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Vereador denuncia irregularidades 

Cidade lamenta a 

morte do gerente do 

Armdzem Paroibo 

A população de Açailândia, ainda abatida, 

lamenta a morte do gerente do Armazém Paraíba, 

José Alberto, da esposa, do filho, e da senhora Iraci, 

que também era querida por todos os açailandenses. 

Eles foram vítimas de um trágico acidente 

automobilístico ocorrido na noite de quinta-feira úl- 

tima, dia 29, por volta das 22 horas. José Alberto e a 

família, além de dona Iraci, que era sua vizinha, via- 

javam em um Opala de Imperatriz para Açailândia, 

quando de repente surgiu uma carreta na contra-mão 

e o choque foi inevitável. O desastre aconteceu dis- 

tante 5 quilômetros de AçailaAdia. 

O Opala "engavetou" no caminhão, que le- 

v a^a outro, e ficou totalmente destruído. José Al- 

berto, a esposa, um filho e dona Iraci, que era re- 

presentante do Clube de Mães e de Jovens, tiveram 

morte instantânea. Um outro filho de José Alberto 

Teria ficado gravemente ferido e foi internado no 

Hospital Jerusalém. Até o momento em que encerrá- 

vamos esta edição, na madrugada de sábado, ainda 

não se sabia do real estado de saúde do mesmo. 

José Alberto, a esposa e o filho foram le- 

vados para Imperatriz onde foi rezada uma missa de 

corpo presente na Igreja Nossa Senhora de Fátima, 

na tarde de sexta-feira. Em seguida ocorreu o se- 

pultamento nó cemitério "Campo da Saudade" sob o 

acompanhamento de dezenas de pessoal, entre fami- 

liares e amigos dos entes queridos. 

Acionistas do 

Banco do Brasil 

ameaçam processar 
t 

Dilson Funaro 

O ministro da Fazenda, Dilson Funaro, 

est a ameaçado de processo pela associação dos 

acionistas minoritários do Banco do Brasil. O go- 

verno decidiu não reembolsar o montante de 1,2 

bilhão de cruzados que a Siderbrás deve ao ban- 

co. O Conselho Monetário Nacional aprovou a 

medida, que teve o parecer favorável do ministro. 

Dilson Funaro também suspendeu o 

ressarcimento dos subsídios do crédito rural (3 

bilhões de cruzados) pagos pelo Bando do Brasil 

no ano passado. O presidente do banco, Camilo 

Calazans, declarou que a perda sofrida pelos co- 

fres do banco prejudicará os acionistas."Os lucros 

e também os dividendos serão menores". 

0 vereador João Queiroz de Alen- 

car enviou ao Jornal de Açailândia um 

"Termo de Responsabilidade" no qual faz 

graves acusações ao chefe de gabinete 

da Prefeitura, Nélcio Pereira Duarte. 

0 empreguismo e o interesse fi- 

nanceiro são algumas das acusações do 

documento redigido pelo vereador, que 

afirma estar Nélcio Duarte "agindo da 

mesma forma, ou até pior, que a admi- 

nistração de Raimundo Sampaio, a qual 

ele combateu tenazmente". 

A alimentação doada pelo governo 

a crianças pobres e mulheres gestantes 

está sendo distribuída acompanhada de 

um "panfleto" que define o benefício co- 

mo uma "cortesia de Nélcio Duarte". 0 

chefe de gabinete está "usando e abu- 

sando do Poder Público para fazer, desde 

já, sua campanha eleitoral", assegura 

João Queiroz de Alencar, (pág. 3). 
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Cada cidade tem o buraco que merece. Em 

Recife tem um. Em São Paulo, tem outro — o de 

Cajamar. 

Privilégio de grandes cidades: terem gran- 

des buracos. 

E Açailândia, cidade grande, também tem o 

seu buracão. Ele ocupa uma extensão de mais de 3 

mil metros. Sua profundidade chega a até 7 metros. 

Vaidoso e moderninho, o buraco até usa brincos — 

umas casas dependuradas aqui e acolá. 

Um dia a gente acaba com o buraco. Antes 

que sua boca enorme engula-nos todos. 

Açailândia terá 

agência do BASA 

A cidade de Açailândia contará com mais 

uma instituição financeira. Será instalada no próximo 

mês de março a agência do Banco da Amazônia, se- 

gundo informou ao Jornal de Açailândia o gerente 

interino da agência de Imperatriz, Luis Gonzaga da 

Silva. 

Ele não soube dar maiores detalhes sobre a 

instalação da agência, pois ainda não recebeu instru- 

ções da direção do banco. No entanto, Luis Gonzaga 

assegurou que a inauguração da agência ocorrerá em 

março próximo, mas ainda não há uma data definida 

e nem o local onde será instalada a agência, pois o 

banco ainda está estudando propostas de uma imobi- 

liária para compra ou mesmo aluguel de um imóvel. 

O Banco da Amazônia, que tem" 16 agen- 

cias no Maranhão, há anos que já havia conseguido 

uma carta-patente junto ao Banco Central, mas por 

motivos desconhecidos, ainda não havia se interessa- 

do na instalação da agência, o que ocorrerá somente 

agora. 

Luis Gonzaga da Silva adiantou que, de 

acordo com informações que já lhe foram passadas, 

ele deverá ser o gerente da agência, era Açailândia. 

Chefe de setor, Luis Gonzaga já trabalha há 16 anos 

no Banco da Amazônia. Interinamente, ele assumiu 

recentemente a gerência da agência de Imperatriz em 

substituição a José Carlos da Silva Carvalho, qu se 

encontra em viagem de férias. 

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

No meio do caminho tem um buraco. Largo 

e profundo. Faminto e feroz. 

íngreme, chamam-no de "escola de garim- 

peiro". 

Extenso, pode ser início de metro," leito de 

no, vale da morte. 

Profundo, parece "canyon" americano, 

abismo de oceano, fossas Marianas. 

Há um buraco. De boca aberta. Esperando 

a (sua) morte chegar? 

No meio do caminho tem buraco, e a pedra 

de Drummond é pouca para tapá-lo. 

No meio do caminho tem um buraco. Va- 

zio. Inútil. Perigoso. 

No meio do caminho tem um buraco. As 

ações para combatê-lo, onde estão? No meio do ca- 

minho, também? 

(E. Sanches) 

Embaixador do Japão 

visita canteiro de obras 

da Vale 

O embaixador do Japão no Brasil, Koi- 

chi Komura, desembarcou no aeroporto Marechal 

Cunha Machado, em São Luís, segunda-feira, 26, 

onde foi recebido pelo cerimonial do Palácio dos 

Leões e pela colônia japonesa, para uma visita 

oficial de dois dias. 

Na manhã de terça-feira, 27, Komura e 

comitiva visitaram o canteiro de obras da Com- 

panhia Vale do Rio Doce e todo o complexo do 

Porto da Ponta da Madeira. À noite, foram ho- 

menageados com um jantar no Palácio dos Leões. 

O embaixador japonês disse que deseja- 

va "apenas conhecer de perto as potencialidades 

do Projeto Grande Carajás e a sua contribuição 

para o desenvolvimento do país e do Maranhão, 

especialmente". 
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associação Comercial e Indostrial de flçailândia 

mostra balanço de suas atividades 

As vinte horas do dia 18 de 
outubro de 1985, nas dependências 
da Câmara Municipal, an Assembléia 
Geral presidida pelo dr. João Nel- 
son Rodrigues, auxiliado pelo Sr. 
José Egydio Quintal, foi fundada 
a Associação Comercial e Industri- 
al de Açailândia, 

Depois de declarada defini ti. 
vãmente fundada e constituída a As 
sociação, procedeu-se à eleição 
da Diretoria e do Conselho Fiscal 
da entidade, que ficaram assim 
constituídas: Diretoria: Lourenço 
Antonio Galletti-presidente; Nel - 
son Alves de Oliveira-vice-presi - 
dente; José Egydio Quintal-l? Secre 
târio; João Nelson RDdrigues-29 se 
cretãrio; Leonardo Lourenço de 
Queiroz-19 tesoureiro; Siney Milho 
mem- Karan-29 tesoureiro; Diretores; 
Gerson Abreu de Sousa, Ildemar Gon 
çalves dos Santos, Nivaldo de Fran 
ça Carvalho, José Ferreira da Sil- 
va, Bento Scadian, Tatsuo Hirata , 

Ferrovia beneficia 

homem do campo 

A ferrovia do aço, que 
inicialmente se destinaria ape - 
nas ao transporte do minério de 
Carajas para a Ponta da Madeira, 
está sendo uma boa opção para o 
homem do campo, que sõ dispunha 
de animais e de embarcações mari 
t imàs". pãrã s e~lo como ver, e a ao r a 
está sendo beneficiado pelo novo 
meio de transporte. Nesse contex 
to, ..esta. sendo concluída a nova 
Estação Ferroviária de Santa 1- 
nés, pela Gompanhia Vale do Rio 
Docej que está oferecendo, mais 
comodidade nos terminais. 

Jornal dl Açailândia 

Editor e Diretor-Responsável 
Edmilson Sanches 
Diretor de Redação 

Coriolano Filho 

Arte 
Nilson Takashi Hamada 

Reportagem e Serviços Editoriais 
Carlos Henrique 
lasso Assunção 

Silnev Budal 
Colaboradores 

José Geraldo Costa 
Junio de Urna Dantas 

JORNAL DE AÇAILANDIA 
Registrado sob o n9 0017, Livro A-1, Fls. 22/22y 

Registro das Pessoas Jurídicas * Cartório do Oficio 
Único do Termo Jurídico de Açailândia 

Matérias assinadas são de responsabilidade de seus 
autores. O Jornal de Açailândia não aceita matéria 
editorial paga. 

Redação e Administração 
AÇAILÂNDIA; Rua Duque de Caxias, 845 - Centro 
IMPERATRIZ; Av. Getúlio Vargas, 911-A- Centro 

Composição e Impressão: Líder Artes Gráficas Ltda, 

Sérgio Lima Vieira e Ângelo Claudi 
nê Capelozza; Conselho Fiscal-Mam 
bros efetivos: Roberto Pacheco,Mua 
cir Cabral e Izaias Martins; Mem - 
bros suplentes: Hélio Rodrigues ' 
Brás, Vicente Alves Ferreira e Ozi 
as Ribeiro Araújo. 

REALIZAÇÕES 

A Associação Comercial e In- 
. dustrial de Açailândia, apesar do 

seu pouco tempo de criada, jã con- 
seguiu grandes conquistas em bene- 
ficio da classe e, evidentemente , 
da cidade. 

