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Feiranles foram expulsos das margens da 6R-Q10 

A Policia Rodoviária Federal , 
com o apoio de funcionários do 
DNER (Departamento Nacional de Es- 
tradas de Rodagem), expulsou, na 

* 
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manha da última quinta-feira, to - 
dos os feirantes e moradores das" 
margens da BR-010. 

No dia anterior, quarta-feira, 
patrulheiros da Policia Rodoviári.a 
Federal já haviam comparecido ao 
local para comunicar aos "b-arra - 
queiros" oue deveriam retirar-se 
dentro de 24 horas._ 

Mas a visita dos patrulheiros 
não se limitou a um simples comuni 
cado prévio.^Uti 1 izando um cami - 
nhão que então passava pelo local^ 
e que fora requisitado ' pela polT 
cia, destruíram três barracas sem 
que os proprietários tivessem opor 
tunidade de retirar suas mercado - 
rias, o que causou sérios prejui' - 
zos aos donos das barracas destruí 
das. 

Sem casa para morar e sem tra- 
balho, os ex-moradores das margens 
da BR-010, ate o final da semana 

passada, aguardavam uma providen - 
cia do prefeito Raimundo Pimentel, 
no sentido de ajudá-los a encon - 
trar lar e trabalho. (Pag. 05.) 
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AÇAILÂNDIA JÂ TEM 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 

0 priÇLòldzntz.da Aóioc^ação, 

Antonío FeAAQÃAa 

Foi criada, faz alguns dias, a 
Associação Ominitária dos Orado- 
res de Açailândia, que visa a pres 
tar assistência às pessoas, caren - 
tes da cidade. 

O presidente da associação é o 
sr. Antonio Ferreira de Oliveira, 
já conhecido ou Açailândia por sua 
participação na luta ou beneficio 
dos menos favorecidos. 

O sr. Antonio Ferreira de Oli- 
veira declarou ao JA que entrará 
em contato com os governos Federal 
e Estadual ocm o cbjetivo de conse 
guir ajuda para a classe pobre de 
Açailândia. (Pág. 02.) 

IMPERATRIZ JÀ TEM PISTA DE 6ICICR0SS 

Acaba de ser construída em 
Imperatriz, uma pista oficial de 
bicicross, que fica na área do Bal 
neario Estância do Recreio. 

A pista foi construída por 
iniciativa do desportista Jusceli- 
no Miranda, diretor do Departamen- 
to de Esportes do Balneário, cons- 
tituindo-se, dessa forma, em mais 
uma opção dé lazer para os associ^ 
dos do clube. 

Alem de proporcionar aos ci- 
clistas a pratica do bicicross, a 
pista tem ura dado importante: e a 
primeira pista oficial a ser cons- 
truída em todo o Maranhão, o que 
e motivo de muito orgulho para * a 
diretoria do Balneário que a cada 
dia procura oferecer mais opçoes 
aos associados. Campeonatos e tor- 
neios de bicicross serão promovi - 
dos e era todos eles haverão-pre - 
raios para os vencedores. 

Aumenta o número de acidentes de trânsito 

O DNER (Departanento Nacional 
de Estradas de Rodagem) vai lançar 
una camprha de educação para o 
trânsito, tendo em vista o assusta 
dor aimento do núnero de acidentes 
com veículos ocorridos no ano pas- 
sado. 

A frase vencedora do concurso 
de_slogans promovida pelo DNER em 
João Pessoa (PA) — Nao transforme 
em vermelho o sinal verde da vida, 

cujo autor é Eugênio Carvalho Ju - 
nior, um nenino de dez anos — se- 
rá utilizada em adesivos coto slo- 
gan da campanha. 

O engenhei ro-reâ idente do CNER 
eu Imperatriz, Dr. Pedro Deodato , 
mostra-se bastante preocupado cora 
a situação do trânsito nas estra - 
das e está diligenciando para que 
a campanha se efetive da melhor 
formo e consiga minorar o prcblena. 
(Pág. 03.) 

Polícia ilesveÉ assassinato 

Um assassinato ocorrido em A 
çailándia, e^que estava envolto"1" 

de total mistério, foi finalmen- 
te desvendado pelo delegado José 
Maria Rosas, depois de mais de 
15 dias de sigilosas investiga - 
ções. 

A descoberta do assassinato 
ocorreu quando populares encontra 
ram um corpo sem cabeça de un 
desconhecido, em local ermo e fo- 
ra da zona urbana. A policia foi 
comunicada do fato e oassou a in- 

vestigar. Não demorou muitos dias 
o delegado Rosas acabou descobrirv 
do que o autor do crime era Joa - 
quim dos Santos Barbosa, 22 anos, 
consta que irmão do proprietário 
da Churrascaria Mineira, localiza^ 
da no Posto MagnÕlia. 

0-criminoso foi preso e atre- 
ves dele a polícia conseguiu en - 
contrar a cabeça da vítima, que 
estava em local distante de on- 
de foi achado o corpo. (Pág. 10). 

Carnaval: 

í A opção são os clubes 

Era Açailândia, como já era 
de se esperar, o carnaval nao es 
ta sendo dos mais movimentados , 
pelo menos em termos de rua. Ape 
nas alguns folioes mais animados 
estão saindo as ruas cora peque - 
nas charangas, nao tendo, portan 

do, como em outras cidades, o 
tradicional desfile de blocos ou 
escolas. 

Desta forma, a única opção 
para o açailandense desfrutar do 
carnaval está sendo os clubes e 
boates. Um dos locais de divergi 
raento que vem sendo o mais con - 
corrido, e que comprova ser reaj_ 
mente o melhor da cidade, e o 
Clube Recreativo 2001, que foi 
especialmente todo decorado com 
motivos carnavalescos para os 
quatro dias da maior festa do 
povo brasileiro. 

Era Imperatriz^ os clubes e 
boates também estão recebendo um 
grande numero de folioes, princ^ 
palmente o Juçara e o Tocantins, 
este ultimo realizando o "Carna- 
val da Saudade," com o tradicio- 
nal conjunto Bossa Show, o mais 
antigo da cidade. 

Para nwvimentar mais ainda 
o carnaval iraperatrizense, dorain 
go ocorreu o desfile das Escolas 
de Samba, na passarela da Praça 
Tiradentes, onde milhares de 
pessoas compareceram para assis- 
tir ^ apresentação das escolas. 
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Associação Comunitária 

criada em Açailândia 

Com a finalidade de ajudar' 
a resolver os problemas sociais da 
cidade, foi criada recentemente a 
Associação Comunitária dos Morado- 
res de Açailandia, que, apesar do 
seu pouco tempo de fundada, ja con 
ta com mais de mil associados. 

0 presidente da Associação 
é o sr. Antonio Ferreira de Olive^ 
ra,residente ã rua Duque de Caxias 
(proximo ao Cartorio), bastante co 
nhecido na cidade e ura dos princi- 
pais lutadores em beneficio das 
pessoas carentes. 

• r 
Ao Jornal de Açailândia,An- 

tonio Ferreira disse que a criação 
da Associação vem de uma idéia que 
ele tem de ajudar e aprimorar o S£ 
tor social das camadas mais pobres 
de Açailândia. "Então, era virtu- 
de disso, chegando por aqui o jor- 
nalista Maranhão, püde conhecer 
que tinha o Regimento Interno de 
uma associaçao idêntica a essa que 
transofrmanüs no Estatuto da Asso- 
ciação Comunitária dos MOradores 
de Açailandia. "Fizemos a reunião , 
domingo, a qual compareceram mais 
de mil pessoas, que se associaram. 

Com isso, poderemos dar uma 
parcela de ajuda a classe mais po- 
bre que e sofredora". 

0 presidente da entidade a- 
crescentatou ainda que "iremos che 

AntorUo JzAAeÃAa, pL&bidzn- 
t<L da AòòocÃação. 
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gar aos governos Estadual e Fede - 
ral, e adquirir uma ajuda em bene- 
ficio dos pobres de Açailandia".Se 
gundo ele, o governo federal tem 
grandes recursos para o setor soei 
al que serão distribuídos atra - 
ves de organizações, como esta as- 
sociação, e o governo do estado, 
que promete que vai dar toda prio- 
ridade ao setor social, chegaremos 
também até a ele. "Nos temas tam - 
bém o órgão federal, ou seja, o 
CEAC, que ajuda para a realização 

mutirões, construção de ca - 

sas. Atualmente ele tem uma verba 
de 8 mil cruzados para cada casa. 
Além do CEAC nos temos a LBA, na 
qual iremos registrar esta associji 
çao, para tentarmos conseguir re - 
gistros, alimentos. Enfim, vamos 
em busca de todos os recursos que 
estiverem no governo federal e no 
estadual". 

Lerabcado.que em Açailandia 
a probreza e muito grande, Antonio 
Ferreira foi indagado se a Associ£ 
ção ja é um grande passo para ame- 
nizar essa sitauçao de miséria era 

que vive certa parte do povo açai- 
landense. "Exatamente, porque é do 
nosso pensamento ajudar a amenizar 
o problema do pobre que mora em 
buraco, como rato . Realmente esse 
povo necessita de uma ajuda e é 
por isso quecriamos essa associa- 
ção e vamos lutar ao ladç das cama 
das mais pobres í' 

Finalizando, o sr. Antonio 
Ferreira esclareceu que a associa- 
ção não tem fins políticos. " Con» 
jã falei, ela visa apenas aprimo - 
rar o setor social". 

Ronda da cidade Silney Budal 

DUCHA FRIA 

A chuva que estava sendo es- 
perada, finalmente, começou a 
cair sobre^Açailândia. Os agri - 
cultores ja davam sinais de desâ 
nimo diante da seca. Se por um 
lado esta falta d^gua atrapalha 
va os agricultores e pecuaristas, 
por outro lado ajudava os madei- 
reiros e as serrarias que não 
paravam un minuto. Agora estas 
chuvas vieram como uma verdadei- 
ra ducha fria para refrescar a 
cabeça de-muita gente... 

