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atogross ev Terror em Davinópolis 

Bandidos da moto 

atacam comerciantes 

importante 
voltar ao passado" 

Página 5-B 

Airt tem 

eleição hoje 

^Acontecerá hoje • , a 
partir das 9h, no Juçara 
Clube,a eleição para eleger 
a nova diretoria da 
Associação de Imprensa da 
Região Tocantina (Airt).O 
pleito transcorrerá pot 
todoodia, até as 17h. Uma 
única chapa concorre à 
eleição. 

A posse da nova diretoria 
da Airt acontece ainda na 
noite desta quarta-feira. 
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policia acionada mas nao conseguiu capturar os assaltantes 

Dois assaltantes 
promoveram uma tarde de 
terror na cidade de 
Davinópolis. Armados de 
revólver, eles assaltaram 
duas casas comerciais de 
gêneros alimentíciose 
fugiram de moto sem 
dificuldades. As polícias 
Civil Militar foram 
acionadas mas não 
conseguiram encontrar 
pistas que pudessem levá- 
las à captura dos 
marginais. 

Há suspeitas de que eles 
possam ser os mesmos 
elementos que no final da 
semana passada assaltaram 
o Armazém Paraíba e o 
Bradesco, em Imperatriz. 
O, assalto rendeu aos 
motoqueiros 80 mil reais. 

Página 8. 

Sociedade em 

Evidência 
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Ludana Rodrígu. 
destaque de hoje 

SEJUSP expede mil 

Carteiras de Identidade 

Em apenas quatro Carteiras de Identidade, 
edições do pr ograma Somente na edição de 
Sábado Cidadão, a sábado último, na Vila 
Secretaria de Segurança Redenção, foram 
Pública do Estado expedidas 199 carteiras, 
expediu cerca de mil Página 2 

Rio Tocantins 

População aguarda 

construção de ponte 

Tecão Maravilha terá 

nova diretoria em 98 

Página 8-B 

O jornalista Machado 
Neto volta a abordar em sua 
coluna "Infonnes Especiais" 
um assunto considerado de 
maior importância - a 

construção de uma ponte 

sobre - o rio 

Tocantins,umaantiga 
reivindicação das classes 
produtores do Maranhão e 
do Tocantins. 

A construção da ponte 

será fator de grande 

desenvolvimento para as 
duas regiões. Vai facilitar o 
fluxo da produção e 
contribuir para o incremento 
do turismo. Página 4 

M Telecurso 2000 

Provão 

dia 15 

A Secretaria Municipal 
de Educação realizará no 
próximo dia 15 de 
dezembro o primeiro 
provão com os alunos que 
participaram do Telecurso 
2000. Página 2 

Empresas não 

pagam 13° salário 

Pelo menos 23 mil Paulo. 
empresas não conseguiram 
pagar a primeira parcela do 
13o. salário dentro do prazo 

legal,afetando 178 mil 
trabalhadores. A 
informação é do Sindicato 
das Micros e Pequenas 
Indústrias do Estado de São 

Das 165 empresas 

pesquisadas. 10,5% 
afirmaram não ter previsão 
para o pagamento. Os 

empresários atribuem o 
atraso às dificuldades 

enfrentadas depois do 
aumento das taxas de juros. 

.v m A 

Recuperação de rodovias brasileiras 

será fínaciada pelo Banco Mundial 
Página 7 
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Cultura 

Escritor busca apoio 

para publicar livro 

Caderno B 

Comunidade Missão Jovem alerta a 

população sobre os perigos 
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Casos de ai 

aumentam 

Tombamentos 
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Mil RGs expedidos no Sábado Cidadão 

Em apenas quatro edi- 
ções do programa "Sábado 
Cidadão" — nos dias 10 de 
maio, 21 de junho, 9 de 
agosto e 6 de dezembro — 
, a Secretaria de Estado da 
Justiça e Segurança Pública 
(Sejusp) expediu 953 Car- 
teiras de Identidade. 

A informação consta de 
relatório encaminhado on- 
tem à Secretaria de Gover- 
no (Segov) pelo Posto de 
Identificação da Sejusp em 
Imperatriz. Somente na edi- 
ção do dia 6 passado, nas 
vilas Redenção, foram expe- 
didas 199 carteiras. 

A Sejusp é uma das par- 
ceiras da prefeitura na exe- 

cução do programa desde a 
sua primeira edição: 290 
foram expedidas no Estádio, 
no dia 10 de maio; 243 em 
Coquelândia, em 21 de ju- 
nho; e 221 em Lagoa Ver- 
de, em 9 de agosto. 

Cidadania 
A cada edição do progra- 

ma "Sábado Cidadão" a his- 
tória de quem precisa de ha- 

bilitar para o mercado de 
trabalho ou para a vida se 
repete. Foi pensando em 
garantir um trabalho digno, 
na última edição, dia 6, que 
o estudante Adenildo Mes- 
quita de Andrade, 20, se 
deslocou logo cedo do bair- 
ro Nova Imperatriz, onde 
mora. "Acho importante 
essa iniciativa do prefeito e 
dos parceiros, na realização 
deste programa. Por meio 
dele, vou conseguir meu RG 
e estarei dando um passo 
para o futuro", afirmou. 

Como Adenildo de An- 
drade. Raimundo Sampaio 
Carvalho, 67, que mora na 
vila Ipiranga, e Tereza 

Àmáncia de Macedo. 57, 
residente na vila Cafeteira, 
mantinham a esperança de 
conseguir o documento. 
"Eu tenho 57 anos, já ten- 
tei conseguir o documento 
mas, devido ser grande a 
fila. o fiz em vão", disse Te- 
reza de Macêdo, que pre- 
tende em breve dar entra- 
da à sua aposentadoria. "Eu 

vim "aqui por dois motivos: 
primeiro, atendendo ao con- 
vite do prefeito, que diz se 
tratar de uma grande festa 
da cidadania; depois, por- 
que eu preciso da Carteira 
de Identidade — apesar da 
idade, 67 anos, nunca a pos- 
sui e acho que essa é uma 
boa oportunidade de tirá-la", 
afirmou Raimundo Carva- 
lho, confiante em obtê-la. 

Parcerias 
Satisfeito com a partici- 

pação da comunidade e pelo 
apoio que recebe dos par- 
ceiros, o prefeito Ildon Mar- 
ques disse que o programa 
será estendido a outros bair- 
ros de Imperatriz. "Ele vai 

passar pela cidade toda — 
graças a ajuda que nós te- 
mos recebido de politicos, 
de cidadãos, das entidades, 
que têm participação funda- 
mental neste programa. Os 
parceiros compreenderam 
o povo, sua necessidade e 
tornaram o 'Sábado Cidadão' 
uma propriedade de todos", 
disse Ildon. 

Senac atende mais 

de 300 pessoas 

Dentre os vários parcei- 
ros que se fizeram presen- 
tes durante a realização do 
4° Sábado,Cidadão, no.últi- 
mo sábado (06), nas Vilas 
Redenção I e II. o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) esteve 
presente mais uma vez com 
sua equipe. Tendo participa- 
do do evento desde sua pri- 

meira edição em maio des- 
te ano, o Senac realizou tra- 
balhos de cortes de cabe- 
los, penteados e tranças. 
Um verdadeiro salão de ca- 
beleireiro foi montado na 
barraca do Senac. onde 16 
cabeleireiras e mais duas 
instrutoras daquele centro 
de ensino prepararam-se 

* Telecurso 2000 

para atender a população 
que procurou os seus ser- 
viços. 

Segundo informou Ana- 
lice Farias Feitosa, coorde- 
nadora dos trabalhos do 
Senac no evento, 332 pes- 
soas foram atendidas pelas 

cabeleireiras. Sendo que 
foram realizados 10 pente- 
ados e tranças e 322 cortes. 

Analice Farias acrescentou, 
ainda que cerca de 40% das 
pessoas atendidas foram de 
crianças do sexo masculino, 
além de mulheres, homens 
e meninas. 

A coordenadora avaliou 
a participação das profissi- 
onais do Senac no evento 
como positiva, tendo em vis- 

ta a disponibilidade delas 
em trocarem um dia de la- 
zer por um dia dedicado à 
causa da cidadania. "Nossas 

cabeleireiras foram as pri- 
meiras a chegar, cerca de 
7h30 elas já estavam na Vila 
Redenção e nós fomos as 
últimas a sair de lá", acres- 
centou. 

Olhando a iniciativa da 

Prefeitura Municipal de Im- 
peratriz em realizar este til- 
po de evento, Analice Fari- 
as disse que atitudes como 
esta são muito válidas em 
nossa cidade. "Para as nos- 
sas colaboradoras eu dou 
nota 10, mas para o prefei- 
to Ildon Marques eu dou 
nota mil", finalizou. 

Seduc realiza provão dia 15 

A Secretaria Municipal 
de Educação (Seduc) irá re- 
alizar no próximo dia 15 de 
dezembro o primeiro provão 
com os alunos que participa- 
ram do Telecurso 2000. im- 
plantado em junho passado 
na Escola Municipal Duque 
de Caxias, que atua em par- 
ceria com o 50° BIS. 

Segundo diretora peda- 
gógica, Ester Amália Glitz, 
as provas serão objetivas e 

aplicadas pelo Conselho Mu- 
nicipal de Educação. Elas 
abrangerão ainda todas*as 
disciplinas cursadas durante 
o ano. Após esta etapa, o alu- 
no que alcançar boas notas, 
estará apto a cursar outro ní- 

vel de ensino. 
Cerca de 50 estudantes 

estão participando desse pro- 
jeto. que ainda encontra-^se 
em nível de experiência. "Se 
alcançarmos êxito, coçi cer- 
teza no próximo ano, aumen- 
tará o número de ofertas para 
as demais pessoas que quei- 
ram participar", diz Ester. 
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Programa Sábado Cidadão é sucesso 

Apra 

Cartões de Natal a venda 

Depois do suceso das ma- 
nifestações no Dia Mundial 
de Combate a Aids, agora a 
Associação de Prevenção e 
Referência a Aids (APRA) 
está empenhada na venda de 
cartões de Natal em Impera- 
triz e outras cidades da re- 
gião. 

O dinheiro arrecadado 

será destinado a ajuda de do- 
êntes da Aids, doença que já 
teria atingido cerca de 17 mil 
pessoas em Imperatriz. Mas 
o presidente da Apra. Osman 
Freitas disse que o qúe mais 
interessa não é a venda do 
cartão de Natal, mas a cam- 
panha de combate à doença. 

Os cartões estão sendo 

vendidos ao preço de 1 real. 
No momento, são encontra- 
dos apenas com os multipli- 
cadores, voluntários que fa- 
zem trabalho de conscienti- 
zação junto à comunidade. A 
Apra .está procurando fazer 
parceria com entidades p 
ajudá-la na comercializaÇ u 
dos cartões de Natal. 

Out-bus 

"A Imagem de sua 

empresa indo mais 

longe" 
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Externo 

Divulgue sua empresa em um 

espaço prático, barato e com 

retorno garantido. 

Com Out-Bus, sua empresa 

anda Junto ao consumidor. 

Interno 

723-3444 

721-2506 

721-4006 

CASA DO ESTUDANTE 

ONDE: SEI FARDAMENTO CUSTA MFNOS 
FSCOLARIÍS K PROFISSIONAIS 

CALÇAS, BLUSAS E SHORTS 

Rua Coriolano Milhomem, 
451 - Centro 

Próximo Bernardo Sayãò 
Imperatriz-M r a n h ã o 

Aceitamos 
encomendas 

AUTO ESCOLA OPÇÃO 

Credenciada pelo 
Detran-MA e (12 Ciretran), 

Habilitação, Aulas 
Práticas e Teóricas, 
renovação da C.N.H. 

Diretor e Instrutor: 
Homero e Franco 
Rim Ceará, 1- 

Mcn ndiuho 
( <•/. Manuel Bandeira - 

C \ ■n íro 
Im/teraíri/ - M. I 

Idiu s: (098) 72 ]-2 I 1 õ/Zf.OO 
cvi. (098) 977- 2213/205 I 

OECORAÇOES RESASCER 

C oiimas, carpetes, tapetes, paviílex, almofadás. 

travesseiros, acessórios para cortinas etc. 

"O senhor dos Exércitos 

está Conosco". SI. 4ó,7 

   Fone; (098) 721-063.1 

Av Getúlio Vargas. 1459 - Imperatnz-MA 

dlocamos cortinas e 

carpetes 
e fazemos reformas 
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CMJ alerta a população 

sobre os perigos das drogas 

A Comunidade Missão 
Jovem, uma instituição 
evangélica que tem por ob- 
jetivo principal a prevenção 
ao abuso das drogas e a re- 
cuperação de pessoas dro- 
ga/dependentes. desenvol- 
ve seu trabalho com toxi- 
cômanos gradativamente. 
Essa tarefa da comunidade 
Missão Jovem e desenvol- 
vida cora muito esforço dos 
seus organizadores, mas 
que não desistem de ver 
os drogados, ou os consu- 
midores de tóxicos, liber- 
tos. vivendo em harmonia 
com a sociedade e com a 
família. 

A instituição sobrevive, 
devido a colaboração de 
mantenedores e pessoas 
amigas. A comunidade Mis- 
são Jovem, explica que o 
trabalho desenvolvido por 
ehJk área de prevenção e 
muito importante, e que 
esse trabalho e realizado 
através de palestras nas es- 
colas. empresas, igrejas e 
outros., bem como através 
da promoção de eventos e 
pelos meios de comunica- 

■ Administração 

çào. 
Área de recuperação - 

Nessa área especifica de- 
senvolve-se o trabalho com 
o toxicômano de duas for- 
mas: na chácara, esse tra- 
balho e desenvolvido atra- 
vés de tratamento em re- 
gime de abrigo cujo tempo 
de duração médio e de dez 
meses. 

As terapias usadas ali 
são trés: a) Espiritual ( ba- 
seada no estudo das sagra- 
das escrituras, a Bíblia, ora- 
ção e cânticos a Deus; b) 
Ocupacional ( envolvendo 
trabalho com hortas, jar- 
dins. pomar, serralheria e 
lazer, etc.) : c) Psicosocial 
( trata do acompanhamen- 
to psicológico dos casos 
críticos e da reintegração 
familiar e social do aluno.) 

Este programa e dividi- 
do em trés fases: ambula- 
tório. tratamento dedicado 
para casos mais simples de 
envolvimento com as dro- 
gas e efeito no proprio es- 
critório do órgão. 

Ali a pessoa recebera in- 
formações da escritura sa- 

grada. um levantamento da 
sua vida e um acompanha- 
mento planejado das suas 
atividades diárias, alem de 
informações sobre as dro- 
gas. 

"O tipo de publico da 
Missão Jovem, e toda e 
qualquer pessoa que quei- 
ra informa-se a respeito da 
droga/ dependência. En- 
tretanto a nível de 
internamento na chácara, 
estamos trabalhando so- 
mente com adolescentes 
de 13 a 18 anos . Já os adul- 
tos. nos preparamos e os 
enviamos para casas espe- 
cializadas nessa faixa 
etária", explica o diretor da 
entidade, Josué Paulino. 

E cada dia maior o nu- 
mero de pessoas envolvi- 
das com as drogas. São cri- 
anças, adolescentes, jo- 
vens e adultos de todas as 
raças e classes sociais. No 
seu rastro o abuso das dro- 
gas tem deixado um saldo 
muito negativo, famílias 
destruídas, violências, 
mortes, contaminação da 
Aids. e outros. 

f 

Jovens 

Muitas são as causas que 
levam as pessoas a usarem 
drogas, e as principais de- 
las são: As carências inte- 
riores do ser humano, fal- 
ta de amor , aceitação, per- 
dão. etc. 