Ao "JA", o 29 secretário da 
■ entidade, dr. João Nelson Rodri — 

gues, mostrou um balanço das prin- 
cipais atividades desenvolvidas pe 
la ACIA. Segundo ele, a Associação 
teve participação nos estudos da 
implantação da rede elétrica em • 
Piquiâ; liderou reuniões com erapre 
sârios e a Cemar; teve oportunida- 
de de solicitar ao Presidente da 
República a implantação de um pos- 
to do INAMPS, em Açailândia, o qual 
jâ está aprovado, faltando apenas 
a indicação de funcionários; soli- 
citou providências no sentido do 
rápido funcionamento de um hospi - 
tal da Fundação SESP, e ainda cola 
borou com estudos que concluíram a 
instalação da Escola Federal do Ma 
ranimo, em Imperatriz. 

Dr. Rodrigues informou ainda 
que a Associação participou, tam - 
bãn, da pesquisa de mão-de-obra in 

dustrial no município, em colabora- 
ção com o SENAI, o que está resul- 

tando!10 início Imediato dos cursos 
para mestres carpinteiros e mes - 
tres pedreiros, e a médio prazo a. 
instalação da esocla do SENAI, em 
Açailândia, cujos estudos jâ estão 
sendo elaborados pelo coordenador 
daquele õrgaõ,. 

A Associação obteve, igual - 
rrente, a confirmação do dr. Alber- 
to Abdalla, da instalação de um 
conjunto social do Serviço Social' 
da Indústria-SESI. Atualmente, a 
entidade participa, em conjunto 
com uma equipe da Secretaria de 
Industria e Comércio do Estado,che 
fiada pelo dr. Osvaldo Arnaldes, , 
que com o apoio do secretário dr. 
Roberto Macieira, obeteve verbas , 
já liberadas pelo Ministério da 
Indústria e Comércio, para constru 
ção de 20 unidades- de fornos para 
produção de carvão que servirão de 
exemplo e treinamento para todos 
os interessados, os quais ainda 
receberão por parte da Associação, 
treinamentos teóricos e pela equi- 
pe da SIÇT treinamentos práticos. 

Os fornos, segundo adiantou 
o dr. Rodrigues, teriam inicio dia 
28 passado, e são gratuitos para 
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aqueles que cedem o terreno 
realização do estudo. 

para 

OUTRAS PARTICIPAÇÕES 
Dr. Nelson Rodrigues desta - 

oou,.ainda, a participação da Asso 
ciação em reuniões constantes com 
representantes das entidades e em- 
presas relacionadas com o Projeto 
Grande Carajás, Vale do Rio Doce , 
Prefeitura Municipal, Secretaria 1 

de Indústria e Canércio, Superin - 
tendência do Desenvolvimento da 
Amazônia, Ministério dos Transpor- 
tes, Secretaria do Planejamento da 
República, Secretaria do Estado,Ce 
mar, BDM, BNB e outros. 

Finalizando, dr. Nelson Ro - 
drigues disse que foram realizados 
através da Associação, cursos gera 
is de administração, contabilida- 
de, relações de pessoal e CIPA -Co 
missão Interna de Prevenção de 
Acidentes. 

Silncy Budal 

LIVRO - PRODUTO DESCAR- 
TAVEL  

Enquanto o Governo se 
preocupa em aniquilar com os co- 
légios.particulares concedendo - 
lhes um aumento irrisória nas 
semestral idades com o aparente 1 

pretexto de fav recer a classse1 

estudantil, esquece por comple- 
to um. outro lado, que talvez se- 
ja muito mais delicado e carente 
de ura controle,que nada mais e 
do que .as grandes editoras (geraj[ 
mente multinacionais), gue explt 
ram este vasto e: infindável cani1" 
por em um país composto basica - 
mente por jovens em idade esco - 
lar._Sabe-se çue em qualquer cu£ 
so são necessários diversos li ~ 
vros, e, com os preços aumentan- 
do sucessivamente, sangra muito 
mais os bolsos dos pais e alunos 
do que propriamente os preços ' 
propostos pelos colégios. Não é 
necessário ser nenhum perito no 
assunto para entender que os li- 
vros que atualmente vêm anotado, 
"Não consumi"vel" é uma farsa.Bas 
ta olhar a qualidade do materiaT 
utilizado na confecção dos mes - 
mos para saber que em uso normal 
esses 1 ivros não aguenram seis meses 
e jamais poderiam ser util izados por 
um outro aluno em um outro ano , 
letivo. Vivemos em uma sociedade 
de consumo, o Livro que poderia 
ser um produto durável, infeli - 
mente entrou-no rol dos descan 
veis. 
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IMAGEM INDESEJADA 

0 que anda intrigando e 

seu-s respon- 
estão plena - 
'. Agora fi ca 

irritando a muitas pessoas em A- 
çailãndia são as imagens que 
surgem nos televisores, mais pre 
cisamente no canal da Rede'Ban 
deirantes de Televisão. Estas i- 
magens são geradas aqui mesmô , 
neste município, e 
sáveis" alegam que 
mente "autorizados 
umas perguntas. Como se justifi- 
ca apresentar um outro programa 
local à revelia do telespectador? 
Como'fica a situação da TV Ban- 
deirantes tendo suas imagens in- 
terrompidas para em seu lugar a- 
parecer um outro programa que 
talvez nem seja de seu conheci - 
mento? Os telespectadores pedem 
e^esperam uma imediata explica - 
çao. - 

ABRIR OU NÂOJIBRIR, eis 
 a questão.   

Comereiantes não conseguem 
chegar a um acordo, satisfatório, 
sobre o problema de abrir ou não 
seus estabelecimentos aos domin- 
gos. Alguns destes comerciantes 
acham que a Prefeitura é que de- 
veria intervir para solucionar ' 
definitivamente este caso, somen 
te ela tem poderes para determi- 
nar que os tipos de atividades 
poderiam funcionar aos domingos. 
Mas enquanto isto não ocorre, os 
proprietários ficam disputando , 
os poucos compradores que eventu 
almente aparecem. Infelizmente ó" 
interesse financeiro é bem maior 
do que as reivindicações dos em- 
pregados que nestas alturas dos 
acontecimentos não têm sequer um 
dia de folga. 

Materiais para 

Construção? 

cosa do 

construtor) 

Getúlio Vargas, 1934 
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JOÃO QUEIROZ DENUNCIA: 

Há irregularidades 

na 

a 

Ao Jornal de Ãçailândia, o 
vereador João Queiroz de Alencar 
enviou carta assinada, inclusive 
com termo de responsabilidade, de- 
nunciando irregularidades que se - 
gundo ele estariam sendo cometidas 
pelo chefe de gabinete da prefeitu 
ra, Nelcio Pereira Duarte, ex-in - 
terventor de Ãçailândia, e que teve 
participação no movimento que re - 
sultou na cassação do prefeito Rai 
mundo Sampaio. 

Ressaltando que o Jornal de 
Ãçailândia chegou era boa hora para 
que a população seja esclarecida 
de certos fatos inaceitáveis que 
vem ocorrendo no município, o ve - 
reador João Queiroz afirma na car- 
ta "que é lamentável que o sr. Nel 
cio Duarte, que combateu tenazmen- 
te a administração do sr. Raimundo 
Sampaio por estar usando o dinhei- 
ro público de forma irregular e 
transformando a prefeitura em um 
verdadeiro cabide de emprego a se- 
us parentes, hoje esteja agindo da 
mesma forma ou até pior". 

Ainda na carta, o vereador ' 
alega que "além ^ Nelcio Duarte 
ser o chefe de gabinete do prefei- 
to Raimundo Pimentel Filho, sua es 
posa é chefe do Posto de Saúde,ór- 
gão inoperante, e seu filho, prati. 
camente um garoto e sem expeícièn - 
cia, i o secretário de Obras da 
prefeitura, secretaria esta deixa- 
da pelo sr. Ângelo Claudinê Capel- 
lozza pelas divergências havidas ' 
oom o chefe de gabinete". 

Continuando a sua denúncia , 

João Queiroz de Alencar assegura 
que "tudo que está ocorrendo, além 
de representar o interesse finan - 
ceiro de Nelcio Duarte, tem um sig 
ficado bem maior: o sonho que ele 
sempre alimentou em fazer da pre - 
feitura algo hereditário, ou seja, 
continuar ccm o poder sobre o muni 
cípio, mesmo que para isto tenha ' 
dt passar por cima de pessoas que 
tanto o ajudou, como a vereadora ' 
Tânia Leite dos Santos, que sem 
sentir ou mesmo pressentir o peri- 
go que a rodeava, aceitou o cargo 
de Secretária de Educação do Muni- 
cípio e, para tanto,pediu afasta - 
mento do seu cargo na vereança,dan 
do lugar ao suplente sr. Gervâsio 
Serafim Filho, o qual, hoje, depo- 
is de uma eleição um tanto tumul - 
tuada, passou a ser o novo presi - 
dente da Câmara de Vereadores, o - 
bra esta também articulada pelo sr, 
Nêlcio Duarte para que Tânia Leite 
não pudesse mais assumir a sua' va- 
ga e conseqüentemente ser "esmaga- 
da" no seu cargo na Secretaria de 
Educação, sem verbas e recursos". 

Finalizando a sua carta, o 
vereador João Queiroz afirma; "E 
como se tudo isso não bastasse,até 
a alimentação doada pelo Governo ' 
para as crianças pobres e mulheres 
gestantes, vem ccm panfletos fixa- 
dos citando "Cortesia de Nelcio Pe 
reira Duarte", como se fosse de 
sua propriedade: Quer dizer, usan- 
do e abusando do Poder Público pa- 
ra fazer desde já a sua campanha e 
leitoral". 

AÇAIUNDIA/IMPERATRIZ: viagem ou 

passagem para a morte? 

... e não chegou o "ama - 
nhecer" como tantos outros que 
passaram por você. Você que era 
um homem simples com a simplici- 
dade de quem não quer nada. Era 
o homem que segurava as pontas 
para toda a sua clientela e o 
homem em que se podia con#iair,eji 
fim^você foi um amigão. 

Vi seu carro a beira da es 
trada, irreconhecível e lembrei"7" 
que era aquele carro que eu quis 
tanto "emplacar" (despachante)a- 
quele carro que eu tanto admira- 
va todos os dias no meu trajeto 
para o trabalho, via um rapazi - 
nho lavando e o toca-fita ligado 
e hoje aos pedaços como o cora - 
çao de todos que te conheceram,. 

