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O Temp o 

O Inst. Nac. de Metereologia 
informou que o tempo em Imperatriz 
hoje seria tempo nublado com | lançadas 
de chuvas isoladas, ventos quadrantes 
Oeste fracos e visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

O jarecer da Justiça, com res])eito à 
liminar, que visa tornar sem efeito o Estatuto 
do Sindicato dos Trabalhadores em 
Trans|K)rtes Rodoviários de lm]XTatriz. 

fecha 
às 03 hs 

imperatriz - MA, terça-feira, 09 cie janeiro de 1996 Ano li N- 400 Fundador: Conor Farias^! 

Últimos 

Jesus Oliveira morre em SP 

Imperatriz chora a morte do empresário 

O empresário Jesus 
Oliveira morreu ontem cm 
Ribeirão Preto, cidade do 
interior de São Paulo. 

Jesus Oliveira não resistiu 
a operação para implantação, 
no coração, de uma ponte de 
safe na. 

A morte do empresário 
repercutiu cm Imperatriz 
pelo prestígio que Jesus 
Oliveira contava na cidade. 

Trabalhador paga mais ao INSS 
CoMcibuiçan arif.ri cio TraLvidfvadfK ajr> IblSS 

:Az>k>k dv .«• 

Os trabalhadores descontarão percentuais 
nutiores de seus sakrios era favor do INSS, 
instituto \acionai de Seguridade Social 

As alíquotas atuais (veja gráfico ao lado) 
terão aumento definido pela reforma da 
Previdência aprovada pela Câmara dte 
Deputados, 

CUT e Em ca Sindical protestam contra a 
medida. 

: Êcn Poriiô» 

Governadora reúne-se com Ildon às 9 hs 

Roseana Sarney deverá reconduzir o interventor e 

exigirá que Ildon Marques afaste-se do processo eleitoral de Imperatriz 

pjq 0^ Cão 

Mitterrand, Arutin e 

Ribeiro estão mortos 

Mundo está chocado 

) 

r 

Ontem foi um dia de Cão. 
imperaim perdeu Jesus 
Oliveira, (veja matéria 
acima). O Brasil (K-rdeu o 
ator José Maria Arutin (o 
libanês Rachid.de Renascer) 
e o cantor, compositor c 
sambista, Roberto Ribeiro. 

O mundo perdeu o 
grande estadista francês, 
JTan cot s Mitt erra n d. Eli 
mor reu de câm er rta 

O número 

14 ff# | 

E o número de anos que |i 
Erançois Mitterrand i; 
esteve a frente da chefia do l 
h.stado Erancès. 

O fato 

Era nç o i s 
Mitterrand 
acabou com a 
pena de morte 
na França, 

um fim na 
que era 
a mais 

próstata 
Erançois Míttr i raud t ra 

filiado ao Partido Socialista, 
agremiação que tmha como 
stml)o!o, uma Rosa, 

Mitterrand era vice- 
presidente da Iniernacionaí 
Socialista, entidade 
taq rresentada no Hrasti pelo 
rx-governador do Kic de 
janeiro, o engenheiro 
Ícone] de Moura Hnzoki 

Governadora (dir) continua com Ildon mas confirma apoio a Fiquene 

Delegacia da Mulher 

faz balanço de 1995 

A governadora Roseana 
Sarney reúne-se as 9 hs com 
o interventor Ildon Marques. 

O encontro acontecerá no 
Palácio Henrique De La 
Roque, quando acontecerá o 
anúncio da recondução do 
interventor para continuar no 
cargo de 20 de janeiro próximo 
até primeiro de janeiro de 1997 

A governadora exigirá que 
Ildon Marques não suba no 
palanque de qualquer 
candidato. E pedirá a Ildon 
Marques que tenha uma 
relação amigável com José de 
Ribamar f iquene, candidato 
da governadora a prefeito de 
Imperatriz. 

Os detalhes da reunião, 
serão divulgados no Programa 
Cidade Agora, as Kl hs, na TV 
Capital, Canal .r>. Página 3A 

Balanço da DEM 

18 

colocando 
guilhotina, 
considerada 
humilhante das penas de 
mortes impostas no 
planeta, pelo fato de 
separar o corpo, cabeça e 
tronco. 

A pessoa 

Leonel Jospin foi o 
candidato 
apoiado por JB&SMk; 
M i ter r and 
nas eleições do ano 
passado para a 
presidência da França. 

Mesmo vencendo no 
primeiro turno, Jospin 
perdeu para a coalizão 
entre Jacques Chirac e 
Eduard Baladour. 

Ocorréncios 

i Inquéritos 

ik 

w 
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TGI tem outro 

ônibus apedrejado 

Mais um ônibus da TCI, 
Transportes Coletivos 
Imperial foi apedrejado nas 
imediações da Vila Davi. 

Desta vez, o coletivo foi 
atingido na parte traseira. 

Não houve vítimas. 
Página 8A 

Rádio 

Capital 

AM 

950 KHz 

A delegada Radige 
Rodrigues, titular da 
Delegacia Especial da Mulher, 
divulgou o balanço das 
ocorrências c inquéritos da 
especializada que dirige. 

Radige Rodrigues disse 
acreditar que a atuação dc sua 
delegacia (cm ajudado as 
mulheres a se livrarem de 
crimes praticados pelo 
machismo. 

De acordo com a delegada, 
a "mulher está mais 
consciente de seus direitos e 
fazendo denúncias quando 
sofrem violência por parte do 
companheiro", disse Radige. 

Página 8A 

João Lisboa 

Frente 

acerta 

coligação 

Página 4A 

Opinião 

TRIBUNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Jucelino Pereira usa e 
abusa da irreverência 

para lançar críticas aos 
políticos de Imperatriz e do 
Maranhão. 

O colunista do Jornal 
Capital adota o estilo de 
perguntas indiscretas sobre 
os bastidores.da política 
local. 

Confira também as 
opiniões de Jucelino Pereira 
sobre economia, cultura, 
arte e filosofia. 

O Jornal Capital conta 
com um colunista para suas 
páginas de notícias. 

A opinião do colunista 
pode ser a sua também. 

Página 2A 

2. 
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Jornal Capital 

TV Capital, 

Canal 5 

estréia 

Imperatriz 

Notícias 

Formandos 

Especial 

Bíngão do Conor 

Farias 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

Sincofarsul entrega 

diploma na sexta 

0 Sindicato do Comércio 
varejista de Produtos 
Farmacêuticos do Sul do 
Maranhão, Sincofarsul, 
entregará os diplomas para os 
formandos na primeira turma 
do curso de Auxiliar de 
Farmácia (Técnico de nível 
médio). 

0 evento acontecerá no dia 
12 de janeiro próximo no 
auditório do Senac. 

A solenidade será presidida 
pelo presidente do Sincofarsul, 
Elias Gomes de Souza. 

Depois da entrega dos 
diplomas haverá um coquetel 
para os participantes. 

