmo seja do- 
tado de uma estrutura para um perfeito fun- 
cionamento. Não se deve simplesmente ad- 
quirir um terreno baldio e fornecer as licen- 
ças para o sepuitamento. Devemos mostrar 
um pouco de respeito para com aqueles que 
se vão. É necessário que este novo Campo 
Santo seja dotado de mas internas, muros e 
um sistema de numeração dos terrenos (ca- 
ta tumbas). 

PIMENTEL ASSINA CONVÊNIO 

O Pre'oito Raimundo Plmente' Fi'ho 
assinou esta semana um importante convê- 
nio junto ao MEC (Ministério da Educação e 
Cultura) no valor de CzS 50 000 00 (Cin 
quenta mi' cruzados) Este dinheiro será dos 
tinado ao funcionamento de salas de aidas 
para absorver os alunos em idade Pré Esco- 
lar Esta verba será de grande importância 
para aquelas crianças que não podiam fre 
quentar os bancos escolares por falta de 
condições financeiras de seus pais 

LIVRARIA 

PAPELARIA 
A FORÇA JOVEM 

LIVRARIA E PAPELARIA SAMBAÍBA 
RUA LUIS DOMINGUES, 1718 

PRAÇA BRASIL 
IMPERATRIZ - MARANHAO 

Hospital Santa luzia 

Comunica 

Que está atendendo aos segurados do INAMPS com modernas ins- 
talações e equipado com Raio-X 

Drs Gilson SanfAnna, Raimundo da Silva Dias e dr Neto 
Rua São Francisco - esquina com av Santa Luzia 

AÇAILÂNDIA - MA 
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Justiça volta a adiar julgamento 

Continua indefinida a volta ou 
não do ex-prefeito Raimundo Telefre 
Sampaio à prefeitura de Açailândia. O 
caso seria, finalmente, decidido na úl- 
tima quinta-feira, mas, novamente, a 
justiça adiou o julgamento do recurso 
impetrado por Sampaio contra a deci- 
são da Câmara de Vereadores que cas- 
sou o seu mandato no ano passado, sob 
a alegação da possível existência de ir- 
regularidades que estariam sendo prati- 
cadas na prefeitura pelo ex-prefeito. 

O recurso de Sampaio há tempo 
que já entrou na pauta de julgamento, 
mas o tribunal jamais conseguiu se reu- 
nir para decidir a questão Durante o 
decorrer do inicio da semana, passada, 
as informações surgidas na cidade da- 
vam como certa para quinta-feira últi- 
ma, o julgamento do processo, mas is- 
so, novamente, acabou não acontecen- 
do, deixando, portanto, tanto as partes 
interessadas, como a população, na in- 
terminável expectativa em torno do re- 
sultado da longa luta entre Sampaio e 
Pimentel pela prefeitura 

As informações chegadas de São 
Luís davam conta de que o adiamento 
do julgamento foi devido a ausência do 
desembargador-relator do processo, 
que se encontra viajando, nãi» »e sá- 

be para onde. 
Informa-se ainda que o julga- 

mento foi adiado para esta próxima 
quinta-feira, único dia da semana em 
que o tribunal se reúne. 

COMEMORAÇÃO FRUSTRADA 

Na última quarta-feira, portanto, 
um dia antes da data prevista para o jul- 
gamento que não houve, houve a queima 
fogos de artificio, em Açailândia, que se- 
gundo os comentários estava sendo patro- 
cinada por Raimundo Sampaio, numa an- 
tecipada comemoração de sua volta à pre- 
feitura, pois estaria confiado no julgamen- 
to do processo para quinta-feira, e na cer- 
teza de que sairia vitorioso, mas a come- 
moração acabou sendo frustrada com o 
adiamento da decisão do caso. 

Já no domingo, Raimundo Sam- 
paio promoveu um *arto churrasco em 
sua residência, que segundo alguns era 
para comemorar a posse do novo go- 
vernador Epitácio Cafeteira, enquanto 
que outros chegavam a levantar a pre- 
sunção de que o ex-prefeito estaria fes- 
tejando o seu retorno à prefeitura, visto 
por muitos como prf 

f yél/ 'ç * *7 : 

Carta do Leitor 
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AIDS - Histeria coletiva ou neurose efasessivar 

Em acesso aos órgãos formadores 
da opinião pública desta cidade, pasmei- 
me ao ler corriqueiros boatos que ultima- 
mente levou nossa população a uma ver- 
dadeira neurose obsessiva. Já que o negó- 
cio em moda é vender seringas descartá- 
veis, digo de passagem que aSIDA(AIDS), 
pois importamos até a sigla - SINDROME 
IMUNOLÓGICA DA DEFICIÊNCIA ADQUI- 
RIDA- não tem provocado tantas mortes nessas 
redondezas mas está levando muita gente 
a verdadeiro pânico e a histeria 

Não é surpreendente desta maneira 
que a coletividade, por desconhecè-la in- 
teiramente, e não ser capacitada para en- 
frentá-la no desenrolar de tão fatídica 
doença, venha lulgando-a com otrema ob- 
sessão, inclusive desavisadamente. atri- 
buindo até mesmo em nossa comunidade 
casos inexistentes e a prática reeiterada e 
abusiva de informações leigas a se disse- 
minarem nas redondezas Neste contexto, 
ressalto a irrelevânda, a não seriedade de 
profissionais de saúde, que sem qualquer 
procedência clínica-laboratorial dissemi- 
nam as inverdades com o escopo de tão- 
somente tentarem criar um dima de inse- 
gurança e medo coletivo na população, 
bem como a simples finalidade de se auto- 
promoverem. E numa sodedade competiti- 
va realmente não é de estranhar quando 
um padente, cuja doença pode acarretar- 
lhe a perda da vida, procure um destes 

profissionais e obtenha de imediato, um 
diagnóstico tão contundente sem os míni- 
mos percalços necessários de que a medi- 
ana está provida, e haja-se a espalhar uma 
celeuma que não diz respeito só a sua ca- 
pacidade de conduir, como também a uma 
polvorosa no meio do povo já tão discrente 
e verdadeiramente amedrontado. 

Medicina não se faz do complexo 
ao mais simples, e sim do mais simples ao 
mais complexo E o mais simples 6 saram- 
po. desnutrição, vernjinoso, sanitarismo, 
doenças pulmonares como fuhercuíose, 
etc. Está em nossa preocupação estas 
doencinhas que matam a cada dia os me- 
nos providos desta cidade? Preocupa-nos 
os sepulcros espalhados nos fundos das 
moradias, nas fazendas e no nosso amon- 
toado chamado cemitério7 

Realmente a SIDA (AIDS) é uma 
doença implacável, mas tenho plena certe- 
za: Não mata tanto ou nunca matou neste 
lugar como mata estas nossas doencinhas 

Está ai, aos nossos profissionais, 
mais um apelo para a formação de uma so- 
ciedade médica Que se discuta e não se 
relegue ao plano dos consultórios, onde 
cada um diz o que diz. faz o que quer. e 
contamine outros colegas que virão com 
uma tão desacreditada medicina 

E que assine o que diz! 

Dr Valter Maxwell A de Carvalho 
MÉDICO 
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'CAMISA NOVA' 

O ex-prefeito Raimundo Sam- 
paio, nas eleições passadas, consta que 
fez campanha para o senador João Cas- 
telo, candidato do PDS ao Governo do 
Estado. 

No último dia 15, entretanto, 
para supresa geral, Sampaio promoveu 
um farto churrasco em sua residência 
"para comemorar a posse do governa- 
dor Epitácio Cafeteira", segundo se 
comenda na cidade 

Isso quer dizer, então, que 
Sampaio já está de camisa nova, ou se- 
ja, vestido com a camisa da situação 

Coisas da política... 

xxxxxxxxxx 

POLÍTICA!!! 

SESI PROCURA TERRENO 

Há poucos dias esteve em Açai- 
lândia uma comissão do SESI - Serviço 
Social de Indústria, composta por Mi- 
racy Santos, diretor do órgão, em Impe- 
ratriz, Nelson Bandeira e outros, para 
uma audiência com o prefeito Raimundo 
Pimentel 

Eles vieram cm a finalidade de 
conseguir junto à prefeitura, a doação 
de um terreno para a construção de um 
prédio visando a instalação do SESI e 
do SENAI - Serviço Nacional de Aprendi. - 
zagem Industrial, em Açailândia 

O SESI funcionária com o servi- 
ço de saúde e educação e o SENAI na 

qualificação da mão-de-obra, com a rea- 
lização de cursos profissionalizantes. 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

MERECE O REGISTRO 

Está se tornando simplesmente 
intolerável a exploração de certos co- 
merciantes para com o consumidor, em 
Açailárafia 

Na cidade, onde nem na época 
da pressão do governo para manter o 
congelamento os comerciantes obedece- 
ram. os preços dos produtos estão sim- 
plesmente um absurdo Até os cigarros 
que não podem ser negociados além do 
preço constante no selo, estão sendo 
vendidos com o que se pode chamar de 
"ágio", embora essa "íngua" tenha 
acabado com o fim do congelamento. 