********** 

UM DIA DA CAÇA... 
rr 

Na época do congelamento de 
preços (se e que houve em Açai - 
lândia), havia verdadeiras dis- 
putas por um pedaço de carne nos 
açougues, que aproveitando a ma- 
ré, cobravam preços exorbitan - 
tes aos consumidores.- Atualmente 
estã havendo sobra. Açougueiros 
e pecuaristas passando verdâdei^ 
ros "sufocos". Seus produtos não 
estão sendo procurados como se i 
maginava. Pessoas que nem eram r 

deste ramo, aplicaram em bois,^a 
chando que o aumento contf1 

nuo e a falt^ da carne só eleva- 
riam ainda mais os preços. Hoje 
estão "engasgados" com estes "b^ 
chos" sem saber o que fazer. Co- 
mo diz o nosso amigo mineirinho: 
"tia trem bão". 

~* ********* 

SINALIZAÇAO DAS RUAS 

Em Açailandia de tudo apare- 
ce. So o que não chegou por aqui 
ainda são as placas de sinaliza- 
ção das ruas. ^Quem aqui chega, 
sente-se como "cegos em tiro. - 
teio", totalmente perdido^ sem 
saber como se orientar. Jã que 
a Prefeitura esta colocando tan- 
tas placas proibitivas nos anti 
gos montes de lixo , aproveitas- 
sem o "embalo" e colocassem tam- 
bém as placas com os nomes das 
ruas. 
• 

*********** 

LIXO, o que fazer? 

A Prefeitura Municipal procu 
ra fazer a coleta de lixo domés- 
tico na cidade, o que é muito d^ 
fiei2 dado a deficiência de ma - 
quinario adequado para^este ser- 
viço. Em cada esquina é um depó- 
sito, escolhido logicamente pela 
vontade de populares. So que com 
este tipo de mentalidade, vem 
causando transtornos a pedestres 
e principalmente, aos moradores 
das proximidades, que não sabem 
o que fazer com os entulhos cau- 
sadores de mau cheiro e prolife- 
ração de insetos. 

». w- 

■ ■ .- 

0 lixo toma conta das ruas. 

REMEXENDO NO BAtJ 

Estamos muito longe de uma 
nova campanha eleitoral, mas mes 
mo assim tem muita gente (properi 
sos candidatos) prometendo prepa 
rar o terreno para uma nova luta. 
SÓ que desta vez, garantem que 
muitos destes que hoje têm um 
mandato, tratem de começar a se 
despedir da política, porque se- 
rá remexido no fundo do vBaíj" de 
cada um deles e que muita coisa 
podre vai aparecer. Portanto, a- 
queles que "por ventura" tiverem 
rabo de palha, cuidado com as fa 
gulhas que sairão da língua des- 
tes novos dragões. 

********** 

DIA 
FERNANDO SARNEY EM AÇAlCAN - 

Informações prestadas pelo 
Deputado Estadual PetrÓnio Gon - 
çalves dos Santos: dentro de pou 
cos dias estará em nossa cidad? 
o Presidente da .Cemar - Companhia 
Energética do Maranhão, Fernando 
Sarney,-que virá para conhecer o 
terreno doadoj)ela Prefeitura pa 
ra a construção de um novo e fun 
cional escritório da Cemar. Atu- 
almente este escritório está fun 
cionando precariamente em uma 
pequena sala do conjunto Comerc^ 
al Galdino, sem oferecer condi - 
ções aos funcionários e_um precã 
rio atendimento aos usuários. 

***.****** 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

■ ✓ 

Algo que 
atenção do 
alguma a mov 
is da Prefei 
sair para as 
varas de lie 
desta cidade 
vez que a Pr 
com maior eu 
das a de temi 
vidades que 
a população, 
da PivfVitur 
Cõdiqo do Po 
ela tiver. 

realmente cnaripu a 
povo foi; sen dúcida 
imentação dos fisca- 
tura, que resoUe^ar 
ruas a caça dos al- 

ença dos comércios 
. Quem sabe. e desta 
oreitura.irá rever 
idado as licenças da 
inados tipos de ati- 
só vem prejudicando 
Está também na hora 

a fazer valer o seu 
st uras isto ê. se 
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TRANSITO: 

DNER LANÇA 

CAMPANHA 

DE EDUCAÇÃO 

0 Serviço de Educação de 
Transito do Departamento Nacional 
de Estradas e Rodagem- DNER, pre - 
tende transformar em adesivo a fr£ 
se vencedora do concurso de slo - 
gans, promovido pelo 139 DRF e o 
DNER, era João Pessoa-PB. 0 slogan, 
vencedor foi "NÂO TRANSFORME EM 
VERMELHO 0 SINAL VERDE DA VIDA,,,cu 
jo autor e ura menino de 10 anos,Eii 
gênio Carvalho Júnior. 

ESTATÍSTICAS ASSUST2VM 

Segundo consta, durante o 
período de 76/85, os acidentes nas 
rodovias federais, apesar dos nx - 
veis elevados, mantiveram-se num 
mesmo patamar. Lamentavelmente, as 
estatísticas de 86 ultrapassaram 
todas as expectativas, registrando 
números nunca visto anteriormente, 
corroborando, dessa forma, o titu- 
lo que o Brasil detém de "carapeao1 

mundial de acidentes de transito". 

COLABORAÇÃO 

Sugere-se a colaboração por 
parte da classe empresarial no sen 
tido de imprimir folhetos educati- 
vos para serem distribuídos era co- 
mandos (tandem educativos) aos mo- 
toristas infratores era lugar da 
muita. 

Referidos comahdos devem 
ser realizados tanto na rodo -f 
via (DNER - PRF) como na cidade(Ba 
tran), procurando sensibilizar os 
infratores, maiores desencadeado - 
res de acidentes fatais. 

0 ehgenheiro-residente, dr. 
Pedro Deodato, DNER-Imperatriz,rao£ 
tra-se bastante preocupado com a" 
situação do trânsito nas estradas, 

e está envidando todos os esforços, 
no sentido de intensificar essa 

'campanha educativa, deflagrada pe- 
lo DNER visando amenizar o. grave 
problema do trânsito nas rodovias 
federais. 

SEU ANÚNCIO MERECE UM LUGAR DE DESTAQUE 

□O 

. rrxi 

■Repórter « «- 

Repórter 91 /J& 

Repor te r^^1 m 

C. Filho 

BINGO JA DEU CADEIA 

i 

1 UTILIZE NOSSOS SERVIÇOS 

LOGOMARCAS 
LOGOTIPOS 
"SLOGANS" 
DESENHOS 
PUBLICIDADE 
JORNAL DE AÇAILANDIA 
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A população de Imperatariz 
João Lisboa, Açailândia e de ou- 
tras cidades vizinhas, por pouco 
não caiu em mais ma picaretagem 
que seria aplicada com a "reali- 
zação" do famoso bingo de car - 
-cs. 

Estava previsto para o do 
mingo passado, o segundo bingo 
consecutivo em João Lisboa (o 
primeiro foi limpo), mas antes 
que o povo fcsse ludibriado, a 
policia_frustou o golpe dos es - 
pertalhões. 

Un elemento, que se dizia 
de São Paulo, era o promotor do 
bingo que teria o apoio do Sindi 
cato dos Trabalhadores em Trans- 
portes Rodoviários do Estado dc 
Nferanhão. 

A picaretagem foi desço - 
berta quando tal elemento contra 
tou a Ccmputer House para oonfec 
cionar as cartelas, e depois a_- 
plicou o golpe na empresa, naO 
pagando o serviço. 

0 caso foi levado ao co - 
rhecinento da policia, e caro 
o responsável pelo bingo ja 
tinha "tomado doril", aca - 
bou sendo preso o presidente do 
Sindicato, que estava dando to- 
tal apoio ã "promoção". 

Felizmente, o bingo reali 
zado era Açailândia foi feito osm 
honestidade, com todos os ganha- 
dores recebendo os seus prêmios. 

ttes como nem todo mundo e 
igual, há senpre os famosos pica 
retas que^querera "passar as per- 
nas" no já engando povo. 

A proposito, informa- se 
que a Câmara Mmicipal de Impera 
triz já avisou que não vai acei- 
tar a realização de bingos dessa 
natureza, na cidade. 

CULTURA JA 

O Jornal de Açailândia , 
irantendo o seu proposito de bem 
servir â ccmunidade, ajudando- a 
de una forma ou de outra, foi o 
único patrocinador cia shcw "Inbi 
ral", apresentado pelo cantor e 
compositor Henrique Guimarães, ura 
dos maiores talentos de Inpera - 
triz. 

O shcw foi apresentado 
nos dias 26,27 e 28 passados, no 
Paço da Cultura José Samey. 

na rua. 
Açailândia, é bem que se 

diga, já não é mais aquele "ser- 
tãozirbo" que pertencia ao muni- 
cípio de Imperatriz. Hoje, Açai- 
lârdia é de um forte peder socio 
econômico e já está no teirpo de 
viver realmente cano una cida- 
de grande. E civilizada. 

LIMPEZA PÚBLICA 

Açailândia esta aom as 
suas ruas cheias de lixo, que e 
xala un odor insuportável, cau - 
sando, além disso, un sério ris- 
co á saúde da população. 

Está na hora da prefeitu- 
ra tentar adquirir carros de co- 
leta de lixo e definir os dias 
an que seria feito o serviço de 
coleta. A seguir, poderia ser 
larçada una campanha para consci_ 
entizar a população a colocar o 
lixo em depósitos, e dessa for- 
ma evitar que se jogasse o lixo 

HAJA AÜMEMIO 

Torna-se até engraçado o 
governo ainda falar em congela- 
mento. Ele mesmo, quase que dia- 
riaraente, vive a anünciar aunen- 
tos e irais aumentos de tudo en - 
fim. Na última sexta-feira foi a 
vez dos conbustíveis que, como 
se sabe, todas as vezes que pas- 
sam para un preço novo, sebe tu- 
do no Pais. 

A gasolina 'teve um reajus 
te de 15,66 por cento. Portanto, 
subiu de Cz$ 9,77 para Cz$ 11,30. 
0 álcool, reajustado era 15,75 por 
cento, passou de Cz$ 6,35 para 
Cz$' 7,35. , 

O litro de oleo diesel , 
que estava congelado desde a de- 
cretação do Plano Cruzado - pas- 
sa de 3,10 para Cz$ 3,97. 