0 

Jc 

Jornal Copi 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

{i/S : W v r> u U 

K,::k 

US$ Com. Compra 

R$ (1,9721 (-0,04%) 

US$ Com. Venda 

R$ 0,9723 (-0,04%) 

l.SS Black Compra 

R$ 0,980 (4),40%) 

US$ Black Venda 

KS 0,990 (-0.40%) 

US$ Flui. Compra 
Rs 0,9763 (-0.02%) 

US$ Flut. Venda 

R$ 0 J)7?0 (-0,02%) 

Ouro (grama) 

RS 1.2,48 (si^xta-feira) 

Poupança 

1,8711% (27.12.95) 

CDB/RDB 

36,23% 
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Além de o gás de 
cozinha ser mais caro no 
Maranhão do que em todos 
os estados brasileiros, por 
responsabilidade da 
governadora Roseana 
Sarney, agente chega lá no 
Gás Butano em plena 14:00 
horas e passa 
a' oximadamente 30 
i mtos torrando no sol 

te esperando ser 
a ido. Isso aconteceu 

go ontem. É uma 
v nha. A gente paga 
V ,e ainda tem um 

f / o atendimento. Sr. 
£ o negócio tá feio aí. 

)Ovo pra trabalhar. 

> forro Mendes 
!rra 
'-010 

Estou pedindo que o 
t verno do Estado mande 
irovidênciar a recuperação 
a Rodovia Belém-Brasília. 

v s acidentes continuam 
ido registrados a todos 
momentos. Várias vidas 

ia foram ceifadas. Quando 
interrogado sobre o 
assunto, o Departamento 
Estadual de Estradas de 
Rodagem, DER, argumenta 
que o problema é de 
' mpetència do Governo 
J leral e que não dispõe de 
\ "bas. 

Viajo constantemente 
, ra São Luís e vejo as 
péssimas condições de 
tráfego em que verificadas 
ao longo da BR-222, 
principalmente no trecho 
compreendido entre 
Imperatriz e Açailândia. 
Acho que é hora da 
governadora Roseana 
Sarney olhar com mais 
carinho o problema. 0 
pleito de 1996 se aproxima 
aí, com certeza, a chefe do 
Poder Executivo vai 
anunciar mundos e fundos. 

Carlos Gomes 
Vila Lobão 

A Secretaria de Obras 
bem que poderia vir aqui na 
Rua Piauí próximo ao 
Supermercado Porão, na 
Nova Imperatriz. A rua é 
muito trafegada por muitos 
carros, eu até já vi uma carro 
da Secretaria de Obras 
passando por aqui. E, os 
moradores já estão sem 
esperanças, a rua nem de 
bicicleta não dá para passar. 
Será o possível que o povo 
tem publicar estas coisas 
nos jornais para darem 
jeito. O povo 
imperatrizense está muito 
parado em relação a este 

> de coisa, precisamos 
; concientizar que as 
,s só terão jeito quando 
radores e comerciantes 
eunirem e derem uma 
nsa na Secretaria de 

Zb'a Padeiros 

Ce Biro 
.1 'ova Imperai iz 

L- 

Mene, Mene, Tequel e Parsim 

O povo de Israel, 
escolhido por Jeovah, 

sempre sofreu e continua 
sofrendo perseguições. 
Quatrocentos anos durou o 
cativeiro no Egito; setenta, na 
Babilônia; dois séculos sob o 
jugo de Roma e aí veio a 
diáspora, seguida do 
holocausto provocado por 
Hitler e seus asseclas, até a 
criação do Estado Judeu, na 
Palestina, em 1948. Com a 
vinda do Messias, renegado 
pelos hebreus, nasceu o 
Cristianismo e passou-se a usar 
o termo "povo de Deus", para 
designar todos os que creram 
em Jesus Cristo como o 
Salvador da humanidade. 
Quando em sua passagem 
humana pela Terra, Jesus foi 
testado pelos Fariseus 
(doutores da Lei Mosáica), 
quando lhe perguntaram se era 
lícito pagar tributos a César, 
sendo o Imperador responsável 
pela escravidão judia à época. 
Jesus respondeu: "daia César 
o que é de César e a Deus o 
que é de Deus". Separou, com 
rara nitidez, as coisas dos 
reinos da Terra das coisas do 
Reino de Deus. Hoje assistimos 
um verdadeiro massacre 
provocado pela Rede Globo de 
Televisão, contra a Igreja 
Universal do Reino de Deus, 
liderada pelo Bispo Edir 
Macedo. O poder do Império 
Global se voltou, com toda 
ferocidade, contra o poder das 
coisas imponderáveis do 
trabalho da seara cristã. Mesmo 
com todas as evidências 
mostradas pela Globo, 
compete ao povo cristão julgar 

e condenar Edir Macedo e sua 
Igreja? Quando do cativeiro na 
Babilônia, o profeta Daniel 
manteve com o Rei 
Nabucodonozor o melhor dos 
relacionamentos, sendo até 
considerado amigo do monarca 
que chegou a se render ao 
monoteísmo. Com a morte de 
Nabucodonozor, assumiu seu 
filho, Belsazar, abertamente 
hostil ao profeta e a todo os 
escravos hebreus. Tanto que , 
na mesma noite de sua 
ascenção ao trono, fez uma 
grande festa e mandou que 
Daniel trouxesse os vasos 
sagrados da tenda onde estava 
a Arca da Aliança, com a pedra 
dos dez mandamentos. Bebeu 
vinho nos vasos, junto com 
seus generais e principais. 
Nesse momento, apareceu 
uma grande mão que escreveu, 
no paredão do palácio, com o 
dedo indicador gigantesco, as 
palavras. MENE, MENE, 
TEQUEL E PARSIM. 
Apavorado, Belsazar chamou a 
Daniel para que interpretasse 
a mepsagem pois as palavras 
estavam escritas em Aramaico, 
língua estranha aos caldeus 
babilônicos. Daniel explicou: 
MENE (numerar); contou Deus 
o teu reino e deu cabo dele. 
TEQUEL (pesar); pesado foste 
na balança e achado em falta. 
PARSIM (plural de PERES, 
dividir); dividido foi o teu reino 
e dado aos Medos e aos Persas. 
Nessa mesma noite, Ciro, Rei 
da Pérsia, invadiu e conquistou 
Babilônia, matanto a Belsazar e 
todos os membros de sua corte, 
além de libertar o povo de Israel 
para voltar à Palestina. Essa é 

uma lição simples do que 
acontece a quem se envolve com 
ataques aos poderes 
celestialmente constituídos. Não 
estará a poderosa Rede Globo 
traçando seu destino com essa 
guerra inconseqüente? Terá 
chegado o seu tempo de 
MENE,MENE, TEQUEL e 
PARSIM? Quem tiver coragem 
que enfrente as hostes de Deus. 
Mesmo sendo Saul (o primeiro 
rei de Israel) um pecador aos 
olhos de Deus e estando 
perseguindo a Davi, para matá- 
lo, este teve chance de acabar 
com a vida de Saul quendo este 
se encontrava dormindo. Ao 
invés disso, deixou um sinal para 
que o Rei soubesse que ele 
estiveraali e poderia tê-lo morto. 
Quando Saul acordou bradou aos 
montes: Pequei, volta meu filho 
Davi; eis que tenho procedido 
como louco e errado 
excessivamente. Com isso Saul 
perguntava a Davi por que ele 
não o matara. E respondeu Davi: 
O Senhor me guarde de que eu 
estenda a mão contra o seu 
ungido! Edir Macedo pode estar 
em jxxado. A todo o [xivo Cristão 
compete orar por ele e por sua 
monumental obra universal, 
jamais julgá-lo e execrá-lo em 
praça p blica. Ele responderá, 
como todos nós, perante a Deus 
no Juízo Final. Que não se arvore 
a Rede Globo de julgadora dos 
obreiros cristãos e não toque 
neles, assim como Davi, mesmo 
estando Saul em pecado, não 
ousou matar um ungido por 
Deus. A continuação dessa 
guerra vai mostrar, a todo o 
planeta, a veracidade ou não, 
destas |)alavras. Amém! 