Mais um sol que se apaga 
vítima da violência nas estradas, 
vítima do instinto animalesco de 
muitos motoristas que manejam 
carros grandes como se fossem 
carros de brinquedo, eles esque- 
ceram que cresceram e que a vi- 
da das pessoas não lhes perten - 
cem. » 

Sentimos muito a tua fal- 
ia com odfnportamento imoral de 
certos motoristas pensamos: es - 
trada ou pista de corrida? 

Não sabemos se a fatalida- 

de, desamor nas pessoas ou a es- 
.trada deveria ser mais sinaliza- 
da? Com a vida difícil que leva- 
mos neste^país que se chama BRA 
SIL, não e dificil imaginar que 
a pobreza, o cansaço desperte no 
interior de cada pessoa um dese- 
jo secreto de morrer; chegamos a 

: pensar se vale a pena viver?lNão 
estou a altura de questionar is- 
to; o q ue sei e que Deus traça o 
nosso destino e se estamos ocu - 
pando um espaço nesta Esfera,uma 
missão temos a cumprir. Baseand£ 
se nesta tese, supomos que sua - 

missão chegou ao final: Será? Eu 
que estou escrevendo isto, você 
que esta lendo, podemos ser víti 
mas dessa fatalidade, mormente- 

eu que diariamente vejo passar 1 

por mim carretas assassinas con- 
trastando como cenário verde ma- 
ravilhoso das folhagens que ali- 
viam nossos olhos, traqui1izarfdo 
nos do medo_de acidente. 

Ãçailândia esta de luto e 
o Gaby Contábil e Despachante na 
minha pessoa, anteriormente para, 
beniza o Armazêm__Paraíba por ter 
tido um funcionário como José Ro 
berto e posteriormente lamenta 
por terem perdido uma grande fi- 
gura e aqui fica a pergunta: Via_ 
gem ou passagem para a morte? 
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C. Filho 

AVISO AOS NAVEGANTES 

0 Jornal de Ãçailândia nao 
ê partidário e muito menos tem 
ligações com grupos políticos ou 
quem quer que seja. 0 "JA" veie 
com a missão, única e exclusiva - 
mente, de informar, divulgando a 
notícia verdadeira como deve e - 
xistir na prática do verdadeira' 
jornalismo, 

Nao viemos somente para ba_ 
ter palmas (principalmente a 
quem nao merece), mas também pa- 
ra criticar, apresentar suges - 
toes e, e claro, 'elogidr quando' 
há um^merecimento. Portanto, nin 
guem (a nao ser a direção do jor 
nal) tem o direito — ou mesmo a 
ousadia?   de dizer o que dev£ 
mos ou nao publicar. 

Nao iremos procurar defen- 
der interesses de A ou B, sim - 
plesmente para atender aos seus 
caprichos. Se alguma coisa que 
viermos a divulgar nao agradar a 
alguém, isso nao importa pára 
nos. 0 importante e levar a notjT 
cia aos leitores (como e a obri- 
gação da verdadeira imprensa) de 
forma realista e nao dirigida ou 
manipulada. ^ 

Doa a quem doer, A verda- 
de tem que ser dita. Seja boa ou 
ruim. 

LAGOA NA SELVA 
Com este titulo, a revista 

ISTOÊ, edição de 30 de julho de 
86, traz a seguinte matéria: 

"Dentro de dez anos uma á- 
rea de 2.900 quilômetros quadra- 
dos, situada entre os municípios 
de Marabá, Imperatriz e Araguaí- 
na, na fronteira dos Estados de 
Goiás e Pará, será inundada pe - 
Ias águas do Rio Araguaia na for 
maçao do reservatório que darlí 
sustentação â Usina Hidrelétrica 
de Santa Isabel. Idealizada des- 
de o inicio da década de 70, San 
ta Isabel será uma usina média 
de 2.200 megawatts e pretende ía_ 
vorecer o desenvolvimento da in- 
dústria minero-metalurgica, liga 
da ao Projeto Grande Carajás. A 
Engevix, uma das três maiores em 
presas de consultoria do país , 
que desde 1982 vem fazendo o le- 
vantamento do local, constatou 
que, até 1990,mais de 25 mil pes 
soas terão de ser deslocadas da 
área e que a cidade de Xambioá , 
no Para, e mais treze núcleos ur 
banos desaparecerão alagados, pe- 
lo rio Araguaia. ,Em froca, será 
facilitada a extração de ferro , 
manganês, cobre, níquel, ouro e 
metais, alem do fornecimento de 
energia elétrica ao Nordeste. A- 
te 1988 o projeto básico de San- 
ta Isabel estará concluído. A 
preços de janeiro de 84, a cons- 
trução da hidrelétrica está orça 
da em 2,4 bilhões de dólares". 

É o desenvolvimento destru 
indo a fauna e a flora. E tiran- 
do o homem do campo para "inchar" 
as cidades. 

PETRÕNIO QUER PARTICIPAR 

lou que vai participar das proxi 
mas eleições para prefeito. Nao" 
como candidato, mas apoiando al- 
gum nome. 

Abordado sobre a já exis - 
tencia de alguns nomes de preten 
sos candidatos ã prefeitura, Pe~ 
tronio disse que atualmente, se 
for contar O número de 'candida -i 
táveis, dá mais de 10. 

Sobre os comentários de 
que o seu irmão Ildemar seria 
um dos candidatos, Petronio reve 
lou que nao tem conhecimento,ain 
da, da possível pretensão do ma- 
no, pois nenhum assunto a esse 

"respeito ja foi tratado entre 
eles. 

A proposito, Petronio Gon- 
çalves, depois de receber o seu 
diploma, tomou posse no último 
domingo (dia 1?). Pela coragem e 
responsabilidade, acredita-se 
que Petronio será um dos parla - 
mentares mais atuantes na Assem- 
bléia Legislativa, defendendo os 
interesses'da região tocantina , 
em especial Ãçailândia. 

RECONHECIMENTO 
Quero ^como prova de reconhe- 

cimento, registrar e agradecer o 
apoio recebido dos colegas de im 
prensa, principalmente por par-r*. 
te deGilmário Café, Jurive de 
Macedo e Wilson Lopes, que atra- 
vés de suas colunas (0 Progresso 
o Estado do Maranhão e Folha dos 
Municpios, respectivamente) nos 
tem dado força nessa árdua, mas 
valiosa caminhada. 

Devemos ressaltar que nem 
todo mundo (existe pelo menos um 
na imprensa), por motivos a- 
Iheios, estaria torcendo pa- 
ra que o nosso barco nao chegue 
ao seu destino desejado. Mas is- 
so nao nos desanima e nem nos 
preocupa. 

0 que vale é a maioria. E 
ela esta do nosso lado. 

DESAVENÇA; MANIA DE 
GRANDEZA 

(ate. 

ta, 
Em conversa com o colunis- 

o representante de Açailan - 
dia na Assembléia Legislativa,de 
putado Petronio Goçalves, reve - 

Nem mesmo a criaçao 
que enfiml) da Associação de Im- 
prensa da Região Tocantina ser - 
vi.u-.para amenizar as velhas e 
corriqueiras desavenças existen- 
tes entre alguns jornalistas, os 
quais se deixam levar pela mania 
de "grandeza" sobre os outros e 
soltam os seus desabafos — ou 
mesmo histeria. 

8õ para citar alguns exem- 
plos, na reunião para tratar da 
criaçao da AIRT (e nao para bri- 
gar) ocorreram "pegas" brabos de 
alguns que sõ queriam puxar a 
sardinha para a sua brasa, 1 

Já no almoço de confrater- 
nização oferecido pelò prefeito 
(ele gosta de "ajudar" os jorna - 
listas), nao houve bate-boca mas 
a turma saiu chiando com o "ser- 
mão" que recebeu de um "entendi- 
do". 0 diabo éque so chiaram quan 
do já era tarde, pois durante a 
"aula" os aplausos eram incessan 
tes. 

A continuar desse jeito,da 
qui a uns dias vai ter jornalis- 
ta que nao pode nem passâr na 
rua de outro. Tao pior do que ga 
lo de briga. 
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0 corpo do padre Maurizio 
Moraglio, que morreu no interior 
do Status Motel, em Sao Luís, em 
outubro do ano passado, foi exu- 
mado pela segunda vez para necro 
psia; que comprovou que o padre ' 
realmente morreu de enfarte. 
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Um medico havia dito que 
o padre tinha morrido de "rojão 
sexual", mas membros do clero 
suspeitavam de que o padre tives_ 
se sido assassinado numa tentati 
va de desmoralização da Igreja. 
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0 governador Luiz Rocha e 
o secretario de Justiça e Segu - • 
rança Publica, o coronel Silva ' 
Júnior, estavam sendo cogitados' 
como supostos responsáveis pela 
morte de Maurizio Moraglio. 
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Ja foram registrados seis 
casos de Sindrome de Deficiência 
Imunolõgica Adquirida (AIDS) no 
Maranhao. 0 primeiro caso ocor - 
reu em 1981, quando um-marinhei- 
ro holandês acometido da doença 
morreu em Sao Luís. Outros três 
também ja morreram. 
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Entre os seis casos regis- 
trados no Estado, a AIDS vitimou 
dois homossexuais e dois hemofí- 
licos. E considerando-se a rapi- 
dez com que a moléstia se propa- 
ga e que podem decorrer ate cin- 
co anos para que se manifeste em 
pessoas contagiadas, nao hã díívd 
das de que a AIDS esta definiti- 
vamente "instalada" no Maranhao. 
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0 "Fantástico" realizou u- 
ma enquete na qual constatou—se 
que os homens pensam em sexo lo- 
go no primeiro encontro com uma 
mulher. Igenuidade: todo o mundo 
sabe que muito antes de encon - 
trar-se com uma mulher o homem 
ja esta pensando em sexo. 
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Os trabalhos do Congresso' 
Constituinte ja^oranr iniciados . 
Nao se sabe no que vai dar. Mas 
que ninguém se iluda: mais uma 
vez será tudo apenas uma grande 

farsa* 
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Um dia desses, na loja de 
discos da rodoviária, um balco - 
nista me cobrou um cruzado por 
uma ficha telefônica. Sao coisas 
como essa que dao razão ao pro - 
fessor José Geraldo, quando ele 
diz que Açailandia e uma Impera- 
triz piorada. 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Desta todo o mundo já sa - 
bia: um funcionário nao se sabe 
de que repartição esta sendo su- 
bornado por um político nao se 
sabe de que partido. 