Só para se ter uma idéia, a car- 
teira de Carlton (caixa) que custa CzS 
13,00 está sendo vendida por 16 cruza- 
dos. O preço do refrigerante também é 
uma vergonha. 

Como na cidade não existe Su- 
nah ou qualquer outro órgão para quem 
o consumidor possa reclamar, a coisa fi- 
ca do jeito que ai está E o povo, 6. .. 

Embora tardio, pois o carnaval 
há muito já se passou, mas por mereci- 
mento vale registrar o aparecimento do 
primeiro bloco carnavalesco em Açai- 
lândia, onde, apartir de agora, o carna- 
val de rua deverá ser mais animado com 
o surgimento do bloco "Ãs Nossas Cus- 
tas" 

O bloco, que animou os quatro 
dias de carnaval na praça da rodoviária, 
é dirigido pelo conhecidrssimo "Tuli- 
pa", e levou o nome de "Às Nossas 
Custas" porque foi formado com o di- 
nheiro dos próprios componentes 

A propósito, vale registrar, 
também, o esforço do publicitário Os- 
valdo Filho em agitar o carnaval de rua 
da cidade, colocando os seus carros de 
sofn.napraça,,. 

X.X.X.X X.X X X.X X X.X 

MENORES EM JOGOS DE AZAR 

Muitos menores, acintosamente, 
estão diariamente apostando dinheiro em 
jogos de azar, em bancas localizadas no 
Mercado, onde funciona o famoso "troca- 
troca." 

Está na hora do dr. Alberto Lei- 
te G uimarães, juiz de Menores da Co- 
marca de Imperatriz, determinar que 
seja feita uma fiscalização por parte de 
comissários, para coibir a presença de 
menores nas bancas de jogos. Antes 

p qt^^feja tardé .. ^ - 

xxxxxxxxxxx 

FOGUETORIO 

Na última quarta-feira muitos 
fogos de artifícios foram soltos em 
Açailândia- Segundo comentários sur- 
gidos na cidade, o foguetório estaria 
sendo patrocinado pelo ex-prefeito 
Raimundo Sampaio, numa antecipada 
comemoração da sua volta à prefeitura 

O certo mesmo é que a sua al- 
mejada volta, prevista por ele para a 
quinta-feira última, acabou não aconte- 
cendo, pois o julgamento do seu recur- 
so mais uma vez acabou sendo adiado. 

Pelo jeito, tá parecendo que o 
mandato de Pimentel va terminar e o fi- 
nal da "novela" não cheaa... 

vá*?4 '• 
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Um menor foi Internado no Hospi- 
tal Santa Maria depois de ter tomado uma 
dose de tóxico na vela Ele nào morreu, E 
por Isso a noticia não teve Importância. 
Não causou "sensação" 

É assim. A importância de um fato, 
de um ato (nobre ou vil)   o valor de 
qualquer coisa, atualmente, é diretamente 
proporcional à sensação que causa, Não 
existem mais valores. (Algum dia eles 
existiram?) Não existem mais o bem e o 
mal, pecado e virtude, atos nobres e vis. 
Tudo se resume em sensação 

O que era viu causou sensação, vi- 
rou manchete de fomal, despertou a aten- 
ção, excitou, estimulou, esplcaçou e 
ganhou a simpatia das mentes, frias — 
todas vazias, baldias, dia e noite 

Má os que defendem a discrimina- 
ção da maconha Há os que propugnam 
por mantê-la sob o poso da lei. Drogar-se 
e crime, ditam uns. Drogar-se nào é crime, 
ditam outros E as montes frias, estéreis, 
vazias continuam se drogando Com remé- 
dios, com maconha, com cigarros. 

Drogam-se com cigarros e bebidas, 
embora Isso seja respeitável e digam que é 
"diferente", Mas drogam-se. Drogam-se 
com a discussão sobre a discriminação da 
droga, da maconha. Também. 

As mentes ciosas do problema da 
toxlcomania não percebem a "beleza" da 
coisa, Que a noticia e a estatística sobre 
menores drogados também drogam. Por- 
que tudo parte de uma mesma base: da 
dependência de sensações E a sensação, o 
único valor real da moral social (que rima 
sensacionall), leva, inevitavelmente, è 
mania de drogar-se 

Não serão as campanhas, a educa- 
ção, as análises que resolverão o proble- 
ma, Não será a repressão. Não será a re- 
compensa ou o castigo. Nem o perigo das 
drogas. A morte amendronta. Mas o medo 
ó Irracionali e Insenslblllza. E um ente In- 
sensível se envenena até morrer. As cam- 
panhas dizem isto aos jovens: as drogas 
matam. Mas eles já sabem que as drogas 
matam. Só não sentem. Sentissem e não 
as usariam 

Eles sabem que as drogas matam. 
Mas nào sentem Isso Porque a ideologia 
do medo, pregada Incessantemente por 
igrejas e outras organizações perniciosas, 
destrui a sensibilidade que não é me- 
ra sensação. 
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GRAMATICAL 

JOGO DE CINTURA 

Estamos navegando à deriva O 
barco dantes navegado pelo senhor presi- 
dente acabou ficando sob o comando do 
vento, flutuando nos hanzelros da vida Só 
nos resta torcer para que o barco nào sela 
lançado a rocha, extinguindo-se assim 
nossos sonhos de um dia comer bem, ter 
onde dormir e ser tratado como gente 

As repentinas transformações polí- 
ticas e econômicas desnortearam grande? 
parte da população brasileira Apenas uma 
meia dúzia de tecnocratas se arriscou a 
aparecer na televisão para explicar a eco- 
nomia brasileira Isso. daro, aproveitando 
nosso desnorteamento, nào por serem ca- 
pazes, como nos faziam acreditar. 

A coisa foi de tal forma surpreen- 
dente que até o presidente sentiu-se na 
obrigação de parar um pouco, sair, olhar de 
longe, respirar fundo e penetrar de novo na 
história, nào, obviamente, por ter esclareci- 
do suas dúvidas, mas por entender que 
não podia ficar muito tempo do lado de 
fora, causando desconfiança à nação. 

Dessa forma, fomos nos aprofun- 

Zeca Tocantins, 

dando neste Incrível emaranhado de mu- 
danças repentinas, engengradas em labi- 
rinto sinuoso, onde somente a alta perlcu- 
losidade parecia orientar nossos gover- 
nantes no Itinerário rumo ao novo Brasil 
tão sonhado Com destreza, esse entrela- 
çado jogo de cintura ficou camuflado até o 
dia 15 de novembro. 

Nossos dirigentes haviam cumpri- 
do seu papel, o povo acreditou e demons- 
trou essa credibilidade nas umas Daí por 
diante, o futuro já nào Unha tanta Impor- 
tância, até, naturalmente, as próximas elei- 
ções, quando eis voltariam à tona, tentan- 
do consertar com um decreto tudo o que 
erraram durante todo o governo 

A demissão do ministro João Sa- 
yad já nào tem tanta Importância O time 
agora pode descansar tranqüilamente A 
entrada de uma reserva na partida pode 
não mudar nada no aspecto político, mas, 
quando menos, estimula a torcida a ali- 
mentar a esperança. E a dranda contlnua.A 
verdade é que qualquer partida disputada, 
agora, nào vai ter mais importânda do que 
um reles amistoso. 

Sensibilidade é consciência, cons- 
ciência dos sentidos, consciência dos pen- 
samentos, consciência das Influências, 
consciência da consciência Consciência de 
tudo isso e de suas Implicações Mas Isso 
é dlficll. Muito mais difícil do que se dei- 
xar levar pela maré de sensações conside- 
radas sérias. 

CONVITE 
.A Gomliiõo coofdcaadora doi debatei pró crlaçõo do nooo 

^Jtado da CRegldo "Cocantlna, tem a Koara de coaolda-lo a participar 

da rcualõo que fará realizar ao proxlmo dia 29 de março corrcate. oi 

09:00 Korai. ao T^ário da 8àmara JVlualclpal de Dmpcratrlz, quaado 

dard contlauldads aoi trabalKoi ora deieaoololdoi iobre o tema "EMAN- 

CIPAÇÃO 'política da CRegldo "Cocaatlaa". 

ô "Cocaatlai coata com Jua ladlipeaiaoel preieaça paia o 

Jucciio do moolmeato. 
Agradece a Comissão 

Aprender ou apreender? Aprender 
significa adquirir conhecimento. Intruir-se, 
decorar; apreender significa arrestar, con- 
fiscar. entender, compreender. 