Milhares de pessoas en- 
veredam por esse caminho 
por pura curiosidade ou 
pela falta de uma boa infor- 
mação. Tudo isso tem 

■ Laqeado Novo 

reabilitados pela Missão 

sido fator da causa do abu- 
so das drogas. A falta de 
conhecimento de Deus. a 
maior fonte de amor e vida. 
a verdadeira vida, 

A CMJ pede a toda so- 
ciedade que quiser contri- 
buir fazendo doações de 
gêneros alimentícios, rou- 
pas, sapatos, frutas, ver- 
duras, remédios, produtos 
de higiene pessoal, deve 

Jovem 

procurar o seu escritório 
localizado na Praça da Bí- 
blia. ou ligar 721-1034. 
O amor de Deus recupe- 
rando vidas". A comunida- 
de missão jovem estará 
realizando no próximo dia 
25 de dezembro um natal 
em família, um evento 
que será desenvolvido 
para os mantenedores e 
alunos. 

Vereador faz Prefeitura enfrenta 

balanço positivo 

dificuldades 

Os trabalhos desenvol- 
vidos no recém criado 
município de Governador 
Edson Lobão, tem sido 
considerados positivos 
neste 1° ano de adminis- 
tração do Poder Executi- 
vo local, explica o verea- 
dor Antonio Abreu, des- 
tacando os inúmeros be- 
nefícios ofertados ao 
novo município. Segundo 
ele. a governadora do Es- 
tado fez um anuncio de 
que ira ajudar o novo 
Município, patrocinando o 
asfaltamento de algumas 
ruas da cidade. Ja no Po- 
der Legislativo, o verea- 
dor disse que o inicio dos 
trabalhos foi um pouco 
difícil por causa da "opo- 
sição", mas que hoje a 
situação inverteu-se . An- 
tonio Abreu afirmou ainda 

M 
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A falta de recursos con- 
tinua sendo o maior entra- 
ve para os prefeitos das no- 
vas unidaddes administrati- 
vas maranhenses. O prefei- 
to do vizinho município de 

Imperatriz,Lageado Novo, 
Deusdete Pereira dos San- 
tos, relatou as dificuldades 
encontradas hoje em admi- 
nistrar um município pobre. 

Deusdete Santos reve- 
lou que seu município rece- 
be em media R$ 60,000.00 
( Sessenta mil reais ) do 
FPM ( Fundo de 

Participacao dos 
Municípios) e que aos pou- 
cos vem sendo realizadas 
algumas obras na cidade 
recem criada. 

Fazendo uma auto criti- 
ca. o prefeito Deusdete Pe- 
reira Santos disse: " Nosso 
trabalho esta mais ou me- 
nos, estamos enfrentando 
muitas dificuldades devido 
o FPM ser muito pouco, 
apenas Sessenta mil reais, 
mas com esse pouco esta- 
mos fazendo o possível 
para administrar a cidade 

de Lageado Novo dentro 
das expectativas do povo". 

O orçamento geral do 
município que se necontra 
tramitando na Gamara de 
vereadores, devera ser re- 
jeitado pelos parlamenta- 
res . O prefeito Deusdete 
Santos disse que essa e 
uma das principais dificul- 
dades enfrentadas atual- 
mente em Lageado Novo. 
uma vez que os vereadores 
irão prejudicar o desenvol- 
vimento do município em 
98. 

Bic abre suas portas durante a semana 

Ney Bandeira, prefeito de 

que os parlamentares es- 
tão desenvolvendo suas 

obrigações em parceria 
com o Executivo. " Esta- 
mos gozando hoje de ple- 

Go v ema dor Edson Lobão 

na união, mas não deixa 
de ter algumas divergên- 
cias partidárias ideológi- 
cas", ressalta Antonio 
Abreu. 

O Balneário Iate Clube 
(Bic) acaba de abrir suas 
portas durante os dias da 
semana. Com isso. a dire- 
toria do maior clube de la- 
zer de Imperatriz busca ofe- 
recer mais oportunidade de 

recreação aos seus associ- 
ados e á população em ge- 
ral. 

Segundo o presidente do 
Bic, Conor Farias, a idéia é 
promover maior intercâm- 
bio entre o clube e os mo- 

radores da cidade em que 
está instalado. 

"Estamos apenas cum- 
prindo a missão de oferecer 
lazer sadio e entretenimen- 
to ao povo imperatrizense". 
disse. 

à 

t 

nci 
TCI 

% 

7 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empSos que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. presanos que 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhã^ Novo - Imperathz-MA - Fone: 723-3444 
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Rota 2000 

Thompson Motta 

Disco Voador 

Em Brasilm, a capital fede- 
ral, está sendo realizado o con- 
gresso mundial sobre discos vo- 
adores. Pessoas do mundo todo 
se reúnem para chamar aten- 
ção das autoridades no sentido 
de realizarem pesquisas mais 
sérias, só no Japão 1% da po- 
pulação acredita na existência 
de sej'es de outros planetas. Caso 
você tenha visto um disco voa- 
dor ou um ser de outro planeta 
aqui em Imperatriz entre em 
contato conosco na nossa reda- 
ção (7214006). Uma coisa ê 

rata, Brasília talvez tenha sido 
escolhida para sediar este con- 
gresso. não porque tenha discos 
voadores, mas por ser a capital 
dos pára - quedistas. 

AIRT 

Hoje é o dia D para todos 
aqueles que militam na im- 
prensa imperatrizense. Aconte- 
ce logo mais as 08 horas no 
Salão Nobre do Juçara a elei- 
ção para a presidência da Airt 
( Associação de Imprensa da 
Região Tocantina) . Apenas 
uma chapa vai concorrer, Josué 
Moura encabeça , tendo como 
vice o competente repórter Edson 
Arauújo. A nossa Associação 
desta vez tem tudo para dar cer- 

to. Vamos começar tudo do 
zero. Agora, os colegas mesmo 
não sendo membros da chapa 
diretora, tem que dar a sua 
parcela de colaboração parti- 
cipando das reuniões e even- 
tos. Após a votação teremos a 
posse e em seguida uma 
cervejada por volta das 20 ho- 
ras. 

Eleições 98 

Com a campanha que está 
sendo feita em Imperatriz para 
dar um não aos candidatos 
Para-que distas, aumentam as 

esperanças dos nossos candida- 
tos, juntamente com a chance 
de saírem vencedores. Uma 
dupla que está sendo bastante 
festejada é Luis Carlos Noleto 
para deputado federal e o Ve- 
reador André Paulino para 
deputado estadual, correndo 
por fora Jomar Fernandes apa- 
rece com favorito por ser o 
único candidato de esquerda ( 
PT) a concorrer uma vaga 
para Assembléia Legislativa. 
Nesta eleição do ano que vem, 
temos que eleger pelo menos 04 
deputados federais e 06 depu- 
tados estaduais, caso contrário 
.ficaremos mais uma vez sem 
representatividade, tanto na 
Camar a Federal como na 
Assembléia Legislativa. 

Comentando a revolução econômica 

Entre linhas 

■ Jairo Oliveira Secretário da Infraestmtura, tem aparacido 
no cenário tupiniquim em virtude das obras de saneamento que 
estão sendo realizadas em nossa cidade. Jairo Oliveira esteve 
recentemente em Belém do Pará onde foi ver os trabalhos de 
macro drenagem que estão sendo feitos na bacia do una. Voltou 
maravilhado. 

■ Hoje o nosso Jornal Capital conta com os trabalhos do 
competente Jornalista Colo Filho, um dos mais renornados de 
nossa região. A mudanças realizadas por ele já surtem efeitos 
positivos entre os leitores. Competente e polêmico, Coló Filho 
deve assinar uma coluna brevemente. Voce não perde por espe- 
rar. 

■ Uma pequena reflexão: Procure fazer de cada momento de 
sua vida jovem um sonho, e deste sonho uma realidade, então 
serás fe l i z pense nissso. 
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Da Redação 

Concordo em gênero, 
número e grau que desde 

que desceu das árvores, o 

homem encarou o proble- 
ma da sobrevivência, não 

como um indivíduo, mas 

como membro de um gru- 
po social. A continuidade 

de sua existência ê teste- 

munho de que ele conse- 

guiu resolver o problema: 

mas a continuidade tam- 

bém da carência e da mi- 
séria, até mesmo nas mais 

ricas nações, é evidência 

de que essa solução foi, no 

mínimo, parcial. 
No entanto, o homem 

não pode ser severamente 

censurado por seu fracas- 
so em construir um paraí- 

so na Terra. E difícil arran- 
car um meio de vida da su- 

perfície deste planeta. A 

imaginação se confunde 

quando se tenta pensar nos 

intermináveis esforços que 

devem ter sido 
despendidos nas primeiras 

domesticações de animais, 

na descoberta de semen- 

tes para plantio, no primei- 
ro trabalho de extração de 

minério. Na verdade, o ho- 

mem só conseguiu perpe- 

tuar-se por uma criatura 

socialmente cooperativa. 
Mas justamente o fato 

de o homem depender de 

seu semelhante tornou o 

problema da sobrevivência 

extraordinariamente com- 
plicado. O homem não é 
uma formiga, conveniente- 

mente equipada com ins- 

tintos sociais ao nascer. Ao 
contrário, ele parece forte- 
mente inclinado a ter uma 
natureza egocêntrica. Se 
suas forças físicas, relativa- 

mente fracas, o forçam a 
procurar cooperação, seus 

impulsos íntimos amea- 

çam o tempo a romper o 

trabalho em conjunto com 

seus companheiros. 

No livro a "História do 

Pensamento Econômico", 
Robert Heilbroner, destaca 

que na sociedade primiti- 
va, a batalha entre o 

egocentrismo e a coopera- 

ção é resolvida pelo meio 

ambiente; quando o espec- 
tro da morte pela inanição 

vive encarando uma comu- 

nidade de frente — como 

a dos esquimós —, a pura 

necessidade de assegurar 
a própria existência impele 

a sociedade a uma 

complementação coopera- 
tiva de trabalhos diários. 

Continua: "sob condições 

menos severas, dizem-nos 
os antropólogos, homens e 

mulheres realizam suas 

obrigações regulares sob a 
poderosa orientação das 

universalmente aceitas 

normas de parentesco e re- 

ciprocidade: em seu mara- 

vilhoso livro dobre os 

bosquímanos da África, 
Elizabeth Marshal 

Thomas descreve como 

um órix é dividido entre 
parentes e parentes dos 

parentes até que, no fim, 

"ninguém come mais do 
que os outros". 

Claro que essa preten- 
são tangível do meio ambi- 

ente ou essa rede de obri- 

gações sociais não lutam 
ombro a ombro, empenha- 

dos em tarefas diretamen- 

te ligadas à sobrevivência 

— sem dúvida quando 
dois terços da população ja- 

mais toca na terra, penetra 

em minas, constrói com as 
próprias mãos, entre em 
uma fábrica — ou quando 
reclamam que a união en- 
tre parentes desapareceu, 

a perpetuação do animal 

humano torna-se notável 
proeza social. 

Inteligentemente, 

Heilbroner afirma que é 

mais notável ainda se a 

existência da sociedade 

pender por um fio de cabe- 
lo. Uma comunidade mo- 

derna encontra-se à mercê 

de milhares de perigos: 
seus fazendeiros podem 

não produzir colheitas su- 
ficientes, seus ferroviários 

podem enfiar na cabeça de 

se tornar guarda-livros ou 

seus guarda-livros podem 

resolver tornar-se ferroviá- 

rios: se poucos puderem 

oferecer seus préstimos 

como mineiros, como peri- 

tos na pudlagem do aço, 

como candidatos a vários 

cursos de engenharia — 

em uma palavra, se algu- 
mas das milhares das 
entrelaçadas tarefas a se- 

rem desempenhadas pela 

sociedade não forem reali- 
zadas —, a vida industrial 

se tornará desesperada- 

mente desorganizada. A 

cada dia a comunidade en- 

cara a possibilidade de um 

colapso — não das forças 

da natureza, mas dos 

imprevisíveis desvios hu- 
manos. 

Imperatriz cresce e ain- 

da necessita de muitas 

transformações para entrar 
no novo milênio fortemen- 
te. Ao longo dos séculos, o 

homem encontrou apenas 

três caminhos para evitar 
a calamidade comentada 

por Heilbroner. Isto é, asse 

gurou sua continuidade or- 

ganizando a sociedade em 
torno de tradição, transmi- 

tindo as várias e necessári- 
as tarefas de geração a ge- 
ração, de acordo com os 

usos e costumes: os filhos 
substituem os pais, e, as- 

sim, o padrão foi sendo pre- 
servado. "No antigo Egi- 
to", diz Adam Smith, "por 

um princípio religioso, 

todo homem era levado a 

desempenhar a mesma 

ocupação que seu pai. e 

cometeria o mais terrível 
sacrilégio se mudasse para 

outra". 

Ainda hoje, o homem 
continua lidando com o 

problema da sobrevivên- 

cia de acordo com uma ou 
outra dessas soluções. 

Pois bem, a sociedade 

pode resolver o problema 
de maneira diferente. 

Pode usar o chicote das 

regras autoritárias para 

garantir que as tarefas se- 

jam realizadas. Claro que 

as pirâmides do antigo 

Egito não foram construí- 

das porque um empreitei- 

ro empreendedor enfiou 
na cabeça que iria cons- 
truí-las, nem os Planos 

Qüinqüenais da União So- 
viética foram feitos porque 
concordavam por acaso 

com o costume do toma- 

lá-dá-cá ou do interesse in- 

dividual. Tanto a União So- 

viética quanto o Egito 

eram sociedades autori 

rias; política à parte, eles 

asseguravam a sobrevi- 
vência econômica por 

meio dos decretos de uma 

autoridade e por castigos 
que a suprema autoridade 

aplicava em cada caso. 
O Brasil, apesar dos pe- 

sares, com o problemático 

quadro econôQmico, ain- 
da tem jeito. Basta o Go- 

verno Federal querer 

implementar reformas 
que vão de encontro aos 

interesses populares. 

Imperatriz, hoje, vi* 
dias melhores em face dá 
sua atual administração 

municipal. Obvio, que mu- 
dar uma cidade cheia de 

problemas por causa do 

desinteresse de governos 
anteriores, torna-se tarefa 

por demais espinhosa. 

O desespero humano 

por Wilson Filho 
Advogado criminalista e 

filósofo 

O homem é uma sínte- 
se, de finito, de temporal 

e eterno, de liberdade e 

de necessidade: ê em 

suma, uma síntese: uma 

síntese é a relação de dois 

termos. Sob esse ponto de 
vista, o "Eu" não existe ain- 
da. 

Numa relação de dois 

termos, a própria relação 

entra como um terceiro, 
como unidade negativa e 

cada um daqueles termos 

se relaciona com a relação, 

tendo cada um existência 
separada. no seu 

relacionat-se com ela. 

Assim acontece com 

respeito à alma, sendo a 

ligaçãol da alma e do cor- 
po uma simples relação. 

Se pelo contrário, a rela- 

ção se conhece a si pró- 
pria, a última que se esta- 

belece é o terceiro termo 

positivo e temos então o 
"Eu". 

Uma tal relação que se 
orienta sobre si própria, 

não pode ter sido 

estabelecida senão por si 

ou por outro. Se o foi por 

um outro, ela é sem dúvi- 

da um terceiro termo, mas 

esté é ao mesmo tempo 

uma relação: isto é, relaci- 

ona-se com terceiro ter- 
mo, mas este é ao mesmo 

tempo uma relação; isto é, 

relaciona-se com quem a 
estabeleceu. Uma relação 

desse modo derivada é o 

"Eu" do homem; uma re- 

lação que não é apenas con- 
sigo própria, mas com ou- 

trem. Disso provém as 

duas formas do verdadei- 
ro desespero. Se o nosso 

"Eu" tivesse sido estabele- 
cido por ele msmo, uma só 

existiria: não queremos 
ser nós próprios; quere- 

mos-nos desembaraçar do 
nosso "Eu" e não podería- 

mos ter a vontade deses- 

perada de ser nós mes- 

mos. 

O que essa fórmula, 

com efeito, traduz, é a de- 

pendência do conjunto da 
relação, que é o "Eu": isto 
é. a incapacidade pelas 

suas próprias forças de 

conseguir equilíbrio e re- 

pouso: isso não é possível, 

na sua relação consigo pró- 

prio, se não relacionar-se 

com o que pós, no conjun- 
to da relação. 