Pois é. 
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Como em todos os segmentos ' 
profissionais, para se fazer bom 
jornalismo ê preciso muita dedica- 
ção e sobretudo coragem, muita 
coragem. 0 jornalista feito 
troca de favores nao interessa 
ninguém, apenas massifica todo 
povo esperançoso, e nunca passa 
disso. Um povo que foi ensinado 
se anestesiar com 0 futebol e 
carnaval. Este ultimo, pelo menos, 
dura poucos dias. 

Num pais onde a política tor 
nou-se um circulo vicioso, onde ha 
velhos "caciques" caindo os dentes 
em seus postos, sem deles abrir ' 
mao em hipótese alguma e tentando 
fazer com que .creaimos em sua com- 
petência, apesar de estarem há 
uns quarenta anos no governo sem 
nunca terem feito nada, tudo se 
torna mais difícil ainda. É prati- 
camente impossível a alguém que 
aceite a idéia da existência de 
Deus admitir tanta miséira entre o 
povo sem indignar-se. 

Quando digo que os velhos ca 
ciques - e os novos também - nao 
fazem nada, e lógico que estou fa- 
zendo uso de força de expressão.Na 
verdade, eles fazem muita coisa, a 
té demais. E nao e este pobre ar 
tigo que irá descrever todos os 
atos deles. Mas faço questão de 
frisar apenas um, isso por causa ' 
do bendito titulo deste artigo,se- 
não, confesso que deixaria isso de 
mao. 

Pois bem, todo eles, os "caci^ 
ques^ sem exceção, tomam como escu 
do um bom jornalista, denominado x 

assessor, ou coisa parecida, que 
lhes sirva de fantoche e que eles 
possam manipular quando e como qui 
serem. Esses titeres, digo, asses- 
sores, sao pessoas bem relaciona - 
das, com passagem livre pelos ' 
meios de comunicação, os quais 
eles impregnam de mentiras vantajo_ 
sas visando apenas a enaltecer seu 
patrao, esquecendo que o pobre do 

/^Leitor merece respeito. 

Zeca Tocantins 

mo, é que a imprensa, que devia, ' 
ser a tábua de salvaçao do povo 
brasileiro, encontra-se, hoje , 
quase totalmente nas mãos de deter 
minados grupos ou de políticos   
seja rádio, televisão ou jornal. 
Eles estão ,em todos os ângulos,--- 
dominando, encurralando, distorcen' 
do nossa realidade. Ura dos fatores 
preponderantes -que fizeam com que 
os meios de comunica^oesLíossem pa 
rar nas mãos de quem nao tem nada 
a ver com eles é exatamente a buro 
cracia criada pelos donos do poder, 
a qual-entrava a liberdade de im - 
prensa. 

Uma grande prova do descre - 
dito da imprensa ficou por conta 
de uma pesquisa realizada pelo Ibo 
pe, que constatou ser a imprensa u 
ma das instituições menos acreditji 
das no Pais. Consegue-se ler coisas 
mais interessantes nos informati - 
vos de universidades, sindicatos e 
associações, que, com apenas meia' 
dúzia de folhas de papel oficio mi 
meografado, fornecem mais informa- 
ções de boa qualidade do que um 
monte de folhas de determinados ' 
jornais. 

Nossos comunicadores de emis 
soras de radiodifusão, estes então 
estão convertidos a meros anuncia- 
dores da próxima musica, esquecen- 

. i 

0 que e pior, muito pior mes- 

do-se que o raido ainda e o maior' 
meio de penetração. 

Os resultados de nossaíelei- 
ções qusa sempre sao uma catástro- 
fe. Ê bom que se diga que a "demo- 
cracia brasileira" tem sustentado 
vários elementos no poder que ne - 
nhuma ditadura do mundo conseguiu' 
sustentar. 

Pode ser doloroso, mas a 
maior parcela de culpa de toda es- 
sa miséria da consciência de nosso 
povo, ás vezes, cabe a nós, jorna- 
listas e militantes da imprensa ; 
quando nos negamos a passar para 
o papel-jornal as semvergonhices 
de nossos governantes, com medo de 
sermos massacrados, torturados , 
quando sentimos medo de lutar pela 
verdadeira democracia brasileira... 

0°00 
O 

o o 

r* 

O 

O Repol 
d 

Oo 

o 

FABRICA: JARD^VmERICA 

- Representações, Produtos de Limpeza 
Organização Chiquinho 

Duque de Caxias ii9 10J5 
-AÇAILANDIA-MA. 5^ 

Oo 
OQ A 

O 
Oo0 

O o 
oo 

Oo 

o 

Apresentado (a ou para?) A 
presentado (recomendado, anuncia 
do, levado a conhecer) so aceita 
a preposição a: Ele foi apresen- 
tado a um amigo da casa. 

Bancario ou banqueiro? Ban 
cario é o empregado de banco; 
banqueiro e o diretor ou proprie 
tãrio de banco. • 

Carangueijo ou caranguejo? 
0 certo é caranguejo . 

Denuciar ou denunciar? ' 
Grafa-se denunciar (delatar, acu 
sar, indiciar). 

Enxaqueca ou enchaqueca ? 
Grafa-se enxaqueca (hemialgia,he 
crania, dor de cabeça de um la- 
do só) . 

jjuzil ou fusível? Fuzil é 
uma espécia de arma,; fusível é 
o dispositivo usado em circuitos 
para prevenir excessos de corren 
te. 

:J Gorgeta ou gorjeta? Grafa- 
se gorjeta (graficaçao, propina, 
molhadura). 

Habituar-se (a ou com?)Quem 
se habitua, habitua-se £ alguma 
coisa: 0 equilibrista habituou-se 
ao perigo. 

ímpio ou ímpio? ímpio é o 
mesmo que cruel, desumano, desa- 
piedado; ímpio é o mesmo, que in- 
crédulo, irreligioso, ateu. 

Jesto ou gesto? 0 certo é 
gesto (aceno, sinal, mímica, mo- 
vimento do corpo). 

Lacticínio ou enlatado ?Lac 
ticínio refere-se a leite, ã in 
dústria do leite; enlatado refe- 
re-se a lata (acondicionado em 
lata). 

Mexerico ou mecherico? Gra 
fa-se mexerico (bisbilhotice, in 
triga, enredo). 

Nhen-nhen-nhem ou nhenhe - 
nhém? 0 certo é nhenhenhém (re - 
zinga, resmungo, palavrorio in - 
terminâvel). 

0 capital ou a capital? C) 
càpitál significa patrimônio , 
dinheiro, dinheiro investido; £ 
capital significa cidade princi_ 
pai. 

Parcial (com ou em?) Parc£ 
al (faccioso, injusto) só aceita 
a preposição em: parcial no jul- 
gamento . 

Quiquagésimo ou quinquage»- 
simo? 0 certo é quinquagésimo(or 
dinal correspondente a cinqúen - 
ta) . 

Receioso ou receoso? Graf£ 
se receoso (irresoluto, timorato, 
medroso). 

Sela ou cela? Sela signif^ 
ca arreio de cavalgadura, assen- 
to de cavaleiro; cela significa, 
cubiculo, xadrez, prisão. 

Ijijela ou tigela? A forma 
correta é tigela (vaso, utensí - 
lio de cozinha). 

jJisque ou whisky? Whisky ê 
a forma inglesa. Em português , 
grafa-qe uísque . 

Vassoura ou bassoura? As 
duas formas sao corretas mas a 
segunda e arcaica. 

Xicote ou cjiicote? Grafa - 
se chicote (chibata, relho, açoi 
te), 

Zonzo (de ou por?) Zonzo 
(tonto, atordoado, aturdido) só? 
aceita a preposição d£: zonzo da 
barulheira. 
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O buraco que assusta Açailândia 
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De um simples "rego", nas- 
ceu do "dia para noite" um imenso 
e assustador buraco. E de repente 
Açailândia se viu "engolida" por 
aquele "monstro" faminto, abrindo 
valas, derrubando casas e matando 
pessoas, como ura vulcão que acor- 
da com toda a sua energia depois 
de um longo tempo de repouso. 

A impiedosa erosão que des- 
truiu parte de algumas ruas de 
Açailandia, nasceu não so pela 
força da natureza, mas também pela 
contribuição do homem que abriu 
o caminho para que tudo tivesse 
início. 

0 senhor Raimundo Nona- 
to Sousa, que reside hâ nove anos 
em Açailandia, precisamente na rua 
Tiradentes I, que cedeu lugar ao 
buraco, afirmou que tudo come - 
çou ha aproximadamente 7 anos a- 
tras^ E esse início teve a contri- 
buição dos "vendedores de barro" , 
que passaram a explorar esse ramo 
tirando barro no final da rua 
Tiradentes, exatamente nas proximi 
dades cie um. riacho e nos fundos do 
cemitério velho. 

A escavaçao criminosa 'deu 
inicio ao rápido processo de ero- 
são que de repente transformou em 
um extenso e profundo buraco as 
ruas, Santa Luzia, Rio Grande, são 
Francisco e Tiradentes I e II, de- 
sabrigando centenas de pessoas. ' 

De acordo com cálculos do 
senhor Raimundo Nonato, o bura- 
co tem aproximadamente 3 mil me- 
tros de comprimento e, em determi- 
nadas partes, ate^l metros de pro- 
fundidade. Atualmente sao retira 

das do buraco ate 40 carradas de 
barro por semana. Ate a pró- 
pria prefeiturp ja construiu com 
essa ação criminosa. No momento 

am que nossa equipe de reportagem 
se encontrava conversando com o 
senhor Raimundo Nonato, ã beira do 
buraco, lã embaixo estava uma ca - 
çamba sendo carregada, o que com- 
prova que o local continua sendo 
explorado pelos homens do ramo. 

PONTE: OUTRO PERIGO 

Assim como o senhor Raimun- 
do Nonato, dona Bernadina Maria 
da Conceição, ^6^54 anos, também jã 
reside em açailândia ha 9 anos . 
Ela, que veio de Barra do Corda-Ma 
mora em uma humilde casa na rua 
Sao Francisco. Na porta de sua 
casa, dona Bernardina conta que 
viu o "buraco nascer" e dali mes - 
mo mostra ã reportagem um determi- 
nado local do buraco e diz que ali 
existia uma mercearia do "Seu" Pe- 
dro . 