Boa-vontade (com ou para com?) 
Boa-vontade (benevolência, consideração) 
só admite as proposições por e para com: 
boa - vontade para com o genro; boa von- 
tade pelo problema da moça 

Cabeleileiro ou cabeleireiro? O 
certo é cabeleireiro, substantivo derivado 
de cabeleira 

Dlstratar ou destratar? Dlstratar 
significa desfazer o trato, rescindir contra- 
to, destratar significa tratar, ofender, In- 
sultar 

Enchugar ou enxugar? A forma 
correta é enxugar. 

Fobia (de ou por?) Fobia (medo, 
aversão) só admite a preposição de: fobia 
de lugares altos. 

Gorila ou gorilha? As duas formas 
são corretas 

^ Hígido ou rígido? Hígldo significa 
são; rígido significa teso, duro, severo, ri- 
goroso 

Iracível ou irascível? O certo 
é iraecível (agastadlço, fácil de ficar Ira- 
do) 

Justaposto (a ou em?) Justaposto 
(posto junto, aproximado) só aceita a pre- 
posição a; Ele fincou a estaca justaposta à 
outra. 

Lgrim^ar ou lacrimeiar? As duas 
formas são corretas 

Maldade (com ou para com?) Mal- 
dade (crueldade, malvadez) só aceita a 
preposição com: maldade com as crianças 

Nervoso ou nervozo? O certo é 
nervoso 

Objeção ou obgeçào? Grafa-se 
objeção (oposição, réplica, contestação) 

Pleito ou prelto? Pleito significa 
demanda, discussão, disputa; prelto signi- 
fica homenagem, reverência, sujeição, 
submissão 

Quotidiano ou cotidiano? As duas 
formas são corretas. 

Rochonchudo ou rechonchudo? O 
certo é rechonchudo (atarracado, baixo e 
gordo). 

Senso ou censo? Senso significa 
juízo, tino, raciocínio; censo significa ar- 
rolamento, recenseamento 

Tristeza ou tristesa ? Grafe-se tris- 
teza; 

Urinol ou urlnórlo? A forma corre- 
ta éurinol. 

Vende-se duas casas ou vendem-se 
duas casas? Sendo o sujeito a palavra ca- 
sas, com ela deve concordar o verbo: ven- 
dem-se duas casas (casas são vendidas). 

Xará ou chará?Grafa-se xará (ho- 
mônimo, que tem o mesmo nome). 

Zun-zun-zum ou zunzunzum? O 
certo é zunzunzum (rumor, boato, mexeri- 
co). 

agranorte recuaria uda. 

|P 9 O supermercado do fazendeiro 

Produtos veterinários, vacinas, arreios, calçados, 

ferragens, sementes, raçües, etc. 

Hv. Des. Tácito de Caldas, 132 • Fone: 738-1633 - Bçailândia • Ma. 
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Maranhão poderá ter 

montadora de tratores 

Quase tudo definido para a concre- 
tização de um acordo entre o Governo do 
Estado e Governo da República Socialista 
da Tchecoslováquia por meio do qual o Ma- 
ranhão importará tecnologia tcheca na 
área de mecanização agrícola, e a partir 
daí, implantará uma montadora de trato- 
res de pequeno e médio portes. Essa pos- 

clara durante o encontro 
> Governador Epitácio Ca- 

e alto nível da Tchecos- 
o Estado liderado pelo 

o Comercio Exte 
isek Langer, e in 

vice-presidente dj 
Skadeapot, 

dois diretores 
> Comércio F-terior, Vlsdimir 
Tyn. 

O encontro ocorreu n^ 
e, nele, o vice-ministro e o Gover- 
discutiram concretamente a possi- 

acordo nesse entido. ex- 

no 

Sucedem-se as civilizações no 

processo da evolução terrena 

O Espiritismo, como o 
mo Primitivo, vai-se impondo ao 
maneira irrestfvel A mitologia 

Cristianis- 

co, os principais 
estrutura c 

a vá sabedoria 

dos homens e 
Pouco a pou- 

se infiltraram na 
Império, substi-* 
í escolas filosófi- 

o edifíco de urr 
civilização, a p 
pério Romano, 
nismo não 
tamente e 
civilização 
revolução > 

O mundo se renova constantemen- 
te, porque o seu destino é a evolução. A 
sua lei básica é a lei do progresso Pere- 
cem as formas numa sucessão contínua, ao 
ritmo do desenvolvimento universal. Atra- 
vés das formas, a vida cresce, se expande, 
e exige novos instrumentos de manifesta- 
ção. As civilizações, como as plantas, os 
animais, os homens, nascem, crescem, se 
desenvolvem, entram em declínio e mor- 
rem. Mas não morrem apenas. Porque re- 
nascem também. Cerca de vinte civiliza- 
ções já passaram na terra Suas estruturas 
desapareceram, mas o espírito que as ani- 
mava ressurgiu nas seguintes A grega foi 
herdeira da egípcia e da babilônia, a ro- 
mana da grega, a nossa da grega e da ro- 
mana. 

Cada nova 

to. Segundos as 
espirito racionali 
no tempo com a 
romanos. Dessa 
tou o esplendor 
nome atribuído i 
natureza: a Renascença 
que um renascimento do 

'."num? 

jurídica dos 
ilenar resul- 

O próprio 
revela a sua 

espírito das anti- 

mundo, de uma nova 
Ia decadência do Im- 
os ideais do Cristia- 
concretizar-se perfei- 

•m plenitude na 
O Cristianismo é uma 

narcha, suas transformações 
continuam em desenvolvimento» Prevendo 
a amplitude dessa revolução. 
Cristo anunciou, como vemos n 
lho de João, a vinda de "um novo 
lador", o advento do Espírito de V< 

a pureza de seus 
novo impulso à civilização 

é o cumprimento 
lindo na hora preci- 
to em que os princi- 

ameaçados pela es- 
se defrontam com 

o livre exame da nova mentalidade cienti- 
fica, ele abriu perspectivas inesperadas ao 
prosseguimento da civilização cristã. Kar- 
dec acentua esse fato, com palavras daras 
e precisas nos livros da codificação O Es- 
piritismo é também um renascimento, é o 
que Emmanuel chamou "a renascença cris- 
tã". Por isso, no momento em que o mun- 
do moderno vacila entre as crenças que 
não mais o satisfzem, e as promessas do 
espírito científico, o Espiritismo se infiltra 
em toda a sua estrutura, para salvar o fu- 
turo. preparando as bases da nova civili- 
zação. 

Todos os golpes desferidos contra 
o Espiritismo são tão inúteis como os que 
'oram desferidos no passado contra o 
Cristianismo. A força do Espiritismo é a 
da própria vida à procura de nova 'orma, 
mais adequada à manifestação de seus no- 
vos desenvolvimentos Pouco importa que 
sua posição seia marginal. Para os espíri- 
tos arejados, "é uma nova revolução co- 
pernica". 

tensivo, S' 
gia, produção de fertilizantes e 
de preservação de patrimônio 
Após a audiência, em meio à qu 
ra e Langer concederam entrevista à im- 

o Governo do Estado ofereceu um 
à missão da Tbecoslováquia, do 

qual participaram deputados estaduais, 
secretários de Estado e técnicos governa- 
mentais 

Cooperação 

Durante a audiência oficial que 
manteve com o Governador, 
tro Frantisek Langer fez um í 
das possibilidades di 
gica com o Brasil, 

•mo mecani 
e em partic 

maior. 
Governador, é na 

'Zetor", 
Leste europeu. 
Inicialmente, Langer destacou a 

Governo Cafeteira, espe- 
e toca á sua representati- 
demonstrando ter conhe- 

e como se desenvolveu 
no Maranhãio "O po- 
de rconhecer o que se 

favor dele, e sua eleição é uma pro- 

va concreta do respeito que o povo mara- 
nhense lhe tem", declarou o Ministro, 
Disse, também, que o principal objetivo de 
sua missão no Brasil, em particular no Ma- 

é abrir espaço de entendimentos 
ia cooperação maior entre os dois 

e a me- 
iranhão, 
jnciou o 
tratores 
conheci- 

Depois de expor a 
a Tbecoslováquia está apta a participar de 
um acordo de cooperação, Frantisek Lan- 
ger disse a Cafeteira que "estamos pron- 
tos para sentar á mesa e iniciar negocia- 
ções concretas", referindo-se ao interesse 
demonstrado pelo Governador quando vi- 
sitou aquele pais, em janeiro, ainda como 
Governador eleito O ministro disse que 
seu pais tem uma longa tradição na produ- 
ção de máquinas agrícolas e que não há 

•ara um acordo de transferèn- 
tecnoiogia ao Maranhão Inda- 
jornalistas sobre qual a 

respondeu: 

também que está convencido 
e do esforço do Governo do 

Estado em conseguir essa tecnologia e que 
não vê problemas para a concretização do 
acordo 

(Transcrito O Estado 

Viva o Tocantins 

í a levará inexoravelmente ao pro- 
Por isso esta região precisa ser 

na reivindicação do suporte ne- 
ao seu pleno desenvolvimento, 

na exigência de democracia, de 
flexibilidade do governo 

A perspectiva de progresso e de- 
senvolvimento acelerado que ora se lhe 
apresenta coloca o Tocantins na iniunçào 
de se aiustar ao futuro, sob pena de cho- 
car-se com ele E assim será Ou se as- 

5 bases do progresso ou o To- 
tornará independente, transfor- 
num novo Estado. Ou as duas 

Esta região 
pitai e do governo I 
politicamente. Em 
Tocantins aí está: 
crito por quem de direito 
direitos 

Esse alerta do Tocantins indica que 
aqui vive um povo   agora 

atento, consciente de 
seu potencial 
político, social e comunitário. Isso nos dá a 
certeza de que a rçqião tocantini não 

a 
fi- 

do 

quem 

• Assunção. 

desordenadamente. Não 
do governo até agora. Ma 

»em governo. Porque não há 
forte que o de uma comunidade 

entidades, asso- 
e sindicatos levantam-se hoje e di- 
5 estamos aqui. nós existimos E 
associações uma atrás da outra, 
movimentos reivindicatórios em 

os setores da sociedade. O Tocan- 
tins está-se organizando, participando, vi- 
viendo e se associando à esperança. 