O Pecado Mora Abaixo 

Imperatriz paga pela linha do Equador? 

O Brasil, o Maranhão e 
particularmente 

Imperatriz, necessitam de uma 
proposta consistente de 
desenvolvimento. 

Os sucessivos governos 
instalados têm pensado mais nos 
anos que separam o início do fim 
do mandato, do que numa 
estratégia consolidada a longo 
prazo. Ou seja, desprezamos os 
planos que atravessam gerações. 

Nesse aspecto particular, o 
mundo oferece exemplos acerca 
do planejamento estratégico. Do 
exemplo clássico do Japão até a 
China comunista passando jjelos 
tigres asiáticos, e o admirável 
velho mundo. 

Está provado, que fatores 
geopolíticos impedem o 
crescimento da América Latina. 

Num plano maior, podemos 
afirmar que a exceção da 
Austrália, o pecado mora abaixo 
do Equador. 

Será coinscidência o grau de 
pobreza a que vive submetido o 
hemisfério sul? 

Observemos pois, que na 
verdade, o que nos falta, não é 
um clima mais frio. Ou a 
proximidade com o polo norte. 

0 elemento que nos empurra 
para miseráveis condições de 
vida é na verdade o desistímulo 
a produção cultural que, por 
ironia da natureza, faz [«rtr de 
nossa cultura. 

Austrália e Nova Zelândia são 
exemplos. Mesmo contando 
com posições climáticas 
extremamente desfavoráveis. 
Mesmo sem grandes inovações 

RÁdio 

CadítaI 

AM 950 

Khz, a 

meIhor 

RÁdio dA 

REGIÃO 

tecnológicas. Mesmo sem 
incorporar em nível acelerado a 
reengenharia, conseguem 
oferecer a seus respectivos 
povos, um nível digno devida. 

É de se perguntar se não está 
na hora de apoiarmos a irodução 
cultural. Elegermos o 
analfabetismo como inimigo 
n mero 1 da nação. E 
promovermos um choque de 
conhecimento por todos os 
quadrantes. 

O Maranhão e 
particularmente Imperatriz, 
precisarão eleger governos 
preocupados e comprometidos 
com a educação e a cultura. 

Sob pena de nos condenar a 
um regime de semi-escravidão, 
onde a ] «lavra liberdade seja um 
privilégio prático de uns poucos. 

JNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Pena 
Valdinar Barros vem de 

ser condenado no processo 
em que foi acusado de 
circular armado de revólver 
nas dependências do 
Fórum, sede do Poder 
Judiciário. 0 vereador do PT 
terá que escolher entre ficar 
um ano sem dar entrevistas 
ou aparições públicas ou, 
segundo consta, 12 dias de 
detenção. Ele prefere a 
última alternativa por causa 
da campanha eleitoral em 
deflagração, na qual 
postulará a reeleição. 

Otimismo 
Ildonistas começaram a 

semana em estado de 
graça. Dizem que o 
interventor foi confirmado 
no cargo pela governadora, 
que deve renovar seu 
decreto de nomeação ate 
amanhã, em visita de 
Roseana Sarney a 
Imperatriz. 

Na Ilha 
Ildon Marques encontra- 

se em São Luís desde 
sábado Itimo. Durante o dia 
de ontem, conforme uma 
fonte local, teria mantido 
encontro com a doutora 
Roseana. A governadora 
teria conversado 
igualmente com o ex- 
governador Ribamar 
Fiquene. Sobre o mesmo 
assunto, claro. 

Santa 
Ingenuidade 

Segundo seus 
partidários, o interventor 
continua no cargo mas 
prometeu a Roseana sarney 
que não se encolverá com a 
campanha sucessória. Se 
eventualmente os 
secretários, os amigos 
todos e os correligionários 
do PMDB, PSL e PRP 

apoiarem Madeira, o 
candidato do oposicionista 
do PSDB, a autoridade não 
terá nenhuma culpa. Afinal, 
a permanência do chefe 
peemedebista é garantia de 
que, em 96, cada 
imperatrizense será livre 
para escolherem quaisquer 
dos prefeituráveis que se 
inscreverem na disputa pelo 
Palácio Branco. 

Então Tá 
No novo ano ninguém 

terá mais raiva de Fiquene 
é o poder municipal não 
mais será usado para 
inviabilizar sua campanha. 
Mesmo que a desavença 
persista, na hora da onça 
beber água a máquina 
prefeitural não fará o menor 
esforço para a derrota do 
amigo de ontem. Roseana, 
segundo se espalha, 
acredita em milagres. 

Apoio 
inútil 

Concluir as obras 
inacabadas do Governo não 
ajudarão a alavancar a 
candidatura fiquenista. Isso 
é débito antigo do 
Executivo com a cidade e 
não poderá ser refaturado. 
Aliás, nem o Governo 
Lobão, que tinha cara mais 
tocantina, foi bom cabo- 
eleitoral em 92. 

Perguntinha 
Quem é o homem de 

maior influência em 
Imperatriz? 

Muito 
estranho 

Advogados do 
interventor nada querem 
com seu grupo político. São 
Luís precisa ensinar o aliado 
local a pedir votos. Do 
contrário a coisa estará 
complicada em 98, pelo 
vwstis será usado para 

Para uma leitura sadia e 

direta, passe nas bancas e 

pegue o Jornal Capital, o 

  seu líder diário 

O tonai Capital é uma puMoaoto do 
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Plantão de 
emergência dos 

hospitais 
conveniados - SUS 

-hoje, dia 
09/01/96 

Hosp. Santa 

Marta 

Plantão de 
emergência 

pediátrica dos 
hospitais 

conveniados - SUS 
- hoje, dia 
09/01/96 

Mater 

Clínica 
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Ildon Marques continua intervento 

^2 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

373 dias. 0 seu governo 
aniversarou recentemente, 
governadora. Quando será 
que o povo vai parabenizá- 
lo? Só Deus sabe. Olhe, 
governadora, o povo 
tocantino continua 
reivindicando a presença de 
seu governo nes),a região. 