Hoje,""no local onde exis - 
tia a pequena venda, ha somente um 
profundo buraco e duas estreitas 
tabuas que servem de ponte para os 
moradores, mas nem todos se atre - 
vem a atravessa-la devidoao perigo 
E eles tem motivos para tanto re - 
ceio. Duas senhoras, sendo que 
uma gravida, jã morreram quando 
tentavam atravessar a ponte e aca- 
baram caindo no "abismo". Uma de - 
Ias era a senhora de nome Julia, 
recorda-se Raimundo Nonato com uma 
certa tristeza ao falar do triste 
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acidente que vitimou a sua vizinha. 
Ele disse que dona Jtília, 

saiu de casa â noite para levar r 

comida ao seu marido Henrique que 
trabalhava de vigia. Ela nao cons^ 
guiu nem chegar aonde o esposo. Ao 
tentar atravessar a ponte, caiu e 
foi levada pela forte correnteza , 
sã» sendo encontrada no outro dia , 
pela manha, presa a uma cerca de 
arama. 

UM CRÂNIO ACHADO E UM DENTE 
 LEVADO  

A fúria da erosão nao deixa 
escapar nem mesmo o Cemitério Ve- 
lho, um dos dois existentes na ci- 
dade. Grande parte do campo san- 
to foi destruída e hoje serve de 
local para retirada de barro. Os 
cadãveres que nao fo-ram arrancados 
pelas correntezas das aguas, estão 
sendo desenterradas pelos escavado^ 
res. Conta o senhor Raimundo Nona- 
to que em certa ocasiao um homem' 
tirava barro quando de repen- 
te trouxe na pa um crânio, o qual 
ainda estava com a arcada dentaria, 
Um dos dentes era de ouro e o au - 
tor do achado, sem pensar duas ve- 
zes, levou o crânio para casa e, 
sem duvida, deve ter faturado al - 
gu-ns trocados com o dente do defun 
to. 

CEMITÉRIO E ABANDONO 
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to vlAam o bu/iaco "na&ceA.". 

Em Açailândia existem dois 
cemitérios,mas apenas no novo es - 
tão sendo feitos enterros. 0 Cemi- 
tério velho ji não tem mais para 
onde crescer e dessa forma nao 
hã mais lugar para novas sepultu - 
ras. 

Hoje, esse campo santo esta 
em completo estado de abandono,com 
o mato cobrindo as sepulturas e a 
falta de pelo menos uma cerca, fa- 
cilita a penetração de animais que 
ali mesmo pastam e destroem as ca- 
tatumbas, isso sem falar nos vandja 
los. Para piorar o triste quadro,a 
erosão "engoliu1.1 quase a metade do 
cemitério, levando corpos que ser- 
viram ate de alimentação para ca- 
chorros e porcos, como atesta o s^ 
nhor Raimundo Noanto, testemunha 
viva de toda a negra situação hoje 
existente ali, oriunda da erosão. 

CmlX&ito Velho: atingido ' 
pela eAo&ão e tomado pelo mato. 

PREFEITURA COMBATE 0 "MONSTRO" 

0 buraco, pela sua extensão e 
profundidade, jã estã sendo batiza 
do de "escola de garimpeiro", por 
ser comparado com à cava de Serra 
Pelada. As crianças e ate adultos, 
descem e sobem o buraco, igualmen- 
te aos homens no garimpo (chamados 
de "formigas") que escalam as bar- 
reiras da cava com sacos de casca- 
lho nas costas. 

Segundo observação de morado- 
res, o buraco continua se desenvol 
vendo principalmente devido à con- 
tinuação da retirada de barro. Mas 
antes que novas tragédias aconte - 
çam, a prefeitura jã esta tratando 
de combata-r a erosão, com o tapa - 
mento do buraco, cujos serviços ti 
veram início na Rua Rio Grande. 

Mas os moradores entendem que 
somente a colocação de piçarra nao 
resolverã o problema. Segundo eles 
seria greciso a construção de gale; 
rias que comportassem o grande vo- 
lume de agua que corre para o bura 
co, vinda de diversos setores da 
cidade. 

Caso contrario, as enxurradas 
levarao milhões de cruzados e o 
"monstro" resuscitarã para inferni 
zar novamente a vida dos inquie - 
tos moradores do "Bairro do Buraco", 
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ADMINISTRADORES 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE AÇAI- 

ÍÂNOIA 

OFICIAIS 

- Banco do Brasil S/A 

Gerente: ROBERVAL . Silton Savi 

Rua Bom Jesus, 343 

Telefone: 738-1390, 738-1392 é 738-1395 

- Banco do Nordeste 

Gerente: AL9EPY Viana de Oliveira 

Rua Duque de Caxias, 560 

Telefone: 738-1180 

PARTICULARES 

- Banco Bameríndus 

Gerente: José Valdinar SALES 

Rua Donaire. 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 738-1553 

- Banco Nacional do Norte S/A - BANORTE 

Gerente: José BAR TOLOMEU de Barro s 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, S/N 

Telefone: 738-1120 

-Banco fTAÚ 

Gerente: MANOEL Antonio Batista 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, S/N 

Telefone: 738-1198 

ADMINISTRAÇÃO PÚGUCA MUNICIPAL 

- Câmara Municipal de Açailândia 

Presidente: Gervâsio Serafim Filho 

Rua São Luís, 

- Prefeitura Municipal de Açailândia 

Rua Pedro Atvâres Cabral, 

Telefone: 738-1285 

Prefeito: Raimundo Pimentel Filho 

Secretário-Chefe de Gabinete: Nél- 

ck) Pereira Duarte 

SECRETARIAS 

- Fazenda 

Secretário: Manoel Azevedo 

-Educação 

Secretária: Tânia Maria dos Santçs 

- Saúde 

Secretário: Gerson Abreu 

- Obras, Transportes e Urbanismo 

Secretário: Nilson Pereira Duarte 

- Assessoria Jurídica 

Assessor: Roberto Wágner 

- Assessoria de Comunicação So- 

cial 

Assessor: William Marinho 

HOROSCOPO 

ARIES 
Suas qualidades surpreende - 

rao o chefe, e, aquele aumento' 
poderá aparecer. Seja disciplina_ 
do e ordeiro no que"realiza e a- 
tingirã sucesso desejado. 

TOURO 
Seu potencial criativo e 

grande e e necessário coloca- lo 
em pratica. Precavenha-se"contra 
certos amigos que vivem pedindo* 
dinheiro emprestado. 

GÊMEOS 

fWUÊSÊ: 

Se voce quer realmente pronp 
ver tranáformaçoes fundamenta 
is em sua vida, faça antes uma 
auto-analise e pergunte-se o que 
deseja de verdade. 

CÂNCER 
Tente estabelecer contato ' 

com certa pessoa que mora no ex- 
terior e- a quem não y® ha. algum' 
tempo. Desligue-se de assuntos * 
comerciais. 

LEÃO 
Sua mente estará aberta a 

sugestões e seu espírito de lu- 
ta agradará muito aos que o cer- 
cam. Seja mais paciente com su • 
balternos. 

VIRGEM 
A visão que voce tem do mun- 

do anda um tanto destorcida e e 
por isso que certos traumas an - 
dam aparecendo em sua cabeça. Se 
ja mais relaxado, 

• libra 
A tarde certa notícia vinda 

por telefone o deixara encantado 
e bastante satisfeito com o mun- 
do e a vida. Procure ajudar certa 
pessoa. 

ESCORPIÃO 
Se voce e dono de seu pro - 

prio negocio, cuide-se para nao 
ser passado para trás. 0 dia se 
rã otimo para apressar certas ne 
gociaçoes pendentes. 

SAGITÁRIO 
Um parente proximo vai abrir 

o coraçao para contar as dificul 
dades que passa. Nao se negue 
na hora de prestar serviço a uma 
pessoa boa que está passando mo 
mento de tensão. 

CAPRICÓRNIO 
Risco de perda o cerca no 

dia de hoje, Lembra daquele di- 
nheiro que estava guardando para 
fazer uma viagem? Pois ele pode- 
rá ser gasto com médicos. 

AQUÁRIOS 
Seu sustento emocional esta 

vindo de uma pessoa que nao tem 
possibilidade de estabelecer vín 
culos reais com voce. Tente enca 
rar a reálidade. 

PEIXES 
As possibilidades de conse - 

guir auxilio para realizar um sr 
nho se transformarão hoje em af 
sunto concreto, Nao se deixe i 
fluenciar por nada nem ninguei 

B 

XO?' 

r 

AOUÍ 

i 

1 ' 

EOSA 

ENCONTRA 

GATO AGITADO. 

Chegou PONTO DE ENCONTRO. 
Uma revista feita para o encontro de 
Rosas, Gatos, Tigres e Jasmins 
que têm muito 
amor para dar. PONTO DÉ Sk, 

ENCONTRO ® 
Uma revista que dá namoro, amizade e casamento 

Agarre a 

vitamina A 

pela manga. 

Desta vez o pessoal da revista 
Saúde pôs as mangas de fora. 
Eles pesquisaram, viraram do 

avesso e mostram para a revista 
Saúde deste mês uma 

reportagem completa sobre 

mangas, fruta rica em 

vitaminas, de valor medicina! e 
especialmente deiiciosa. 

é> 

CUIJE UMES 

ifUCBRI 

IGame bovina, suina, 

[etc. diariamente, completa se- 

ção de frutas e verduras - ater 

jdendo a cidade e região - higie' 

ne absoluta. 

rangos 

F 

GALDINO BLOCO COMERCIAL 

SAIA 

ACAILANDIA MA 

AUTO PEÇAS GLOBO 

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

Av. Santa Luzia, 239 — Fone: 1176 
Açailândia — Maranhão 

Livraria e Papelaria Nunes 

Materiais escolares e para escritórios, xerox 
brinquedos e plastificações 
O melhor preço da cidade 

Rua Dorgival Pinheiro, 1100 — Fone 
738-1316 — setor rodoviário 

Açaylândia — Maranhão 

FILIAL I LIVRARIA 
Rua Marly Sarney, S/N 

Açailândia — Maranhão 

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

Setor Rodoviário ■ km Zero — Pará 

umm 

SAMBAIBA 

EBBSÊÊÊSST PAPELARIA 
A FORÇA JOVEM 

LIVRARIA E RAPELARtA SAMBAÍBA 
RUA LUIZ OORiNGUES, 1718 

PRAÇA BRASIL 
Imperatriz Maranhão 



Jornal m Acailânwa Açailandia-MA, 02 a 08/fevereiro/87 7 

Sudene financia ampliação 

do Pólo Siderúrgico 

A Superintendência de Desen- 
volvimento do Nordeste (Sudene) , 
através de seu Sistema de Incenti- 
vos Fiscais, vai financiar a imple 
mentação e ampliação do jpolo side^ 
rúrgico do Maranhao, quê está sen- 
do implantado ao lojâgo da Estrada 
de Ferro Carajãs. 