Aqui se desenvolve i 
com capacidade de organizar-sè e > 

a faz esquecer da necessidade da ação di- 
retiva do governo, nem da necessidade de 
aplicação de recursos onde existem rique- 

manifesto. 
Aqui vive um povo comprometido 

com o futuro Aqui brota a força do traba- 
lho. Aqui está o vigor de um povo forte. 

a posteridade. Não vai 
nem vai cantar o 

no sentido 
confi- 

GRUPO ESPIRITA JOSÉ GROSSO 
CAIXA POSTAL 419 
IMPERATRIZ - MA 

0 Cristianismo o grande 
e ergueu 

permancer. 
a icerce o Tocantins. 

COMSTMTJTOIRA MORTIRAM 

Construção Civil "de Estradas 
Pavimentação 
Terraplenagem 
Construção"de Pontes 

Incorporação e Venda de Imóveis 
Mecanização Agrícola 
Açudes e Irrigação 

fá/a Rh Grande do NorteJIS-fone 721-3758 

IMPiRATRIZ-MA 
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ADMINISTRADORES 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE AÇAT 

LÁNDIA 

OFICIAIS 

- Banco do Brasil S/A 

Gerente: ROBERVAL . suton Savi. 

Rua Bom Jesus, 343 

Telefone: 736-1390. 738-1392 e 736-1395 

- Banco do Nordeste 

Gerente: ALBERY Viana de Oliveira 

Rua Duque de Caxias, 560 

Telefone: 736-1180 

PARTICULARES 

- Banco Bamerindus 

Gerente: José Valdinar SALES 

Rua Dona ire, S/N 

Telefone: 738-1355 e 738-1208 

- Banco Brasileiro de Descontos - BRA- 

DESCO 

Gerente: Carlos Benedito ADORNO 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, 1140 

Telefone: 738-1233 e 738-1653 

- Banco Nacional do Norte S/A - BANORTE 

Gerente: José BARTOLOMEU de Sarros 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, S/N 

Telefone: 736-1120 

- Banco ITAÚ 

Gerente: MANOEL Antonio Batista 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, S/N 

Telefone: 738-1198 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

• Câmara Municipal de Açailândia 
Presidente: Gervásio Serafim Filho 
Rua São Luís, 
- Prefeitura Municipal de Açailândia 
Rua Pedro Alváres Cabral, 
Telefone: 736-1285 
Prefeito: Raimundo Pimenteí Filho 
Secretário-Chefe de Gabinete: Nél- 

cio Pereira Duarte 
SECRETARIAS 

- Fazenda 

Secretário: Manoel Azevedo 

-Educação 

Secretária: Tânia Maria dos Santos 

- Saúde 

Secretário: Gerson Abreu 

- Obras, Transportes e Urbanismo 

Secretário: Nilson Pereira Duarte 

- Assessoria Jurídica 

Assessor: Roberto Wágner 

Asaoesoria de Comunicação So- 

HOROSCOPO 

ÁRIES • Semana meio aborrecida para os 
que nasceram sob o signo de Áries. A reali- 
zação está a caminho e é preciso prosseguir, 
mesmo á custa de muito esforço e sacrifício. 
Adie certos assuntos para ocasião em que a 
sorte esteja mais favorável. Creia na fecílida- 
de. 

TOURO - Controle-se e não perca a paciência 
com as pessoas que lhe são cheqadas. Se 
anda sendo vitima de iniustiças, aguarde 
com paciência, pois em ^reve. tudo voltará a 
seu lupar Aproxime-se de quem gosta e não 
tenba medo de sofíer ferimentos no eno 
Oescontraia-se. 

GÊMEOS - Corte de sua cabeça o amor du 
rante esta semana, nue só o 'avorecerá nos 
negócios e pro^ssao Pe um temno e esoere 
até que os ventos sonrem em sua d«recao, 
nois do ieito que as coisas es*ão as probahi 
dade de sucesso são muito pequenas 

CÂNCER - Até que em Im aquele pessoa1 

antináticose mos*rará receptivo ás suas ide 
lais Resolva 'ogo certa questão pendente e 
verá como a sensação de angústia que sente 
desaparece Como todo canceríano. você 
gosta de con'orto por isto. arrume a casa 
com gosto 

LEÃO - Até que enfim um dia totalmente 
sem preocupação para os nascidos sob o 
signo de Leão. Mantenha-se calmo e sereno 
e verá como, de repente, novos horizontes 
se descortinam A semana será ótima para 
os leoninos que estão interessados em com- 
prar ou vender imóveis. 

VIRGEM - A sensibilidade estará em alta, 
fazendo com que qualquer coisa o deixe tris- 
te e deprimido. Corte esta onda e tente me 
lhorar o astral através do papo com amigos 
Não deixo o trabalho descuidado para que 
nada de ruim lhe aconteça. Supere crises com 
bom humor. 

LIBRA - Respire fundo e tome 'òlego. pois 
esta semana não será nada 'rfcil para quem 
nasceu sob o signo de Libra. Se nossível 
saia do trabalho mais cedo e vã se distrair 
em algum lugar onde as preocunações não 
possam alcançá-lo Não se esqueça do tato e 
gentileza 

ESCORPIÃO Atenção para o choque de 
gerações que poderá Ocorrer nesta semana, 
deixando 'embrancas desagrãdaveis Evite 
envolvimento amorosos, especialmente se ia 
tom compromisso Chegou a hora de e'etuar 
algumas modificações em sua 'orma do tra 
balho 

SAGITÁRIO Não seja tão teimoso, sagita- 
riano e pare de resistir a certas condições do 
meio ambiente, contra as quais você não po- 
de lutar Libere sua potencialidade e talentos 

não fique estagnado, quem sabe. um novo 
emprego ou até mudança de profissão não 
seria uma boa? 

CAPRICÓRNIO - Se você souber usar a 
maginaçào durante esta semana ficará sur- 
preendido com tudo que acontecer. O mo- 
mento é altamente nrodutivo e pode lhe tra- 
zer muito dinheiroJ)emibe as barreiras inte- 
riores que estão tolhendo seu crescimento. 
Rompa preconceitos 

AQUÁRIO - Chegou o momento de agir* di- 
ga logo todos os desaforos que tem vontade 

certas pessoas que estão atrapalhando 
sua vida. Prepare-se, pois uma nova fase es- 
tá chegando, deixando aoto a cumprir pro- 
messas antigas que fez a si mesmo. Suas vir- 
tudes virão àtona. 

PEIXES - So traha'ba ligado a área de saúde 
ou beleza, tenha a certeza de uma semana 
altamente positiva. Aumento de salário, ou 
promoção estão na pauta do dia- contabilize 
tudo que acontecer para garantir um bom 
futuro. Esqueça os medos e dúvidas 

13 Sábio Ki-Cín 
F&JRICA: JARDIÍJ AMÉRICA 

Repol - Representações, Produtos de Limpe/a^ 
Organização Cbiqainho 

Rua Duque de Caxias n9 103! 
-AÇAILANDIA-MA. 
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EVENT0S/MARÇ0/S7 

02 - Dia Nacional do Turismo 
03 - Dia do Filatelista Brasilei^ 

ro 
07 - Dia Mundial da Oraçao 

Dia dos Fuzileiros Navais 
08 - Dia Internacional da Mulher 
14 - Dia Nacional da Poesia 
19 - Dia de Sao Jose 

Dia do Carpinteiro 
Dia do Marceneiro 

21 - Dia Universal do Teatro 
Dia Internacional para a 
Eliminação da Discriminação 
Racial 

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

E 

CASA DE CARNES 

TW 

CARNE BOVINA, SUÍNA, FRANGOS 
E COMPLETA SEÇÃO DE FRUTAS 

E VERDURAS 
BLOCO COMERCIAL GALDINO SANTOS 

SALA 07 
AÇAILÂNDIA 

Auto pzçfís GLOSO 

VEM Q TEM! NA GLOBO 

TEM! 
Av. Santa Luzia, 239 - Fone: 1176 

Açailândia — Maranhão 

s 

NE 

Livraria e Papelaria Nunes 
Materiais escolares e para escritórios 

Rua Dorgival Pinheiro Rua Marly Sarney 

  Açailândia   

ciai 

Assessor William Marinho 

'f- *«84- 

•artigos d/embalagens 
REPRESENTA 

CCH AP 
/4 târta especializada na legião." 