No desespero, a 

discordância sobre si pró- 
pria, é estabelecida por 

outrem, de tal modo que a 

discordância existindo em 
si reflete-se, além dela até 

o infinito na sua relação 

com o seu autor. 

Eis a fórmula que 

descrevre o estado "Eu", 
quando se extirpa comple- 

tamente o desespero: ori- 

entando-se para si próprio, 

querendo ser ele próprio, 
o "Eu" mergulha através 

da sua própria transparên- 

cia ate ao poder que o 

criou. 
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"Planeta Verde" 

Carlos Brito busca apoio para publicar livro 

Imperatriz é mesmo 
uma cidade que produz cul- 
tura o ano inteiro. Seus 
fazedores estão sempre 
anunciando novidades para 
o amante da cultura, seja no 
mundo das letras, das artes 
cênica, plástica ou da músi- 

" Seguindo o caminho de 
outras pérolas da literatura 
regional. Carlos Brito acaba 
de escrever um novo livro 
e espera apenas o momen- 
to para publicá-lo. coisa que 
ainda não fez em virtude de 
ainda não ler conseguido pa- 
trocínio. 

Carlos Brito já percorreu 
todos os caminhos em bus- 
ca de obter apoio financei- 
ro para fazer o pagamento 
da gráfica responsável pela 
impressão. Ale foi a Funda- 

ção Cultural de Imperatriz 
(Funculti), no entanto, sua 
luta não teve êxito. 

O escritor diz que não se 
desestimula e continuará fa- 
zendo contatos no sentido 
de levantar a verba neces- 
sária para publicação da sua 
nova obra. 

O novo livro de Carlos 
Brito tem o título de "Pla- 
neta Verde" e aborda ques- 
tões relacionadas ao meio 
ambiente, onde o autor faz 
uma verdadeira "viagem" 
aos mais belos locais de 
Imperatriz e outras cidades 
maranhenses, como por 
exemplo São Luís (capital 
do E sta d o) e C ax i as. 

De forma simples, po- 
rém sóbria narra fatos acon- 
tecidos quando ainda era 
garoto e brincava pelas ruas 

das cidades mencionadas 
cm,crônicas e poemas. 

E intenção do escritor fa- 
zer o lançamento de "Plane- 
ta Verde" até meados de ja- 
neiro de 98, data em que 
espera ter em mãos o recur- 
so necessário para pagar a 
grafica. 

Carlos Brito diz que 
"este livro diz respeito a fa- 
tos por mim vividos, os 
quais tentei relatar com a 
maior autenticidade possí- 
vel. Agora, uma vez edita- 
do. cabe ao leitor julgar o 
grau de satisfação do seu 
hábito de leitura e aos pro- 
fissionais da área fazer uma 
anájise critica". 

E certo que se descobre 
um mundo novo quando se 
lê uma obra e. refletindo 
sobre a mensagem que 
traz. pode-se vislumbrar a 
sua importância em relação 
a determinados aspectos da 
vida e desvendar os seus 
segredos. Assim, pode se 
enriquecer o cabedal de co- 
nhecimentos e embasar na 
cultura a sede de saber. 

O leitor deve, portanto, 
refletir sobre o conteúdo 
que assimila, criticando e 
sugerindo, e. assim, se o 
quiser, até oferecer subsídi- 

os ao aperfeiçoamento do 
livro. E toda contribuição ê 
valiosa para o aprimora- 
mento do projeto literário 
de qualquer autor. 

Na crônica "A incoerên- 
cia humana", pondera que 
se os homens não fossem 
tão incoerentes, as coisas 
estariam melhor para to- 
dos. Se não julgassem er- 
radamente os semelhan- 
tes. tudo seria diferente. 
São poucos os que pensam 
na vitoria do seu irmão, que 
realmente apostam na me- 
lhoria das condições de 
vida de modo global. 

Carlos Brito enfatiza que 
ainda há esperança. Ainda 
há tempo para concertar o 
coração daqueles que so 
procuram atiçar fogo no ca- 
minho dos humildes. Para 
abrir o coração e plantar 
nele a bondade e a carida- 
de. 

"O egoísmo faz da hu- 
manidade um poço de ódio. 
Um rio de vingança. Mas 
tudo isso tem jeito. Todo 
problema tem uma saída, 
As dificuldades sempre 
existirão, mas aos poucos 
podem ser superadas — 
desde que o homem se 
concilie consigo mesmo". 

observa, acrescentando 
que "os homens precisam 
se humanizar para alcançar 
verdadeiramente a plenitu- 
de existencial na face da 
terra. Devem repensar o 
modo de viver, corrigir há- 
bitos. ofertar um pouco de 
carinho aos mais carentes, 
estender a mão para os ne- 
cessitados". 

E por isso, que nunca é 
demais para se dizer que o 
Maranhão tem cultura e. 
para felicidade maior, tem 
Imperatriz. Uma cidade 
que respira cultura por to- 
dos os cantos. Claro que os 
artistas ainda se ressen- 
tem da falta de um apoio 
maior, expressivo, por par- 
te da comunidade. No en- 
tanto. o quadro começa a 
sofrer as mudanças tão al- 
mejadas. 

A Academia Imperatri- 
zense de Letras (AJL). tem 
dado importante parcela de 
contribuição para que o so- 
nho de transformara metró- 
pole tocantina num verda- 
deiro celeiro cultural da re- 
gião Norte/Nordeste. 

Para ter-se uma noção do 
amadurecimento do traba- 
lho de Carlos Brito, um pro- 
fessor estadual que, na be- 

leza das letras, busca soli- 
dificar o antigo projeto de 
efetivamente fazer parte do 
mundo das letras de Impe- 
ratriz, vem rendendo bons 
frutos. 

Em "Brincando com a 
bola". mostra a 
efeverscência da sua veia 
criativa. Diz que "aos 15 
anos, Zé Pretinho jogava 
bola como jogador experi- 
ente. Fazia da bola seu di- 
vertimento predileto. Nas 
redondezas do povoado, era 
o mais temido artilheiro. Na 
posição de centroavante, 
sabia fazer gols e driblar o 
adversário como poucos. Na 
tinha grandes conhecimen- 
tos das técnicas futebolísti- 
cas, mas tinha a sabedoria 
que Deus lhe deu e a expe- 
riência adquirida nos cam- 
pos de futebol. Por isso. en- 
quanto foi jogador nunca 
perdeu a sua posição". Trei- 
nava todos as tardes. Mas a 
cidade não possuía 
preparador físico, só mes- 
mo os próprios jogadores, 
que faziam pequenas corri- 
das em redor do campo, 
cada artilheiro o era por- 
que tinha o dom de prati- 
car o esporte", 

(por Raimundo Primeiro) 

Sanches vence "Conta Brasil" 

O jornalista e secretario 
do Desenvolvimento Inte- 
grado do Município (Sedin). 
Edmilson Sanches, ê um 
dos vencedores do concur- 
so literário "Conta Brasil", 
prêmio anual, que tem como 
objetivo principal, dar opor- 
tunidade àqueles que escre- 
vem e não editam devido a 
motivos tais como: falta de 
incentivo, desconhecimento 
do processo editorial, etc. 

Os trabalhos vencedores 
do festival estão publicados 
numa coletânea, que já faz 
sucesso em diversos cantos 
do País. 

O evento e promovido 
pela DGF Edições, de 
Ibirité, Minas Gerais, e con- 
ta com a participação de au- 
tores de varias cidades bra- 
sileiras. 

Fazem parte da coletâ- 
nea Deoclides Guimarães 
Filho, Edmilson Sanches. 
Ednêa Amáncio da Silva 
Rezenda, James Kelso 
Clark Nunes. Jussara 
Soareas Calóba. Maria 
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Valdelice Aves Leite e Vilor 
Rafael Monteiro Leitão. 

Edmilson Sanches ven- 
ceu o concurso com o traba- - 
lho "Crônica da mãe ausen- 
te". Faz uma homenagem a 
sua genitora, já falecida. 

O autor diz que "minha 
mãe morreu. Foi na quinta- 
feira, primeiro de agosto, 
sete horas da manhã. Dona 
Carlinda Orlanda Sanches 
tinha quarenta e nove anos. 
Nasceu sob o signo de Es- 
corpião. Gostava de futebol, 
era vascaína e desejava as- 
sistir a uma Copa do Mun- 
do. Também queria ir a 
Roma e, claro, ver o Papa. 
Católica, ia á igreja quando 
podia, mas estava com 
Deus sempre. So sabia fa- 
zer o bem. E bem feito. Des- 
confio de que a única coisa 
ruim que ela fez... foi fazer- 
me. Acho que sempre lhe 
dei menos do que ela dese- 
java — e dela sempre rece- 
bi mais do que merecia. Di- 
zem que mãe e filhos são 
só assim mesmo. 

Foram dois anos. ela 

carregando a sua cruz. E nos 
(Frahcisca Claudia, Carlos 
Magno. Júlio César, Wendel 
e eu), sequer podíamos di- 
vidir seu peso. sua dor. A dor 
é irrepartível (deixem pas- 
sar o neologismo). A dor 
que sentíamos era outra, fi- 
lial. A de mamãe, matriz. 
Uma dor tinha origem na 
doença; a outra, nascia da- 
quela dor. Dores diferentes; 
a dela. com certeza, maior. 
Sofria porque sentia dor, e 
sofria porque sentia por 
nós", 

A idéia dos editores é en- 
curtar ò caminho existente 
entre o publico de modo ge- 
ral e os autores novos e in- 
dependentes. Por outro 
lado. também promover o 
envolvimento cada vez 
mais de um publico maior 
em torno da literatura, cujo 
espaço vem sendo diminuí- 
do pelos meios mais aces- 
síveis que ela. 

O livro "Conta Brasil" e 
rico de sentimentos, imagi- 
nação e compostura literá- 
ria. individualmente cada 

autor (a) revela grande ca- 
pacidade. possível apenas 
aos possuidores do que cos- 
tuma-se chamar "talento". 

"Aqui discordemos so- 
bre cada autor por vez, acha- 
mos que o melhor comen- 
tário que se pode alcançar, 
a respeito do criador, são as 
características boas dos 
seus filhos. Os textos expli- 
cam seus autores", afirmam 
os editores no índice da 
obra. finalizando que "che- 
gou a hora e a vez dos no- 
vos contistas e cronistas bra- 
sileiros". 

Edmilson Sanches é um 
forte defensor da cultura 
imperatrizense. Por meio 
de seus esforços é que foi 
fundada a Academia Impe- 
ratrizense de Letras (AIL), 
da qual foi seu primeiro pre- 
sidente. 

Jornalista de visão críti- 
ca para os problemas que 
afligem o povo tocantino, 
ainda alimenta o sonho de 
montar um jornal de sua pro- 
priedade. 

(por Raimundo Primeiro) 
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Imperatriz Urgente 

Francisco do Vale 

Na 
decisão 

A Rádio Capital Am esta 
na decisão do Campeonato 
Brasileiro de 98. Os dois jo- 
gos entre Palmeiras e Vasco 
da Gama esta sendo aguar- 
dado com muita expectativa 
por parte de todos os torce- 
dores brasileiros. A primei- 
ra partida da decisão acon- 
tece no próximo dia 13 em 
São Paulo. A equipe do téc- 
nico Luis Felipe (Palmeiras) 
corre atrás de resultados 
como oconteceu na fase an- 
terior. Já o time carioca joga 
por dois empates. 

cíciojosé Reinaldo Tavares, 
a região tocantina, flagramos 
o lider do PSB no Maranhão 
adovago Lula Almeida na 
boca do túnel (no portão 
principal de entrada da resi- 
dência oficial do prefeito 
Sálvio Dino. De acordo com 
Lula Almeida, ele teria ido 
até a residência do prefeito 
da gameleira apenas para 
conversar com o prefeito de 
Senador La Rocque Alfredo 
Nunes, que por sua vez 
acompanhava a comitiva do 
governador. Coincidência ou 
não, o registro foi feito. 

principalmente a Sociedade 
Atlética Imperatriz, time con- 
siderado de maior rivalidade 
para os clubes considerados 
grandes da capital. 

Repercutindo II 
A repercusão da campa- 

nha contra os para-quedistas 
é das melhores. Lançada 
pelo lider do PMBD na Câ- 
mara, vereador André Pauli- 
no D' Albuquerque (Apa), a 

Lula 
Quem 

enganou? 
Esta é a pergunta que esta 

sendo feita nos meios de co- 
municação, e a população de 
Imperatriz. Principalmente 
os cronistas políticos que 
não ainda não sabem quem 
enganou a Polícia Federal. 
Quem enganou a PF?. Esta 
é a pergunta de 98. 

Confraternizações 
As empresas no ramo de 

Comunicação, Industria e 
Comercio, já estão se mobi- 
lizando no sentido de reali- 
zar suas respectivas confra- 
ternizações. O BIC - Balneá- 
rio Iate Clube, assim como 
grandes centros de lazer de 
Imperatriz vem sendo prepa- 
rado para uma grande con- 
fraternização entre seus fun- 
cionários. 

Almeida 
Abordado pela reporta- 

gem se estava na comitiva 
Lula Almeida fez questão de 
deixar claro que sua ida até 
a residência oficial foi apenas 
para tratar de assuntos com 
o também prefeito Alfredo 
Nunes. "Com este governo 
eu não tenho entendimentos, 
e muito menos acompanho 
comitiva" desabafou o presi- 
dente do PSB no Maranhão 
Lula Almeida. 

campanha caiu na boca do 
povo. Para o vereador a po- 
pulação de Imperatriz come- 
çou a abrir olhos no sentido 
de uma a atenção melhor 
para os candidatos da terra. 
E vamos fechar as portas 
para os para-quedistas. E ló- 
gico! Plim.Plim.P1im... 

De 

Campanhas 
E por falar em fim de ano. 

a PRF - Polícia Rodoviária 
Federal deverar lançar em 
breve a campanha educativa 
no trânsito. Nem mesmo as 
campanhas de prevenção a 
acidentes no trânsito vem 
evitando acidentes que aca- 
bam abalando sentenas de 
famílias em todo o mundo. 

Repercutindo I 
A insatisfação por parte 

dos moradores da Super 
Quadra 602. com relação a 
invasão dos marginais ao 
bairro vem aumentando a 
cada dia. Os elementos não 
poupam nem as residências 
que são guardadas por cães 
de raças, e vigilantes. As 
constantes ocorrências de 
tentativas de arrombamen- 
tos vem deixando morado- 
res apavorados. As tentativas 
vem ocorrendo 24 Horas. 

praxe 
Os assaltos praticados por 

elementos que sempre estão 
usando motos já é de praxe 
em Imperatriz. O assalto a 
agência do BEM (anexo a 
Prefeitura Municipal De Im- 
peratriz), até o momento não 
foi esclarecido. Após o assal- 
to a agência bancária, veio o 
assalto a agência central do 
Bradesco e a loja do Arma- 
zém Paraíba no calçadào. 
Iodos os dois últimos assal- 
tos também praticados pelos 
assaltantes motoqueiros. 

Apenas 
coincidência... 

Ainda por ocasião da vin- 
da do governador em exer- 

A um 
passo! 

O Moto Clube esta a um 
passo do título do Campeo- 
nato Maranhense de 97. Fo- 
ram várias as articulações e 
armações do presidente da 
Federação Maranhense de 
Futebol no sentido de derru- 
bar as equipes do interior, e 

Domingo 
Alegre 

O programa Domingo 
Alegre, realizado com a par- 
ticipação de escolas, entra de 
férias juntamente com todas 
as escolas, e só retorna quan- 
do começar o ano letivo de 
98. 

O programa deixa sauda- 
des. pois o imperatrizense já 
estava aocstumado a ligar a 
TV aos domingos e acompa- 
nhar a disputa dos colégios. 
Gincana Cultural levou co- 
nhecimento e discutiu temas 
polêmicos e atuais, como 
Hanseníase entre outros, ao 
longo de todo o período em 
que o programa foi ao ar 

Ondas curtas 

Por aqui o clima é de feliz natal. 