Liminar sai hoje 
A Justiça deve se 

pronunciar hoje, através de 
uma liminar, sobre o pedido 
da categoria para que torne 
sem efeito o Estatuto tido 
como "forjado" pelo 
presidente destituído 
"Brito" c sua diretoria. A 
sede do Sindicato dos 
Trabalhadores no 
Transporte Rodoviário de 
Imperatriz foi ocupado, 
pacificamente, desde a zero 
hora e hum minuto do último 
sábado. Ontem, através de 
uma medida que lhe é de 
direito, a Junta Governativa 
conseguiu bloquear a conta 
do Sindicato, na Caixa 
Econômica Federal — 
Agencia Praça Brasil/Centro 
— que era movimentada pelo 
presidente "Brito" e pelo 
tesoureiro José do Carlos. 

Encontro sendo 
preparado 

Continuam sendo feitas as 
articulações do PSDB — 
Partido da Social 
Democracia Brasileira — 
referentes ao encontro que 
deve acontecer até o mês de 
fevereiro. A informação é do 
vice-presidente do Diretório 
Municipal, Carlinhos 
Amorim. Ele informa que o 
evento terá como objetivo, a 
exemplo dos anteriores, o 
fortalecimento da legenda e 
da candidatura do deputado 
federal Sebastião Madeira, 
que vai disputar a eleição 
majoritária em Imperatriz, no 
dia 3 de outubro. Madeira, 
que é o presidente do 
Diretório Regional do 
partido, está bastante 
otimista e busca apoio de 
outros partidos e outras 
lideranças para mais esse 
encontro da rua Sergipe. 

Cerpa em 
confraternização 

Bonita a festa de 
confraternização da Rebil, 
Revendedora de Bebidas 
Imperatriz Ltda., 
representante da Cerveja 
Cerpa em Imperatriz, que foi 
realizada durante todo o 
domingo na própria sede da 
empresa, que fica localizada 
às margens da Rodovia 
Belém-Brasília (BICO 1 ())- 

Participaram diretores, 
funcionários, clientes e 
amigos dá empresa. 
Comandou o evento 
Fernando da Cerpa, 
proprietário da empresa. No 
final da tarde, ele fez a 
entrega de prêmios a seus 
funcionários. Pioram 
momentos de lazer e 
descontração. Não faltou 
cerveja e carne. Foram 
abatidos três bois. Ano que 
vem tem mais. 

Candidato do PV 
0 advogado Aroaldo 

Santos, candidato do Partido 
Verde ao cargo de prefeito 
em Imperatriz, acredita na 
sua candidatura e anuncia 
que já colocou seu bloco na 
rua. O PV, segundo ele, tem 
tudo para ter uma 
participação significativa 
nesta cidade. 

Presidente da OAB 
0 presidente da Subseção 

da Ordem dos Advogados 
em Imperatriz, José Clébis 
dos Santos, continua 
desenvolvendo um trabalho 
merecedor de elogios no 
comando da entidade. A 
construção da sede da 
entidade e da Associação dos 
Advogados de Imperatriz tem 
a sua assinatura. Coisa de 
quem tem competência. 

Menores na rua 
Apesar do trabalho 

desenvolvido pela imprensa, 
meninos e meninas ainda são 
vistos circulando pelas ruas 
de Imperatriz. Boa parte 
deles já se tornaram 
infratores da lei. Pode? Onde 
estão as autoridades tidas 
como competentes? Ninguém 
viu, ninguém sabe! 

GASTROCLÍNICa 

Dr. Nailton J. F Lyra 
Dra. Maria do Carmo S. Lyra 
Dr. J. Edson M. Araújo 
Dr. Míiko Abrantes 

Video Endoscopia 

Esôfago Gastro Duodenoscopia 

Colonoscopia 

Retossigmoidoscopia 
Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestivo 

Colo-Proctologia 
Cirurgia Vídeo-Laparoscópica 

Colangiopancreatografia 
Endoscópica 

Rua Sergipe, 601 - centro - Fone (098) 721-3746 

  Fax (098) 721-7248 - Ipperatriz-MA 
á. 

Interventor Ildon Marques, reconduzido ao cargo 

A governadora Roseana Imperatriz, Ildon Marques, 
Sarney reúne-se com o hoje as 9 hs no Palácio 
interventor estadual de Henrique De Ia Roque, 

O encontro servirá para 
confirmar a recondução de 
Ildon Marques ã frente da 
administração municipal de 
Imperatriz no período de 20 de 
janeiro a primeiro de janeiro do 
próximo ano, quando o 
interventor [assará o cargo ao 
prefeito eleito no pleito de 03 
de outubro vindouro. 

Roseana Sarney exigirá que 
o interventor Ildon Marques se 
afastado processo eleitoral de 
Imperatriz. Dessa forma o 
interventor estaria impedido de 
subir em algum palanque, pedir 
votos ou articular candidaturas 
a cargos majoritários e 
proporcionais. 

Na reunião de hoje, a 
governadora também 
anunciará que sem candidato a 
prefeito emi Imperatriz será o 
ex-governador do Estado, José 
de Ribamar Fiquene. Ela 
assumirá compromisso com o 
ex-governador no sentido de 
terminar, no decorrer déble 
ano, as obras iniciadas ení 1994 
pelo então governador 
Fiquene. 

Ildon Marques não subirá 
no palanque de Fiquene para 
pedir votos ao' candidato 

governista, no entanto, , 
governadora pedirá ao 
interventor para que esqueça 
antigas divergências com o ex- 
governador e passe a marter 
uma relação cordial. 

No programa Cidade Agora, 
veiculado na TV Capital, Canal 
5, as 13:00 hs, serão repassados 
o resultado final da reunião. Os 
dois correspondentes d 
Sistema Tucanu's i 
Comunicação passarão por 
telefone, os detalhes da 
reunião. 

Ontem, o interventor Ildon 
Marques almoçou com a 
governadora, onde foi acordado 
os termos da reunião de hoje. 

O Palácio Henrique De La 
Roque trabalha na expectativa 
de Roseana Sarney vir a 
Imperatriz na quarta-feira, em 
companhia do interventor Ildon 
Marques e de seu candidato a 
prefeito de Imperatriz, o ex- 
governador José de Ribamar 
Fiquene. 

Seria o lançamento oficial da 
candidatura Fiquene, e uma 
demonstração que ele contará 
com o apoio da família Sarney e 
da máquina do Governo do 
Estado. 

Prefeiturável contínua indefinido 
Quem continuar pensando 

que a Frente Ética deixará de 
lançar candidatura própria, na 
eleição majoritária de 3 de 
outubro, pode estar 
redondamente enganado. Pelo 
menos é o que o Jornal Capital 
conseguiu apurar, depois de 
conversações com lideranças 
partidárias que compõem a 
oposição popular em 
Imperatriz. 

Há dificuldades no contexto 
político nacional, segundo 
admitem membros do PT — 
Partido dos Trabalhadores — 
tornando "quase" impossível 
uma afiança com a candidatura 
do PSDB — Partido da Social 
Democracia Brasileira. Essa 
legenda tem como cabeça de 
chapa o deputado federal 
Sebastião Madeira, a quem foi 
prestado apoio por essa mesma 
Frente, nas últimas eleições 
municipais. 