" Serra Fila 

SCHIFFER. 
Com. de Maq. e Peças de Serrarias Ltda/ WDFFMA 

0MIL Dorgival NOVO Av Seiu nheirc une Fonai 721 tC€2 721 32&3 
098 -7/0/MX 

TELEX Impi atru •rhéo Mi 
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CARTA DO TOCANTINS 

- Comunidade regional assume direitos 
e responsabAdade 

APRESENTAÇÃO 

Dia 23 de fevereiro deste ano de 
1987, 46 entidades (associações comunitá- 
rias e dassistas, sindicatos de várias cate- 
gorias. dubes de serviço, tolas maçônicas, 
representantes, portanto, das FORÇAS 
SOCIAIS E ECONÔMICAS DA REGIÃO 
TOCANTINA) atenderam a uma ampla con- 
vocação democrática para repensar nossas 
experiéndas históricas e nosas potendaü- 
dades regionais. 

Aquela ocasião, marco de uma 
postura de afirmação destes recantos e 
destas gentes, propidou a discussão e 
aprovação, por unanimidade, do MANIFES- 
TO DO TOCANTINS - que aqui abre e fun- 
damenta esta CARTA DO TOCANTINS. 

Em seguida ao Manifesto, as mes- 
mas representações que lhe subscreveram 
foram convidadas a apresentar documen- 
tos específicos, que consubstandassem 
anseios, preocupações e propostas a elas 
peculiares, após estudos e consultas a 
seus respectivos membros 

O resultado de um trabalho de 
consolidação desses documentos espedfi- 
cos é aqui apresentado, 'esumidamente, 
sob a forma de um elenco de PROBLEMAS E 
PROPOSTAS 

Esse esforço, intensivo, de fusão e 
de redação, procurou obedecer a uma 
metodologia - aliás, previamente oferecida 
e explicitada na assembléia dos represen- 
tantes Partiu-se do princípio de que as 
críticas e as sugestões serão apresentadas 
ao Executivo Estadual, cujos novos titula- 
res estão agora a assumir seus mandatos 
Dai' que se entendesse ser oportuno «azer 
esta apresentação usando de forma e de 
linguagem própria dos trabalhos de plane- 
jamento das açõs de governo 

Mantida essa perspectiva metodo- 
lógica maior, as diferentes colocações e 
propostas foram ordenadas com obediên- 
cia à Classificaçào Funcional-Programática 
estabelecida pela Portaria n9 9/74, do Mi- 
nistério do Planejamento. Essa Classifica- 
çào - presumidamente um conhecido ins- 
trumento de trabalho do Setor Público — é 
a forma adequada para a programação or- 
çamentária e financeira do Governo, moti- 
vo pelo qual nela nos fundamentamos A 
Classificaçào Funcional-Programática ser- 
ve de guia para trabalhos desta natureza, 
ao lado de indicar as grandes FUNÇÕES 

refrigeração 

Assicencia técnica em geladei- 
ras, ar condicionado, recondi- 
cionaraento de motores herméti- 
cos, ventiladores, liquidific£ 
dores etc. 
Serviços sob a garantia de 
Luiz Barbosa Alves 
Posto Autorizado Britania. 
Rua São Luís, n? 109 - Açailãn- 
dia-MA. 

DE GOVERNO (ou seus setores de ação), 
desdobrando estas funções em programas 
e subproqramas possíveis: do que resulte 
 espera-se facilitar o diálogo CO- 
MUNIDADE  GOVERNO e, igualmente. 
a racionalização e transparência das ações 
públicas esperadas Este documento, cre- 
mos, deve ser recebido e entendido com 
contribuição desta região ao pleno desem- 
penho da Administração Pública Estadual 

Finalmente, é oportuno ressaltar 
que esta Carta do Tocantins não pretende 
ser um documento ou um ato acabados 
Pelo contrário, e como sugere o próprio 
Manifesto, com ela se pretende afirmar um 
apenas início de ações e atenções, pelos 
quais se expresse uma nova postura cívica 
da região tocantina; de acompanhamento 
permanente das respostas governamentais 
às colocaçôs e às necessidades deste ter- 
ritório maranhense 

Este processo agora iniciado é en- 
tendido, por definição, como de participa- 
ção democrática. E prosseguirá, portanto. 
Da mesma forma e com o mesmo ânimo 
como segue o desenvolvimento desta re- 
gião, fruto do TRABALHO, que tem sido o 
alento e a força maior desta parte do Ma- 
ranhão 

MANIFESTO DA REGIÃO TOCANTINA 

A Região Tocantina, especialmente 
os municípios de Imperatriz e Acailàndia, 
vem sofrendo, ao longo de muitos anos, 
um processo histórico de restrições, omis- 
sões e desatençào por parte dos governos 
estaduais 

Essa desatençào que se vem repe- 
tindo de governo a governo é uma prova 
evidente da marginalizaçào a que tem sido 
submetida esta região O empresariado, as 
entidades de classe, as forças sociais, en- 
fim, não seguiram o exemplo de astenia e 
apatia repassado pelas equipes governa- 
mentais Contrariamente, à debilidade de 
ações dos governos,! mpós-se a fortaleza 
de atuações e realizações da iniciativa pri- 
vada, da participação popular, que dia a dia 
crescem e fortalecem a região. Mas sabe- 
mos que o governo não deve se omitir Ou 
melhor: estamos conscientes de que NÃO 
DEVEMOS DEIXAR õgovemo se omitir, 
desconsiderar esta região, celeiro econô- 
mico do Estado 

Dessa forma, nós abaixo assina- 
dos, representantes das forças sociais, 
econômicas, culturais e comunitárias desta 
região, estamos postulando uma postura 
do novo Governo nas causas do Tocantins 
Estamos agora, atentos e vigilantes, cuida- 
dosos e fortalecidos pelo aprendizado que 
o desprestígio governamental nos propor- 
cionou nos últimos mandatos 

Temos consciência de nossas ri- 
quezas econômicas Consciência de nos- 
sos bens culturais. De nosso valor social 
De nossa representatividade política So- 
mos um passado de lutas e pioneirismos 
Portanto, temos consciência da importân- 
cia dos nossos direitos 

Viver é lutar Esta região vive Os 
arremedos das promessas de realização 
governamental serão transformados em 
gestos concretos de açõs e realizações. 
Temos motivos para, daqui para frente não 
fugir à luta. 

Nestes poucos dias que nos sepa- 
ram da assunção de um novo governo es- 
tadual, manifestamos nossa disposição 
para identificação e discussão de proble- 
mas em busca de implementação de solu- 
ções, colaborando para a interação efetiva 
região tocantina - Governo Estadual 

Imperatriz e todo o Tocantins ma- 
ranhense são um campo vasto de trabalho, 
produção e desenvolvimento. Aqui estão 
fincadas as bases do futuro. 

Por isso, concitamos o novo Go- 
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vemo a uma participação, de fato, efetiva 
nesta região. 

Daí este nosso Manifesto. 

(a.) FORÇAS SOCIAIS TOCANTI- 
NAS 

-- Um passado de proneiris- 
mo presente no futuro. 

PROBLEMAS E PROPOSTAS 

Serão aqui apontados apenas al- 
guns dos problemas mais sentidos como 
de interesse público na região tocantina. 
Paralelamente, se farão explicitas ou im- 
plícitas as propostas apontadas 

Todos os problemas/propostas 
adiante indicados, conquanto multifaceta- 
dos, por isso mesmo exigem uma aborda- 
gem e providências harmônicas, de natu- 
reza intersetorial e interinstitucional, on- 
de se articulam a participação federal, a 
estadual, a municipal e a comunitária 

As indicaçõs estão classificadas 
sob títulos que correspondem a FUIM- 
ÇÒES/PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS. 
nos termos da Classificação Funcional- 
Programática. já referida, de uso corrente 
nos trabalhos de planejamento governa- 
mental. 