0 Conselho Deliberativo da 
Sudene já aprovou um projeto, era 
1985   o da Viena Siderúrgica S. 
A.; o Departamento de Projetos In- 
dustriais I, da Diretoria de Admi- 

nistração de Incentivos, após aná- 
lise, aprovou cartas-consultas pa- 
ra a implantação de três novas in- 
dústrias; e outras treze^ estão a- 
guardando análise da Sudene, que 
só vai pronunciar-se após decisão 
do Conselho de Não-Ferrosos e Side 
rúrgicas do Ministério da Indús - 
tria e Comércio. 

A implantação de novos proje 
tos vai trazer ao Maranhão milha - 
res de novos enpregos, investiraen- 
tcs de muitos milhões de cruzados 

REMA ORIENTA SOBRE REDUÇÃO 

DO CONSUMO DE ENERGIA 

A Federação das Industrias 
do Estado do Maranhão (FIEMA) esta 
fornecendo aos seus filiados infor^ 
maçães sobre como reduzir o consu- 
mo de energia, em caso de raciona- 
mento . 

A onentação foi enviada pe- 
la Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (FIESP) e reco 
menda precaução quanto ao uso de 
luzes, máquinas e outros aparelhos 
que possam ser desligados ou subs- 
tituTdos pelo trabalho manual. 

A El etronorte^comunicou que 
se não houver solução para. o pro - 
blema (a falta de chuva) nos reser 
vatorios das hidrelétricas que a - 
bastecem o Nordeste e parte do Pa- 

ra, o racionamento sera levado a 
efeito a partir de 19 de março. 

^Em caso de racionamento, a 
redução do consumo devera ser de 
25% para o poder público, 21% para 
o setor residencial, 20% para o 
setor comercial e 14% para o setor 
industrial, que terá reduzida sua 
capacidade de produção. 

Apesar disso^ o presidente 
da FIEMA, o empresário Alberto Ab- 
dalia, não acredita em desemprego . 
0 Estado está carente de mão-de-o- 
bra especializada, e se as empre - 
sas demitirem funcionários encon - 
trarão dificuldades para readmiti-- 
los quando a situação se normali - 
zar. 

SEU ANÚNCIO MERECE UM LUGAR DE DESTAQUE 

O 

tucw 

"H* 
luO- 

UTILIZE NOSSOS SERVIÇOS: 

• LOGOMARCAS 
• LOGOTIPOS 
• "SLOGANS" 
• DESENHOS 
• PUBLICIDADE 
• JORNAL DE AÇAILÁNDIA 

Jornal mi Açailândia 

Em Açailândia: Rua Duque de Caxias, 875 - centro 

Em Imperatriz: Av. Getúlio Vargas, 919-A - centro 

e produção de milhares de tonela - ce, com base na produção de miné- 
das de ferro gusa ao ano. A mate - rio de ferro no Projeto Carajás, e 
ria prima é fornecida às indústri- 90% da produção cjas siderúrgicas 
as pela Companhia Vale do Rio Do- serão destinados à exportação. 

A importância do 

A perspectiva de progresso 
e desenvolvimento que saiu do 
sul do Pará e percorreu 890Km a- 
té o Terminal Marítimo de Pon 
ta da Madeira, no Maranhao, pas-» 
sa por Açâilanida. A Estrada de 
Ferro Carajás, inaugurada em 
28 de fevereiro de 1985, trouxe 
esperança a todo d Pais e especi 
almente aos que a viram desbra - 
yar a mata e abrir caminl\£) para 
a implementação de um dos mais 
audaciosos projetos do gover- 
no brasileiro. 

0 Projeto Ferro Carajás es 
tá assentado em mais de 18 bi- 
lhões de toneladas de minério de 
ferro e em manganês, níquel, es- 
tanho, cobre, alumínio e ouro,na 
serra dos Carajãs, a cerca de 
550kmao SU1 de Belém (PA) e a 
BOOkm de S^0 Luis ■ ÍMA), 

A energia eletrica forne- 
cida pela usina de Tucurui deve- 
rá ser a garantia da implantação 
de muitas industrias ao longo da 
ferrovia e um dos mais importan- 
tes alimentos do crescimento das 
cidades e povoados atingidos pe- 
lo trilho do ferro. 

Durante este ano, serão 
transportados 25 milhões de tone 
ladas de hematita ( um dos mais 
importantes minérios de ferro)a- 
través da ferrovia Carajãs. A 
partir do próximo ano a produ- 
ção deverá alcançar o•nível fi - 
nal: 35 milhões de toneladas de 
minério cominuído (fragmentado ) 
estará sendo transportado ao ter 
minai da Ponta da Madeira, para 
exportação. 

0 Terminal Marítimo de Pon 
ta da Madeira ocupa uma área de 
6.500m , e, em 1988, quando a 
produção alcançar 35 milhões de 
tonela.das por ano, o terminal te 
ra capacidade para estocar ate 
2,7 milhões de toneladas de miné 
rio e um carregador de lança uni 
ca com capacidade de 16.000 tone 
ladas por hora. 

Na Serra dos Carajás, pró- 
ximo à mina, os trabalhadores en 

volvidos na exploração do mine - 
rio ocupam uma área urbanizada 
de 290 hectares, onde foram cons 

truídas 1-530 residências, uma 
casa de hospedes e um hotel com 
quarenta quartos, A população da 
cidade contará também com uma 
infraestrutura que lhe proporcio 
nará a satisfaçao d^ãs necessidn 
des básicas de saúde, educação , 
abastecimento, lazer e recreação. 

Ao longo da ferrovia serão 
implantados mais oito nucléos ur 
banos (um em Pequiá/Açailandia), 
onde serão abrigados os trabalha- 
dores encarregados da manutenção 
da estrada de ferro e de atender 
a emergências. Cada núcleo será 
provido de energia elétrica,abas 
tecimento de água, esgoto sanitlí 
rio, sistemas de drenagem e de 
comunicação. No próximo ano, os 
investimentos no Projeto Ferro 
Carajás chegarão a 3 bilhões de 
dólares. 

Para suprir a necessidade 
d£ mao-de-obra para a fase opera_ 
facional do projeto, a Companhia 
Vale do Rio Doce, responsável por 
sua^ú implantação, firmou acor- 
dos^com o Serviço Nacional de A- 
prendizagem Industrial (SENAI) e 
as Escolas Técnicas/ e fez convê- 
nios com universidades do Pará e 
do Maranhaov visando ao preparo 
de técnicos em mecânica, eletri- 
cidade, solda e especialidades a 
fins, e de profissionais de ní- 
vel superior. 

A importância do Proje- 
to Ferro Carajás para o Pais e 
para a região de influência da 
ferrovia e a convicção íntima de 
quantos tomam conhecimento da 
grandiosidade do projeto e se 
expressa em 6.000 empregos dire 
tos, escoamento para a produ - 
çao da região (que nao dispunha 
de uma rede de transporte satis- 
fatória), na geraçao dè divisas 
da ordem de 700 milhões de dóla- 
res, além de uma gama de benefí- 
cios que vieram e virão impulsio 
nados pelo minério de Carajãs. 

Caí a nrodin de Uaeii ao Mil 

A produção de babaçu no Mara^ 
nhão está sendo sensivelmente redu 
zida. 0 Estado, que já foi um graH 
de produtor e exportador de babaçu, 
viu o produto tornar-se Q-de menor 
aceitação no mercado internacional 
e exportou apenas um carregamento 
no ano passado. 

Os preços mais baixos de 
Óleos de outros produtos fabrica - 
dos em grande quantidade em ou- 
tros países é a principal causa 

da queda nas exportações. Outro 
fator, consquencia do primeiro, e " 
étdtfcrença nos preços inter-vj/ 
no (11,00) e exterrçó'(5,40). 

A destruição cios babaçuais 
maranhenses e a evasão rural tam- 
bém contribuirámpara que o babaçu 
perdesse^a sua posição no mercado. 
0 ferro e o grande produto do mo - 
mento. E tudo l^eva a crer que em 
breve o Maranhão será um dos maio- 
res exportadores de minério do mun 
do. - 
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DESCASO TOTAL 

Amigos, os nossos cumpri - 
mentes. 

Alguns, com ares de goza - 
ção, estão dizendo que Impera - 
triz i a cidade da fartura: far- 
ta água, fatta luz, e, pasmen os 
senhores, farta linha de telefo- 
ne. Gozação à parte, o certo é 
que Inperatriz esta relegada a 
segunda plano dentro do contexto 
dos homens que comandara os desti. 
nos do Estado. 

Não se pode conceber que u 
ma cidade do porte de Imperatriz; 
uma cidade que tem o galardão de 
ser a mais conhecida no Maranhão; 
depois da Capital, fique nas con 
dições era que está; totalmènte a 
bardonada pelos órgãos públicos' 
estaduais. Não se pode conceber 
que uma cidade com mais de 300 
mil habitantes, isto sem falar 
na flutuante, fique mais de um 
mês sen água, puramente por in - 
competência daqueles que dirigem 
essa famigerada Caema, um órgão 
quebrado, completamente falido; 
que há anos vem atrapalhando o 
desenvolvimento das .grandes cida 
des do interland maranhense, is 
so sen falar na Capital, que vi- 
ve tambén en calamidade pública 
cera a falta d'água, 

A Caema vera enrolando os 
moradores de Iinperatriz há muito 
beiço. Os seus engenheiros pare- 
ce que têm medo da imprensa e 
nada dizem, deixando o povo enga 
nado. Para se ter uma idéia da 
falta d§ organização da Caema,as 
tais peças, segundo estão dizen- 
do, não foram conseguidas por 
motivo de exportação. Mas o nego 
cio não ê bem esse, o caso é que 
a Caema não tem dinheiro para 
importar as faladas peças, pois 
o dinheiro arrecadado não dá nem 
para o pagamento dos seus funcio 
nârios, pois é dos órgãos públi- 
cos do Maranhão o que tem maior 
número de cabides de emprego. 