No entanto, o dueto que hoje 
está integrando a Frente Ética 
— BI e PD I — ainda não tem 

um nome definido [tara disputar 
os votos que o conduzam à 
chefia do Palácio Branco, sede 
do Poder Executivo 
imperatrizense. Há, entretanto, 
uma gama de bons nomes, os 
quais continuam sendo 
estudados pela cúpula da 
oposição popular. 

De acordo com um 
comentário feito por Mariano 
Dias, vice-presidente do PT 
municipal, nenhum virtual 
prefeiturável teve seu nome 
rejeitado. É o caso de Jomar 
Fernandes (BF) e Francisco 
Araújo (PDT). Outros nomes 
citados são os de: Valdinar 
Barros, Moacyr Spósito, José 
Cor tez Moreira — o 
"Moreirinha" — e Manoel da 
Conceição. 

"Enfim, nomes nós temos 
para apresentar na disputa 
eleitoral", disse. Para o líder 
petista, um fator entre todos 
estes apresentados é muito 
mais importante do que se 
pensa: "Temos nomes que vão 

' 

'Moreirinha" e um dos cotados pela Frente Ética 
estar afinados e 
comprometidos com o projeto 
discutido com as bases". 
Mariano fez essa afirmação 
tomando como base os 

seminários específicos 
realizados no ano passado, nos 
quais foi boa e bastante 
expressiva a participação 
popular. 

Gráfica Jardim 

P MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO, 

TRABALHAMOS COM COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luis Domingues, n0 1206 fone 721-1077 

Vendo 

* Kadett GL 95/95 com 300 km 
* Parati 94 CL l .S 
* Santana GLS.J injeção eletrônica - completo - ano 92 

Trator Massey Ferguson com ousem implementos, 
com 2.500 horas - modelo 292 - traçado e turbo 

6 2 reprodutores simetal 
!S 1 garanhão Manga Larga machador registrado 
* Tropas M anga Larga machador 
561 curral com balança, galpão de arueira e cor doai Ira 

Estacas diversas 

Alugo 

Tratar com Geraldo Fone: 723-1306 

* l apartamento no Edifício Granvitle 

* 1 casa na rua Projetada 8, Nova Imperatriz 

* 1 casa com galpão, próprio para garagem ou 

oficina 

* I Chácara no Camaçari, com casa e galpão, no 

asfalto 

* 1 terreno de 5 mil e 80 metros na Rodovia BR010, 

ao lado do viaduto 

OBS: Favor i:gar sçmente os interec" 
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em massa 

A Cüí^deração Nacional 
dos P-ancários, CNB, começa 
esta semana uma campanha em 
defesa do emprego da 
categoria. 

Uma previsão feita pela 
entidade indica que este ano 
aproximadamente trinta mil 
bancários vão perder seus 
empregos. "0 ano será 
péssimo para nós", afirmou da 
UPV. Carlos Antonio Uliana. A 
e> ;iade, que é filiada à Central 
U; dos Trabalhadores, 
C{ representa 540 mil 
hj |ios. 
I undo Uliana, as fusões e 

/yturaçôes no setor 
í| , |j serão as responsáveis 
•% ;da de dispensas de 
i; Pados que deve 
c «icr este ano. Uma 
r .a dessa tendência foi a 
v- Poração do Nacional pelo 
banco. 
Oesde o dia 14 de 

rubro, 483 funcionários do 
oional já foram demitidos, 
reunião de domingo, entre 
CNB e a direção do 

Unibanco, os bancários 
ediram o fim das 

u rceirizações nas duas 
ir tituições como forma de 
r ibsorver o excedente de 
mao-de-obra. 

A entidade sindical acredita 
que o novo banco vai continuar 
com o programa de demissões, 
devendo dispensar 7 mil dos 31 
mil funcionários da instituição. 

No Banerj, que está sob a 
a ministração do Banco 
f ano Simonsen, desde terça- 
ft ra, no Banespa e no 

Nacional já conseguiu demitir 483 funcionários em menos de um mês 

d 
Nc 
Nf 
a 

A 

Uílio Olivcirn, presidente do Sindicato dos liancários do Maranhão 

Econômico o total de 
demissões previstas pela CNB 
chega a três mil por instituição. 

A Caixa Econômica Federal, 
Cef, abriu um programa de 
demissões voluntárias para 
tentar dispensar seis mil e 
trezentos. Segundo o diretor da 
CNB, se a meta não for atingida 
poder haver demissões no setor 
federal. 

No Maranhão, o assunto 
também já está sendo discutido. 
0 Sindicato dos Bancários 

informa que não se pode admitir 
que vários pais de famílias 
percam seu emprego por causa 
de uma política econômica 
ineficiente colocada em prática 
pelo Governo Federal. 

0 presidente do Sindicato 
dos Bancários, Uílio Oliveira, 
que já trabalhou na agência 
ceMral do Banco do Brasil em 
Imperatriz e hoje atua em São 
Uns, afirma que a entidade vai 
lutar de todas as formas para 
defender os seus associados. 

Sindicato dos Motoristas 

Conta é bloqueada na Cef 

Está sendo aguardado i)ara 
esta terça-feira, dia 9, o 
jarecer da Justiça, no que diz 
respeito a liminar, que visa 
tornar sem efeito o Estatuto 
tido como "forjado" pelo 
senhor Francisco "Brito" da 
Silva e companhia. 

Desde à zero hora e hum 
minuto do último sábado, dia 
(i, Brito, juntamente com sua 
diretoria, foram destituídos do 
Sindicato dos Trabalhadores 
nos Transportes Rodoviários 
de Imperatriz, que se encontra 
sob intervenção da categoria. 

"Ele estava há oito anos 
ocupando o cargo. E queria se 
perpetuar", disse ontem o 
motorista Carlos Almir 
Oliveira Peres, de 33 anos, 
sindicalizado há 3. Carlos 
Oliveira disse que a categoria 
"tem certeza de que a liminar 
será favorável". 

Em seguida, caso seja 
confirmado o otimismo 
manifestado, a Junta 
Governativa vai passar a 
dirigir o Sindicato em caráter 
definitivo, por um período de 
90 dias. 

0 primeiro ato, segundo 
informou, será a abertura de 
uma sindicância e, através 
desta, fazer uma devassa nas 
contas da entidade, visando 
apurar as irregularidades 

praticadas pela diretoria 
destituída. 

"E, se caso forem 
constatadas irregularidades por 
iwr te da diretoria destituída, ela 
será obrigada a ressarcir tudo à 
entidade, na forma da Lei", 
anunciou Carlos Oliveira. 

O fato mais recente em meio 
a essa questão que envolve 
grupos do Sindicato dos 
Motoristas ocorreu ontem, 
segunda-feira, dia 8, às 12 horas 
e 50 minutos, 

A Junta Governativa, em uso 

das suas atribuições legais, 
conseguiu o bloqueio da conta 
bancária do Sindicato, junto à 
Caixa Econômica Federal 
(agência Praça Brasil/ 
Centro). 