A gasolina e o álcool ti- 
rham sido aunentados em 60,16 
por cento no dia 20 de fevereiro, 
quando saiu o Cruzado II, inici- 
ardo dal o aunento de preços que 
estavam congelados pelo Cruzado 
I. 

É mole? 

********** 

CARESTTA TOTAL . 

é siirplesraente assustador 
- e até fora de lógica-os pre - 
ços de aluguéis de casa, en Açai^ 
lândia. O aluguel de unca casa , 
que,'por exemplo, fica localiza- 
da no pior setor da cidade, e 
não oferece una condição digna 
para se morar, não é mence do 
que quatro ou cinco mil cruza - 
dos. 

E o pior airda, apesar da 
carestia total, é que" a ooisa ' 
mais difícil é se achar ura ca- 
sa para alugar. Talvez nesta de- 
ficiêrcia-, é que estaria o moti- 
vo para caro aluguel em Açailan- 
dia. 

********* 

REFLEXO 

É por causa dessa cares tia 
no aluguel (e tanbéra a falta de 
casa), que há muita gente em A- 
çailândia sem ter onde morar. E 
dai terminara surgindo as já 
constantes invasões de terras , 
tanto na área urbana como rural, 
pois o povo necessitado, sem ou- 
tra alternativa, acaba se deses 
perando e parte para ganhar un 
local dessa fonra, ou seja, na 
"marra", porque de outro jeito 
não consegue. 

N 
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BENTQ SWWBO 
MAIS UM VAMPiR, 

dRAS/tf/KO 

"0 Menor" será o tema da 
Campanha da Fraternidade deste 
ano, a ser lançada, como aconte- 
ce todos os anos, na Quarta - 
feira de Cinzas. 0 fato de sete 
crianças morreram de fome por nú 
nuto no Brasil "ilustra" bem a 
importância do problema. 

****** ***** 

Um padre da cidade de Con- 
selheiro Lafaiete, apoiado por 
ura séquito de jovens, está fazen 
do a pequena cidade mineira revi^ 
ver o clima morbido do tempo da 
Inquisição, queimando revistas 
pornográficas e proferindo dispa 
rates, como "A estrutura da farn 
lia lafaitense esta abalada. 0 
governo e omisso e so resta a 
Igreja combater a subversão dos 
costumes; isso e obra de Moscou'.' 
0 ator Paulo Roberto diz que "0 
padre tem miolo de ameba". • 

*********** 

0 Brasil vai ficar sem pa- 
gar a divida externa durante no- 
venta dias. So durante noventa 
dias (?) A coisa vai continuar 
como sempre*. 

*********** 

0 Sistema Brasileiro de Te 
levisão (SBT) esta ameaçado de 
sofrer sanções do Departamento 
Nacional de Telecomunicações(DEN 
TEL) porque a apresentadora Hebe 
Camargo e um entrevistado seu 
criticaram os salários e aposen- 
tadorias exorbitantes dos políti 
cos e. chegaram a chamá-los de 
sera-vergonhas. 0 "crime" dos cri 
ticadores está sendo levado mui- 
to a sério pelos criticados, mui 
to briosos que sao, más as suas 
abominaçoes continuam sendo nor- 
mais. 

*********** 

0 carnaval está ai, a a 
AIDS também. Dizem também que em 
Imperatriz já estáo surgindo os 
primeiros casos. Logo,logo tere- 
mos muitos foliaids. 

*********** 

Que o governo Sarney nao 
é muito diferente dos anteriores 
todo o mundo ja sabe, mas os que 
dizem que sentem saudades do 
Delfim nao sabem o que dizem. 

CONTÁBIL E DESPACHANTE 

Registro de firma, INPS, FGTS, 
DECLARAÇÃO, PROCURAÇÃO, CPF, etc. 

Rua Duque de Caxias, 845 
sala 01 

(aa frente ao cartório) 

Acailandia MA. 
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1 CEIS CREU 
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SI FUNARO... 
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Obrigado. Cafeteira 

O desprezo cora que foi 
tratada a região tocantina quan 
do da escolha do primeiro esca - 
lão do senlxor governador, ainda 
não empossado, marcou definitiva 
mente a independência de nosso 
pow. Agora, num adeionaroento de 
forças, povo e políticos, inde - 
pendentemente de partidos, estão 
juntos para clamar pela criação 
do Estado do Tbcantins. 

Desde os tenços mis anti- 
gos fomos relegados da considera 
ção da Capital, ms a consciên - 
cia de que vivenos uma nova fa- 
se dentro da política brasilei 
ra pode efetivamente mudar o ru- 
mo da história. Nossos politioos 
servirão de molas propulsoras do 
sonho desse povo, e, consicien - 

■tes e irrbuídos do forte propósi- 
to de defender os interesses des 
ta região, certamente não se do- 
brarão nem aceitarão cargos de 
menor valia, corro se fossem prê- 
mios de consolação. 

Imperatriz jã não é age - 
nas a mior cidade do Maranhao,é 
também um das miores do Brasil 
Portanto, merce e precisa ser 

Zeca Tbcantins* 

respeitada. Sua história jã ul - 
tra passou um século. Apenas o 
desrespeito político, a despeito 
do progresso, permaneceu ao lon- 
go dos anos, graças ao "mérito", 
de velhos caciques e à ppassivida 
de de nosso povo. 

Agora, soros livres. Não 
existe rada mis importante que 
a liberdade. Possuímos nossos po 
liticos, homens de garra que mr 
carão o curso dessa nova histó - 
ria. Soros lúcidos e estamos 
conscientes de que nada toros 
que esperar da Capital, senão de 
cepção e desilusão, o sermos tra 
tados com desprezo. O Estado que 
tanto ajudamos a crescer não 
retribui o respeito com que o 
toros tratado, apenas absorve 
nossa (s) econania(s). Por tudo 
isso, temos que agradecer a sua 
ex^ o senhor governador. Miito 
obrigado. Que viva o Esta do Tb- 
cantins. 

* Jose Bonifácio César Ri- 
beiro (Boca Tocantins) é colabo- 
rador- do JA. 

A imagem da mulher no livro 
0 Conteúdo transmitido através 

dosjivros^tera sido objeto de preocu 
paçao de vários setores da sociedade 
brasileira, que tanto aspiram por u- 
ma educacao iqualitãria. 

Os estudos efetuados no Brasil 
assinalam que, seja no texto ou na 
ilustração, o homem brancot adulto , 
proveniente dos estratos médios e 
superiores da população, é tido como 
representante da espécie humana. E o 
mais freqí/entemente representado,a - 
quele que recebe un nome préprio,a - 
quele que e revestido da condição 
normal. E sua freqüência de apareci- 
mento nos textos e superior ò dos de 
mais personagens, assumindo propor - 
ções fantásticas. 

Como representante da espécie, 
o homem e o personagem melhor descri 
to, o^que merece uma individualidade 
literária recebendo um nome groprio. 

Se a mulher em geral ja e re - 
vestida de menor importância, a mu - 
lher negra não existe, simplesmente 
aparece em livros escolares sempre 
como doméstica. Quanto representada, 
adulta ou criança, ser humano fan - 
téstico, animal vegetal, ou objeto , 

a mulher i caracterizada pela domes- 
ticidade. Seu universo e sempre o 
lar. Seu maior símbolo, o avental . 
Contrariamente, o homem - adulto^ ve 
lho ou rapaz - aparece de preferen - 
cia no exercício de uma profissão(mê 
dicos, engenheiros etc) vivendo fo~ 
ra de casa, no espaço aberto: 
antítese do universo feminino. Mesmo 
quando executam atividades profisssj^ 
onais, as mulheres são circunscri - 
tas a gama de profissões femininas 
tradicionais (enfermeiras, professo 
ras, secretárias etc). Homens e menT 
nos sao ativos, corajosos, empreen - 
dedores, mulheres e meninas sao pas- 
sivas, medrosas. Agora, ele era o 
herói, ela a coadjuvante. Erradicar 
toda discriminação dos livros, seja 
ela sexual, tecnico-racial, econô- 
mica, etária e física, é um objetivo 
de toda a sociedade. Sabemos que al- 
cança-lo significa percorrer m cami 
nho longo e custoso. £ impossível ^ 
substituir-se, da noite para o dia , 
toda essa gama de livros existentes. 

• Aristides Sambaíba, colaborador do 
JA, e empresário no ramo livreiro. 

GRAMATICAL 

lasso Assunção 

Absolver ou absorver? Ab- 
solver significa perdoar, indul- 
tar; absorver significa enle - 
var, sorver, consumir. 

Boutique ou butique? Bouti 
que e a forma francesa. Prefira- 
se butique. 

Jiavoucar 0y cavucar? 0 Vo- 
cabulário Ortográfico da Língua 
Portuguesa registra as duas for- 
mas. 

Degradar ou degredar? De - 
gradar significa desonraç avil - 
tar, infamar; degredar significa 
desterrar, éxilar. 

Erudito ou erudito? A pro- 
uncia correta e iditc /,. 

Guidom ou guidão? As duas 
formas são corretas. 

Hetico ou éticó? Metico 
significa tuberculoso, tísico ; 
ético refere-se á moral, aos 
costumes. 

incolor ou incolor? A pro 
núncia~correta ê incolor (oxlto 
na). 

Jerimum ou gerimum? Grafa 
se jerTmum (abóbora). 

Laço ou lasso? Laço sign^ 
fica nt) fácil de desatar, arma- 
dilha, união, aliança; lasso ' 
significa cansado, frouxo, rela 
xado. 

Manhoso (com ou em?) Ma - 
nhoso Tastucioso, esperto, ma - 
treiro) só aceita a preposição 
em: manhoso no trato com as mu- 
Tfieres. 

Nascente (a ou o?) A nas- 
cente e o mesmo que fonte, minev 
nascente dè água; o nascente é 
o mesmo que levante, leste, o 
lado onde nasce o sol. 

Ouro ou oiro? As duas for 
massao corretas, mas a segunda 
está fora de uso. 

Privilegio ou previlégio? 
Previlegio é barbarismo gráfi - 
co. Grafa-se privilégio. 

Qui-qui-qui ou quiquiqui? 
0 certo é quiquiqui (tartamu - 
do, gago). 