Mas vamos era frente. A 
energia, todos pensara que está 
legal. Não está, não. Taa falta- 

DEMA DE OLIVEIRA* 

do a danada todos os dias ou vá- 
rios setores da cidade. A Chesf 
nada taa com isso. 0 negócio , 

são as linhas da Ceraar, que tam- 
bém ê cabide de emprego, que não 
estão suportando os arranques de 
energia vinda da distribuição da 
Chesf. Mas, mesmo assim, ha quem 
diga que no caso da energia, es- 
tamos vivendo uma boa época, le- 
vando aa consideração que tempos 
atrás não existia isso por aqui. 

Os telefones, antes do ór- 
gão público que melhor funciona- 
va em Imperatriz, quer dizer,quan 
do foi aacampado pela Telma; ago- 
ra está entre os piores. Por que 
as linhas telefônicas de Impera- 
triz estão congestionadas? Res - 
posta: a Telma, atendendo a pedi 
dos de políticos, colocou vários 
postos no interior do município, 
e as linhas, que eram somente pa 
ra o atendimento de Imperatriz , 
ficaram congestionadas. 

Está ai, mais uma vez, a 
figura do político que trabalha 
nas duas áreas. Uma ele atrapa - 
lha e, às vezes, na outra, ele a 
juda. ^No caso dos telefones, fi- 
zeram foi atrapalhar. Ocrao di- 
ria o caboclo conterrâneo, ves - 
tiu um e deixou o outro pelado. 

Então, amigos leitores, es 
tá ai o perfil negativo de Impe 
ratriz en termos de órgãos públi 
aos. Órgãos que tira a obrigação 
de bem servir o povo, porque o 
povo paga impostos. Mas, no Bra- 
sil, tudo ê diferente, e, no Ma- 
ranhão; por excelência. Nossa Im- 
peratriz, a capital econômica do 
Estado, está entregue às moscas, 
O DESCASO Ê TOTAL. Mas vamos lu- 
tar, clamar aos nossos represen- 
tantes junto ao governo do Esta- 
do para que esse tipo de coisa ' 
desapareça de Imperatriz, porque 
novas eleições virão e o povo ' 
não ê bobo. 

*Oldertiar Pereira de Oliveira 
contador . 

Ministério da Agricultura 

distribui sementes 

COMO DOSAR SEU 

CIÚME 

C m 

f/ Nas 
bancas 

0 delegado do Ministério da 
Agricultura no Maranhao, Domin - 
gos Martins Filho, informou que 
tnais de setecentos quilos de semen 
tes selecionadas de arroz e milho 
jã foram distribuídas aos peque - 
nos produtores rurais maranhenses. 

A distribuição'de sementes 
esta^sendo feita pelo Programa de 
Incentivo ã Produção e Comercial_i 
zaçao do Ministério da Agricultura, 
que, no Maranhao, jã atingiu 47.100 
agricultores em77 municípios. 

0 programa esta contando com 
a participação de orgaos e entida- 
des publicas, sindicatos de traba- 
lhadores rurais, cooperativas e as_ 
sociaçoes de pequenos produtores , 
que assumiram, com a Delegacia Fe- 
deral da Agricultura, o compromis- 
so de efetivar o programa a nível 
municipal. 

0 — 

^ 1 

COLANDO GRAU 

Dias 30 e 31 passados, co- 
lou grau no curso de Pedagogia 
daJJniversidade Federal do Mara- 
nhão - Campus II de Imperatriz , 
a Sra. Zenira Massoli Fiquene , 
1- Dama do Municlpi e Diretora ' 
da Escola Técnica "Amaral Rapo - 
so". 

D. Zenira, muito contente 
estava, ela que foi a oradora de 
sua turma, por mais esta eta- 
pa terminada, Ela que ja era pro^ 
fessora, termina agora o curso 
de Pedagogia pela UFMA. 

Seu esposo, o prefeito Jo- 
sé de Ribamar Fiquene, foi o pa- 
ra ninfo da turma, fazendo um dis^ 
curso muito bonito em torno dã 
educação. 

A todos que terminaram o 
curso de pedagogia o nosso abra- 
ço. 

■ Hp1' vés 

* * 

PAe^eôto dí ZmpcTuttbcz , 
quí fao-L o paAayiinfao da TuAma de. 
Pedagcigda da UFMA, ao lado de. 
iaa eópoòa Aba. ZenÁÁay que. co - 
lou gA.au. 

VIAJANDO 

Se preparando^para viajar, 
em ferias o secretario do Campus 
II da Universidade Federal do 
Maranhão, José Rodrigues, também 
jornalista e diretor da sucursal 
de 0 Imparcial , em Imperatriz. 

José Rodrigues vai a Belo 
Horizonte, juntamente com sua es 
posa Joana e todos os filhos.Vao 
aproveitar as férias bem mereci- 
das, eles que durante todo o ano 
passado trabalharam bastante. 

Ao casal e filhos, nossos 
votos de bom descanso e um breve 
retorno. 

NOVA DIRETORIA DA AIRT 

Aconteceu sabado proximo 1 

passado etiDImperatriz, no Salão 
de Convenção da Associai Comem 
al de Imperatriz, Assembléia Ge- 
ral da Associação de Imprensa da 
Região Tocantina. 

Todos os profissionais dos 
órgãos da região^tocantina esti- 
veram presentes a Assembléia,que 
elegeu a Mesa Diretora pelo pe ; 
rfodo de 30 dias, quando será 
eleita a Diretoria que ficara no 
cargo por dois anos. 

Foram eleitos, Edmilson 1 

Sanches como presidente, Connor 
Farias, vice-presidente, Adal- 
berto, Secretario e Manoel CecT- 
lio. Tesoureiro. 

A meta principal da direto 
ria é registrar os estatutos da 
entidade, providência que ja foi 
tomada. A__toda diretoria, nos 
sos parabéns. 

Informes 

Muito contente estou em^co 
laborar com o Jornal de Açailãn- 
dia, semanário da mais prospera-' 
cidade do nosso estado, que veir 
a Açailándia como o primeiro in- 
formativo da cidade. 

Aos jornalistas Edmilson 1 

Sanches e Colo Filho o meu obrj 
gado pelo convite para escrever 
no "JA". 

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

Aconreceu em Imperatriz , 
dias 30 e 31 de janeiro último, 
Co.lação de Grau da 1- Turma de 
Pedagogia da Universidade Fede- 
ral do Maranhão em Imperatriz. 

^Aconteceram Missa e Culto 
em ação de graças dia 30, e Co- 
lação de Grau no Cine Fides e o 
Baile da Turquesa no Juçara Cljj 
be, onde todos os formandos pa£ 
ticiparam. 

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

Viajou para São Lufs, no 
último dia 30, a sr^ Rinaldo,ge 
rente do Banco Econômico de Im- 
peratriz. Juntamente -com Rinal- 
do, seguiu Rosângela, Chefe da 
Carteira de Poupança do Banco . 
Em Sãq_ LuiV Rosângela , 
participará de um congresso so- 
bre poupança, com todos funcio- 
nários deste setor de todos os 
bancos do país. Aproveitamos_ o 
ensejo para parabenizar Rosân- 
gela, que^aniversariou dia 30 e 
comemorará seu "niver" no prõx^ 
mo final de semana. - 

**********'******** 

Estará retornando hoje de 
Fortaleza e asssumindo sua.car- 
teira no Banco Itaú, nosso ami- 
go Lufs Fernando, ele que está 
de férias e revendo amigos e pa^ 
rentes na capital cearense. 

Entra em fase de conclu - 
sao a construção do Ginásio Co- 
berto da Escola Técnica "Amaral 
Raposo", que dado à falta de 
material de construção, ficou 
um tempo parada. Valmir, const- 
trutor responsável e proprietá- 
rio da construtora Magalhes.eji 
tá o tempo todo fiscalizan- 
do a obra, para que tudo saia ' 
nos conformes. Dentro em breve 
o aluno da ETAR terá mais este 
conforto. 
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NOTAS & NOTTCIAS 

* O barzinho Kanto Kente 
agora e sucesso. 

^^•k-k-k^c-kiciç-kic-k "k k 

* Marcando presença nas 
noitadas 2001 a nossa ami- 
ga Vania Maria (Banorte). 

*********** 5% * * * 

* UMa presença charmosa, 
e bem vinda e, sem duvida, do 
casal Leonardo/ Hei ia (posto ' 
Jacaré). 0 casal e sempre pre- 
sença nos nossos eventos socia_ 
is. 

kkkkkkkkkkkkkkkkkk 

* Viajando para a capi - 
tal federal a sra. Katia Batij; 
ta, onde curte as ferias e vi- 
sita familiares. 

kkkkkkkkkkkkkkkkkk 

* Retornando de suas ba- 
daladas ferias em Vitoria- ES 
e Rio de Janeiro, as amigas , 
Maria e Raimundinha (GETAT). 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

* Sera inaugurado nos 
proximos dias, em.Açailândia,0 
BOTICÁRIO. Produtos naturais. 

*AA*A*A*A********** 

* La no alto, onde fun- 
cionava o Mirante Bar, ago- 
ra funciona o BEER HOUSE Bar 
e Restaurante. A paisagem_e be 
la. Vale conferir. 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

* Viajando para a capital 
mineira Marcilie Saliba (V. 
N. Sra. Aparecida), onde ulti- 
ma preparativos para o casório 
que acontecera em março.. 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

* Retornando de Brasília . 
o nosso amigo Sales, gerente ' 
do Bamerindus. Ele esteve go - 
zando as suas merecidas ferias 
e visitando familiares. 

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

* Viajando para Sao Pau- 

Sociedade JÁ 

ip "i - ■l | 
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* Inaugurada no dia 24/12 ' 
p.p., em Açailandia, uma das 
mais bem montadas discotecas da 
nossa região: 0 STÜDIO 2001, que 

so e sucesso com as grandiosas ' 
promoçoes, como o Circuito Musi - 
cal no ultimo dia 06 e o Super 
Carnaval 87. 

Io a amiga Rose, de onde trará 
os últimos lançamentos da mo- 
sa Rio/Sao Paulo. 

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

* 0 Bradesco de Açailan- 
dia, uma das agências de maior 
movimento da região tocantina, 
agora conta com novo gerente : 
o simpático sr. Carlos Benedi- 
to Adorno. 

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

* Retornando de Recife ' 
onde esteve curtindo a sua tem 
porada de ferias, o sr. Barto- 
lomeu, gerente local do Banor- 
te. 

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

* Também chegando de fé- 
rias o eficiente gerente do 
Banco Itau, sr. Manoel. 

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

* Viajando para curtir 
um super carnaval a l,a-Bahia a 
nossa amiga Railda (Banco I- 
tau). Ela seguirá via todo o 

Nordeste. Isso é que(é 
boas férias. Merecidas, nao? 