Boas festas e feliz ano novo! 

O velho Texeira esta madrugando. Não é nada mole! 

Tedy Vieira é da nova safra... 

A Safra Ouro, não é mesmo Badinho? 

E por falar em Badinho ele vem arrepeiando geral com... 

A caravana da safra Ouro. Vamos nessa garoto. 

Alfredo Varela não mais faz parte do quadro de locutores da Mira. 

Será o que aconteceu? 

O Jacaré acordou...Ou o Varela, vacilou! 

Progromoçoo de TV 

Canal 4 TV CRC 

04:00 Igreja da Graça 
05:30 Diário Rural 
06:00 Informecial 
Nutre-Shark 
06:30 Jogo Aberto 
07:00 Dia-a-Dia News 
07:30 Dia-A-Dia 
09:00 Coz. Maravilhosa 
da Ofélia 
09:30 Amaury Júnior 
10:55 Vamos Falar 

c/Deus 
11:00 Acontece 
ll:30Esporte Total 
12:00 CRC Realidade 
13:30Barra Pesada 
14:00 Supermarket 
14:30 Programa H 
15:20 Silvia Poppovic 
16:25 Brasil Verdade 
17:05 Novela - 
Maria Celeste 

18:15 Rede Cidade 
(local) 
19:00 Jornal 
da Band 
19; 30 Real idade 
19:55:30 Faixa Nobre do 
Esporte 
21:30Força Total - 
Missão Fatal 
23:30 Jornal da Noite 
00:00 Flash 

Canal 5 TV Capital 

06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Cidade Alerta 
08:00 Cidade Agora 
08:30 O Agente G 
09:30 O Mundo de 
Beakman 
11:00 Forno e Fogão 
11:30 Bola da Rede 

12:00 Imperatriz 24 Horas 
13:00 Thompson Mota 
14:00 Note e Anote 
16:00 Sessão Bang Bang 
17:40 Cidade Alerta - P 
Edição 
18:25 Cidade Alerta - 2° 
Edição 

20:00 Ratinho Livre 
20:40 Jornal da Record 
21:30 Campeões de Audi 
éncia 
23:30 Paixões Perigosas 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdade 

Canal 7 TV Difusora 

06:00 Coronel Sebastião 
07:00 Bandeira 2 
08:00 Bom Dia & Cia 
(com Eliana) 
10:00 Muppet Babies 
10:30 O Fantástico 
Mundo de Boby 
11:00 Família Adams 

11:30 A Pequena Sereia 
12:00 Moreira Serra 
Especial 
12:30 Aqui Agora 
Maranhão 
13:30 Aqui Agora 
14:30 Cinema em Casa 
16:30 Chapollin 

17:00 Chaves 
17:30 Passa ou Repassa 
18:00 Colégio Brasil 
18:50 TJ Brasil 
19:40 Maria do Bairro 
21:00 Programa Livre 
22:00 Ossos do Barão 
22 :45 Curvas Perigosas 

Canal 10 TV Mirante 

Não forneceu a programação 

Canal 13 TV Nativa 

IHrOO THemanhã 
06:30 Igreja da (Taça no Pir 
07:30 liscola Bíblica na TV 
06:00 I lome Shopping 
06:15 Sailor Moon 
06:45 Samurai Warriors 
09:30 (impo Imagem 
10:30 Shuralo 
10:55 Feras do Carnaval 

11:00 Manchete Fspor 
11:30 Fdição da farde 
12:15 TV Alternativa 
13:45 Fulsal - Ao Vivo 
15:45 Papa Tudo 
16:00 (impo Imagem 
16:55 Fsqnenfando os 
famborins 
17:00 Sessão Animada 

iva 17:15 Sailor Moon 
17;45 Samurai Warriors 
16:15 Shurato 
16:45 ()s Cavaleiros 
do Zodíaco 
19:35 Na Rota do Crime 
20:05 Jornal da Manchete 
21:30 Mandacaru 

Canal 21 TV Tocantins 

05:00 Padrão.Técnico 
05:30 Alfa e Ómega 
05:55 Minutos de Deus 
06:00 Programa 
Amara] Reis 
07:00 Igreja da Graça 
08:00 Cartoon Mania 
10:00 Programa 
Au d rey Barbosa 

ILOOPrograma 
Clélio Silveira 
11:50 Mesa Redonda 
12:20 Ponto de Encontro 
13:00 Cadeia com Canário 
13:45 Interpró - 
Telemarketing 
14:00 Mulheres 
17:00 Eli Corrêa 

18:00 190 Urgente 
(com Wagner Montes) 
19:30 CNT Jornal 
(com Lei Ia Richers) / 

20:15 Série Hardball. 
Forca Bruta 
21:10 Juca Kfouri 
22:00 Super Sessão 
00:00 Fim de Noite 

T 

HOROSCOPO TRANSCENDENTAL DO TIBETE - 

PROr ZEN 

Q Leà0 Sagitário 
Aries 

bxercite o corpo o a incnl 
para diminuirá ansiendadc. el 
pode ser prejudicial. 

1 m pouco de aventura este Se você tomar a atitude certa 
mês pode ser fundamental para você vai se aproximar da pesso; 
sua vida. fome a iniciativa. Que você ama. Tome a iniciativa 

Touro 

Se voce continuar em dar lo- 
ni) 

Virgem ^ Capricórnio 

dos os passos ao mesmo tempo, 
não li'nha duvidas, você se atra- 
palhará. 

A agressividade vai esta no seu 
sangue este período, fome 
cuidade para não atrapalhar os 
momentos a dois. 

Atitudes positivas trarão me- 
lhores resultados em seus pro- 
jetos. Dê o melhor de si. 

n 
Gêmeos n Libra 

xW\ Aquário 

Tudo poderá dar certo, : 
você se harmonizar com os col 
gas de trabalho e de outras rei 
çôes. 

Os resultados dos seus • 
ços profissionais vão surgir 
Se precipite. 

sfor- 
\ào 1 m amigo na hora certa, ser 

de grande auxilio. Acredite. 

Câncer 
ni 

Escorpião 
© 

Peixes 

sucesso profissional vai chegai 
Aguarde. 

Confie em seu tino profissh 
uai e realize seus investimento; Se você agir sem se precipitar. h"',ain;. ^ s,'r agressiva com 

- sua tamiha no dia de hoje, 
escorpiniana. I se e abuse do azul '^s chances de"vitórias são gran 
e o branco. (1< 

laboratório 

Dr. Clésío Fonseca 

E.-Mail: drclesin @ aeronet.com.hr 
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Capital Social 

  Linda Veloso 

d ovo Vi suai 

í^iossa cj ove mo dona resolveu mudar o visual. Depois de tantos anos, 

fez um corte lastanfe Leio nos caLefos. 

/ oi uma ótima, \ceriou em cheio, pois remoçou Ias tante e ficou 

Lehssima ! 

Sei. 

m V 

rae 

f oi rru rt rada no ultimo domingo a IV ! enerfo - t eira de Díegócios 

da Degiao locan tina. 

/I conteceu no Ju, ara OuL e contou com a presença de vários 

expositores do Maranhão, Diauí, Ceará, Dará, São Paulo, C- oiás e 

Toe anfins. Com a feira, o Sehrae - Maranhão, espera negócios 

eguivalentes a 600 mi! reais. 

•. ...*iÊaít*éíáí&£d^ 

Casa! bastante simpático, Pv / uís e Craciete Salani, feliz com 

o grande sucesso de sua escola Dei Damhini, neste ano de 97.. 

Festa Dei Damt ini 

f oi de muito horn gosto a festa dos doutores do /\DC da Casa Dei 

Damhini. .Craciete Sala du lane, como ó muito caprichosa, mais uma vez 

encantou os convidados com a Leia decoração. 

Cl ova ictacJe 

'\ honila / nseda Diguene trocou de idade no último li na! de semana. 

D para comemorar a data, o ex-governador Difamar Diguene e d^enira 

prepararam uma líg festa com tudo gue a aniversariante tinha direito. 

C| - lá compareceram os familiares e a galera de sua geração. 

Czi/rsc 

Tudo indica gue o bailarino Cadinhos de Jesus, gue fez 1 

suo exibição na noífe dc Dacú de Curo, deverá voltar a nossa 1 

< idade para proferir curso de dança. 

Logo que tudo esteja organizado, divulgaremos uma nota 1 

para os a mtates. 

/—V , i 

O ca 

t^asseanac 

sal Tduardo e Sih ana Mdone se encontra na citg 

revende at nigos e familiares. Junto com o casa! os hei os filhos 

gue já esto to em ritmo de férias e escolheram a terrinha do D rei 

para goza r os bons dias de descanso. 

Bem vindos. 

I 

r 
I 

Cs amigos Cdeornr e \ Ida Chvia nos em ha/os da cifg, fc 

du a d os pela colunista. 

i 

m. 
* 

oram 

m 

/ <5 he/as amigas Maria José Wada e Tina, 

em evento social recente. 

CASA ESCOLA DEI BAMBINI 

xrcpni [V Excelência em educação infantil. 

r> Em 98 Laboratório de informática para crianças. 
Av. Bernardo Sayào, 1180 Três Poderes. 

' Tele fax: 723-3394 

Imperatriz - Maranhão 

ebel 

é barato 

Filial Açailândia 

Rua Desembargador 

Tácito de Caldas 

n0 129 - Centro 

Fone: (098) 738-4194 
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VTTRINNE 

  Roberto Oliveira 

Adeus a 

Maria Inès 

Sabóia 

O Maranhão e o Brasil, 
perdeu no ultimo dia 30. 
uma das mais bem concei- 
tuadas colunistas sociais do 
estado. Maria Inês Sabóia. 
tinha 70 anos, e trinta deles 
dedicados ao jornalismo so- 
cial. Ela também era uma 
das mais competentes as- 
sessoras de comunicação 
de instituições ligadas a cri- 

ança. onde dirigiu o Educan- 
dário Santo Antonio. Maria 
Inès. morreu no hospital 
I DI. de São Luis, e teve o 
corpo velado na sede da 
OAB. Depois ela foi transla- 
dada para sua terra natal. 
Independência no Ceará. Li 
ela teve mais dois dias de 
velório, e foi enterrada com 
honras de uma filha queri- 
da. Maria Inès deixa órfão, 
muitos filhos do Educandá- 
rio. que preferia chamá-la 
de tia Inès. muitos destes já 
estão bem de vida. e chora- 
ram a morte da mulher, 
amiga, profissional e acima 

de tudo. mãe. 

Academia 

tem novas 

obras 

Tudo deverá ocorrer 
como o programado, e se 
assim o for. a Academia Im- 
peratrizense de Letras lan- 
ça no próximo dia 11. os li- 
vros Clarindo Santiago, de 
Sálvio Dino; Meu Pé de Ta- 
rumã Florido. deWaldemar 
Gomes; Arpejos em Tom 

% 

ü 
i # 

Ü m 
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Com uma cerimonia simples., a AIL lança mais quatro livros 

11: Ü m 

m m 

mm 
ííísai: 

í: : 

^ Mi 

:':'T 

i 
i 

mm. .. 
mm 

Vitima de edema pulmonar, morre a 

colunista Maria Inês Sabóia. 

Menor, de Benedito Batista 
e Rua do Porto de Lourival 
Serejo. Na oportunidade 
também será empossado o 
mais novo imortal. Walde- 
mar Gomes Pereira. Com 
esta programação, a Acade- 
mia fecha seu leque de pro- 
gramação para 97. e.já anun- 
cia o calendário de 98. 

Nova fase 

de Vera Fischer 

No ultimo dia 20. o Rio 
tremeu na pré estréia do fil- 
me Navalha na carne, de 

Vai ser 

agora 

E o CD , Vela ao vento, 
que Elton Jhon homena- 
geou a princesa Diana, de- 
verá chegar este mês às lo- 
jas do Brasil. Este foi um 
dos maiores sucessos do 
ano. e estourou em toda a 
Inglaterra, Estados Unidos 
e outros paises do mundo. 
Por aqui. enquanto o tra- 
balho não chega, os bra- 
sileiros se deliciam com a 
primeira versão que hom- 
enageou a atriz Mery 
Moore. Pelo que se espera 
do trabalho, os fãns de El- 
ton John e Diana, terão que 
desenbolsar no minimo 
trinta reais para ter a obra 
em suas casas. A renda 
com a vendagem do CD. 
vai para as obras apoiadas 
por Diana. 

Eleições 

Neville D Almeida. A estre- 
la maior, claro, foi Vera Fis- 
cher. que. vestida de verme- 
lho. mais uma vez esbanjou 
beleza. Vera está agora 
aguardando a estréia da 
peça gata em zinco quente, 
que estréia em São Luis, 
mais guardou segredo a 
cerca do futuro profissional 
da filha Rafaella. que faz 
uma pequena participação 
no filme. 

Finalmente acontecem 
hoje as eleições no salão 
nobre do juçara Clube, da 
AIRT. Depois de muitas 
idas e voltas e brigas de 
bastidores, finalmente de- 
cidiram por chapa única, a 
encabeçada por Josué 
Moura, um bom nome. e 
também o que mais possui 
capacidade de ser eleito. 
Depois das eleições, que 
devem durar todo o dia de 
hoje. ã noite acontece um 
coquetel de confraterniza- 
ção entre os profissionais 
da comunicação. 

ir 

Lembre 

Doar sangue é um ato 
de amor a vida e ao próxi- 
mo. Procure o Hemomar. 
Uma campanha de consci- 
entização da necessidade 
de dar um pouco ao próxi- 
mo. daquilo que nunca fal- 
ta. Um abraço e até aman- 
hã. 

r 

FORTALEZA 

AÇAILÂND1A 

PARAGOMINAS 

A 2000 

Ü ü 

DOM ELISEU 

IÉ PALMAS 

Saídas para 

PALMAS 

BELÉM 

FORTALEZA - 

SÃO LUIS 

TERESINA - 

08h00 

20h30 

08h20 / llh30 / 21h00 

09h20 / I3h00 / 19h30 

08h20 / 1lh30 / 21h00 

Nosso destino é estar com você! 

Oferecer sempre o melhor. Esta é a meta de 
trabalho que nós da APARECIDA seguimos 
diariamente, durante estes nossos 25 anos de 
estrada. 

A renovação constante de veículos e serviços, 
aliada a experiência de nossos profissionais 
adquirida a cada quilômetro percorrido fazem da 

APAPEODA uma empresa sempre inovadora. 
Ônibus novos, ambiente agradável com ar 

condicionado, água mineral e atendimento perso- 
nalizado para pessoas especiais como você. 

Sempre com pioneirismo, lançamos a primeira 
SALA VIP do estado do Maranhão no terminal 
rodoviário de São Luis. 

Em breve estaremos ampliando este 
serviço também para outros terminais. 
Na sua próxima viagem, vá de dP/lREGD/l. 

Temos certeza que você gostará tanto, 
que nem vai querer sair do nosso ônibus. 

A9A9EQÜA 

.. --- 

Reservas de passagens 

721-5687 
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O herói 

O presidente FH em sua 
estada em Londres, foi de- 
positar flores no túmulo de. 
Lord Cochrane na Abadia 
de Westminster. Em segui- 
da. acompanhado de Dona 
Ruth tomou chá com a Rai- 
nha-Mãe. Elizabeth 1. 

Tudo bem. Em principio, 
ninguém é contra a liturgia 
de flores para ilustres ante- 
passados. Também nin- 
guém é contra saborear um 
gostoso chá servido na Casa 
Grande do Reino Unido. 

Gesto de elegância em 
determinadas ocasiões de- 
vem ser cultivados. Engran- 
decem nossos foros de povo 
civilizado que sempre man- 
teve boas relações diplomá- 
ticas com nações da maior 
respeitabilidade. 