A mesma era movida pelos 
senhores Francisco "Brito" da 
Silva ejosé do Carlos Barbosa, 
presidente e tesoureiro, 
respectivamente. A 
expectativa, agora, fica por 
conta da liminar da Justiça, 
que deve sair na manhã desta 
terça-feira, dia 9. 

Carlos Almir Oliveira Peres, confiante 
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por MARCELO CARDOSO 

Esportiva 

Noticia divulgada no final 
da semana, confirma a 
abertura do campeonato 
maranhense para o dia 11 de 
fevereiro. - As equipes de 
esportes das rádios que 
transmitem futebol e 
acompanham o dia-a-dia doa 
clubes começam a se 
movimentar para cobrir o 
calendário do futebol 
profissional de 9b. - 0 
primeiro jogo do Imperatriz 
é com o Sampaio Carrea, no 
estádio Frei Epifânio 
I)'Abadia. 

Desabafo 
Cronistas esportivos que 

integram o Sistema Nativa de 
Comunicação, foram acusado 
sem meias palavras - de 
"venais"-, pelo ex-presidente 
da Liga Imperatrizense. 
Renilson, Ary Aragão e 
William Marinho, foram 
acusados de atacarem o 
Justino Filho, porque ele rtâo 
aceitou a proposta de racha- 
rachá. 0 moço jogou pesado! 

Retornando 

O empresário Moacyr 
Spósito, diretor-presidente da 
Rádio Imperatriz, deverá estar 
chegando à cidade nesta 
semana. Ele passou o final de 
ano em visita a Roma, 
acompanhado de sua mulher 

Tereza Dalla. Quando chegar 
Moacyr seguramente vai 
reunir os funcionários da RI, 
para falar dos projetos que 
pretende executar em 9b. Bem 
vindo! 

Mercado 

0 Bico do Papagaio - no 
Estado do Tocantins é o 
caminho mais curto para o 
mercado de mídia nas 
prefeituras. 0 prefeito que se 
afina ou melhor não acerta um 
contrato, leva a maior 
traulitada da paróquia. E o 
jogo do vale tudor 

Comunicado 

Carlos Dantas - é que abre 
a programação da Rádio 
Difusora. Ele não esquece a 
nominação dos amigos que o 
acompanham em toda grande 
Imperatriz. Depois do rádio, o 
sargento Carlos Dantas se 
manda para o quartel do 50' 
Bis. Boa Sorte! 

•0 

Concessões 

ministro das 

Comunicações, Sérgio Mota 
numa entrevista concedida 
ontem, disse que o governo só 
vai liberar concessões para a 
implantação de rádios AM em 
todo o Brasil. Segundo-se 
informa o ministro pretende 
Colocar nos próximos dois 
anos 10 mil emissoras de 
rádios AM no país. Mexam-se! 

Acompanhando 

Os repórteres do rádio, 
jornal e televisão serão 
convidados a acompanharem 
uma reunião que está sendo 
proposta pelo Codecon e a 
promotoría do consumidor 
com o presidente do Sindicato 
dos Donos das Escolas 
Particulares. - 0 objetivo é 
garantir as mensalidades 
escolares com base no que 
prescreve a Medida Provisória 
do Governo. Federal. A 
imprensa certamente é o meio 
fundamental para tornar 
público as escolas que estão 
abusando nos preços, sem 
apresentar a planilha de 
custos. Botem a boca no 
trombone! 

Advogado 
do povo 

Clementes Viégas 
apresenta diariamente na 
Rádio Imperatriz, um 
programa de interesse sócio- 
comunitário. 0 advogado 
Viégas desde que morava em 
São Luís, na Rádio Educadora 
fazia programas questionando 
fatos e acontecimentos em 
defesa dos mais humildes. Na 
Rádio imperatriz, Clementes 
Viégas recebe inúmeras 
cartas com os mais diversos 
assuntos colocados pelos 
ouvintes. 0 povo precisa de 
programas desse nível. Valeu 
campeão! 

Recorte 
press 

0 jornalismo da Rádio 
Difusora FM parece que não 
tem redator. Os noticiários de 
hora em hora, é o famoso 
gilete press - recorte de 
jornais. - é preciso que haja 
uma conscientização 
profissional, afinal o rádio é 
instantâneo, noticiando 
primeiro que todos os órgãos 

de comunicação. Preparem 
um melhor jornalismo que é 
obrigatório na programação, 
sem essa de noticiar fatos 
acontecidos há 72 horas. 

Reflexão 

Os conselhos ajudam, não 
há dúvidas... 

Mas não se esqueça de 
que a solução de nossos 
problemas está dentro de nós 
mesmos, na voz silenciosa de 
nossa consciência, que é a 
voz de Deus dentro de nós. 

Não se deixe enganar: só 
você será o responsável pelo 
caminho que escolher. 

Ninguém poderá prestar 
contas por você. 

Procure, protanto, viver 
acertadamente, de acordo 
com sua consciência. 

Gente fina 
0 Elivan Boni, que 

atualmente trabalha numa 
produtora dê propriedade da 
Rede Manchete de Televisão, 
em Brasília. 

0 rapaz, antes, esteve em 
ação na TV Nativa 
(Manchete), em Imperatriz. 

PROGRAMAÇÃO DE HOJE PARA AS TVS VHS/ÜHF - IMPERATRIZ 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

00:00 - () Despertar da Fe 
00:20 - 1 erreiro da 

Fazenda 
0b:00 - Repórter 190 
07:00- Bom Dia Cidade 
07:30- O Despertar da Fé 

(local) 
08:00 - Note e Anote 

) - Forno, Fogãoe 
Cia 

- Repórter Record 
- 0 Rádio na TV 
- Falando de Deus 
- Cidade Agora 
- Tarde Criança 

com Mariane 
- Oração das Seis 
- Agente G 
- Jornal Capital 
- Jornal da Record 
- Imperatriz 24 
Horas 

- Campeões de 
Audiência 

11: if 

11:30 
11:45 
12:45 
12:48 
14:30 

17:00 
17:05 
18:00 
18:15 
19:15 

20:30 

Imperatriz | 

24 Horas ■ 

todos os • ■ 

dias a - 
■ 

partir das l 

í 9; 1 5 " 
■ 

horas aqui : 

na sua TV; 

Capital ■ 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

Não forneceu programação 

Capital 

aqui a 

partir 

das 

18:00hs 

você 

tem a 

melhor 

opção 

de fim 

de 

noite 

TV Nativa 

Canal 

MANCHETE 

07:15 
07:30 
08:00 
08:30 

09:00 

09:15 
10:30 

11:00 
11:55 
12:00 

12:30 
13:00 
14:30 
15:40- 
lb:00 - 
lb:30 - 
17:30 - 
17:45- 

18:40 

19:00 
19:50 

19:55- 

20:15- 

20:30 - 
20:35 - 

21:45- 
22:45- 
23:40 - 
23:45 - 

00:00- 
00:15- 
nn-zm _ 

- Home Shopping 
- Telemanhã 
- Patrinc 
- Escola Bíblica da 

Fé 
- Cozinha do 

Lancelotti 
- Dudalegria 
- Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
- Grupo Imagem 
- Feras do Carnaval 
- Manchete 