Rajado (de ou por?) Raja- 
do (listrado, raiado, riscado) 
só admite a preposição de: céu 
rajado de branco. 

Serrar ou cerrar? Serrar 
significa cortar, dividir, sepa 
rar (com serra ou serrote);cer- 
rar significa fechar, apertar , 
encobrir, terminar. 

Tédio (de ou por?) Tédio 
(aborrecimento, enfado, desgos- 
to) só admite a preposição de: 
tédio da vida. 

TJzura ou usura? Grafa- se 
usura fonzena, juro exorbitan - 
te, lucro exagerado). 

Válido ou yalido? Vai ido 
(proparoxítona) é o que Têm va- 
lor, o que é vigoroso, legal;va 
lido (paroxítona) é o que é 
ajudado, protegido, favorecido. 

Xaruto ou charuto? 0 cer- 
to é cTaruto. 

Zológico ou 2oológico?6ra 
fa-se zoológico (relativo á 
zoologia, parque onde se criam 
animais em cativeiro). 
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Policia Rodoviária expulsa 

feirantes das margens da BR-010 

Como em outro, dia qualquer, a 
manhã da última quarta-feira era 
de tranqüilidade,. 0 movimento 
grande e os barrqueiros comercial^ 
zando suas mercadorias, na certeza 
de que mais um dia estaria garanti^ 
do o sustento da famTlia. Mas o $o 
nho de centenas de barraqueiros co 
meçou a ser frustado a partir das 
9:00 horas, quando foram surpreendi 
dos por uma medida um tanto drasti» 
ca,a qual talvez ja esperariam , 
porem, não agora. 

A rotina do dia-a-dia dos "bi^ 
carteiros", que tomaram as margens 
da BR-0T0 com a instalação de suas 
barracas, ao longo do Entroncamen- 
to de Açailãndia, foi quebrada gor 
uma fulminante investida da Poli - 
cia-Rodoviária Federal, com apoio 
de funcionários do Departamento Na 
cional de Estradas e Radagens-ÇNER. 

BARRACAS DESTRUÍDAS 

A presença dos gatrulheiros 
provocou uma agitaçao totâl no se- 
tor e o corre-corre foi intenso,co 
mo todos querendo saber o que real 
mente se passava. Para frustação r 

dos barraqueiros, lhes foi dado o 
aviso: no outro dia (quinta-feira), 
não era para estar mais nenhuma 1 

barraca no setor. Desesperados, os 
barraqueiros protestaram, embora 
timidamente. 

A PolTcia Rodoviária, embora 
tenha dado o prazo de 24 horas pa- 
ra que todos se retirassem, resol- 
veu tomar, no momento, uma atitude 
que, pela maneira como foi fe^ 
ta, recebeu o repúdio de todos que 
ali estavam presentes. Usando um 
caminhão madeireiro, que no momen- 
to passava pelo local e foi requi- 
sitado pela policia, os patrulhei- 
ros determinaram a destruição de 
pelo menos três barracas. Não de - 
rara . sequer, chance para que os 
seus donos retirassem suas mercado 
rias. 

0 resultado dessa decisão pre- 
cipitada da policia foi um prejuí- 
zo enorme para os barraqueiros a - 
tingidos pela medida. 0 senhor Jo- 

sé Nunes de Sales Ferreira teve 
destruídas 150 melancias, e perdeu 
ainda sacos de farinha, laranjas , 
rapadura, doces e outras mercado - 
rias. Ele disse que o seu prejuízo 
esta calculado em aproximadamente 
2 mil cruzados. 

Outra barraca derrubada foi a 
do senhor Francisco Silva,^que co- 
mo os outros não teve 
oportunidade para retirar a sua 
mercadoria. Segundo ele, foram des 
truídas 150 melancias, que perfa - 
ziam um total de 600 cruzados. 

DESESPERA 

A incerteza sobre o futuro.do- 
minava a todos os barraqueiros, .^e 
com isso vinha o desespero, ãs 
vezes misturado cóm um sorriso for 
çadc, quando era comentada a derru 
bada das barracas, inclusive pelo 
senhor Francisco Silva que entre a 
tristeza e uma brincadeira, narra- 
va com os colegas o ocorrido. 

A reportagem, ele disse que es 
se era o seu único meio de sobreví 
vincia. Pai de seis filhos, Fran - 
cisco Silva confessou que não sa- 
bia o que fazer, pois não tem para 
onde ir. Perguntado se não iria 
procurar as autoridades competen - 
tes para que tentassem lhe ajudar, 
oferecendo-lhe um local para que 
trabalhasse, ele respondeu: "se 
me dessem um lugar para trabalhar' 
seria bom, mas até o presentejno - 
nento não se apresentou ninguém, 
porque aqui não ha "interventor" , 
de nada". 

Assim como o sr. Francisco Sil 
va, os outros barraqueiros também'r 

não sabiam para onde ir. Além de 
servir como "ponto" para Comércio, 
as barracas também serviam para mo 
rada. Portanto, são centenas de 
pessoas sem trabalho e sem casa pa 
ra morar. 

_0 "ultimato" da PolTcia Rodo - 
viaria, e a derrubada de algumas 
barracas, que serviu para intimi - 
dar os feirantes, gerarm medo en - 
tre eles e no mesmo dia, muitos ja 
começavam a sair do local, enquan- 
to que outros permaneciam, prome - 
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Barraqueiros: surpreendidos pela ação da Policia Rodoviária. 

Uma das barracas que foram destruídas. 

tendo sair somente quando ocorres- 
se a ação definitiva da polícia. 

0 DNER, na quinta-feira, cum— 
priu o prazo que dera aos feiran - 
tes. Logo cedo da manhã os patru - 
lehiros retornaram e passaram a 
comandar a retirada dos que ' alí 
ainda estavam. 

RECORRENDO AO PREFEITO 

Ao receberem o aviso da poli - 
cia, na quarta-feira, os feirantes 
recorreram ao prefeito mas não o 
encontraram pois ele estava viajan 
do para Carolina. A tarde foi for- 
mado um grupo que passou a colher 
assinatura de todos os barraquei- 
ros, com o objetivo de levar una 
reivindicação ao prefeito Raimundo 
Pimentel, em audiência que eles 
pretendiam ter ainda no mesmo dia, 
na parte da noite. 

0 caso, até o final da semana, 
ainda estava indefinido, com os 
feirantés na esperança de que algu 
ma solução seja encontrada pelas 
autoridades para resolver o.proble 
ma. 

Ha poucos anos, o DNER 
jã havia retirado todas as barra - 
cas ãs margens da estrada. Mas com 
o passar do tempo, os feirantes,a- 
proveitando uma falta de fiscaliza 
ção, aos poucos foram retornando e 
hoje e Entroncamento estava trans- 
formado em uma verdadeira favela , 
que piora ainda mais a jã tão tri^ 
te imagem da cidade., 

No ano passado, houve um "en 
saio" do DNER, que pretendia., com 
ajuda da prefeitura', fazer nova re 
tirada das barracas, mas por môti^- 
vos não revelados, isso acabou não 
acontecendo. 

Agora, veio a surpresa, para 
dçsespero de centenas de pessoas , 
que estão dependendo da vontade 1 

das autoridades competentes para 
que possam ter onde trabalhar e mo 
rar. Também fica uma dúvida: nao 
se sabe se o DNER manterá mesmo a 
área desocupada em definitivo, ou 
somente temporariamente, como ja 
ocorreu anteriormente, por descaso 
dos ouem de direito. 

m 

Francisco da Silva-perdeu tudo. 

PRATO DO DIA; 

ET. I COM PIX 

AO MOLHO C.III 

A-edição deste mês'da revista 
SAÚDE! revela tudo o que 
existe, de fato, dentro dos 

enlatados que você costuma 
consumir em sua alimentação. 

Conheça os processos de 
fabricação, os aditivos mais 
utilizados, os perigos virtuais 

e as diferenças de teor nutritivo 
entre os enlatados e os 

produtos naturais. 

^^RÍViSTA* m m 

Saúde! 

EM TODAS AS BANCAS 
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ADMINISTRADORES 

iNsrnviçóES financeiras de açat 

LÁNDA 

OFICIAIS 

- Banco do Brasil S/A 

Gerente: ROBERVAL . Silton Savi 

Rua Bom Jesus, 343 

Telefone: 73&-1390, 738-1392 e 738-1395 

- Banco do Nordeste 

Gerente: AL9ERY Viana de Oliveira 

Rua Duque de Caxias, 560 

Telefone: 736-1180 

PARTICULARES 

- Banco Bamerindus 

Gerente: José Valdinar SALES 

Rua Dona ire, S/N 

Telefone: 738-1355 e 788-1208 

- Banco Brasileiro de Descontos - BRA- 

DESCO 

Gerente: Carlos Benedito ADORNO 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, 1140 

Telefone: 738-1233 e 738-1553 

- Banco Nacional do Norte S/A - BANORTE 

Gerente: José BARTOLOMEU de Barros 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, S/N 

Telefone: 738-1120 

- Banco ITAÚ 

Gerente: MANOEL Antonio Batista 

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, S/N 

Telefone: 738-1198 ' 
• 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

- Câmara Municipal de Açailândia 

Presidenta: Gervásio Serafim Filho 

Rua São Luís, 

- Prefeitura Municipal de Açailândia 

Rua Pedro Alváres Cabral, 

Telefone: 738-1285 

Prefeito: Raimundo Pimenlel Filho 

Secretário-Chefe de Gabinete: Nél- 

cio Pereira Duarte 

• SECRETARIAS 

• Fazenda 

Secretário: Manoel Azevedo 

-Educação 

Secretária: Tânia Maria dos Santos 

- Saúde 

Secretário: Gerson Abreu 

- Obras, Transportes e Urbanismo 

Secretário: Nilson Pereira Duarte 

- Assessoria Jurídica 

Assessor: Roberto Wágner 

- Assessoria de Comunicação So- 

cial 

Assessor: William Marinho 

HOROSCOPO 

( 

ARIES 
Feliz inspiração nos negó- 

cios, entendimento total no tra- 
balho. Saúde boa, mas nao canse 
nem seu figàdo nem seu coraçao 
Voce duvidara dos sentimentos 
que lhe . dedicam, alias sem n*Dt£ 
vos. 