Justifiquemos o registro 
de todo esse relaxante rapa- 
pé na colmcia da abelha- 
mestre britânica. Nós daqui 
da província não morremos 
de amores pelo lorde, ja- 
mais morreremos. Temos a 
nossa razão. Histórica- ra- 

zões. 
O sempre lembrado prof. 

Rubem Almeida nas costu- 
meiras rodas de alunos, 
logo após o bater da cirene 
na sala de aula - dizia-nos 
que Corhrane deveria ter 
nos anais da História do Ma- 
ranhão o titulo de - "persona 
non grata ". Em sua ira san- 
ta contra o gringo de altos 
galões o saudoso Rubão. 
com requeza de detalhes 
contava que ela. lá no alto 
mar, ancorado na baia de S. 
Marcos considerou S. Luis 
presa de guerra; apoderou- 
se de todas as propriedades 
dos portugueses fora da ci- 
dade; reputou boa presa os 
escravos que guardavam a 
ilha; boa presa milhares de 
arrobas de pólvora do go- 
verno/ boa presa as merca- 
dorias que estavam na alfân- 
dega; boa presa os navios 
ancorados no porto e mais 
centenas de contos de reais 
do tesouro maranhense. 

Dizia-nos ainda nervoso 
e revoltado o mestre de va- 

rias gerações que a própria 
Junta Governativa, após as 
guerras da indepedéncia 
rejeitou tão inominável as- 
salto ao nosso patrimônio 
público. 

Sobre o assunto, o 
emérito professor Mário 
Meirelles. o nosso maior 
historiador vivo afirma com 
autoridade: "A tais extre- 
mos de pirataria chegou o 
mercenário almirante in- 
glês que a Junta não 
obstante as cincurtàncias. 
oficiou-lhe protestando e 
ressaltando que não estava 
absolutamente numa cida- 
de conquistada e que os 
bens que estava conside- 
rando boa presa pertenci- 
am a província.■" 

E conclui o mestre 
goncalvino: "Pedro 1 ainda 
lhe deu o título de Marqu- 
ês do Maranhão !... A ele 
que nenhuma participação 
teve nas lutas que então se 
travaram nointerior da pro- 
víncia como ressalta Hélio 
Viana comentando a Histo- 

"Acho importante 

voltar ao passado" 

Nev Matoqrosso 

O cantor Ney 
Matogrosso acaba de che- 
gar de uma turné internaci- 
onal que o levou a Portugal. 
Alemanha e Suiça. com o 
show "Um Brasileiro", e ja 
está pronto para. novamen- 
te. pôr os pes na estrada. 
Desta vez em terras brasi- 
'riras. A partir de março, ele 
" ái percorrer boa parte do 
País apresentando "O Cair 
da Tarde", mesmo nome do 
último CD. onde canta mu- 
sicas de Villa-Lobos e Tom 
Jobim, além de cantigas de 
serestas. A estréia está pre- 
vista para o Teatro Munici- 
pal de São Paulo. Enquanto 
março não chega, ele diri- 
ge um espetáculo sobre as 
irmãs Batista (Linda e 
Dircinha). ainda em fase de 
ensaios, e escolhe o reper- 
tório jiara o próximo disco, 
só com músicas inéditas. 

Não se deve. porém, es- 
perar modismos desse tra- 
balho. Nem se surpreender 
caso ele resolva, mais uma 
vez. resgatar do fundo do 
baú um compositor esque- 
cido. como faz desde que 
lançou "O Pescador de Pé- 
rolas". disco que considera 
um marco em sua carreira. 
"Fiquei muito tempo sem 
contrato só para não ter de 
me submeter á indústria 
fonográfica", diz Ney. que 
descarta o vínculo por lon- 

m 

^VSv 
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go tempo com uma gravado- 
ra. 

"Contrato longo é ilusão". 
O que garante o artista é um 
bom trabalho, a identificação 
do público", assegura ele, que 
aos 56 anos gosta de se defi- 
nir como "uma pessoa adian- 

íx SííS 

ria da Independência do 
Brasil, de Vernhagem, 
quem. por sua vez, o quali- 
fica de insaciável, pois seu 
único ídolo era dinheiro. 

Gondim da Fonseca, ou- 
tro estudioso do nossa pas- 
sado falando do tal lorde ex- 
clama; "Cochrane abraça a 
vida aventurosa desde que 
em 1814 se vira condenado 
em Londres por fraude, ex- 
pulso do parlamento e en- 
carcerado durante doze 
meses." 

Eis aqui em largas pince- 
ladas o perfil do Marquês 
que, segundo um nosso 
bem amado escritor, tam- 
bém nos iluminados salões 
da província fez "misérias" 
entre as belas madamas... 

Agora, num gesto dito de 
boa diplomacia FHC ofere- 
ce flores a quem nos jar- 
dins da ilha dos amores so 
deixou espinhos. 

Recaiamos, ainda que 
entre esses rapapés londri- 
nos. as autoridades do Rei- 
no Unido, encantadas com 

a bela lábia de FHC tenham 
confudido as coisas ou co- 
metido um lamentável lap- 
so. Como assim? Ora, os 
mandachuvas da velha 
Eurora são donos de come- 
ter inperdoáveis enganos. 

Outro dia o presidente 
da França. Jacques Chirac 
numa solenidade, trocando 
as bolas, chamou Fernando 
Henrique de presidente do 
México. 

E daí? Daí que as autori- 
dades inglesas, através de 
macios gestos (quem 
sabe?) podem ter insinuado 
a FH que seria uma boa 
pedida para a Inglaterra 
ergue-se uma estátua do 
lorde na cidade, agora con- 
siderada - Patrimônio da 
Humanidade. Em função 
dos famosos lapsos os in- 
gleses podem pensar que 
na realidade o almirante 
prestou mesmo relevantes 
serviços ao Maranhão c ao 
seu povo. 

Você já imaginou, caro 
leitor, o porta voz presiden- 

por Sálvio Díno 

ciai com aquele jeitão todo 
milífluo dizendo para nós 
outros, daqui da província: 
Já não se levantou um gi- 
gantesco monumento em 
homenagem a Lampião, 
por que não um outro para 
o herói das guerras da in- 
dependência? 

Seria também, pitoresco 
ouvir-se o trator Serjão ex- 
clamando alto e a bom som: 
Povo maranhense, hoje, 
prestamos uma justa home- 
nagem ao ilustre homem 
do mar que no passado já 
comungava com os ideais 
do neoliberalismo que ini- 
ciou em terras nacionais o 
solutar processo de 
privatização dos bens alhei- 
os, considerados boas pre- 
sas. 

Não me lembro onde, 
mas que li. li mesmo este 
jóia pensamentahTem he- 
róis que. se nascessem na 
obscuridade. nada mais se- 
riam que fascínoras e, em 
lugar triunfo teriam em 
recom pensa o patíbulo. 

Comércio espera aquecimento 

de vendas no Natal 

iir T 

te de seu tempo". Sem 
medo de se tornar um 
sexagenário. Ney espera 
chegar aos 70 anos com a 
mesma voz límpida e forte 
impulso criativo que o man- 
tém em cena a época do 
grupo Secos E Molhados. 
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Presença de consumidores promete reaquecer o comércio 

O calçadão, maior área 
comercial de Imperatriz, 
deverá ser "invadido" por 
um batalhão de consumi- 
dores para as compras de 
Natal e ano novo. 

Segundo o CDL- Clube 
dos Diretores Lojistas, 
este ano apesar do impac- 
to provocado pelo pacote 
econômico do governo 
lançado recentemente 
para garantir o Real, as 
vendas devem ter um cres- 
cimento na ordem de 10 a 
15% em relação ao mesmo 
período do ano passado. 

E para chamar atenção 
do consumidor, o comér- 
cio investe alto na propa- 
ganda. elaboração de pro- 
moções de fim cte ano, 
bem como na alteração do 
horário de atendimento, 
que a partir do próximo 

fim de semana se estende- 
rá até as 20hs do sábado e 
a partir do final de semana 
subsequente, também na 
manhã de jlomingo. 

Preocupado com o au- 
mento da jornada de traba- 
lho que "sobrecarregará" 
os comerciários, o sindica- 
to da categoria busca junto 
aos patrões alternativas 
para compensar os empre- 
gados pelo esforço extra 
exigido nesta época. 

Enquanto se vive a ex- 
pectativa do que pode ser o 
Natal e Reveilon. o comér- 
cio de Imperatriz, ainda 
mostra sinais de quem len- 
tamente caminha para um 
reaquecimento, por demais 
desejado para quem tem de 
pagar o décimo terceiro sa- 
lário. uma obrigação traba- 
lhista. que beneficia o fun- 

cionário e em momentos 
recessivos, sufoca o em- 
pregador. 

O comércio de importa- 
dos R$ 1,99, respira alivia- 
do. Em um curto período 
de tempo, este ramo pra- 
ticamente virou epidemia 
e fatura bem. 

Na onda do importado 
barato, o consumidor vem 
fazendo preferência pelo 
preço e esquecendo a qua- 
lidade nos produtos que 
terminam por sair cáro 
quando apresentam pro- 
blemas e não tem garantia. 

O movimento nos 
Shopings Centers, tam- 
bém mostra bons sinais, 
mas os produtos populares 
são os que mais prometem 
render lucro a exemplo do 
que se registrou nos anos 
anteriores. 

Ti IT iil 
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Sociedade em Evidência 
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Solanjje Pereira (TV Cidade) Kenedy Gomes (TV Tropical) e 

Jota Silva (Jornal A Tribuna) 
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Fátima Francisquetto, Silvia Gomes e Raimundinha Cordeiro 
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Ml MAS BRASIL 

A EMBALAGEM 

DO SEU CORPO 

Exclusivo das Marcas ZOOMP - FÓRUM 

ALEGGRI - FOURTEEN. 
Revende Taupys, Octopussy e Modinha. 

w 

W'- rm 

i 

H 

Destaque hoje para Luciana Rodrigues, esposa do diretor Narci- 

so Pires, que aniversariou na segunda-feira e recebe os parabéns dc 

toda a equipe do Jornal Capital. 
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Flash \ 

Back 

O pirata 

Jair Teles, qui 

foi a sensação 

do carnaval 

■ deste ano na 

WÊÊÊÊÊf 
Cidade do 

Ferro. 
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RUA BONAIRE, 307 - FONE (098) 738-1086 - AÇAILÂNDIA 

Morais Madeiras e Materiais 

para Construção Ltda 

' Bernardo Sayao, 1 780 - Centro - Fone (098) 738-1990-Acailândia-MA 
CEP 63926-000 
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Plano Geral 

  Raimundo Primeiro 

Fazendo 
mudanças 

O novo Conselho Nacio- 
nal de Educação (CNE) — 
criado pela Lei 9.131. de 
dezembro de 1995 e que é 
presidido pelo mestre em 
Medicina Social e doutor 
em Medicina Preventiva. 
Hésio de Albuquerque Cor- 
deiro - tem atribuições es- 
pecificas de 
assessoramento ao Mec 
como no antigo Conselho 
Federal de Educação, mas 
sofreu mudanças significati- 
vas que agora, depois de 
quase dois anos de vida. 
vêm aparecendo com os 
resultados positivos dos tra- 
balhos. Apesar disto, o CNE 
foi criticado recentemente 
e acusado de sofrer influên- 
cia política. Ao comentar o 
fato, o professor Hélio Cor- 
deiro lembra que o novo 
Conselho assumiu um com- 
promisso de contribuir com 
a competência técnica de 
seus conselheiros para a 
revolução educacional tão 
desejada pelos educadores 
d- 'ais. "Estamos traba- 
lhando para cumprir as ex- 
pectativas do governo c da 
sociedade. Atuamos como 
órgão do Estado, sem dis- 
criminação polilico-par lida- 
ria de qualquer natureza, 
•enfrentando pressões 
clientelísticas e poderosos 
"lobbies". O CNE reflete 
um estado atual de amadu- 
recimento". ressalta. 

Para se ter uma idéia dos 
bons resultados alcançados 
pelo novo CNE, dos 4 mil 
processos que já tramita- 
vam na CES — Câmara de 
Educação Superior, há cer- 
ca de três anos. herdados 
do Conselho anterior, mais 
d'- tâ mil já foram examina- 
dw-e resolvidos em menos 
de um ano e meio. Segun- 
do o presidente da CES. pro- 
fessor Efrem Maranhão, a 
agilidade veio como 
conseqüência de um traba- 
lho base. "Ficamos mais de 
um ano e meio discutindo e 

definindo linhas de consen- 
so a serem utilizadas no tra- 
balho. enquanto isto, sus- 
pendemos o recebimento 
de novos processos e anali- 
samos os que já estavam no 
Conselho". Outro ponto fa- 
vorável, ainda segundo ele. 
foi a transferência das Co- 
missões Técnicas de análi- 
se de processos para a 
SESu (Secretaria de Ensi- 
no Superior do Mec). "Ago- 
ra. estes já vêm trabalha- 
dos do ministério, facilitan- 
do a análise pela CES". es- 
clarece. 

E suas 
atividades 

As reuniões do CNE 
acontecem, ordinariamen- 
te, a cada dois meses e suas 
Câmaras (Educação Supe- 
rior e Educação Básica) re- 
unem-se mensalmente, 
ocasião em que são apre- 
sentados os pareceres emi- 
tidos para os processos ana- 
lisados no período. 

As atribuições do CNE 
englobam, o exame e a 
contribuição referentes aos 
parâmetros curriculares 
nacionais, até a implantação 
e operacionalização da Pec 
(Projeto de Emenda à Cons- 
tituição) 233, um passo im- 
portante no processo de 
descentralização, com im- 
plicações positivas para o 
uso dos recursos a serem 
geridos diretamente pelas 
escolas. Se implementadas 
de forma harmonisa entre 
os governos estaduais e 
municipais, tais implicações 
regulamentam e facilitam o 
aporte de recursos já esta- 
belecidos pela Constituição. 

O novo Conselho, segun- 
do seu presidente esta em- 
penhado em contribuir efe- 
tivamente no aprimoramen- 
to das diretrizes e objetivos 
da Educação e de sua coe- 
rência com os parâmetros 
curriculares nacionais, 
acompanhando a 
descentralização de recur- 
sos e das ações pedagógi- 

cas para a melhoria da 
qualidade do ensino, 
apostando na formação 
adequada e na atualização 
permanente do magisté- 
rio. "Nos envolvemos com 
as universidades e a refor- 
ma das licenciaturas, 
apoiando as iniciativas 
permanentes á distância", 
destaca. 

Ensino 
superior 

"Com relação à educa- 
ção superior", salienta o 
professor Efrem Mara- 
nhão. "é competência do 
Conselho oferecer suges- 
tões de critérios e proce- 
dimentos para a autoriza- 
ção e reconhecimento de 
cursos ministrados por 
universidades e institui- 
ções isoladas; avaliação de 
qualidade de ensino e do 
desempenho institucional: 
e credenciamento e 
recredenciamento de ins- 
tituições de ensino supe- 
rior. 0 CNE estará asses- 
sorando e acompanhando 
a avaliação da educação 
superior, através de resul- 
tados e de relatórios de- 
correntes do uso de múl- 
tiplas metodologias e de 
procedimentos diversifica- 
dos. entre os quais os exa- 
mes nacionais, as avalia- 
ções institucionais e indi- 
cadores qualitativos e 
quantitativos do desempe- 
nho". explica. 

Quebra 
molas 

Moradores da rua Luís 
Domingues. trecho com- 
preendido entre Pernam- 
buco e Bahia, estão pedin- 
do a construção de um 
quebra-molas como forma 
de evitar o registro de aci- 
dentes automobilísticos 
com vitimas fatais. Naque- 
le ponto da importante ar- 
téria do Centro da cidade, 
motoristas dirigem em 
alta velocidade até mesmo 
em plena luz do dia. 

Em cima do lance 

L oroada de êxito a segunda etapa da quarta edição do programa "Sábado Cidadão", 
dia 6, na \ ila Redenção. Estiveram presentes, o prefeito Ildon Marques, o senador 
Edison Lobão, o secretário de Governo do Estado, João Alberto, o presidente regio- 
nal do PMDB, Remi Ribeiro, secretários rríunicipais, vereadores e convidados especi- 
ais. 