I AÇÃO JUDICIÁRIA 
cf. SEGURANÇA PÚBLICA 
II ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E 

PLANEJAMENTO GLOBAL 

administração 
. Administração Geral 
- remuneração condigna para os 
funcionários públicos 
. Documentação e Bibliografia 
- levantamento histórico-geográfico 
da região tocantina. com implanta- 
ção de um banco de dados especlfi- IV 
co na região 
. Divulgação Oficial 
- inclusão dos jornais do interior no 
programa de verbas publicitárias do 
Governo 
, Processamento de Dados 
- implantação de um banco de da- 
dos com informações e estatísticas 
sõcio-económicas da região tocan- 
tina 

planejamento governamental V 
Informações Geográficas e Esta- 

tísticas 
Estudos e Pesquisas Econòmico- 

Sociais 
- levantamento histórico-geográfico 
da região tocantina 
- implantação de um banco de da- 
dos com informações e estatísticas 
sócio-econômicas da região tocan- 
tina. 

gestão financeira 
. Administração de Receitas 
- abertura de linhas de créditos es- 
peciais, nas instituições financeiras 
púhlicas.para as micros, pequenas e 
médias empresas, com Furos subsi- 
diados.facilidade de acesso, além 
de suprir os órgãos financiadoresde 
pessoal qualificado para análise dos 
pleitos 
- carga tributária justa, compatível 
com o movimento financeiro das 
empresas; formação de uma comis- 
são governo/empresas para estudar 
e propor modificações num prazo VI 
de três meses; ouvir e pedir a parti- 
cipação da classe empresarial antes 
das decisões envolvendo aumento, 
isenção, incentivos etc. de tributos 

. Assistência Financeira 
• linhas de crédito para a atividade 
pesqueira, visando sua moderniza- 
ção e aumento da produção 
- abertura de linhas de crédito es- 
peciais. nas instituições financeiras 
públicas, para as micros, pequenas 

e médias empresas, com juros sub- 
sidiados e facilidade de acesso. 
- contatar cm os presidentes dos 
bancos objetivando pleitear recur- 
sos para a avicultura. simplificando 
o acesso aos mesmos; após a nor- 
malização administrativa-financeira 
do Banco do Estado do Maranhão, 
criar linha de crédito com respecti- 
va dotação orçamentária, dando 
tratamento prioritário à mes- 
ma, para o setor de avicultura (cus- 
teio e investimento). 

AGRICULTURA, ABASTECI- 
MENTO, ORGANIZAÇÃO 
AGRÁRIA 

produção vegetal 
. Defesa Sanitária Vegetal 

produção animal 
Defesa Sanitária Animal 
Desenvolvimento da Pesca 

abastecimento 
Inspeção de Produtos 

- instalação de um posto da SU- 
DEPE/SERNAT 
- articulações operacionais urgentes 
para a permanente fiscalização de 
produtos de origem animal e vege- 
tal, bem como dos locais de sua 
produção e comercialização 

abastecimento 
, Armazenamento, Silagem. Esto- 
ques Reguladores 
. Centrais de Abastecimento 
- câmaras frias para conservação e 
armazenagem de peixes 

COMUNICAÇÕES 

. Comunicações Postais 

. Telecomunicações 
- telefones comunitários (TC) e 
caixas de coleta dos Correios nos 
bairros assim definidos, revendo- 
se e redefinindo-se, desta forma, 
os critérios que orientam a distri- 
buição desses serviços. 

SEGURANÇA PUBLICA 

- Necessidade de atenções — e de 
ações especiais e permanentes 
(e não apenas episódicas ou casuis- 
ticas) relativas à segurança pública 
e à aplicação da Justiça, em uma 
área nacionalmente conhecida co- 
mo a de Imperatriz/Açailándia, 

serviços especiais 
Defesa contra Sinistros 

- efetivação de um corpo de bom- 
beiros. especialmente em virtude 
da existência, no eixo Impera- 
triz/Açailándia. de inúmeras indús- 
trias e comércios com aho risco de 
incêndios (madeireiras, armazéns, 
etc ) 

policiamento civil/militar 
- policiamento real ostensivo/pre- 
ventivo/de orientação; mais polici- 
ais nas ruas. 

DESENVOLVIMENTO REGIO- 
NAL 

. programação a cargo de estados 
e municípios 
. programas integrados 

URBANISMO 

. planejamento urbano 

INDÚSTRIA. COMÉRCIO E SER- 
VIÇOS 

(Segue na página 8) 
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VII 

VIII 

XI 

promoção industrial 

- co-gestão da Associação Comer- 
cial e Industrial de Imperatriz no 
Distrito Industrial, para a adminis- 
tração/fiscalização de obras e re- 
cursos, e seleção dos adquirentes 
de lotes 
- estimular a participação de em- 
presas maranhenses no Projeto 
Grande Carajás; questões junto á 
Secretaria do Projeto objetivando 
conhecer os incentivos oferecidos; 
'tratamento diferenciado para as 
empresas genuinamente mara- 
nhenses que queiram localizar-se 
na área de influência do Projeto. 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

ensino de 2? grau 
ensino superior 

assi a educandos 

- melhor uso/distribuição sodal e 
espadai dos recursos existentes, 
maior acesso pela população que 
dele necessita; definição e respon- 
sabilização entre os níveis de go- 
verno envolvidos 
- implantação de um Colégio Agrí- 
cola 
- ampliação da rede de escolas pú- 
bicas estaduais e o indispensável 
e urgente melhoramento da quaE- 
dade de ensino ministrado. 
- implantação de curso de Comu- 
nicação SodaL através da Univer- 
sidade Federal do Maranhão 
- implantação de cursos profissio- 
nafizantes na área de Saúde 

CULTURA X 
- o Governo EstaduaL através de 
seus órgãos cspedficos. predsa. 
de uma vez por todas, consdenti- 
zar-se de que seu campo de tra- 
balho não é só nem prindpalmente 
a Capital 
- intervenção sadia para salvar os 
remanescentes testemunhos de 
nosso 'patrimônio histórico, artís- 
tico e arqueológico" 
- estimular a produção e difusão 
artística, Etcrária e cultural em geral 
- ampliação de bíbãotecas instala- 
das em organismos estaduais e 
instalação de outras, com a indu- 
são de opções de atividades cul- 
turais além da simples consulta a 

- maior atenção da Secretaria Es- 
tadual de Cultura ás entidades in- 
terioranas relacionadas com a cul- 
tura e a efetivação de convênios 
que visem á realização de ativida- 
des culturais 

ENERGIA E RECURSOS MNE- 
RAIS 

. Transmissão de Energia 

. Distribuição de Energia 
- ampliação de rede de distribui- 
ção. objetivando energização das 
propriedades rurais; inserir na pro- 
gramação de Itrabatioda CEMAR 
para o corrente ano a extensão da 
Sn ha de distribuição para o setor 
rural de Imperatriz/Açadãncfia. xi 
- correção do sistema de energia 
elétrica em correspondência ao 
potencial instalado 

HABITAÇÃO E URBAMSMO 

habitação 
. Habitações Látranas XII 
- presença, por projetos específicos 
e não convendonais. da COHAB- 
MA nesta região 
- construção do conjunto habíta- 
donal Inidada" com lançamento 
de pedra fundamental há anos 

(conjunto de 1 000 unidade) 
- rever responsabilidades acerca de 
recursos financeiros para tais pro- 
gramas, ou seja, cumprimento da 
exigénda de aplicação dos aproxi- 
madamente 70% da captação de 
poupança feita pelas instituições fi- 
nanceiras da ddade 

urbanismo 

. planejamento urbano 

. Vias Urbanas 

. Fiscalização de Posturas 
. Parques e Jardins 

. ( regularização de cursos d'água) 
- cf. Lei Federal 6766/79 (parce- 
lamento do solo urbano) 

- espaços livres, de uso público 
(art. 4?, inc. I) 
- áreas para equipamentos urbanos 
(art. 5-, § único) 
- áreas para equipamentos comu- 
nitários (art. 4? § 2?) 
- áreas não edificáveis (art. 4-, inc 
III) 
- garantir os direitos considerados 
mínimos, em termos de necessida- 
des sódo-económica e culturais, 
além das meramente físicas, dos 
cidadãos/contribuintes, em matéria 
de habitação 
- segundo nossa legislação; "os 
Estados e Municípios poderão es- 
tabelecer normas complementares" 
relativas ao tema. além de. eviden- 
temente. cumprirem e fazerem 
cumprir suas respectivas obriga- 
ções e os requisitos mínimos da le- 
gislação federal 

MMJSTRIA. COMERCIO. SERVIÇOS 

. Promoção industrial 
(cf. DESENVOLVIMENTO REGIO 
MAL) 

. Comerdafizaçao 
(cf. SAÚDE / Fiscalização e Inspeção 
Sanitária) 

. Serviços Bancários 
(«* ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E 
PLANEJAMENTO GLOBAL / qoes- 