Esportiva 
- Boletim Olímpico 
- Edição da Tarde 
- Tv Alternativa 
- Os Médicos 
- Home Shopping 
- Solbrain 
- Grupo Imagem 
- Sessão Animada 

Sessão Super 
Heróis 
Bola Nativa 
Imperatriz em 
Manchete 
Duro na Queda 
Esquentando os 
Tamborins 
Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
Manchete 
Esportiva 
Canal 100 
Jornal da 
Manchete 
Tocaia Grande 
Câmera Manchete 
Boletim Olímpico 
Momento 
Econômico 
Home Shopping 
Segunda Edição 
Clip Gospel 
Espaço Renascer 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

05:15 

05:30 

05:45 

06:00 
06:30 
07:00 
11:30 
11:45 

12:15- 
12:40- 
13:10- 

14:30 - 

16:20- 
16:55- 
17:45- 

18:00- 
19:00- 
19:35- 
20:40 - 

21:40- 

23:40 
00:10 

- Telecurso 2000 - 
Curso 
Profissionalizante 

- Telecurso 2000 - 2" 
Grau - Português 

-Telecurso 2000- 1Q 

Grau Inglês 
- Bom Dia Brasil 
- Bom Dia Imperatriz 
- Tv Colosso 
- Globo Esporte 
- Jornal do MA. lg 

Edição 
- Jornal Hoje 
- Vídeo Show 
- Vale a Pena Ver de 

Novo - Renascer 
- Sessão da Tarde. 
Filme; O Pestinha 
Malhaçâo 
História de Amor 
Jornal do MA. 2° 
Edição 
Cara & Coroa 
Jornal Nacional 
Explode Coração 
Terça Nobre - Xuxa 
Especial 
Festival de Verão. 
Filme: Os Imorais 
Jornal da Globo 
Campeões de 
Bilheteria. Filme: 
Marcados Pela 
Guerra 

JORNAL 

CAPITAL SEU 

LÍDER 

DIÁRIO 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

05:58- Palavra Viva 
06:00 - Alvorada 

Sertaneja 
07:00- Bandeira 2 
07:30 - Tompson Sem 

Censura 
08:00 - Bom Dia e Cia 
09:00 - Sérgio Mallandro 
10:30 - Moreira Serra 
11:00 - Carrossel 
11:40 - Repórter Difusora 
12:35 - Cinema em 

Casa.Filme: Um 
Robô Especial 

14:25- Dra. Quinn 
15:20 - TV Animal 
15:50 - Passa ou Repassa 
16:20 - Programa Livre 
17:15 - Aqui Agora 
17:50 - TJ Maranhão 
18:15 - TJ Brasil 
19:00 - Sangue do 

Meu Sangue 
19:50 - Carrossel 
20:40 - Sangue do Meu 

Sangue 
21:30- SBT Repórter 
22:30 - Jornal do SBT 
22:45 - Jô Soares Onze e 

Meia 
00:00 - Jornal do SBT 
00:30- Programa Joyce 

Pascowitch 
00:35 - Perfil 
01:35 - Telesisan 

j" RÁDIO ] 

■CAPITAL AM I 

j 950 KHZ. | 

TV CNT 

Canal 23 

Não forneceu programação 
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Sociedade em 

Expressão 

por SORAYA LUIZA 

Novidade maranhense 

,^,!itlAÇaiIaní!ia Para ° mundo' 0 nosso amigo Douglas Gomes acaba de lançar na capital maranhense, o Performance Spa, o que consequentemente os maranhenses 

írlT maij Prec,sar ^ajar para ter acesso a um Spa moderno e bem equipado. A grande novidade maranhense está funcionando inicialmente no Araçagy Praia Hotel 

C' a "f113 ar^a apartamentos para atender a primeira turma, no período de 1 à de tevereiro. U local oferece excelente infraestrutura, que atende aos requisitos 
cos para o sistema de tratamento para perda de peso e desintoxicação física e 
al. U reríormance Spa esta sendo comandado por Douglas e sua esposa Clelean 
sal, para garantir o sucesso do empreendimento, fez parceria com a Atlântica 

U)0' 0 <'Ue assegurac'amente estará atraindo pessoas de outros estados e até do 

A realidade maranhense 

2 não teremos Curtas & Boas, até mesmo porque as boas estão longe da nossa 

' 'ade e as curtas so os corte que acabam de receber os contratados municipais 
i ^ na sua totalidade. Boas se fosse o enxugamento da máquina municipal mas' 
nal, os marajas continuam. 
De vez em quando fico cá pensando, sentindo a falta de um "porto seguro", nestes 
a anciosos em que aguardamos boas notícias de dias melhores e uma República 

c arecida. Bem me serviria a sabedoria e as informações colhidas entre os 
aranhenses. Difamam e mentem aqueles que sustentam que quando o mundo 

c^abar, as pessoas de Açailandia só vão saber umas duas semanas mais tarde e só 

a0 acreditar depois que o Sr. Sarney confirmar, nada mais longe da verdade. Os 
xemplos sao abundantes: estradas interditadas pela inoperãncia dos governantes, 

l lucaçao sem prioridades, sistema hospitalar em péssimo funcionamento, e por aí 

mim 
m 

m momento de descontração, foi clicado o simpático casal, médico Daniel 
oos Prazeres ao lado da bela Morena, sempre presentes nos eventos da city 

Da esquerda, Willer 
Siqueira (promotor 
público), Marcela 
Castro, Wanderley 
Santos e Silvana 

m. 

iV:., 
l 

mm 
í-'«: 

wm 
m 
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mm 
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A beleza e 
sensualidade 

de Valéria 
Valença, 
Garota 

Globeleza, 
que se 

apresentará 
no dia 10 de 
fefereiro na 

Zoom 
Danceteria, 

numa 
promoção de 

da W.R 
Promoções e 
Produções 

Onde estão os representantes deste povo? onde? E, so não sabe quem tem os 
olhos vendados pela má vontade. Benebe, por exemplo, autor da tese de que o mundo 
e perfeito, leva esse apelido, mas seu nome de pia é merecidamente o de um filósofo. 

Democrito, filósofo de primeira que, mais de 2.400 anos atrás, já sabia tudo. "Ò 
mundo é perfeitcho" assegura Benebe, que fala um reconcavês impecável. Como 
assim perfeito, com tanta imperfeição aí na cara da gente? Isso diz você. Cada um 
diz o que quer. Já pensou se o mundo fosse como cada um quisesse e tudo 
acontecesse como cada um pensa, que desgraça que não ia ser. O que está 
imperfeitcho pra você, pro outro esta perfeitíssimo. Toda vez que um quer consertar 
o mundo, dá um melaço. 

Isso porque o mundo é Per-fei-tcho. 