O senador Edison Lobão demonstrou interesse em continuar sendo parceiro da 
Prefeitura Municipal na realização do "Sábado Cidadão". "E a festa da cidadania", co- 
mentou. 

Tem eleição, hoje. para escolha da nova diretoria da Associação de Imprensa da 
Região Tocantina (Airt). A programação tem como palco o Salão Nobre do Juçara 
Clube e será fechada com grande festa, as 20h. 

O comércio local começa a respirar melhor em face das vendas que antecedem ao 
período natalino. 

Associação de Imprensa 

elege hoje nova diretoria 

Tudo pronto para a elei- 
ção que vai apontar a nova 
diretoria da Associação de 
Imprensa da Região Tocan- 
tina (Airt). Só terá direito 
ao voto o associado que fez 
o seu recadastramento até 
o dia determinado pelo es- 
tatuto da Airt. 

O pleito será realizado 
nesta quarta-feira, das 08h 
ás 17h. no Salão Nobre do 
Juçara Clube. Espera-se a 
presença em peso de 
comunicadores de Impera- 
triz e municípios 
circunvizinhos, caso de 
Açailándia e João Lisboa. 

O jornalista e ex-presi- 
dente do Sindicato dos Jor- 
nalistas de Imperatriz 
(Sindijori). Josué Moura, é 
apontado como o próximo 
presidente da entidade. Fi- 
cará á frente da Airt duran- 
te o biênio 97/98 e anun- 
cia uma série de mudanças, 
a fim de poder aproximar 
os profissionais de impren- 
sa desta parte do Estado. 

"Olha. nosso objetivo é 
incrementar e fazer forte as 
atividades desenvolvidas 
por nossa associação. Até 
o presente momento, ain- 
da não conseguimos torna- 
la gigante no que diz ao 
cumprimento de seus ver- 
dadeiros objetivos", co- 
mentou Josué Moura. 

Uma das primeiras mis- 
sões da nova diretoria da 
Airt será organizar sua es- 
trutura, incluindo-se ái mu- 
danças no seu estatuto. 

Em reuniões, a chapa 
encabeçada por Josué 
Moura e Elson Araújo já 
colocou em discussão as- 
suntos considerados im- 
portantes ao bom anda- 
mento da entidade, como 
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Clélio Silveira entregará o cargo logo mais à 

noite em festa no Juçara Clube 

que a eleição for concluída. 
Depois, às 20h. será reali- 
zada uma movimentada fes- 
ta para comemoração da vi- 

por exemplo, a aquisição 
de um terreno para cons- 
trução da sede própria. 

"A construção da sede 
própria da associação deve 
ser encarada com muita se- 
riedade pela nova diretoria 
e. claro, por todos os asso- 
ciados". acrescentou. 

Festa 

A apuração dos votos 
acontecerá às 17h. assim 

tória e integração entre os 
filiados da Associação de 
Imprensa da Região Tocan- 
tina. 

"Estamos esperando to- 
dos os colegas e. sendo as- 
sim. acredito que hoje o dia 
vai ser de êxito para nos- 
sas atividades", concluiu. 
(RP). 

Trânsito no Mercadinho 

continua caótico 

O trânsito no Mercado 
Municipal Vicente Fritz, 
Mercadinho, continua proble- 
mático e sem contar, pelo me- 
nos por enquanto, sem provi- 
dências por parte das autori- 
dades competentes, sobretudo 
da 1" Circunscrição Regional 
de IVànsilo (1" Ciretran). 

A situação se complica ain- 
da mais, nas ruas Benedito 
Leite e Luís Domingues em 
face do estacionamento irre- 
gular de autocargas e carro- 
ças. 

"Não consigo entender o 
motivo de tamanha falta de 
interesse iior parle das autori- 
dades no que diz respeito ao 
anúncio de medidas que bus- 
quem melhoraro trânsito por 
aqui", debalou adona-de-casa 
Maria da Silva, que reside na 
região do logradouro ha 15 
anos. 

CONVOCAÇÃO 

DE EMPREGADO 

ANTONIO CARLOS DEL CASTILHO, 

situado à Rodovia BR - 010, km 1354 

- Coco Grande, Imperatriz - MA, 

convoca o Sr. LUIS FRUTUOSO 

GOMES DE ANDRADE, portador da 

CTPS n0- 89258 série 001MA, a 

retornar ao trabalho no prazo de 72 

horas sob pena de ser demitido, 

conforme Art. 482 Letra I do Decreto 

lei N- 5.452 da CLT - Consolidações 

das Leis Trabalhistas. 

Ag-o>ra em 

■fase ex per íunnieim ta I 
L 

na IhíMeririit 

Loja de Atendimento do 

Jornal Capital 

ligue 721-5349 ou vá pessoalmente à 

rua Maranhão, 826 - 

sala 03 - Mercadinho 
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Liga promove eleições 

Junta governativa náo irá concorrer 

Os dirigentes do futebol 
amador de 
Imperatriz,primeira e se- 
gunda divisões no próximo 
dia 20 deste mês irão esco- 
lher em votação o novo des- 
tino do futebol amador. 

A Liga ímperatrizense de 
Futebol que tem a frente a 
junta governativa composta 
pelo presidente Couraça, 
tesoureiro Edilson c diretor 
de futebol. Mangueira estão 
realizando um belo trabalho, 
inclusive voltaram os torce- 
dores nas arquibancadas do 
estádio municipal quando 
da realização dos jogos pro- 
gramados por ela. 

A junta governativa que 
entrou apos a queda do pre 
si dente Antonio Alves dos 
Santos ( Bareta). que não 
estava realizando um traba- 
lho voltado para o desenvol- 
vimento do esporte, deu 
outra podrào ao futebol ím- 
peratrizense que passou a 
ter credibilidade junto ao 
empresariado, dirigentes e 
torcedores. 

Os dirigentes dos times 
da primeira divisão em reu- 
nião com a junta, pediram 
que o presidente Couraça 
juntamente com Mangeuira 
e Edilson encabeçassem 
uma chapa para concorrer 
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IMarília Futebol Clube atuul campeão municipal 

as eleições da Liga que 
aconteçem dia 20. O presi- 
dente Couraça disse que já 
deu a sua parcela de cola- 
boração para o futebol ama- 
dor e que não está a dispo- 
sição de concorrer as elei- 
ções. Ele afirmou ainda que 
não tem a intenção de apoi- 
ar nenhum candidato, mas 

afirmou que nõ meio espor- 
tivo existem nomes com 
credibilidade para assumir 
os destinos do nosso fute- 
bol. 

A Liga ímperatrizense de 
Futebol, elaborou o calen- 
dário de 98 e enviou ao pre- 
feito Ildom Marques de 
Sousa.que após analisar 

aprovou a programação es- 
portiva. O presidente Cou- 
raça disse que esta foi mais 
uma vitoria do futebol ama- 
dor de Imperatriz. 

Sobre as eleições ainda 
não temos a definição ofici- 
al das pessoas que desejam 
concorrer a presidência da 
Lif. 

lecão Maravilha terá nova diretoria em 98 

Moisés Negreiros confirma que irá manter as categorias de base do clube 
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O l ecão Maravilha poderá 
voltar com força total em 199<S. 
Com um possível afastamento 
da Sociedade Atlética Impera- 
triz para «rs próximos dois anos 
das atividades esportivas da Fe- 
deração Maranhense de Fute- 
bol. a região l ocantina poderá 
ser representada pelo Tocan- 
tins Esporte Clube, o Ter ão Ma- 
ravilha. 

A Socidade Atlética Impera- 
triz não viajou para completar1 

seus jogos diante do Moto Clu- 
be e Caxiense. As duas equi| «es 
estiveram em Imperatriz ptira 
cumprir seus respectivos jogos 
Williaiu Marinho, presidente do 
time. culpa o presidente Alberto 
Ferreira om Ia1- orct er o< grau 
d'da capita!. 

Campeonato Brasileiro 

Falaieiras x Vasco - ao vivo na Rádio Capital 
A melhor bobertura com a equipe da galera, direto de São Paulo e Rio de Janeiro 

Narração: Renilson Sousa 

Reportagens: Edvaldo Cardoso 

Oferecimento 

. Solecit: íolete Dino - Dinamismo, Trabalho e competência 
AP A/98 - com o povo de Imperatriz em todos os momentos 

Secretário Valdècy Ferreira - moralizando o esporte ímperatrizense 
Dr. Luis Carlos Noleto - vem com força total. O nome certo para a solução 

Casa do Estudante - Fabricação cie uniformes para todas as escolas 

Sinrural - Administração séria e competente- Coronel Ventura 

Bom de Bola 

Moto 

Está n um ponto da con- 
quista do campeonato mara- 
nhense deste ano. O time 
venceu dentro de campo o 
Imperatriz, Caxiense c por 
último o Sampaio no último 
domingo. 

Como o time motorizado 
tinha um ponto de 
bonificação com a vitória 
passou a somar quatro c só 
precisa de um empate na 
quarta-feira, às20h30, com 
o Sampaio no Castelão 
para ser o campeão de 97. 
Vale lembrar que o time cam- 
peão será um dos represen- 
tantes do Estado na Copa 
Brasil. 

Transmissão 

A Rádio Capital Am, já 
esta presente na decisão do 
Campeonato Brasileiro de 
97. O Bom de Bola, 
narrador esportivo Renilson 
Souza deverar deixa a cida- 
de de Imperatriz com desti- 
no a São Paulo c Rio de Ja- 
neiro. 

Em São Paulo, o técnico 
Luis Felipe lanço sua sorte 
como técnico pé quente cm 
campeonatos brasileiros. O 
último, quando estava no 
Grêmio de Futebol Porto 
Alegre use, atual campeão 
teve a rara e comando do 
técnico que garante levar o 
Palmeiras a conquista do 
campeonato. Renilson Sou- 
za c equipe estão prontos 
para levar ao ar uma deci- 
são emocionante. 

Boa 
campanha 

O I asco da Gama. con- 
firmou sua boa campanha 
no Brasilcirão 97 ao passar 
pelo Flamengo no 
Maracanã, onde venceu por 
4 a 1 com um slww do ata- 
cante Edmundol. A partida 
começou tensa, c o técnico 
Antonio Lopes que estava 
acompanhando a equipe 
dos cabincs de rádio não 
suportou a pressão do 
mengão e desceu pra o ban- 
co de reservas onde passou 
a orientar a equipe. Para a 
primeira partida diante do 
Palmeiras o treinador 
Vascaino garante que não 
terá dificuldades para esca- 
lar sua equipe. 

Vergonhoso 
O Grêmio dc Futebol João 

Lisboensc voltou a dar vexa- 
me na Copa Mi mate dc Fu- 
tebol Sul do Maranhão. A 
goleada sofrida diante do 
MAEC de Montes Altos, ca- 
racterizou o péssimo mo- 
mento cm qui vive o futebol 

Renilson Sousa 

da terra da Ga mele ira. O 
Grêmio, que já havia sido 
desclassificado foi convidado 
para participar do evento 
pelo fato da desistência dc 
uma equipe do Itingá-Pá. 

Apioando 

Os desportistas dc João Lis- 
boa atribuiu o fracasso do fu- 
tebol de João Lisboa aos pró- 
prios jogadores. Segundo a 
maioria dos torcedores 
Joãolisbocnsc o prefeito Sálvio 
Dino tem contribuído bastan- 
te para a ceolucã" do futebol 

naquela cidade, mas cs atle- 
tas não vem correspondendo 
cm campo. Para eles o pro- 
blema é branquinha. 

Fora 

No fechamento desta edi- 
ção recebi informações dc que 
a atual Junta Governativa da 
Liga ímperatrizense dc Fute- 
bol, não vai participar das 
eleições que define a nova di- 
retoria, Estranhei a nota A o 
fato de que na última .<$! a- 
na em uma reunião na sede 
da entidade os clubes escolhe- 
ram a Junta como a nova di- 
retoria da LIF. Será o que é 
está acontecendo? 

Tecão 
Maravilha 

O Tocantins Esporte Clu- 
be poderar ser o único clube 
dc Imperatriz com condições 
dc disputar o Campeonato 
Maranhense da próxima tem- 
porada. F que o time dc 
Mo isés Negreiros foi desclas- 
sificado na primeira fase da 
competição. Moisés Negreiros 
adiantou recentemente i ue 
sua equipe irar fazer um 1 a- 
balho de base. 

Cavalo 
de Aço 

A boa campanha do Ca- 
valo dc Aço na Copa Norte c 
no chave do interior, onde 
conquistou o título dc cam- 
peão da temporada foi por 
água abaixo. E que o jorna- 
lista William Marinho não 
conseguiu concluir os jogos 
restantes do Campeonato. 
Diante deste quadro o time 
ai vi rubro poderar ser seve- 
ramente punido pela FMF 

Batatinha 
O técnico do Guarani Fu- 

tebol Clube, Fsteão Leão, ain- 
da lamenta a desclassificação 
deforma vergonhosa dc sua 
equipe na Copa Mirante. O 
time dc Batatinha, atual cam- 
peão da competição além da 
desclassificação provocou sé- 
rios problemas para a comis- 
são organizadora. Para os 
dirigentes do bugre faltou 
apoio da Mirante no sentido 
de solicitar o policiamento. 

m •:!?- 
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Em 98 vamos dar 

valor a nossa gente 
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Brasil tem 46,3 milhões de estudantes 

Em 1997. o Brasil passou 
a ter 46.3 milhões de estu- 
dantes matriculados nas re- 
des publica e privada, consi- 
derando todo o sistema de 

M Segundo grau 

O número de crianças 
que conseguem ultrapassar 
as barreiras do Io grau está 
crescendo no Brasil. E o 
que mostra o aumento de 
11.6% no total das matrícu- 
las do 2° grau entre 1996 e 
1997. segundo o censo es- 
colar. O número de estu- 
dantes matriculados neste 
nível de ensino saltou de 

■ Metas 

Ao apresentar o resulta- 
do do censo, o ministro Pau- 
lo Renato Souza afirmou 
que foram agregadas às re- 
des de ensino 600 mil den- 
tre as 2,7 milhões de crian- 
ças de sete a 14 anos de ida- 
de que segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) estariam 
exc* 'Ias do sistema esco- 
lar. 

Pelos cálculos do minis- 

ensino básico — pré-escola, mente pelo Ministério da 
classe de alfabetização.-en- 
sinos fundamental e médio. 
E o que aponta o censo es- 
colar, divulgado recente- 

5,7 milhões para 6.4 mi- 
lhões. 

O Io grau apresentou o 
maior crescimento absolu- 
to, de um milhão de matrí- 
culas no País. 

Parte da elevação no nú- 
mero de alunos no 1° grau 
pode ser explicada pelo 
maior interesse das prefei- 
turas nesses estudantes, já 

tro, será possível chegar a 
um milhão em 98, com au- 
xílio da campanha de incen- 
tivo às matrículas, em feve- 
reiro. Ele admitiu a impos- 
sibilidade de alcançar as 2,7 
milhões de crianças no pró- 
ximo ano. 

De acordo com Paulo 
Renato, o maior crescimen- 
to do ensino médio, em ter- 
mos percentuais, explica-se 
pela redução da repetência 

Educação (Mec). Isso repre- 
senta 1.7 milhão de matrícu- 
las a mais em relação a 1996, 
ou um incremento de 4% — 

que a quantidade de matrí- 
culas no ensino fundamen- 
tal é a base para a distribui- 
ção de verbas do Fundo 
Nacional de Desenvolvi- 
mento do Ensino Funda- 
mental a partir de janeiro. 
Quanto mais alunos, maior 
a fatia do orçamento da 
Educação destinado ao mu- 
nicípio ou Estado. 

e pelo aumento do número 
de crianças que concluem o 
ensino fundamental. 