TOURO 
Resolva as questões de di- 

nheiro e pregare novos projetos. 
Suas aspirações Intimas cansam - 
no, domine-se e afaste as preocu 
paçoes. Não faça nada irrepara - 
vel. 

gEmeos 
Dia bom para estabelecer 

contatos e tratar de negócios no 
vos. Ura pouco de alegria po- 
de ser a origem de uma crise de 
espirros. Voce tera uma surpresa. 

CÂNCER 
A audacia vai lhe ser útil 

hoje nós negócios e no trabalho". 
Nenhum problema com a saúde. Não 
invente rivais imaginários, nao 
s.eja ciumento. 

LEÃO 
Dia fácil em que voce con- 

seguirá tudo o que quiser. Aja 
Voce não está em grande forma,to 
me precauções. Não permita que 
estranhos interfiram em suas 
questões sentimentais. 

VIRGEM 
Negócios duvidosos, aborr^ 

cimentos no trabalho, cuidado 
com certos amigos. Um pouco de 
exercício físico vai ajudá-la a 
manter-se em forma. 

LIBRA 
Você poderá resolver um 

problema urgente, finanças, duv^ 
dosas, cuidado. Seu estômago po- 
derá faze-lo s'ofrer esses dias. 

ESCORPIÃO 
Possibilidade de uma via - 

gem de negocios, nao a adie. Se 
voce tem tendência para engordar 
nao coma muito. Dia perfeito se 
deixar seus ciúmes de,lado. 

SAGITÁRIO 
Esforce-se para manter seu 

ritmo de trabalho e tudo .ira bem 
Dores de estômago e pertubaçoes 
digestivas a temer. Você estará 
irritado, o que criará um mau 
clima. 

CAPRICÓRNIO 
Se o setor financeiro e 

bom, voce nao deve tomar nenhuma 
decisão. Seus nervos estão h 
flor da pele, tome ura calmante.Os 
astros reservam-lhe uma surpresa 

AQUÁRIO 
Trabalho bom, idéias exce- 

lente que farão progredir seus 
negÓc-ios. Fígado sobrecarregado, 
poupe-o para evitar aborrecimen- 
tos. Seja compreensivo. 

PEIXES 
Clima profissional duvido- 

so, mas entrada de dinheiro que 
o ajudará. Fadiga, cuidado com 
s.eus pês, procure um medico. Con 
trole e terá numerosas satisfa - 
çoes. 

]3 Sab Ki-Cico 
" FÁBRICA: JARDIN AMÉRICA 

Repol - Representações, Produtos de Limpeza; 
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Organização Chiquinho 

Rua Duque de Caxias n9 10i5 
-AÇAILÂNDIA-MA. 

0o 

Oo 

o 

o 

EVENT0S/IWÇ0/87 

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

ro 
07 - Dia Mundial da Oraçao 

Dia dos Fuzileiros Navais 
08 - Dia Internacional da Mulher 
14 - Dia Nacional dá Poesia 
19 - Dia de São José 

Dia do Carpinteiro 
Dia do Marceneiro 

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

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

b 

GASA DE CARNES 

ncusâ a 

CARNE BOVINA, SUÍNA, FRANGOS 
E COMPLETA SEÇÃO DE FRUTAS 

E VERDURAS 
BLOCO COMERCIAL GALDINO SANTOS 

SALA 07 
AÇAILÂNDIA 

auto prçfls GLOBO 

VEM Q TEM! NA GLOBO. 

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

Açailândia - Maranhão 

Livraria e Papelaria Nunes 
Materiais escolares e para escritórios 

Rua Dorgival Pinheiro Bm Marly Sarney 

   Açailândia   

LIVRARIA 

PAPELARIA 
A FORÇA JOVEM 

LIVRARIA E PAPELARIA SAMBAÍBA 
RUA LUIS DOMINGUES, 1718 

PRAÇA BRASIL 
IMPERATRIZ - MARANHAO 
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PIANC un m DE AÍ aii AM IA 

0 Município - e/ou a cida- 
de - esta sendo alvo de atenções 
e estudos para a elaboraçao de 
seu "plano diretor". Nao tenho 
ainda informações mais precisas 
para saber se se trata de um plano, 

diretor de desenvolvimento muni- 
cipal ; ou se cuida apenas do de- 
senvolvimento urbano; ou, mis 
especificamente ainda, de um pia 
no sobre uso do solo na area ur- 
bana da cidade...^ 

São indagações feitas nao 
academicamente. Pelo contrario , 
dã-se que uma ou outra opção con 
ceitual e metodológica, no pro - 
cesso de "feitura" do plano, tem 
como conseqüência providencias 
e propostas mais ou menòs abran- 
gentes, ou mais ou menos restri- 
tas, no que respeita ãs espera - 
das e decorrentes medidas políti 
cas e administrativas, por parte 
dos executivos municipais. E dos 
ditos munícipes, em geral. 

Disso certamente estarao 
cientes os profissionais que es- 
tão trabalhando nesse paino,con- 
tratados pela Vale do Rio Doce . 
Em respeito, na verdade, ao de - 
sempenho e ao zelo profissonal 
sabiamente em curso, e que aqui 
cabem estas notas. Apenasraente 
rapidas e, digamos, introduto - 
rias. Preliminares a uma discus- 
são que, a rigor, deveria acompa 
nhar publicamente o trabalho te£ 
nico de elaboraçao de um docuraen 
to como o Plano Diretor Munici - 
pai. 

E aí esta justamente o pon 
to que, de partida, me parece 
fundamental era uma consideração 
mais "atualizada" da questão.Po£ 
que nao somente cabe aos lembra- 
dos "executivos" municipais;nem, 
muito menos ainda, so nem princ£ 
palmente aos profissionais/tecni 
cos envolvidos em sua elaboraçao, 
Esta questão e antiga... Eu mes- 
no tive a educativa experiência, 
era idos dos anos 70..., tempos 
tidos hoje como uma fase feliz - 
mente superada (?), quando da o- 
portunidade de participar em vá- 
rios trabalhos, de naturezajnul- 
tiprofissional, de elaboraçao 
dos então famosos PDD^S (planos 
diretores de desenvolvimento in- 
tegrado) ; ou, era terminologia pa 
ralela, dependendo dos órgãos p£ 
trocinadores (o então SERFHAU, o 
CEPAM, do Governo do Estado de 
São Paulo, a Prefeitura do Muni- 
cípio de São Paulo... ) os PLDI, 
em que o "L" correspondia a "lo- 
cal", em contraposição com o "ve 
gional" ou o "nacional1'. Assim 
foram os trabalhos junto ao CE - 
PAM, hoje Fundação Faria Lima,do 
Governo do Estado de São Paulo ; 
assim também consultorias junto 
a empresas como a PLANIDRO, a 
PLANASA e outras; bem como cur - 
sos com o patrocínio da Escola 
de Engenharia de São Carlos, da 
USP; ou da Escola de Engenharia 
de Lins; ou do Instituto de Pla- 
nejamento Espacial, em Presiden- 
te Prudente, da UNESP; ou, poste 
riorraente, na EMPLASA (Empresa^ 
de Planejamento da Grande Sao 
Paulo S/A, do Governo paulista). 

Então vivíamos uma o'poca 
posteriormente comentada, o mes- 
mo denunciada, como a dos "tecn£ 
cratas" da elaboração dos planos 
urbanos e regionais... Isso, nao 
obstante muitas vezes jã então 

cuidássemos de publicamente apr£ 
sentar, discutir e eventualmente 
alterar os planos tecnicamente ef 
laborados; como pedida cautelar^ 
resguardadora da esperada efica 
cia ou simples viabilização pra- 
tica dás propostas para o plane- 
jamento municipal. Mas isso^ era 
geralmente providenciado apos os 
trabalhos de estudo e de elabora 
ção das propostas^de intervenção 
programada (exceção parcial fei- 
ta apenas para aqueles assisti - 
dos pelo CEPAM, cuja metodologia 
adotava pelo menos o treinamento 
e a participação direta de fun - 
cionarios, designados pelas pre- 
feituras interessadas, eles raes- 
nos elaboradores dos PDDI,s,com 

assessoramento direto e sistemá- 
tico dos técnicos do CEPAM, da 
então Secretaria do Interior) . 

Foi preciso muito tempo , 
muito dinheiro publico dispendi- 
do (federais, estaduais, munici- 
pais) , bem como a melancolia e 
repetida constatação de que mui- 
tos dos planos então feitos fica 
ram, no radxima, nas prateleiras.. 

para serem mostrados às visi - 
tas ilustres - especialmente de 
entidades potencialmente finan - 
ciadoras de obras municipais -co 
nr» testemunho ou prova (?) do 
grau de modernização e/ou de ra- 
cionalização era que se pretendia 
mostrar essa ou aquela prefeitu- 
ra. Ou seu respectivo prefeito . 
Foi preciso todo esse desperdi - 
cio - que se poderá dizer ter s£ 
do o preço histórico pago para 
se aljjfcançar maturidade, era ter- 
nos de planejamento do setor pu- 
blico... - para que se encarasse 
o quase Óbvio (mas nao tanto) : 
que o processo de elaboraçao de 
um plano diretor de desenvolvi - 
mento municipal, ou mesmo sim - 
plesmente "urbano" (do município 
sem suas ãreas "rurais")... e, 
fundamentalmente - ou assim deve 
ria ser conduzido - como um pro- 
cesso social e político. Dai exi 
gindo DISCUSSÃO PARTICIPADA. Nao 
apenas após mas, coerentemente , 
durante sua elaboraçao. Desde os 
conhecidos diagnósticos... para 
o arrepio de técnicos talvez exa 
geradaraente puristas. Até, com 
muito mais razao, quando da ela- 
boraçao de propostas, esperada - 
mente alternativas< para inter- 
venção dos poderes públicos (nao 
apenas o "municipal"), com vis- 
tas ao disciplinaraento e/ou a 
proncção de fatos sdcio-economi- 
cos, sejam esses ou nao ligados 
diretamente âo "uso do solo urb£ 
no", e municipal . 