Assistênda Fnan- 

I 

JUSTIÇA 

NERAIS / energia elétrica^ 

Xlil SAÚDE E SANEAMENTO 
saúde 

. Assisténda Médico-Sanitária 
. Controle e Erradicação de Doen- 
ças Transmissíveis 
. Fiscalização e Inspeção Sanitá- 
rias 
. Assisténda Hospitalar Geral 
- urgente necessidade de revisão 
do estado (uso e conservação) 
dos equipamentos e dependéndas 
físicas de todas as unidades da 
rede de saúde* 4 pública (postos, 
centros, ambulatórios, hospitais), 
bem como da presença e disponi- 
bilidade dos recursos humanos, 
espedalmente do chamado "pes- 
soal de nlvd superior", mas tam- 
bém da pulverização/dispersão do 
"pessoal auxiliar" 
- efetiva sintonia operacional e 
metodológica das atividades esta- 
duais/federais/municipais de pre- 
venção, bloqueio e tratamento de 
doenças transmissíveis 
- articulações operacionais ur- 
gentes para a permanente fiscaG- 
zação de produtos de orgiem ani- 
mal e vegetal, bem como dos lo- 
cais de sua produção e comerciali- 
zação 
- necessidade de o governo esta- 
dual assumir, de modo efetivo e 
responsável, suas competências, 
em vez de "largá-las" à eventual e 
manobrávei interferénca das pre- 
feituras municipais 
- moralização do Hospital Regio- 
nal. que só não apresenta maior 
número de óbitos porque os pa- 
cientes "preferem morrer em ca- 
sa" 
- implantação de unidades móveis 
e postos de saúde odontológicos 
- viabilizar a execução, por profis- 
sionais habilitados, de serviços 
odontológicos para as comunida- 
des carentes, condenando-se o 
uso poltico (insalubre e anti-ético) 
das extrações 

Regularização de Cursos (TAgua 
(cf PROTEÇÃO AO MEIO; con- 
trole de inundação 
- ref "águas pluviais" + "áreas 

4(80 .wl ' '»• 
Xl\r TRÀBAIMO. ' ASSISTÊNCIA. 

- v PREVIDÊNCIA ,. S 

Promoção do Turismo 
- gestões junto ao DAC/Mnistério 
da Aeronáutica para ampfiar o nú- 
mero dê empresas aéreas e de vôos 
para esta ddade 
.^gestões junto ao DACflNFRAE- 
RO/Mnistério da Aeronáutica visan- 
do a construção/ampliação do ter- 
minai aeroportuário de Imperatriz e 
construção do aeroporto de Açai- 
lâmfia 
- presença da Secretaria de Indus- 
tria. Comérdo e Turismo e de MA- 
RATUR visando desenvolver ações 
reladonadas ao incentivo à indústria 
hoteleira 

jurfaSco 

, Custódio e Reintegração Sodal 
. Representação no Fórum 
(cf SEGURANÇA PÚBLICA) 

RELAÇÕES EXTERIORES 

poltica extenor 
Cooperação Internadonal 

- (cf SAÚDE E SANEAMENTO / 
sistema de esgotos) 
- (cf ENERGIA E RECURSOS Ml- 

XV 

. Associativismo e Sindicalismo 
r- solicitação, da Associação dos 
Vigias e Guardas-Noturnos de 
Imperatriz, de "local com insta- 
lações" para a sede social da en- 
tidade 

Fiscalização do Exercício Pro- 
fissional 
- aplicação do Código de Saúde, 
ou possibilidade de inibir/deses- 
timuiar/pro-bir ações que estão 
levando ã acào insalubre de ser- 
viços odontológicos 
(c* SAÚDE / assistência médico- 
sanitária fiscalização) 

. Assisténda Sodal 

. Ao Menor 

. Comunitária 
- desenvolver programas/ações 
visando à absorção do menor 
como mão-de-obra 

TRANSPORTES 

aéreo 

. Serviços 

. Infra-estrutura Aeroportuária 
- gestões junto ao Ministério da Aeronáu- 
tica 

(ver TURISMO / promoção) 

rodoviário 
. Rodovias 
. Terminais 
. Controle e Segurança 
Serviços 

hidroviárío 

portos e terminais 
controle e segurança 

. serviços 
- presença do Estado nas instalações de 
vendas, nas rodoviárias etc a fim de coibir 
ilegalidade e serviços atentatórios à higie- 
ne e à saúde 
- reestruturar e reequipar o Hospital Re- 
gional, para que tenha condições de fun- 
cionar imediatamente 
- fazer funcionar os postos de saúde que 
estão inativados 
(p.ex.: Santa Rita, Camaçari, Bananal 
etc). 
- implantação de um Pronto Socorro Esta- 
dual 
- agilizar a implantação da Unidade de 
Fundação SESP, junto ao Ministério da 
Saúde 
- Reestruturação do PAM. para atender 
emergências 

saneamento 
. Abastecimento d'Ãgua 
. Saneamento Geral 
. Sistema de Esgotos 
- urgentes ações integradas governamen- 
tais (estado + município) visando à coita 
de lixo urbano e seu destino final 
- cuidado e ações especializadas da parte 
de órgãos do Governo do Estado (CAE- 
MA. SERNAT etc), particularmente quan- 
to a: ligações clandestinas, "vasamentos" 
negligenciados, ou mesmo vertentes dire- 
tas a céu aberto para (e pelas) vias e lo- 
gradouros 
- averiguar a denúncia (de 'onte técnica da 
Prefeitura Municipal de Imperatriz) de 
que o futuro (até quando) conjunto da 
COHAB escoará todos os detritos domi- 
dlares, sem qualquer tratamento, direta- 
mente no rio Tocantins 
- prioridade às galerias de águas pluviais 
ao invés de providências "de fachada", 
como tantas "executadas" 
- atenção/fiscalização das ligações clan- 
destinas, tanto dos esgotos domiciliares 
quanto, com maior gravidade, dos efluen- 
tes industriais poluentes e sem devido tra- 
tamento prévio 
- melhoria do serviço de abastecimento 
d'água (Açailándia), sem cuidados há mais 
de cinco anos 
- ampliação da atual rede de esgotos e 
melhoramento dos serviços prestados pela 
CAEMA, em Imperatriz, precários desde a 
sua implantação na cidade 
proteção ao meio ambiente 

Controle da Poluição 
(recursos naturais renováveis 

proteção à 'lora e á fauna) 
.- afluentes industriais (p ex : vinhoto) e 
"defensivos agrícolas" jogados no rio To- 
cantins. com conseqüente mortandade de 
peixes 

recursos hídricos 

urbano 
Serviços 
Controle e Segurança 

- Necessidade de comunicação, sistemáti- 
ca, e transparente, dos acertos e contra- 
tos resultantes das concorrências públicas 
para exploração de linhas de transporte. 
- gestões junto ao governo federal visando 
à sinalização e fiscalização das BR's 
- abertura de estradas vicinais, estimulan- 
do a produção e viabilizando a comerciali- 
zação de produtos agropecuários 
- liberação de verbas do PNTU (Programa 
Nacional de Travessias Urbanas) para 
aplicação em pontos negros de Imperatriz 
e Açailándia. 

••••••••••••• 
REGIÃO TOCANTINA 

um passado de pioneirismo presente 
no futuro 

••••••••••••• 
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• As altas taxas de juros e a es- 
trondosa inflação fazem qualquer bra- 
sileiro sofrer das batidas que sustentam 
a vida (coração); desanima e desesti- 
mula e ás vezes é até desesperador, co- 
mo é o caso dos agricultores e pecuaris- 
tas ue desesperançosos batem nas por- 
tas das entidades financeiras, onde. 
sejam particulares ou oficiais, os juros 
são irremediáveis. Tristes e abatidos, 
saem de lá mesma situação que entra- 
ram. A reclamação é geral; o comércio 
praticamente parado; as industrias só 
fabricam e estocam, deixando assim 
uma grande desarmonia no faturamento 
das empresas, obrigando-as a tomar 
medidas como demissão de centenas de 
funcionários, e paralização de parte de 
suas atividades. 

G & N 

* A agência do Banco Real (Itin- 
ga), conta com um novo gerente É o sr. 
Fernando Ferreira, que veio de Belém- 
PA, especialmente, para dirigir aquela 
instituição financeira. 

G & N 

• Retornando de uma "turné" 
pelo Nordeste, o ilustre advogado dr. 
José CarlA Gomes Patriota, ele que 
juntamente com a sua família curtiram o 
carnaval em Recife/Olinda, a capital do 
frevo. A ele, as nossas boas vindas. 

G & N 

fllflli 

11*1 TT/ 

■1 

• Viajando para a capital cea- 
rense. via Varig, onde participa da feira 
e lançamento da moda 87, a nossa ami- 
ga "Doda", que trará os últimos lança- 
mentos da moda para a nossa cidade 

• De Belém, retornando o nosso 
amigo Sales, gerente do Bamerindus, 
onde tratava de assuntos profissionais 
Ele está sempre presente nos nossos 
eventos sociais junto com a família 

• Gordura é doença?! Barrigas e 
barriguinhas já deram status Agora o 
estilo é outro O porte tem que ser atlé- 
tico E Açailándia está de parabéns com 
"A Academia" (fisico e forma, muscula- 
ção e modelagem), É uma academia on- 
de, para o seu conforto, existem o* 
mais sofisticados e modernos aparelhos 
para musculação, deixando assim, o seu 
corpo com um belo visual. E para as 
mulheres, modelagem, redução e au- 
mento do peso corporal. Vale a pena 
conferir! 