Em 1990, de cada 100 
crianças, apenas 42 conse- 
guiam concluir a oitva série. 
Cinco anos depois, 65 já 
conseguiam passar pelo "fu- 
nil" do Ia grau. "A melhoria 
do ensino médio só explica 
pela melhoria de qualidade 
do ensino fundamental", 
afirmou o ministro. 
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Relação de horários saindo de Imperatriz -MA 

Horário Linha 

03:30 Imperatriz x Tailândia 

05:30 Imperatriz x Fort. dos Nogueira 

05:00 Imperatriz x Balsas 

06:00 Imperatriz x Marabá 

06:00 Imperatriz x Fortaleza 

07:00 Imperatriz x Goiânia 

08:00 Imperatriz xGoianésia 

09:00 Imperatriz x Rui Branco 

13:00 Imperatriz x São João 

13:20 Imperatriz x Vitória via Terezina 

14:00 Imperatriz x São Pedro 

15:00 Imperatriz x Viração 

16:00 Imperatriz x Vila Nova 

19:00 Imperatriz x Vitória via Brasília 

20:00 Imperatriz x Belém 

20:45 Imperatriz x São Luís 

23:00 Imperatriz x Belém 

23:00 Imperatriz x Juazeiro 

23:00 Imperatriz x F ortaleza 

Freqüência 

Diário 

Diário 

Diário 

Sábado 

Sábado 

Diário 

Diário 

Seg., Terça, quarta e sexta 

Diário 

Sábado 

Diário 

Diário 

Diário 

Segunda e quinta 

Diário 

Diário 

Segunda e Sábado 

Domingo, quinta c sexta 

Terça 

Sugerir ou reclamar. 

Ligue a cobrar 

Central de Aten- 
C A C dimento 

ao Cliente 

9-098-723-1663 

A 

mais do que o dobro da taxa 
registrada no ano passado, 
de 1.8%. 

A rede pública federal de 
ensino tem apenas 165 mil 
do total. A maioria — 23,5 
milhões — freqüenta as re- 

■ Crescimento 

O aumento nas matrícu- 
las do ensino médio, espe- 
cialmente na rede pública 
é em razão da entrada de 
crianças de classe média e 
baixa. A Região Sudeste 
concentra o maior núme- 
ro de alunos do ensino 
médio: 3,1 milhões. Em 
São Paulo, o número de 
matrículas saltou de mais 
de 1.6 para 1.8 milhão — 

des públicas estaduais. De- 
zesseis milhões estão ma- 
triculados em escolas muni- 
cipais e 6,2 milhões em es- 
tabelecimentos particulares 
de ensino. O Sudeste, com 
18,2 milhões do total de ma- 

145 mil novos alunos. Tan- 
to na rede municipal como 
na estadual o incremento 
ficou em torno de 10%. 

Além do interesse mai- 
or de prefeituras em assu- 
mir o ensino fundamental 
para garantir a participa- 
ção no bolo de recursos do 
Fundo de Valorização do 
Ensino Fundamental, o au- 
mento do número de cri- 

trículas, concentra a maior 
parte dos alunos de todo o 
sistema educacional. As ma- 
trículas aumentaram princi- 
palmente na rede pública de 
ensino: 4,4% contra menos 
de 1% na rede privada. 

anças no 1° grau também 
é explicado pela migração 
de crianças de sete anos 
de idade ou mais da pré- 
escola e da chamada clas- 
se de alfabetização. O cen- 
so mostrou uma redução 
de 17 mil matrículas nas 
classes de alfabetização. 
Em 1996 eram 1,443 mi- 
lhão contra 1,426 este 
ano. 

Violência urbana 

Aumentam casos de 

arrombamentos em Imperatriz 

Os constantes casos de 
arrombamentos estão preo- 
cupando os moradores dos 
bairros periféricos de Impe- 
ratriz. 

Em ações que mostram 
como está sendo grande a 
ousadia dos "donos" do 
alheio, os arrombamentos 
estão sendo registrados até 
mesmo em plena luz do dia. 

A mais nova vítima dos la- 
rápios foi a dona-de-casa Ma- 
ria de Jesus Feitosa. Segun- 
do a queixosa, os arromba- 
dores levaram do interior de 
sua residência vários objetos, 
como por exemplo, um apa- 
relho de som três em um. 

Os arrombamentos estão 
sendo registrados com 
freqüência e conseguido le- 
var pânico e terror aos bair- 

v 

m vim. 
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Polícia Militar não consegue conter ação de marginais 
ros mais distantes do Centro 
comercial. 

Ninguém consegue admi- 
tir como uma cidade do por- 
te de Imperatriz ainda vive 

em completo estado de aban- 
dono, sem contar com o 
apoio que deveria ter por par- 
te da administração estadu- 
al. 

Leia e assine 

o Jornal Capital 

O seu 

líder 

diário 4006 

721 

Hospital Santa Maria 

tia. hlíVvoÍÁc CÍ^A: 

 O pioneiro da saúde imperatrizense 
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PopuUçÃO AqLARdA 

CONSTRUÇÃO dE pONTE 

soBre o río Tocantíns 

Desde os tempos em pontificávamos nas páginas do 

jornal O Progresso, com a couna "Gente & Negócios", 

que. não perdíamos a oportunidade de abordar um 

assunto que consideramos de maior importância: 

estamos falando da cosntrução de uma ponte sobre o 

Tocantins, uma antiga reivindicação das classes 

produtoras do Maranhão e Tocantins, cujo escoamento 

da produção se dá através da travessia entre Imperatriz 

e a localidade de Bela Vista, de outro lado do rio. 

A construção de uma ponte sobre o rio Tocantins, 

ligando Imperatriz a Bela Vista, será fator de grande 

desenvolvimento para as duas regiões. Vai facilitar o 

fluxo da produção e contribuir para o incremento do 

turismo, dependendo das ações dos governos do 

Maranhão e do Tocantins nesse sentido. 

A governadora Roseana Sarney não teve, 

infelizmente, a visão voltada para a necessidade da 

construção do que poderia se chamar de "Ponte da 

Amizade", levando a marca de sua administração. 

Como ele está pretendendo uma reeleição no 

■ 
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YAZIGI 

HIGHWAY 

Intensivo e 

Superintensivo 
de inglês 

\ occ clicga mtiis rápido cm 1 ou 2 

meses 

O caminho rápido e completo para você recupe- 
rar o tempo ou a matrícula perdida. 

Um estágio de inglês completo, em muito menos 
tempo, com todo o conteúdo das aulas normais e 
toda a estrutura do Yázigi. 

Faça já a sua escolha e alcance sua turma. 

Intensivo 
2 meses de duração 

Superintensivo 
1 mês de duração 

Matrículas sempre abertas 

Rua Maranhão, 826 - Centro Fone: 721-0287 

^nformes 

£speciftis 

Machado Neto 

próximo ano, consideramos de vital importância que a 

governadora inclua no seu programa de governo, a 

construção da ponte sobre o rio Tocantins, interligando 
o Maranhão e o vizinho Estado do governador Siqueira 

Campos. 

Se o bom senso prevalecer, a ponte sairá, não há 

dúvidas. 

pRANchisÍNq 

llr 

PRESENTE DE NATAL - Esta gntn de 23 anos é um 
presentão de Natal que a Playboy guardou a sete 
chaves, desde agosto, para exibir a seus leitores. Ela 
é cunhada de um político muito importante. Mas Rose 
Anne dispensa parantescos para ser reconhecida 
como uma linda mulher. Só para se ter uma idéia de 
exuberância, basta dizer que ela tem 1, 71 metro de 
altura, (51 quilos, H7 centímetros de busto, 6.5 de 
cintura, .5.9 de coxas e... 101 de quadris" Queres 
mais? Então corra à banca mais próxima e confira 
tudo. A distribuição é da Dimapi. 

Já se encontra nas bancas via Dimapi, mais uma 

edição da Revista do Franchising que a partir do 

próximo mês. estará novamente integrada a edição de 

Pequenas Empresas Grandes Negócios. 

Na presente edição, a prestigiosa publicação da 

Editora Globo traça o novo perfil das locadoras e fala 

sobre a receita do fast-food, com estratégias de lucro 

em um mercado de U$$ 2 bilhões. 

ElVipRESÁRÍO do ANO 

A Associação Comercial e Industrial de imperatriz 

está ultimando os preparativos para a grande festa do 

dia 27 deste mês no Juçara Clube, oportunidade em 

que a sociedade estará tomando conhecimento dos 

nomes que serão distinguidos com o título de 

"Empresário do Ano" nas áreas do comércio e da 

indústria. 

Os dois nomes serão escolhidos entre os "Destaques 

Empresariais", eleitos entre os meses de fevereiro e 

novembro. 

Este colunista recebeu a honra de, na qualidade de 

jornalista, representando o Jornal Capital, participar 

da votação. 

Até o dia 17 deste mês, estarei devolvendo à ACII, a 

cédula em envelope lacrado, indicado na minha opinião, 

quem merece o titulo de "Empresário do Ano" 

(Indústria e comercio). 

Motta veta doNA Rtrh 

Sérgio Motta, já investido na condição de chefe da 

campanha de Fernando Henrique Cardoso, 1998, quer 

combinar o seguinte com o presidente da República: a 

A níversa ríantes ACU 

c 
^Clinico de Acidentados de Imperatriz. 
Recebe os parabéns da ACII e do FETO À MÃO 

RESTAURANTE (self-service, churrasco no quilo, marmitex 
e aquela saborosa feijoada aos sábados). Na Av. 
Getúíjo Vargas, esquina com a rua Alagoas-Centro. 
Fone: 721 -3565. 

Humor 

Dois amigos conversando: 

- Nossa! O que tem de mulher dando em cima 

de mim! X 
- E? Então me conta o segredo. 

- E que estou trabalhando no porão de um 

motel. 

(Playboy/Dez/97 nas bancas via Dimapi) 

única pessoa que não deve, e não pode, subir no 

palanque de FHC é a primeira-dama Ruth Cardoso. 

0 ministro das Comunicações, quem diria, acha que 

Ruth fala demais (Playboy/nov/97). 

Direitos Humanos 

Comemora-se hoje, 10, o Dia da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

Vale o registro com os cumprimentos da 

Otorrinocenter, sob a direção do Dr. CarlosTadeu (721- 

8921) 
■;;o: 
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Representando a Laminadora Paraná, o industrial lido 
Eugênio Costenaro (foto), concorre ao título de 
Empresário do Ano ", no setor de indústria, dc ]' X) 
de promoção que está sendo desenvolvida pela 
Associação Coemrcial e Industrial de Imperatriz desde 
o mês de fevereiro, cujo desfecho está previsto durante 
grande festa marcada para o dia 27no Juçara Clube. 
Vale o registro. 

Mercudo- 

FÍAxanceCro- 

PotpANÇA 
Hoje 2.19% 
Amanhã 2.31%*7- 
Fonte: BC/Gazeta Mercantil (723-1759), 

L)fir (FECIeraI.) 
Dezcmbro/97 RS 0.9108. 

UrFí (MunícípaL) 
Dezembro/97 RS 09. II 

UIr (EstacíuaI) 
Dezcmbro/97 RS 20,21 

UPC (FEdERAl) 
Dezembro/97 RS 13.99 

DóIar 
* Paralelo RS 1.16 
* Turismo RS 1.14 
* Comercial RS 1.11 
Cotações de 09.12.97 

Ouro 
O grama no fechamento da BM&F do dia 09.12.97 

RS 10.50 
SaIárío Mínímo 
Dezembro/97 RS. 120.00 

SaLárío FamíUa 
Dezembro/97 RS 8.25 

* Oferecimento: LIVRARIA IMPERATRIZ. Tudo em 
materiais para escritório, escolar e suprimentos para 
informática. PROMOÇÃO: bobinas para FAX: rS 2.12: 
bobinas para calculadora (57x60): RS 0.29. Rua Simplício 
Moreira. 1478. Centro, com o fone 722-1478 e o fax 722- 
1400. 

Materiais para 

JJI/ITI/IJTj escr"tório, escolar, IWUA/LiAW bobinas para Fax. 

Tudo pelo menor 
preço da praça. 

IMPERATRIZ 

Promoção em papel repórter (mod. 400) R$ 6,00 
(resma) papel repórter (tipo) R$ 5,70 (resma) 

Fone: 722-1478 

Fax: 722-1400 

Rua Simplício Moreira, 

1478, Centro. Cx. Postal, 

353, Cep. 65.901- 490 - 

Imperatriz-MA 

SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO LIDA 

Clínica Lab. e Pet Shop 

Consultas, Cirurgias, Vacinações, Exames 
Laboratoriais e Atendimento à propriedades rurais 

V y 

José Lopes da 
Fonseca Filho 

Médico Veterinário 
CRMV/MA - 0189 

Clénia Maria dos Santos 
Jacinto Ribeiro Fonseca 

Médica Veterinária 
CRMV/MA-0190 

Paulo Henrique 
Soares e Silva 

Médico Veterinário 
CRMV/TO - 0204 

RuaUris Domingues, 1400 - Centro - Fone: 721-4135 - Imperatriz - Maranhão 



JORNAL CAPITAL Nacional Quarta-feira, 10 de dezembro de 1997 □ 7 

Banco Mundial financiará 

recuperação de rodovias brasileiras 

Pedido de empréstimo aprovado pelo Senado destina-se a a recuperação de 14 mil quilômetros 

de rodovias federais até o ano 2000 

■ 
Foi aprovado pelo plená- 

rio do Senado . pedido do 
governo federal para tomar 
empréstimo de US$ 300 mi- 
lhões junto ao Banco Mun- 
dial. destinado a bancar par- 
cialmente o projeto de recu- 
peração de 14 mil quilôme- 
tros de rodovias federais até 
o ano 2000. O governo parti- 
cipará com US$ 150 milhões 
no mesmo projeto. 

Conforme documentação 
enviada aos senadores pela 

Presidência da Republica, a 
recuperação da malha fede- 
ral faz parte de umj grande 
projeto, que terminará 
noano 2002 e custará, no fi- 
nal. cerca de US$ 2 bilhões. 
O . senador Vilson 
Kleinubing (PFL-SC), 

relator da proposta, reco- 
mendou que ela fosse apro- 
vada. 

Alem da recuperação de 
rodovias, o projeto prevê que 
o DNER repassará 13 mil 
quilômetros de rodovias fe- 
derais para administração 
dos estados. Outros 5 mil 
quilômetros serão repassa- 
dos. por concessão a grupos 
privados, os quais irão se res- 
ponsabilizar por sua manu- 
tenção. 

Os senadores aprovaram 
na mesma sessão, pedido do 
governo da Bahia para con- 
ceder garantias, no valor de 
até R$ 40,8 milhões, a em- 
préstimos a serem tomados 
por produtores de cacau, 
com a finalidade de comba- 

ter a doença "vassoura de 
bruxa" de suas plantações. 
Os finciamentos serão con- 
cedidos por instituições fi- 
nanceiras oficiais. 

Em outra votação, o ple- 
nário negou pedido da pre- 
feitura de Goio-Eré (PR), 
que pretendia tomar financi- 
amento junto ao Banco do 
Estado do Paraná, no valor 
de R$ 1.46 milhão, para 
obras de infra-estrutura em 
futuros conjuntos habitacio- 

nais. O relator do pedido na 
CAE, senador Roberto 
Requião (PMDB-PR), reco- 
mendou a recusa, ponderan- 
do que a prefeitura não vem 
cumprindo exigências le- 
gais. inclusive gastando em 
excesso com pessoal. 
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Recuperação de rodovias exige recurso internacional 

Gaixa defende preservação do FGTS 

A Caixa Econômica Fe- 
deral tornou público a en- 
trega de Memórias ao Pre- 
sidente do Supremo Tribu- 
nal Federal. Ministro Jose 
Celso de Melo Filho, bem 
como aos demais Minis- 
tros. verando sobre a defe- 
sa da Caixa "em face do ele- 
vado número de feitos que 
estão chegando , para 
julgamento"na Suprema 
Corte, em ações que bus- 
cam a atualização das con- 
tas Afuladas do FGTS. 

com base nos índices dos 
Planos Econômicos, 
totalizando R$ 50 bilhões. 

