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no Maranhão 
r - , n - 1 . . ; . r , • — , — . Q presidente em exercício José S arney viajará para o 

I Maranhão neste fim de semana, para percorrer as regiões 
mais atingidas pelas inundações, segundo informaram, 
ontem os deputados Epitácio Cafeteira e Wagner Lago, 
recebidos em audiência no Palácio do Planalto • Esta será 
a primeira viagem de José Sarney aos Estados, no 
período de interinidade. Ele só saiu de Brasília para 
visitar o presidente Tancredo Neves no Instituto do 
Coração, em S ão Paulo. 

Os deputados maranhenses foram ao Palácio do 
Planalto entregar ao presidente em exercício documento 
que relata a situação aflitiva da população do Estado, 
submetida a um dos mais rigorosos invernos dos últimos 
tempos, que provocou prejuízos econômicos a todo o 
Norte e Nordeste do País, 

A Secretaria Especial de Defesa Civil (Sedec) do 
Ministério do Interior, informou ontem que o número de 
desabrigados em todo o Nordeste já alcança a casa de 279 
mil e 343, em 93 municípios atingidos. Até agora, mor
reram 22 pessoas, sendo que 16 foram no Maranhão, 
quatro no Rio Grande do Norte e duas na Paraíba. Há 72 
municípios em situação de emergência na região. 

De acordo com boletim da S edec,' a S uperintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste (S udene) forneceu, até 
ontem, 832 toneladas de alimento à população flagelada, 
ecedeu duas rnile 467 barracas aos desabrigados. 

O Maranhão Conta com 24 municípios atingidos pelas 
cheias, dos quais 21 em situação de emergência; o Piauí 
com 14 > todos em emergência; o Ceará tem 24 municípios 
sob as águas, e destes 21 sob emergência; dos 14 atin
gidos pelas inundações, o Rio Grande do Norte tem 13 
sob emergência, enquanto a Paraíba está com 13 mu
nicípios inundados « seis em emergência. Somente Per-

; nambuco, com três inundados e Alagoas com um é que 
) não contam com qualquer localidade em situação de 

emergência. 
O Ceará continua sendo o que está com maior número 

de desabrigados, 133 mil e 881, seguido do Maranhão 
com 90 mil, Piauí com 33 mil 410, Rio Grande do Norte 

[ com 15 mil, Paraíba com seis mil, Pernambuco com 800 e 
, Alagoas com 52 pessoas sem teto. 

Cheias do Piauí 
Agravou-se sensivelmente nas últimas 24 horas a 

situação Criada no Piauí pelas enchentes dos rios Par-
naíba, Poty, Maratoan e Longa. A cidade de Parnaíba 

; (340 km ao norte de Teresina) está ilhada, e segundo in-
', formações do deputado Ximenes do Prado, do PMDB, 

subiu para 1 £> mil, só ali, o número de desabrigados. 
Ontem à tarde, na sessão da Assembléia Legislativa, 

o parlamentar defendeu requerimento de sua autoria 
pedindo que o governador Hugo Napoleão decrete, com 
urgência, estado de calamidade pública para os muni
cípios atingidos e dê ciência, também, com urgência, à 
S údené e ao ministrodo Interior, Ronaldo Costa Couto. 

A Ilha Grande de Santa Isabel, situada na foz do rio 
Parnaíba e na qual residem aproximadamente 20 mil 
pessoas, está praticamente submersa. As famílias estão 
sendo retiradas de canoas e de lanchas. As águas do rio 
Igaraçu, que é o braço do rio Parnaíba que da acesso ao 
mar, atingiu a sua cota máxima e já transpõe o muro de 
arrimo construído para proteger a Capitania dos Portos. 
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