Todas as questões ineren - 
tes a esta perspectiva - e postu 
ras técnicas e praticas que lhe 
sejam conseqüentes - serão mui ti 
pias; embora nao seja preciso 
ser complicado ao expo-las (não 
obstante complexas, por defini - 
çao). Nao seria aqui, portanto,© 
lugar e o momento mais apropria- 
do para serem abordadas. Mas fi- 
ca a observação, acompanhada . da 
responsabilidade profissional 
e, inclusive e nao separadamente 
política - que caiba ser de mira 
invocada. 

Espeto ainda haja tempo 
hábil para que o plano diretor 
de Açailandia (do'qual apenas 

José Geraldo da Costa * 

soube por acaso e indiretamente; 
porque do IBAM, onde também te - 
nho ex-colegas e amigos mesmo , 
que esta também trabalhando em 
Açailandia, em organização admi- 
nistrativa "da Prefeitura - sabi- 
am? - me veio a informação gené- 
rica) .. . espero, dizia, que seu 
plano seja igualmente participa- 
do, ao lado de ser efetivamente 
municipal, e não estritamente "u£ 

bano. 

AJose Geralao da Costa e adminis- 
trador publico (FGV/EBAP), pesqui 
sador social, educador, técnico 7 
professor da UFMA/Campus II, mem- 
bró e assessor de planejamento da 
CRIS - Comissão Regional'Inter - 
rinstitucional de Saúde da 9a. R£ 
giao/MA. 

.IA 

Você é Cristão? 
Luis 

Infelizmente muitas pesso- 
as tem tido uma idéia totalmen- 
te errada dessa palavra e de sua 
significarão. Muitos acham que 
ser cristão signifjca ter nasci- 
do em um lar cristão, ou ainda 
ter sido batizado numa igreja.Ou 
tros, ainda, fazem diferença en- 
tre o índio e o branco, achando 
ser o branco cristão e o índio^ 
não. Na verdade, não e suficien- 
te ser cristão nominal ou por 
tradição. Ser cristão e uma que£ 
tão interior, dependendo de uma 
transformação na vida ou uma 
regeneração, passando-se a par - 
tir de então a ser um seguidor 
de Cristo. 

Pois uma pessoa se ^ torna 
cristão .quarldo ouve e cre na 
mensagem do Evangelho, quando se 
converte dos seus pecados e da 
confiança em suas obras e coloca 
toda a sua fe no Senhor Jesus 
Cristo para sua salvação. ^Em su 
ma, renuncia às transgressões co 
metidas, entra pela porta da saT 
vação seguindo o caminho da vida 
eterna, que e Jesus Cristo, e a 
partir desse momento torna-se um 
verdadeiro cristão, pois perten- 
ce a Cristo. 

No início da igreja primit^ 
va, muitos judeus e gentios^aceT 
tavam o cristianismo, isto ê,tor 
navam-se cristãos, crendo na 
mensagem salvadora do evangelho, 
pregada pelos discípulos, e os 
mesmos eram conhecidos como cri£ 
tãos. Em Antioquia, por exemplo 
(a primeira maior cidade depois 
de Roma e Alexandria, situada no 
rio Oronte), foram os discípulos, 
pela primeira vez, chamados cris 
tãos, pois o povo sempre os en - 
contrava na igreja, ensinando as 
pessoas (Atos 11:26}. 

Certa vez o apostolo Paulo, 
sendo acusado por alguém, foi la 
vado perante o rei Agripa a pres 
tar depoimento sobre sua conduta 
e diante do rèi identificou-se 
como pregador do Evangelho e a - 
proveitou a oportunidade para 

Gonçalves da Costa* 

pregar ao rei, que lhe disse:Por 
acaso queres persuadir a que me 
faça cristãoT^Atos 26:28). 

E como ja descrevemos acima 
ser cristão não significa 
simplesmente ter nascido em um 
lar cristão ou mesmo ter-se b£ 
tizado numa igreja. A pratica 
dessas coisas ^não faz de nin - 
guêm um cristão, pois falta al- 
go mais importante: falta possu- 
ir a Cristo em sua vida e entre- 
gar-ie totalmente a Ele, fazer 
Uso das palavras de Paulo, que, 
convicto de ser um verdadeiro 
cristão, disse: Ja estou crucif£ 
cado com Cristo; e vivo, não maTs 
eu, mas Cristo vive em mim; e 
a vida que agora vivo na carne , 
vivo-a na fe do Filho de Deus, o 
qual me amou e entregou-se por 
mim (Falatas 2:20). 

As declarações do Apostolo 
deixam claro que o verdadeiro 
cristão e aquele que associa- 
se ao viver de Cristo: "vivo,nao 
mais eu, mas Cristo vive_emjTiimV 

Prezado leitor^ você ja e 
um verdadeiro cristão? Voce ja 
pode dizer, como disse Paulo,"v£ 
vo não mais eu, mas Cristo vive 
em mim?" Se não, torne-se __ um 
cristão verdadeiro, não apoie-se 
em tradicionalismo, como muitos 
ousam dizer; Sou cristão porque 
meu pai é'cristão, ou porque mi- 
nha mãe e cristã. Este ê um títu 
lo que não se adquire dos pais e 
muitos menos de amigo, mas sim 
de Jesus quando se lhe aceita , 
a exemplo dos discíçulos que fo- 
ram chamados de cristãos por se- 
rem verdadeiros seguidores de 
Cristo. Faça você o mesmoe tor- 
ne-se um verdadeiro cristão. 

* Luís Gonçalves da Costa e presbí 
tero, dirigente da Congregação 
da Assembléia de Deus da Rua Rio 
Grande do Norte e 19 Vice-presi- 
dente da União de Mocidade da A£ 
semblêia de Deus de Imperatriz 
(Umadi). 

COMPANHIA SIDERÚRGICA VALE DO PINDARÉ 

ESTA ADMITINDO: 

Carpinteiros 
Pedrei ros 
Serventes 

. Os iteressados deverão apresentar-se munidos 
de documentos no escritório da siderúrgica, no Pi- 
quiã. 
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INTERVENÇÃO NO BANCO 00 ESTADO 

DEIXOU GOVERNADOR IRRITADO 

"Se dever é crime, nao hã 
criminoso maior que o Banco Cen - 
trai" disse o governador Luiz Ro - 
cha, quando concedia entrevista co 
letiva a imprensa sobre a interven 
ção no Banco do Estado do Maranhao 
promovida pelo Banco Central. Para 
ele, a intervenção teve origem "em 
informações inverfdicãs "fornen - 
das aos gestores da administração' 
financeira do Pais. 

Mesmo não declarando aberta- 
mente , o governador do Maranhão 
considerou que o governo maranhen- 
se foi tra'do em sua boa fe, e a 
certa altura, chegou a afirmar que 
"eu posso até ter ca'do numa cila- 
da, porque fui acreditar na pala - 
vra de um diretor do Banco Central'.' 
O diretor em questão não está mais 
no BC, uma vez que Luiz Rocha se 
referia a Pérsia Árida, recentemen 
te autodemitido. 

SEM ROMBOS 

Como que a desfazer rumores, 
Luiz Rocha - que se fazia acompa- 
nhar do secretario de Fazenda, 
son Frofcylogo ao inTcio de suas 
declarações, afirmou que o BEM 
"não tem rombos, disso eu tenho ' 
certeza". De acordo com o governa- 
dor, tudo teve inTcio em um dib^ 
to contraído pelo Banco de Desen - 
volvimento do Maranhão que, devido 
a dificuldades no mercado de capi- 
tais, ficou sem condições de sal - 
dar o compromisso no prazo determi 
nado. 

- Como o Banco Central insU 
tisse na liquidação do debito, o 
governo do Estado - disse o gover- 
nador mediante autorização do d ire 
tor do BC, Pérsio Árida, em 07 de 
novembro do ano passado, honrou o 
compromisso do BDM, e ficou no a - 
guardo do proprio Banco Central !_[ 
berar um empréstimo, conforme fi - 
cou combinado com o diretor. 

Ainda segundo o governador,o 
referido diretor do BC, além de 
nao cumprir com o prometido, ficou 
insistindo na cobertura da reserva 
bancaria do BEM, afetada desde o 
inTcto do ano com o pagamento do 
débito do BDM. Dessa forma, infor- 
mou o governador, "as reservas ban 
carias do BEM, no ultimo dia 24, 
atingiam pouco mais de 628 mi- 
lhões de cruzados, enquanto que os 
débitos não ultrapassavam a um 
bilhão, "uma contingência plenamen 
te contornãvel, desde que tivesse- 
mos o apoio do Banco Centra^, con- 
forme prometera o diretor Pérsio A 
rida". 

NÃO ERA JUSTO PAGAR 

Ao ser instado a falar sobre 
a intencional idade da intervenção, 
Luiz Rocha limitou-se a contestar 
com outra pergunta: "a troca de 
que pretendem atingir o Estado?Vo2 
to a repetir: no BEM não ha rombo. 
Sou franco, devo, não nego, mas 
não posso pagar. Em telex encami - 
nhado no último dia 02 ao diretor 
Pérsio Árida, esclarecia que o 
interesse social do Estado, seus 
compromissos com os servidores, 
quanto ao pagamento de seus sala - 
rios, o pagamento das obras em an- 
damento eram mais importantes do 
que fazer cobertura de reserva ban 
caria. 

"Agora, completou o governa- 
do p estou numa situação que não 
posso sequer informar quando vou 
iniciar o pagamento do funcionali\s 
mo estadual que deveria começar 
dia 27". Pouco antes do encerramen 
to da entrevista, o governador re- 
cebeu a notTcia da decretação da 
intervenção do Banco Central no 
Banco de Desenvolvimento do Mara - 
nhão, tendo comentado que "eu ja 
esperava por isso, pois da última 
vez ele^foi socorrido pelo BEM,mas 
agora não teve jeito". 