A Caixa vislumbra, na hi- 
pótese de a decisão do Su- 
premo determinar atualiza- 
ção das contas do Fundo de 
Garantia por Tempo de Ser- 
viço. a partir dos Índices 
dos Planos Econômicos, a 
possibilidade de ocorrer 
uma implosão no Fundo, já 
que os créditos superariam 
o patromônio do FGTS, en- 
quanto em muitos proces- 
sos a União fora excluída da 
lide, dificultando, assim, 
que o Tesouro Nacional as- 
suma o ônus das condena- 
ções. 

A Caixa admitiu que a 
questão do FGTS ainda não 
foi enfrentada, de forma di- 
reta a definitiva, no Supre- 
mo. Mas sua expectativa é 
a de que pelos seus aspec- 
tos institucionais, a matéria 

seja divulgada 

diferenciadamente das ca- 
dernetas de poupança. 

A Caixa sustentou que 
muitos julgadores federais 
persistem em entender 
equivocadamente que à 
Caixa está reservada o pa- 
pel de gestadora do FGTS 
e, em conseqüência, se re- 
cusam a permitir que a 
União assuma o papel de 

litisconsorte nas causas. A 
Caixa se considera mero 
agente operador e procla- 
ma que a Lei n0 8036, de 11 
de maio de 90. menciona 
que "a atualização monetá- 
ria e acapitalização de juros 
correrão á conta do Fun- 
do". Entende a Caixa que 
uma decisão final do Supre- 
mo poderá custar à União 
cerca de R$ 50 bilhões de 
reais, que deverão ser pa- 
gos por toda a sociedade. A 
Caixa não teria como pagar 
os R$ 50 bilhões. 

A Caixa acrescentou que 
o Tribunal Superior do Tra- 
balho cancelou seus própri- 
os Enunciados relativo^ ao 
Plano Bresser (26,06%). 
Plano Verão (26,05%) e URP 
de abrial a maio de 88. mas 
é enorme o número de fei- 

tos jurídicos sobre o FGTS. 
pelos quais os trabalhado- 
res buscam recompor as 
alegadas perdas em suas 
contas vinculadas. Portan- 
to. no tocante aos salários. 

o Judiciário entendeu 
incabíveis os reajustes. 

Por sua vez. a Justiça Fe- 
deral tem se colocado de 
forma contraditória.nos 
Juízos órgãos Colegiados. 
Um Acórdão do TRF/2D Re- 
gião, de 03 de março de 94. 
considera "incabível a in- 
clusão dos percentuais de 
30.45% referentes a março 
de 90. 44,80%, referentes a 
fevereiro de 91 nos créditos 
da conta vinculada do 
FGTS. 

A questão estaria che- 
gando ao Supremo para um 
pronunciamento conclusi- 
vo sobre os aspectos cons- 
titucionais da discussão em 
pauta. 

O que tem ocorrido, na 
maioria dos casos, é que a 
apreciação judicial da ques- 
tão da correção dos saldos 
das contas vinculadas dei- 
xou de levar em considera- 
ção fatos como os seguin- 
tes: 

Se a conta, urna vez 
corrigida, na forma da Lei 
então vigente, deveria ser 
objeto de nova atualização, 
como determinam alguns 
julgadores entendendo que 
o saldo das contas devem 
ser acrescidos de atualiza- 
ção total ou adicional, por- 
que insistem que não teria 
ocorrido a aplicação dos 
índices nos saldos; 

Se havia apenas uma ex- 

pectativa de direito, na hi- 
pótese de modificação da 
legislação de Ordem Públi- 
ca - a Jurisprudência do Su- 
premo está consolidada 
nessa direção - é evidente 
que a norma tem incidên- 
cia imediata, atingindo até 
as situações em curso. 

Ademais, hà algum tem- 
po que a Caixa vem atuan- 
do de comum acordo com 
a Advogacia-Geral da 
União para encontrar uma 
solução para o impásse, 

para que a questão não pre- 
judique o FGTS e a própria 
caixa. A Caixa, com um 
patrimônio líquido relativa- 
mente baixo, não teria 
como suportar um paga- 
mento de R$ 50 bilhões. 

A Caixa declarou, ainda, 
que efetuou todos os cré- 
ditos de correção monetá- 
ria dos planos, no tempo 
certo, sendo os créditos re- 
clamados. quando cabí- 
veis. considerados meros 
resíduos, com o que não 

tem anuído alguns 
Julgadores. 

O pagamento de uma dí- 
vida de R$ 50 bilhões, qua- 
se 2% do PIB- Produto Inter- 
no Bruto, dificilmente será 
honrada pelo FGTS ou pela 
Caixa, e acabará recaindo 
sobre a sociedade brasilei- 
ra. "De alguma forma, re- 
cursos deveriam ser gera- 
dos para que uma decisão 
de tal porte possa ser hon- 
rada" disse uma fonte de 
Geaju da Caixa Econômica. 

Comércio terá de expor 

número do telefone do Procon 

O Senado aprovou em tur- 
no suplementar, projeto de lei 
que obriga todo estabeleci- 
mento comercial a fixar em 
lugar visível e de fácil leitura, 
o número do telefone e o en- 
dereço do órgão local de de- 
fesa do consumidor 
(Procon). Caso não haja 
Procon na cidade, o comer- 
ciante deve informar o tele- 
fone da entidade estadual de 
defesa do consumidor. 

O projeto foi aprosentado 
na Câmara e, na Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado, 
o senador Leomar 
Quintanilha (PPB-TO) apre- 
sentou uma proposta 
substitutiva, introduzindo a 
exigência no Código de Pro- 
teção e Defesa do Consumi- 

dor. ao invés de prevê-la em 
leis separada, Para 
Quintanilha, "trata-se de uma 
decisão prática e absoluta- 

mente inquetionável", depois 
da extinção da Sunab. A pro- 
posta retornará à Câmara, 
por causa das mudanças. 

¥> 
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Boletim de 

Ocorrência 

Francisco do Valle 

Perda 
de documentos 

Lucivaldo Silva Maciel,. 
maranhense, solteiro, 
mototaxista, residente na 
D. Pedro II, 2008, bairro 
Bacuri, esteve na Depol 
para comunicar que quan- 
do trabalhava normal- 
mente durante a última 
segunda-feira (08), perce- 
beu que havia perdido sua 
porta cédula contendo vá- 
rios documentos pessoais. 
O queixoso informou ain- 
da que dentro da bolsa 
havia todos os documentos 
da Motp-Titan, ano 96, 
cor cinza. 

Perda 
de documentos 

Edna Cardoso dos San- 
tos, maranhense, solteira, 
28 anos de idade, residen- 
te na Godofredo Viana, 
também esteve na Depol 
para comunicar que per- 
deu sua Carteira de Iden- 
tidade Civil. Fato ocorri- 
do na última semana. 

Perda 
de documentos 

Miguel Soares da Silva, 
maranhense, solteiro, resi- 
dente no Parque do Buriti 
comunicou que perdeu sua 
carteira porta cédula con- 
tendo vários documentos 
pessoais, tais como, Car- 
teira de Identidade Civil, 
C.P.F, Título Eleitoral e 
outros. 

Arrombamento 
Joaquim Tavares Nas- 

cimento, maranhense, 29 

anos de idade, casado, re- 
sidente no bairro Caema- 
comunicou que sua casa 
foi arrombada por ele- 
mentos desconhecidos. 
Fato ocorrido na tarde da 
última segunda-feira. De 
acordo com o comunican- 
te os elementos levaram 
do interior da casa um 
video cassete Philips, uma 
TV açores 16 polegadas, 
peças de roupa e outros 
objetos de pequenos valo- 
res 

Perda 
de documentos 

José Antonio Cavalcan- 
te Dias, maranhense, ca- 
sado, motorista, residente 
na rua Santa Teresa na 
Depol para comunicar que 
perdeu sua carteira porta 
cédula contendo vários do- 
cumentos pessoais, entre 
os quais sua Carteira Na- 
cional de Habilitação. 

Furto 
de bicicleta 

Guilhermino de Jesus 
Filho, paraibano, casado, 
residente na Benedito Lei- 
te setor Beira-Rio., comu- 
nicou que elementos des- 
conhecidos levaram da 
porta de sua casa uma bi- 
cicleta Monark- 18 
machas - cor azul, 97 de 

propriedade do seu. O fato 
se deu na tarde de ontem. 

Perda 
de documentos 

Oscar Saraiva de 
Medeiros, maranhense, 
solteiro, promotor de ven- 
das, residente na Rio de 
Janeiro, bairro Ouro Ver- 
de comunicou que perdeu 
sua carteira porta dedula 
contendo vários documen- 
tos pessoais 

Furto 
de documentos 

Quem reclamou de fur- 
to de seus documentos foi 
o caminhoneiro Jonas de 
Sousa Silva, paulista, re- 
sidente em São José do Rio 
Preto. Segundo o queixo- 
so o fato ocorreu quando 
seu caminhão estava es- 
tacionado nas imedia- 
ções do mercadinho. 

PLANTÃO POUCIAL 
Domingo, 07/12/97 

Delegado Renê de Almeida 

Escrivão Francisco Barbosa 

Comissário Edilson 

! Perito Dn Machado 

| Agentes Josineto, Eliane, 

Jurandir e Jocimar 

Cidade atacada pelos 

assaltantes da moto 

Dois elementos causaram terror e pânico em Davinópolis 

A reportagem do JC to- 
mou conhecimento na tarde 
de ontem que dois assaltan- 
tes armados de revólveres 
calibre 38 assaltaram dois 
comércios de gêneros ali- 
mentícios no centro da cida- 
de de Davinópolis, distante 
de Imperatriz 12 quilômetros. 
A polícia não informou o 
montante levado pelos mar- 
ginais. 

As policiais Militar e Civil 
foram acionadas mas não 
conseguiram identificar os 
dois homens acusados de 
praticar o assalto. Sabe-se 
que os dois elementos esta- 
vam conduzindo duas motos, 
umaTitan de cor vermelha e 
uma Agrale amarela, de pla- 
cas não anotadas. 

De acordo com o que foi 
apurado, os dois elementos 

após a pratica do assalto eva- 
diram-se do local rumo a ci- 
dade de Imperatriz, mas não 
foram localizados pela Polú 
cia. No local foram efetuados 
várias buscas na tentativa de 
captura-los mas sem sucesso. 

Recentemente a secretária 
de finanças daquela cidade 
foi assaltada quando chega- 
va em sua residência com 
uma bolsa que continha todo 

o dinheiro destinado a folha 
de pagamento do funcionalis- 
mo público municipal de Da- 
vinópolis. 

Em Imperatriz, somente 
na última semana foram re- 
gistrados dois audaciosos as- 
saltos: Na loja do Armazém 
Paraíba e na agência central 
do banco do Bradesco. O as- 
salto rendeu aos motoqueiros 
cerca de 80 mil reais. 

Mototaxista encontra 

seu veículo em Rondon 

O mototaxista Francisco 
Mota, maranhense, 32 anos,, 
residente no bairro Nova Impe- 
ratriz, esteve na delegacia de 
Polícia de Roubos e Furtos 

(DRF), para comunicar o dele- 
gado Reginaldo Nunes que sua 
moto Titan placa HOY 5487 - 
Imperatriz tomada de assalto em 
17 de novembro último na Ave- 

nida Pedro Neiva, próximo ao 
Sistema Nativa de Comunica- 
ção. 

O assalto ocorreu por volta 
das 23h. Segundo o motaxista o 
elemento estava na Bernardo 
Sayão quando solicitou que o 
mesmo o levasse até a Cafetei- 
ra. Ao chegar na entrada do bair- 
ro o elemento sacou de um re- 

volver pedindo que o mesmo 
fosse até a entrada do Parque 
Amazonas onde concluiu o as- 
salto. 

Avítima disse a reportagem 
que dias depois recebeu um te- 
lefonema onde um homem 
identificado apenas por João so- 
licitava a assinatura do recibo. O 
mototaxista então resolveu mar- 

car um local para entregar o do 
cumento assinado. Ao se dirigir 
para o local levou junto dois 
agentes da Policia Civil o en- 
contro aconteceu naf*3 de de 
ontem quando o elemento que 
vinha mantendo o contato foi 
preso pela PC e encontra-se sob 
à disposição do delgado 
Reginaldo Nunes da DRF 

Caçamba mata estudante 

O trânsito de Imperatriz 
vem matando assustadora- 
mente nos últimos dias. Na 
tarde de ontem mais um re- 
gistro foi feito. Duas jovens 
que trafegavam pela D. Pe- 
dro II, foram colhidas por 
uma caçamba no cruzamen- 
to com a Getúlio Vargas. 

De acordo com as primei- 
ras informações chegadas a 
redação do JC, Priscila Ra- 
mos Rodrigues, maranhen- 
se, 10 anos, e Vanuzia 
Augusta da Silva, de 14, fo- 

ram colhidas de forma vio- 
lenta quando trafegavam 
em uma bicicleta. 

Socorridas, as duas fo- 
ram levadas para o Hospital 
Santa Maria, (Hospital de 
Plantão). Com ferimentos 
graves por todo o corpo elas 
foram imediatamente aten- 
didas no pronto socorro da- 
quela unidade de saúde. 

Por volta das 18h30 minu- 
tos, a reportagem foi infor- 
mada pela enfermaria do 
Hospital Santa Maria que a 

menor Priscila Ramos 
Rodigues, que residia na D. 
Pedro II (Praça União), não 
resistiu aos ferimentos vin- 
do a falecer quando estava 
sendo atendida. 

O caminhão tipo caçam- 
ba placas HOZ 1218- Impe- 
ratriz foi apreendido e se 
encontra a disposição da 
equipe de perícia da delega- 
cia Regional, onde o perito 
encarregado de efetuar a 
perícia deverá levantar to- 
dos os dados. 

Diariamente são registra- 
dos inúmeros acidentes 
com vitimas em Imperatriz. 
Neste rriês a violência no 
trânsito foi iniciada no dia 
02. quando o servente José 
Severino trafegava 'a Le- 
òncio Pires Dourada. O aci- 
dente ocorreu quando o ser- 
vente retornava para o tra- 
balho, no cruzamento com 

a Osvaldo Cruz, no bairro 
do Bacuri. Um caminhão 
tipo caçamba foi também o 
causador do acidente. 

PM intensifica rondas no Centro 

Motoqueiros evitam transportar passageiros para Super Quadra 602 

Repercutiu de forma po- 
sitiva as denúncias que 
vem sendo feitas na im- 
prensa local com relação 
ao abandono da Super 
Quadra 602, bairro de 
classe alta de Imperatriz, 
que vem sendo esquecido 
pelas autoridades. 

Os moradores cobram 
uma posição do secretário 
da Sinfra- Secretaria de In- 

fraestrutura, Jairo de Oli- 

veira, que até o momento 
continua de braços cruza- 
dos sem dar uma explica- 
ção a comunidade. 

Várias ocorrências fo- 
ram registrados pela nos- 
sa equipe de reportagem, 
quatro delas foram por as- 
saltos a mão armada, um 
crime de latrocínio, este é 
o clima de tensão e medo 
em que vivem os morado- 
res do setor. 

PHOTO PINHCIftO 

Os terrenos baldios 
com matagal assustador, e 
a falta de iluminação pú- 
blica, que é caótica são 
dois pontos favoráveis 
para invasão dos assaltan- 
tes. 

A maioria dos assaltos 
registrados contra os 
mototaxistas nos últimos 
dias ocorreram na Super 
Quadra. Durante o dia de 
reportagem foi abordada 

por vários mototaxistaí 
que afirmam ter dispensa 
do passageiros que pre 
tendiam ir para o setor. 

Após as seguidas ocor 
réncias a Polícia Militar 
visando o trabalho preven 
tivo, vem fazendo rondai 
pelo local afim de capturai 
os elementos assaltantes e 

arrombadores que vêm ti 
rando o sossego dos mo 
radores. 

Fotografamos aniversário, casamentos, batizados e eventos em geral 
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