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

umas. 

EM RITMO ACELERADO 

* Sessenta menores carentes, 
faraó a abertura/87 da creche Sa- 
bor de Vida, dirigida com muito su 
cesso pelas sras. Flávia Sousa e 

■ Tania Leite, e que funcionará no 
mesmo local, em salões da Igreja ^ 
de Sao Francisco. 

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

CONSTRUIR Ê ACREDITAR 

* Dá para notar que Açailan- 
dia a cada dia caminha para uma 
grande e futurosa cidade. Em cada 
rua que passamos deparamos com inu 
meras construções. É Açailandia 
crescendo. É o progresso chegando. 

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

INAMPS 

* Dentre em breve os segura- 
dos do INAMPá^poderão contar com o 
conforto, luxo e um alto padrao de 
atendimento. Isso tudo está nas 
novas instalações do novo Hospital 
Geral de Açailandia, que está sen- 
do aparelhado com o que há de mais 
moderno e sofisticado no mundo da 
míedicina. 

* Retornando de Salva - 
dor os srs. Lidio Almeida e 
Davi, eles que fazem o grupo 
Vila Rica nesta cidade. 

* As instalações do Hotel 
Santa Maria (Três Estrelas) cami 
nham em ritmo acelerado e até o 
final deste ano será inaugurada a 
primeira etapa do luxuoso hotel. 

:.A 
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GENTE & NEGÓCIOS  

* ELENIR SILVA 

* Açailandia, a cada dia 
conta com grandes novidades no 
ramo industrial, comercial, ge - 
cuario e agrícola. Agora, ja po^ 
demos contar com mais um grande 
empreendimento_no ramo de trans- 
portes. Jã está funcionando* em 

- nossa cidade a TRANSNAPOLINO, a 
qual transporta cora ajnaior segjj 
rança para todo o pais, máquinas 
tratòres, madeiras, mudanças e 
outras cargas. A mesma funciona 
no prédio comercial do Posto Ca_r 
reteiro. 

* Chegando em nossa cidade 

vindo da capital mineira, onde 
esteve em tratamento médico, e 
aproveitando a oportunidade para 
rever familiares, principalmente 
a linda filha Bruna, o dr. Nor - 
berto Lucas Borneo, engenheiro__ 
responsável da Companhia Siderúr 
gica Vale do Pindaré. A ele, 
nossas boas vindas. 

kkicickkickickkiekickk-kk * 

* Açailândia conta, agora, 
com os serviços odontológicos da 
mais perfeita qualidade. Vindo 
da capital mineira o dr. Rodri - 
go Macedo. Com cor\sultorio funci 
onando no prédio ao Supermercado 
Boa Sorte II. 

kkkkkic-kkickiekkickk-kk-kic 

* Retornando do Sul do 
PaTs a dra.__Sonia Anaga, , onde 
foi gozar féiras merecidas e re- 
ver velhos amigos. 

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

* Viajando gara a capital, 
cearense o empresário Luiz Car • 
los Rosso, onde^trata de asstirt - 
tos referentes a sua hera sucedi- 
da empresa. 

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

* Viajando gara a capital 
paraense o empresário José EgT - 

dio Quintal, onde^foi tratar de 
assuntos ligados a sua empresa . 
Na oportunidade^ ele manterá 
contatos junto ã diretoria do 
BASA, para discutir assuntos li- 
gados a es^é estabelecimento ban 
cário, quedentro de breves dias 
estará se instalando em nossa cj 
dadei 

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

* Tomou posse dia 19 do 
corrente, na capital do Estado , 
o deputado estadual Petronio Goji 
çalves dos Santos, uma voz ativa, 
jovem e inteligente na assembléia 
legislativa em prol do desenvol- 
vimento de Açailândia. 
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Homicida deAcailândia 
/ m 

capturado por PMs de Imperatriz 

Encontra-se sob a proteção , 
da Regional de Segurança da règião 
tocantina, recolhido numa cela do 
Primeiro Distrito Policial de Impe 
ratriz, o braçal João Vieira IVbra- 
es de 38 anos de idade, residente 
rio povoado Boca da Mata, na zona 
rural de João Lisboa. 0 elemento 
foi preso na estação Rodoviária de 
Imperatriz por uma patrulha da 
Policia Militar comandada peló ca- 
bo R. Santos, quando tentava embar 
car em um ônibus com destino a Ma- 
rabá (PA) . 

AUTOR DE CRIME DE HOMICÍDIO 
EM AÇAIIÃNDIA 

João Vieira Moraes esta- 

va sendo procurado pela policia da 
região desde o dia 12 de outubro 
do ano passado. Naquele dia, o bra 
çai assasinou com várias facadas 
um amigo que bebia com ele num 
bar da zona do baixo meretrício 
de Açailandia. Ele praticou o crime 
depois de uma discussão futil com 
o companheiro de farra. 

Apôs a prática do órime, 
João Vieira evadiu-se do local an- 
tes que os policiais chegassem. Au- 
tuou com astúcia e malícia, que a 
policia açailandense não conseguiu 
levantar sequer uma pista. A medi- 
da tomada foi inteirar as delega - 

Delegado trabalha em tres inquéritos 

0 delegado José Maria Rosas, 
(foto) trabalha arduamente em tres 
inquéritos policiais e pretende r£ 
metê-los ainda esta semana para a 
Justiça. A autoridade prestou a 
informação ã reportagem do JA e a- 
diantou ainda que'as três peças já 
estão em fase de conclusão. 

o ultimo inquérito cuncluído pelo 
dei. Rosas já foi enviado i justi - 
ça. Trata do crime ocorrido no dia 
11 de janeiro ultimo no povoado I- 
tinga, em que figura como autor do 
delito o elemento Ariston Ribeiro 
da Silva, conhecido pelo apelido 
de "índio". Naquele dia, o indiví- 
duo assassinou com 10 facadas a ex 
esposa Maria do Carmo Coelho 
dos Santos, 

Depois 'de concluir o inquéri 
to acerca do "Caso índio", o dele- 
gado Rosas passou a trabalhar em 
mais três, faltando agora para a 
conclusão das peças apenas o rela- 
tório final. Os inquéritos tratam' 
de atropelamento, furto e danos ma. 
teriais, devendo ser remetidos ' 
para o Poder Judiciário até o fi - 

nal desta semana. 

■... , .■ 

- 
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VIOLÊNCIA 

Ministério da Justiça 

* 

apo io; 

JORNAL DE AÇAILÂNDIA 

João Viuixci vai Jeiponde/i pe 
£o cAÃJnz que. cometeu. 

cias das cidades vizinhas do homi- 
cídio e fornecer as caracteristi - 

cas físicas de José Vieira. 

PODE SER AUTOR DE OUTRO 
 CRIME   

Enquanto aguarda sua transfe 
rência para Açailandia num xadrez, 
de presos correcionais do 19 DP 
imperatrizense, João Vieira tem 
sua vida pregressa "vasculhada"por 
agentes lotados naquela distrital. 

Informações oficiosas dão 
conta de que João Vieira seria au- 
tor de mais um crime de hanicídio. 
Policiais da Primeira Distrital de 
Imperatriz nao quiseram se manifes 
tar sobre a informação, nas adian- 
taram que investigações já estão ' 
sendo desenvolvidas no sentido de 
se comprovar a veracidade .da mesma, 

De acordo com infomações da 
Diretoria Regional de Segurança , 
João Vieira deverá ser recambiado 
para Açailandia brevemente e aqui 
ficará preso na central de recolhi 
mento aguardando julgamento. 

fl 

Está preso na cela de corre- 
cionais da Central de Recolhimento 
o elemento João Pereira de Almeida, 
o "Escurinho", denunciado ã Poli - 
cia Açailandense por Juarez San - 
tos Oliveira, 21 anos, por práti- 
ca de furto. 0 marginal foi locali 
zado em Açailandia pela própria vT 
tima que seguia pistas hãmais' ou 
menos um mes. 

Escurinho foi capturado ' 
por PMs na última quarta-feira,dia 
28, e levado a presença do delega- 
do José Rosas negou sua participa^ 
çâo no furto ocorrido no final de 
dezembro do ano passado na Fazen- 
da Bela Vista, no município paraejn 
se de Paragominas, pertencente a 
genitora de Juarez Santos Olivei - 
ra. 

HOSPEDOU-SE NA FAZENDA 
PARA DEPOIS FURTAR 

Juarez Santos Oliveira, que 

; 

m 
» 

EScuAtnko cê tá. pfieòo na 

Central de Recolkimento. 

localizou Escurinho numa fazenda 
aqui de Açailandia, contou ao del^e 
gado Rosas que o marginal, em com-^ 
panhia de outro elemento, chegou ' 
na fazenda de sua mãe, em Paragomj^ 
nas (PA), ã procura de emprego. La" 
conseguiu hospedagem com a promes- 
sa de que iria ajudar nos serviços 
da propriedade. 

Adiantou Juarez ao delegado 
que durante o tempo (cerca de três 
dias) em que "Escurinho" esteve ale) 
jado na fazenda de sua mãe, o mes- 
mo nada fez. Ao final desse perío- 
do, o marginal e o outro homem que 
o acompanhava, desapareceram e com 
eles uma mala de roupas, alguns dc^ 
cumentos e outros objetos, tudo 
pertencente a um amigo da família. 
Seguindo orientações de um conheci_ 
do, que já sabia da fama de Escu- 
rinho , Juarez o descobriu numa fa 
zenda de um grande empresário dê 
Açailandia. 

0 delegado Rosas ouviu a ve£ 
são de Juarez e^apos submeter Es- 
curinho a um rápido interrogato - 
rio, constatou que a vitima "conta- 
va toda a verdade. Ordenou então a 
autoridade açailandense que Escu- 
rinho fizesse a devolução dos ob- 
jetos que ainda estavam em seu po- 
der. Depois determinou que uma 
equipe de PMs recambiasse o margi- 
nal para a Central de Recolhimen - 
tos. 

ESCURINHO JÃ TEM ENTRADA 

ApÕs identificarem Escuri- 
nho , alguns policiais lotados na 
delegacia de Açailandia constata- 
ram que o marginal já tinha entra 
da naquela distrital. 

Adiantaram ós policiais que 
Escurinho foi preso no final 

de 86 por estar envolvido em bri- 
ga e negócios ilícitos. Os anteoj 
dentes do marginal levaram o delj? 
gado Rosas a não ter uma previsão 
de quanto tempo ele ficará reco - 
Ihido na CR. 