Educação para o trânsito 

Vacina contra acidentes 

em m 

i 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 

Departamento Nacional de Estradas e Rodagens 

APOIO: 

Jornal de Açailândia 

na 

* Bartolomeu Pessoa Cabral 

Por definição, ser enge. - 
nheiro e saber apx*oveicar as foj^ 
ças da Natureza para o bem da 
Humanidade. Para -anto, um enge- 
nheiro de qualquer.naipe tem 
profundos conhecimentos de Mate- 
mática e Física, que sao as duas 
ciências basicas para este curso. 
Claro que o curso nao se reduz a 
resolver binômios de Newton, in- 
tegrais quaÚruplas ou mesmo sa - 
ber explicar por formulas a atra 
çao universal dos corpos. Vai 
além. Conforme i opção do candi- 
dato, ele poderá ter os conheci- 
mentos teóricos e práticos de t£ 
das as leis que regem a eletric^ 
dade ou mesmo a flexao e compre^ 
sao de uma viga com carga, o de£ 
locaraento de líquidos em condu - 
top forçados, o esforço que pode 
suportar uma solda, etc. etc. 

Mas, e os cidadãos sabem 
que um engenheiro tem essa ga- 
ma de conhecimentos? Ê bem provã 
vel que nao, nem mesno os mais £ 
lustrados que vez por outra es - 
tão precisando dos trabalhos pro 
fissionais de um engenheiro. Nao 
sabem que o engenheiro foi prepa 
rado para vencer desafios as ve- 
zes impostos pela Natureza, as 
vezes impostos pelo homem, nao 
para viver o lugar comum de es - 
tar assinando plantas de casas ' 
populares. Tudo bem, e do seu 
ran», faz parte do seu trabalho, 
so que num sentido muito amplo e 
digno. A expressão "assinar plan 
tas" nao existe no meio técnico. 
Na linguagem do CREA isto quer 
dizer "assumir responsabilidades" 
perante o proprietário e perante 
a lei. 

Já tive exemplos marcantes 
que mostrara cristalinaraente como 
as pessoas estão mal informadas, 
quanto a forraaçao profissional 
de um engenheiro. .Certa feita, era 
conversa com um amigo que é ele- 
trotécnico, falei por falar que 
luz tem peso. Com ar surpreso 
ele disse: "tás brincando"! Quer 
dizer, duvidou! Corapreende-se 
que fica difícil para-muitas pe£ 
soas entender que luz tem peso , 
mas, como diria galiíeu, tem. F 
fácil compreender tanbem que fi- 
quei muito intrigado cora a rea - 
çao-espontânea de meu interlocu-- 
tor. 

Noutra oportunidade, nu- 
ma casa de materiais de constru- 
ção, procurei ao vendedor se ti- 
nha aço CA-24p com o qual preten- 
dia fazer uns es tribos para 
uma viga. Ele me respondeu com 
ar de quem entendia do que esta- 
va falando que aquele nao tinha 
nao, mas tinha o CA-50, muito 
mais resistente porque possuía ' 
50% do carbono na sua composição. 
Bem, diante de um absurdo como 
este, fique calado e saí sem a- 
gradecer. E outros exemplos mais, 
que o espaço aqui nao me permite 

enumerar. 
Advogo, portanto, o pon- 

to de vista que nóà proissionais 
de engenharia deveremos acabar 
com esta imagem que engenheiro 
e um assinador de plantas. Quero 
dizer qde deveremos acabar cora 
esta prática de assinar plantas 
somente por assinar. Devemos, i£ 
to sim, fazendo uso das atribui- 
ções que a formação acadêmica * 
nos deu, e o diploma nos, confere, 
acertar com o cliente a elabora- 
ção dos projetos,, assumir respon 
sabilidade técnica da obra, com 
visitas regulares, e mostrar na 
ponta do lápis ou caneta, conx) 
também na pratica, que o "pro 
labore" acertado e realmente me- 
dico, tendo em vista os lucros , 
que com certeza advirao pela es- 
colha correta dos materiais, pe- 
la diminuição de perdas, * pelo 
desperdício de tempo num país 
de inflação ou juros altos e 
principalmente pela garantia de 
segurança. 

Mas, e os chamados constru 
tores, como ficam? Responde: nos 
seus devidos lugares, pois os 
mesmos, na real idade^ sao mestres 
de obras com função precípua de 
auxiliar os engenheiros, gerindo 
a obra. Portanto,, nao podem deci_ 
dir sobre o que e bom ou ruim nu 
ma obra, embora sua opinião pos- 
sa e as vezes deva ser ouvida.üm 
dos aspectos mais importantes nu 
ma obra e saber estruturalmente 
como determinada parte de um con 
junto físico funciona. Para tan- 
to, precisa-se de forraaçao pro— 
fissional cora base científica.Ou 
tro dia foi construída uma laje 
de forro na sala de um amigo.Se£ 
senta dias depois a laje trincou 
em dois lugares. Um construtor 
consultado antes do engenheiro , 
(veja o detalhe, antes do enge - 
nheiro!) queria que fosse feita, 
uma sobrelaje de concreto sim - 
plesmente porque todas as lajes 
que ele ja viu dauqele tipo ti - 
nha sobrelaje de concreto. Nao 
sabia ele que isto e possível , 
sim, mas antes de a laje flexio- 
nar sbb efeito do seu peso. Quer 
dizer, o moço sabia como fazia , 
nao sabia porque fazia daquele 
jeito. 

Resumindo, podemos dizer 
que uma cidade que queira ter 
suas construções seguras, contor 
táveis e agradáveis á vista, de- 
vera admitir que estas qualida - 
des dependem, na mesma medidaj de 
bom gosto dos proprietários e do 
zelo profissional dos engeríxôt^" 
ros. 

(*) Bartolomeu Pessoa Cabral é 
engenheiro civil, pela Universi- 
dade Federal do Ceará, proprieta 
rio de empresa de engenharia em 
Imperatriz. 
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* Os técnicos da Valec e 
da Idroceves, já se encontrara na 
área fazendo os estudos de sond£ 
gera de solo para o início da fe£ 
rovia Norte-Sul, que ligara A£a£ 
landia a Anápolis. A informação 
foi dada pelo empresário Jose E- 
gídio Quintal. 

G S N 

* Cheques sem fundo: exis- 
tem vários tipos de cheques sem 
fundo; borracha, voador, livre 
para voar etc. Açailandia e re- 
corde deste assunto. Ê incrivel 
a quantidade de cheques que apos 
a compensação bancaria voltam 
com aquele carimbo desanimador . 
Também pudera! qualguer flage- 
lado tem um super talao de che - 
que, e uma conta bancária zera - 
da. Ê nisso que da. Pode? 

G & N 

* 0 atual governador de Mi_ 
nas Gerais, Newton Cardoso, reve 
lou na semana passada, em en 
trevista ao "Bom Dia Brasil",que 
o ex-governador Hélio Garcia nao 
quer e nem aceita minis.terio ag£ 
ra, poisi segundo ele, o seu pri- 
meiro passo será mesmo a vice- - 
presidência da Republica. 

G & N 

* Sábia advertência: quem 
esta seriamente preocupado com o 
excesso de expectativa da opi 
nião publica em tonro da Consti- 
tuinte, e o ex-senador Amaral 
Peixoto. Ele adverte sabiamente: 
"nao se deve esperar tanto. A 
Constituinte não fará milagres". 

G & N 

* A Caixa Econômica Fede - 
ral vai se transformar num banco 
de desenvolvimento urbano e do 
pequeno empresário, segundo pre- 
viu o seu presidente. Marcos 
Freire, durante almoço cora os e- 
ditores de economia do Rio de Ja 
neiro, semana passada. 

G & N 

• * Passarinho e Arin. Do- 
is antigos rènadores voltaram a- 
gora ao Senado' : Jarbas Passari- 
nho, ex-ministro do-Trabalho e 
da Educação, reelegeu-se pelo 
PDS do Pará, e e líder de sua 
bancada. Afonso Arinos, ex-raini£ 
tro das Relações Exteriores, el£ 
geu-se pelo PFL do Rio de Janei- 
ro e deverá ser o presidente da 

Grande Comissáo Constitucional , 
inclusive porque ja"presidiu a 
Comissão de Notáveis, que elabo- 
rou um anteprojeto da Nova Car- 
ta Magna. 

G & N 

* É entrondoso o sucesso 
do carnaval "Ouro e Prata" do 
Studio 2001. Muito carnaval, sam 
ba e fricote rolando ao som da 
fantástica bateria mecânica 2001. 
Presente a nossa society, e mui- 
tos convidados das cidades vizi- 
nhas. 

G & N 

* 0 barzinho Kanto Kente , 
sempre promovendo nos finais de 
semana; e durante o período^ de 
carnaval, aquela sensacional ba- 
tucada dirigida pelos "impossi - 
veis". É so samba. Confira! 

- < 

G & N 

* 0 Banorte local conta 
com um novo gerente administrati 
vo. E o simpático jovem Jonatas 
Nobre Mesquita, que veio de Sao 
Luís para substituir o sr. Reis. 
A ele, boas vindas. 

G 8 N 

* Dra. Marly Trinta (adv. 
Getat) viajando para curtir a 
temporada carnavalesca na Ilha 
dos Amores (São Luís), ao lado de 
seus familiares. 

G & N 

* Aniversariou dia 25 p.p. 
o nosso grande amigo Newiton (Ge 
tat) local. Ele recepcionou os 
amigos e a namorada para comemo- 
rar o evento em sua residência . 
Foi uma bonita festa. 

G & N 

* Viajando para Olinda-Pe. 
a amiga Raimundinha (Getat), on- 

0 jornalista Eònilson Sqnches, diretor do Jornal de Açailãn - 
diay foi eleito na última terça-feira, presidente da Associação de 
Imprensa da Região Tocantina. Na foto, Sanches (D) com o jornalis- 
ta Jurivê de '/.acedo, de "0 Estado do Maranhão". 

de passará a temporada de Momo. 

G & N 

* Edilton (Bradesco) via - 
jando para Barra do Corda onde 
passara"^ temporada carnavalesca 
juntamente cora os amigos e famí- 
lia. 

G & N 

* Os srs. Roberval (BB)^ e 
família, Egídio Quintal e famí - 
lia, e Ózílio Torres e família , 
curtirão o carnaval na sossegada 
Salinopolis. 