< 

G & N 

• Retornando do Sul do Pará, 
com os últimos lançamentos da moda 
Rio/São Paulo, a amiga Vilany - Patrik 
Modas. Confira! 

G & N 

" Aniversaria nesta quarta-feira, 
(25), a amiga Rosário, funcionária dc 

9^TAT/'oca,• À ela, nossas sinceras fe- 
licitações. e aguardaremos o convite pa- 
ra o "zuruzuzu". 

G & N 

" Detentor de uma surdez par- 
cial, o menor Givaldo Fernandes Lima, 
9 anos, que reside nesta cidade, à rua 
Sao Raimundo s/n. e com esperança de 
cura. O sr Juscélio Farias tomou inicia- 
tiva cuidando da campanha para a cura 
do menino. Abriu uma conta no Banco 
Itaú. de n? 1890/4. Qualquer pessoa 
poderá fazer sua doação, depositando 
na conta acima mencionada. 

G & N 

* "Não lamente um mundo cheio 
de injustiças, seja você! um justo a mais 
no mundoll!" 

ANJOS SAO ANGELICAIS? 

Tomie H. Yoshida. 

Anjo/ anjo, para onde vais? 
Tens asas brancas? 
Vestes compridas e brancas? 
Anjos voam ou andam? 
Eles descem para nos espiar na Terra? 
O que eles fazem no céu? 
Todos os anjos são bons ou maus? 
Ou são todos iguais? 
Os anjos brincam no céu? 
Dialogam entre si? 
São Pedro é um anjo, 
mas será que ele tem grandes barbas 
brancas? 
E ele também tem asas? 
Em que lugar do céu estão os anjos? 

Os caminhos para os anjos são bonitos 
ou feios? 
Caminhos largos ou estreitos? 
Nos caminhos, há fogos saltitantes co- 
mo todos dizem? 
E as rosas, será que existem? 
Se há rosas, como será que elas são? 
São rosas com espinhos ou sem espi- 
nhos? 
Será que o céu ô bonito? 
No caminho para lá, será que existe um 
diabo 
vermelho de rabo comprido e pontudo; 
na cabeça um chifre apontando para ci- 
ma 
e na-mão um tridente? 

OÍALDIA MODA 

EDIÇÃO DUPLA 

i 

(tSiSl 
N«fe. 

bancas l_XU 

O MAIOR GRUPO INDUSTRIAL DA REGIÃO. 
grupo gallettí 

GRAMACOSA 
Irmoo/ Golletti Ltdo 
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CASARAM 

Casaram-se dia 14 último em 
Imperatriz os amigos Luciane e Ademar, 
pessoas queridas em nossa ci>'ade, num 
acontecimento ^ social dos mais badala- 
dos dos últimos tempos 

A cerimônia religiosa aconteceu 
na Igreja de Fátima, com a presença de 
toda a sociedade local, que foi levar 
os cumprimentos ao jovem casal 

A família de Luciane. dr. Clésio 
Fonseca e Marilene, estava felizes da 
vida, pois é a primeira flha e também 
muito querida. 

Foi uma festa linda, os noivos 
juntamente com familiares receberam os 
convidados no Salão Nobre do Juçara 
Clube em grande estilo. 

Aos noivos os nossos parabéns, 
desejando-lhes mil felicidades, e aos 
familiares os nossos cumprimentos. 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

NOIVAS E NOIVAS 

Recentemente inaugurada em 
nossa cidade, a Boutique "Noivas e 
Noivas", uma loja especializada em noi- 
vas. coisa inédita em Imperatriz 

"Noivas e Noivas", é de pro- 
priedade das amigas, Shirley e Sofia, 
pessoas queridas em Imperatriz- Shirley 
é esposa do Sr lldon Marques, grande 
empresário de nossa cidade, e Sofia, 
Diretora da Escola Técnica Amaral Ra- 
poso . 

Noivas e Noivas, é uma loja es- 

» w 

m 

> 
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Dr Migue' iquew r sua esposa Mana 
José. acompanhado de amigas que rerdem em 
Sâo l.ws 

A srrretdrn Mary d* P;nho. acampa 
nhada de seu adhmlo José Santana, sua IrmA Só 
na. e o amigo Carlos fírandâo 

pecializada em aluguel de vestidos de 
noivas, venda de vestidos de noivas, 
grinaldas, bouquet, e todos os acessó- 
rios de que precisa uma noiva, para 
maior beleza no dia mais importante de 
nossas vidas. 

A loja também faz ornamentação 
de «grejase arranjos de flores naturais. 

Sofia e Shirley esperam a visita 
de todas as amigas-noivas. O endereço 
da "Noivas e Noivas", é Av. Bernardo 
Sayão, 1180, esquina com a rua Ala- 
goas, nos Três Poderes, o telefone. 
721-3598. 

X.X.X X.X X X X XX X X 

DUPLA TAPAJÓS 

Acontecerá dia 04 de abril pró- 
ximo, grande festa na AABB, com a 
presença da dupla Tapajós, conhecida 
de todos nós, uma dupla que faz muito 
sucesso na nossa região e que agrada a 
todos 

A promoção é do amigo Alex 
Araouche, que espera a presença de to- 
da sociedade imperatrizense para este 
grande show/baile, que sem dúvida al- 
guma terá muito sucesso 

Acontecerá um sorteio entre os 
convidados presentes de uma passagem 
aérea Imperatriz/São Luís/Imperatriz. O 
sorteado terá essa passagem para ir a 
São Luís quando quiser. 

As mesas para esta festa estão à 
venda na TOCANTUR, na Praça de Fá- 
tima e informações pelos telefones 721- 
4939 e 3699. Vamos prestigiar mais es- 
ta promoção. 

Bonfim irá a julnameto 

Milton Alves Bonfim, casado, ga- 
rimpeiro, conhecido pela alcunha de "Ma- 
carrão", filho de José Bonfim, atualmente 
preso e recolhido^ Penitenciária Agrícola 
de Pedrinhas, em São Luís, está pronun- 
ciado pelo juiz da 3? Vara Criminal de Im- 
peratriz, José Stélio Muniz, com incurso 
nas sanções do art. 121, parágrafo 11, 
combinado com o art 29, ambos do Códi- 
go Penal, devendo, portanto, ser subme- 
tido a julgamento pelo Tribunal do Jdri, 
na Comarca de Imperatriz 

"Macarrão" I Bonfimfoi;denunciado 
como co-autor do crime de homicídio na 
pessoa de José Henrique Monteiro de 
Melo. nesta cidade, no i 10 de maio de 
1 985, em frente à rei . ia da vitima, na 
Rua Piauí. O autor do paro fatal é um 
homem desconhecido q teve sua fuga 
auxiliada por "Macarrão ' que, segundo a 
denuncia, esperava por numa camione- 
ta com o motor funcior-indo, nas proximi- 
dades do local do crime 

Depois de ter sido considerado réu 
eposteriormente prc-j, "Macarrão" ne- 
gou sua participação no crime, mas teve 
suas declarações postas em controvérsia 
até pelas testemunhas arroladas por sua 
defesa. 

Feita a instrução criminal, o juiz 
estribou-se nos depoimentos testemunhais 
colhidos e convenceu-se de que o "homi- 
cida deve ser mandado ao julgamento do 
Tribunal Natural. Julgou procedente a 
denuncia e pronunciou "Macarrão" Bon- 

fim, esclarecendo que. em razão da pro- 
núncia, ele deve continuar mantido sob 
custódia, aguardando julgamento. 

r 

ttiUnn Rnlm: denunciado. 

CONTÁBIL E DESPACHANTE 

Registro de firma, INPS, FGTS, 
DECLARAÇÃO, PROCURAÇÃO, CPF, "te. 

Rua Duque de Caxias, 845 
sala 01 

(esn frente ao cartório) 

Acailandia MA. 

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS VAREJISTAS DE CARNE VERDE 
DE AÇAILÂNDIA 

CONVOCAÇÃO 

A Associação Profissional dos Varejistas de Carne Verde de Açai- 
lándia, convoca os seus associados para a Assembléia Geral que ocorrerá 
no dia 26/03/87, com inicio às 7:00h, na Maçonaria, para discussão do Re- 
gimento Interno. 

Educação para o transito 

Vacina contra acidentes 

em m 

i 
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 

Departamento Nacional de Estradas e Rodagens 

APOIO: 

Jornal de Açailândia 

PISOS, AZIJLIMOS,L01J€AS,MKTAIS, 

.rmiROS, MATERIAIS 

ELÉTRICOS & IIIDRAULIO 
De Tudo para sua Construção 

Pelos Menores Preços 

da Praça. 

EntraiM a DmIcíM 

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, lb21 
FONES: 721-0354 e 721-4995 

TELEX - 098-7149 IMPERATRIZ 