G & N 

* 0 empresário Ibere Quin - 
tal estava de malas prontas para 
curtir a temporada momesca via 
Nordeste, seguindo Fortaleza, Re- 
cife e Salvador. Isto ê que e 
super carnaval. 

um 

s; 

G & N 

* Rosário (Getat) e o nOÍVOt 
Lenewgilvan passando a temporada 
da folia em Chapadinha-Ma, mas r£ 
tornando nesta terça-féira para 
curtirem a ultima noite de folia 
"ouro e Prata" do 2001. 

G & N 

* A amiga Vania Maria (Banor 
te), retornando de umas badaladas 
ferias na Paraíba. Ela curtirá o 
carnaval no Studio 2001. 

G & N 

* Viajando por todo o Norde£ 
te o nosso amigo Renato (BNB) e 
família para curtir o verdadeiro 
carnaval nordestino. 

R E F L E X Ã'0 

Se você nao achar Deus, e 
porque não esta fazendo o^esforço 
necessário era sua beditaçao. Se 
você não encontrar a pérola de- 
pois de ura ou dois mergulhos, nao 
censure o oceano. Censure o seu 
mergulho. Você nao está indo suf£ 
cientemente fundo. Se voce raergir- 
Ihar realmente fundo, achará a pé 
rola de sua presença. 
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Polícia captura assassino 

e encontra cabeça da vitima 

* As investigações acerca do 
caso vinham sendo mantidas sob o 
mais absoluto sigilo devido â sutj. 
leza e gravidade do crime. 0 traba 
lho de levantamento de subsidies 
para elucidação do assassinato* de 
úraa pessoa ate agora desconhecida, 
foi comandado astuciosamente pelo 
delegado Jose Maria Rosas, ao lon- 
go de mais de 15 dias. Finalmente 
na ultima quintarfeira, dia 26, 
a policia açailandenese conseguiu, 
identificar e capturar o criminoso 
sendo que o mesmo passa agora por 
minuciosas sessões de interrogató- 
rios . 

Esquema especial de 

seprança para o carnaval 

A policia açailandense, sob 
o comando do delegado Jose Mana 
Rosas, montou um esquema especi- 
al de segurança para os quatro 
dias de folia raomesca. A opera- 
ção visa prioritariamente ^dar 
maior tranqüilidade aos folioes, 
no período carnavalesco, onde in 
variavelmente ocorrem incidentes 
das mais diversas formas. 

Uma vigilância ostensiva 
segundo o delegado o destacamen- 
to policial foi aumentado com a 
presença de PMs lotados no 39 
BPM de Imperatriz- seri desenvol^ 
vida era clubes e associações que 
estiverem realizando bailes, na 
periferia da cidade e Cambem nas 
ruas. Parte da operação conta/ 
com revistas em pessoas e veícu- 
los visando a apreensão de ar- 
mas e repressão ao uso de toxi - 
cos. Uma determinação especial 
do delegado Rosas ao policiamen- 
to e para que se evite brigas,po- 
is o consumo excessivo de bebi - 
das alcóolicas por parte dos fo- 
lioes 'pode trazer dificuldades , 
para o bom andamento das brinca- 
deiras carnavalescas. 

CIDADE CALMA 

Por outro lado, Açailandia a- 
travessa uma fase de absoluta 

\ tranqüilidade nas ultimas duas 
semanas,não sendo regristrado ne 
nhum crime de homicídio ou coisa 
mais grave. A delegacia so vera 
tendo conhecimento ultimamente 
de casos corriqueiros. Algumas 
prisões correcionais foram efe - 
Cuadas, mas ja houve a liberação 
dos "bronqueados". 

CADAVER ACHADO: 0 COMEÇO 
 DE TUDO  

Cerca de 17 dias atras popu 
lares localizaram nos arredores de 
Açailandia o cadaver de ura homem 
sem a cabeça e com varias marcas 
em diversas partes do corpo, n»s - 
trando claramente sque o criminoso 
usou de violência antes de prati - 
car o delito fatal, ou seja, ^ece- 
pou a cabeça da vitima para difi - 
cultar mais ainda sua identifica - 
ção. 

Após o achado do cadáver a 
policia açailandense, sob o coman- 
do do delegado Rosas, passou a 
trabalhar no caso •sigilosamente.Du 
rante quinze dias o chefe da DE_2 
POL de Açailandia procurou levan 7 
tar dados, nomes de pessoas, asso- 
ciar pistas e pron»ver investiga - 

çoes era total silencio. 

A IDENTIFICAÇÃO DO CRIMINOSO 

Na quinta-feira, dia 26, o 
delegado Rosas ja sabia o nome do 
assassino e para pega-lo nao foi 
nada difícil . Surpreendido por 
policiais civis e militares, o 
frio matador nao teve como fugir. 

Levado para o. gabinete do de- 
legado Rosas, o criminoso foi ideji 
tificado como sendo Joaquim dos 
Santos Barbosa, de 22 .anos de ida- 
de, e que e irmão do proprietário 
da Churrascaria Mineira, que fica 
localizada no Posto Magnõlia. 

Joaquim dos Santos confessou 
ter participação no delito e aju - 
dou a polícia a localizar a cabeça 
da vitima, que estava em local di- 

ferente de ondç fora achadoj) cor- 
po. Ate agora, entretanto,nao foi 
levantada a identidade do morto. 

0 CASO ESTÃ APENAS NO COMEÇO 

As investigações acerca do 
barbaro assassinato estão apenas 
começando, pois ate agora a Polí- 
cia não chegou a determinar cora e- 
xatidão as causas do crime supondo 
apenas que tenha sido praticado 
por rixa pessoal. Tanbem faltam dtí 
talhes a respeito do plano e o 
inquérito necessita de um levanta- 
mento dos nomes de pessoas que fa- 
talmente terão que ser arroladas 
como testemunhas. Somente depois 
da folia moroesca que o caso entra- 
rá em sua fase mais acentuada,pois 
todo o contorno do cruel assassin£ 
to estará se alinhando. 

O fogo da Justiça sobre Zé Bonfim 

Ele estava sob um verdadei- 
ro fogo cruzado. Sempre escolta- 
do por ura forte esquema de segu- 
rança montado pela PF de Impera- 
triz, e ponto de atençao da im - 
prensa e de toda a comunidade to^ 
cantina, o agropecuarista Jose 
Ribamar Bonfim virou "peça de v^ 
trine". Motivo para tanto inte - 
resse surgiu de uma decisão da 
Justiça, visando de uma vez por 
todas por fim a caminhada escusa 
do réu e leva-lo a julgamento ca_ 
so as acusações que lhe sao diri^ 
gidas sejam comprovadas. Ze Boji 
fim e acusado de envolvimento em 
furtos de veículos^ tráfico de 
drogas, participação no latrocí- 
nio de ura caminha© na chaci- 
na de lavradores na zona rural 
imperatrizense. 

Ze Bonfim foi preso no final 
do ano passado por agentes da 
Polícia Federal baiana, que cum- 
priam ordem de prisão preventiva 
decretada pelo juiz da 5a. Vara 
Criminal de Salvador. A prisão 
foi baseada era depoimento de la- 
drões de carros, que acusaram o 
agropecuarista de liderar uma 
gang de puxadores e traficantes 
em alguns estados do norte-nor - 
deste. Levado para a capital baj. 
ana, Ze Bonfim permaneceu cerca 
de dois meses preso.. Isso moti- 
vou o poder judiciário de Impera 

triz a "desengavetar" três pro - 
cessos que tramitavam no fórum 
daquela cidade. 

Escoltado por agentes da PF 
baiana, Ze Bonfim desembarcou em 
Imperatriz quinta-feira, dia 19, 
e vinte quatro horas depois ja 
prestava depoimento na 2a. Va- 
ra Criminal. Nesse processo ele é 
acusado de comandar um massacre 
contra posseiros na zona rural 
de João Lisboa. A audiência du - 
rou cerca de cinco horas, testemu 
nhas prestaram esclarecimentos . 
ao titular da 2a. Vara Criminal. 

"CHACINA DE PINDARE" 

Na segunda-feira, dia 2^ 
Ze Bonfim voltou a depor. Acusa- 
ção: chacina de uma família de 
migrantes recem-instalada em Piii 
dare, que tornou o caso conheci- 
do como o "massacre de Sao Pe - 
dro". 

"CASO SAUL" 

Ainda na segunda-feira, dia 
23, Zé Bonfim foi submetido a 
outro interrogatório, este no 
processo que apura o assassinato 
do camioneiro Saul Ribeiro de 
Assis, ocorrido era novembro 84. 

Segundo os autos policiais, 
o autor intelectual do assalto 

ao camioneiro foi o elemento 
Francisco Feitosa de Sousa, que 
contou com o auxilio do comerci- 
ante Francisco de Sousa Reis, o 
Chicão", encarregado de contra - 
tar os criminosos. Ainda segundo 
o inquérito, os pistoleiros que 
assaltaram e seqüestraram o ca 
raioneiro Saul, para depois mata- 
lo, foram João Baiano, Antonio 
Pereira Araújo, o "Tonhão" , e 
José Carlos, o "Gordo". A peça 
informativa relata também o lo - 
cal do latrocínio: uma fazen- 
da de Ze Bonfim. 

Um outro detalhe no inquéri 
to compromete a dupla participa- 
ção de Zé Bonfim no "caso Saul". 
Diz respeito ao justiçaroento cori 
tra o pistoleiro José Carlos "Gor 
do" na fazenda Xgua Preta, no 
distrito de Sumauma, de proprie- 
dade de Zé Bonfim. Estariam na - 
quela oportunidade, na fazenda , 
o então delegado da polícia fed£ 
ral, dr. Bonfim e o executor do 
pistoleiro, que se dizia filho 
do camioneiro Saul. 

Zé Bonfim retornou na terça 
feira, dia 24, para Salvador on- 
de ficará preso num presídio de 
relativa segurança. A expectati- 
va fica agora com relaçao aos 
próximos passos da Justiça, ja 
que se desconhece o teor dos de- 
poimentos prestados em juízo por 
testemunhas e acusado. 
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De Tudo para sua Construcãi 

Pelos Menores Preços 

da Praça. 

Entregas a Domlcills 

AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1621 
FONES: 721-0354 e 721-4995 

TELEX - 098-7149 IMPERATRIZ 