De volta a rota 

Entre várias faces da vida emergente da cidade, eis que surgem points agradáveis 
e pitorescos, que não se pode deixar de lado. 

Um deles fez ferver os melhores momentos de 1995. 
Sem usar de pretensões, o paraíso J.F. ouriçou de montão, merecendo destaque 

do ano. E para felicidade da moçada, a coluna anuncia as boas vindas do anfitrião do 
"point prive" mais paradisíaco da city. O nosso amigo Joel Ealqueto, que está de 
volta aos circuitos agitex, acaba de retornar de usas longas férias no Estado do 
Espírito Santo, onde respirou novos ares e renovou o espírito. O simpático cavalheiro 
chegou com todo o pique e recebeu a visita de vários amigos, para desejar-lhe boas- 
vindas, o que resultou em um domingo alegre e festivo. 

Acertado 
Para o dia 10 de fevereiro. Uma noite de muito samba e sensualidade, é o que 

promete a W.R. Promoções e Produções, que anunciou a data pela Rádio Marconi 
FM. A data será marcada pelo baile Vermelho e Preto, em uma noite pré-carnavalesca 
e com a participação especial da Garota Globeleza, Valéria Valença, na Zoom 
Danceteria. O mesmo afirma que desta vez é pra valer. Então preparem o espírito e 
o fôlego, porque molejo e sensualidade marcarão a grande noite. Afinal, desta vez 
não ficaremos frustrados com a ausência da estonteante mulata. 

Tempo de caça 

Neste tempo de caça às alianças políticas, um nome de grande aceitação social 
vem sendo requisitado e muito cogitado em todos os partidos políticos locais. 

Refiro-me ao empresário Rafael Carlos Galletti, que com dinamismo e trabalho 
firmou-se na Cidade do Ferro, figurando na indústria madeireira, como um dos 
maiores do mercado, sendo hoje, o nome Galletti uma tradição, conquistando a 
simpatia e admiração de muitos amigos e representa um grande peso na balança ^ 
eleitoral, por apresentar um grande cacife político. Sem dúvida, o nome Galletti ■ 
fortaleceria qualquer aliança política. O conceituado empresário até o momento, 
não tem definição (pelo menos publicamente) e não se cansa de afirmar que o grupo 
está à disposição dos amigos e correligionários. 
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Imperatriz 

menos é a opinião de 9 entre 
10 analistas políticos de 
Imperatriz. Ainda torço pela 
doce pulverização. 

Imperatriz 
Noticias I 

por FREDERICO LUIZ 

São Luís 
Urgente I 

h os correspondentes de 
São Luís informaram que não 
adianta a governadora 
Roseana Sarney avisar que 
não recebe pressão. Almoça 
todo dia com um político para 
ouvir opinião sobre a 
interventoria de Imperatriz. 
Porém, ela decide. L já 
decidiu que vai terminar as 
obras de Fiquem-, seu 
candidato a prefeito de 
Imperatriz. Alguém na cidade 
acredita! 

São Luís 
Urgente II 

Ds mesmos 
correspondentes avisam que 
haverá fumança branca 
amanhã, ou seja, a 
governadora Roseana Sarney 
não passará mais um dia 
deixando os imperatrizenses 
em suspense. Depois de A 
i roxima Vítima, O Próximo 
Interventor é novela 
preferida aqui na terra do 
' Vei. 

São Luís 
Urgente III 

lem gente querendo 
saber quem são os 
correspondentes do Sistema 

I ucaniés de Comunicação. 
Listamos fazendo mistério, 0 
segredo é alma do negócio. 

Amanha no Cidade Agora, às 
L'> hs tem mais novidades. 

PMDB 
e o PRP 

Um Peemedebista com 
livre trânsito na executiva 
municipal, e que pediu para 
não ter seu nome revelado, 
garante que seu partido não 
promoverá coligação 
proporcional com o PRP Q 
Peemedebista disse que sua 
sigla poderá fazer no máximo 
três vereadores. "Não vamos 
aceitar Joel Costa e Luís 
Carlos Noleto, senão 
estaremos emprestando a 

tradição da legenda para um 
partido nanico, porém com 
dois candidatos fortes", disse, 

Moreirinha 
tem bomba 

Estréia com força total o 
novo Jornal Local da TV 
Capital, Canal 5. Na quarta- 
feira, as 18 hs, com Jussara 
Cerqueira ancorando o 
informativo. Dois repórteres 
estarão a cargo das matérias: 
Messias Júnior e Eliene 
França. 0 jornal volta também 
aos sábados. Com uma 
surpresa que depois eu conto. 

Imperatriz 
Notícias II 

Ondas Curtas 
Hoje será o dia "D"?. 

Quarta-feira tem Imperatriz Notícias, as 18:45 hs no Canal 5. 

0 PMDB aceitará a coligação proporcional com o PRP? 

Quem será o vice de Madeira? 

0 inverno está de bom tamanho 

Onde anda o senador de Imperatriz? 

Qual será a próxima do trio parada dura. Os três "J". 

Fstá faltando uma música sobre a Revolução de Janeiro. 

Em nome da arte 

A Cultura do índio 

Quando fevereiro chegar, o 
caso Renato Moreira vai voltar 
com força total. Ninguém que 
duvide, pois o irmão do ex- 
prefeito assassinado, José 
Moreira, o Moreirinha, vem 
com duas quentes e quatro 
fervendo. Vai dar ate 
reviravolta no quadro das 
coligações locais com 
ampliação da Frente Ética. 
Quem viver, verá. 

Para fechar com chave de 
ouro, a Record lançou o 
é idade Alerta, com Celso 
Russomano, está imperdível. F, 
para conquistar de vez o 
horário nobre. Primeiro com 
o Alerta, depois com o 
Imperatriz Notícias, em 
seguida vem o Jornal da 
Record e fechando a noite, o 
Imperatriz 24 Horas, com 
Conor Farias. 

Imperatriz 
Notícias III 

Éramos 
sete 

Dos atuais sete candidatos, 
restarão apenas quatro. Pelo 

O Imperatriz Notícias estréia 
com uma matéria exclusiva 
acerca'de uma quadrilha com 
atuação em todo o Estado. Na 
quadrilha, de acordo com quem 
acusa, fazem ])arte um vereador 
e políticos ligados a Roseana 
Sarney. Imperdível. 

Em lóOO, habitavam a 
costa brasileira vários 

grupos tupinambás,filiados 
ao tronco lingüístico tupi- 
guarani. Ocupavam lodo o 
litoral atlântico, exeto alguns 
pontos onde permaneciam 
tribos de tronco jê, então 
chamados tapuia, que teriam 
sido deslocados para o 
interior pelos tupis. Viviam 
em aldeis de .ri(H) a 2.000 
pessoas. Habitavam aldeias 
agriculas indiferenciadas, no 
sentido de não divididas em 
classes econômicas. 

Os modos de vida e a 
organização sócio-política 
eram regulados, 
basicamente, pelo meio 
ambiente. Fim função disso, 
foram classificados como 
tribos silvícola-canoeiros, 
que viviam no litoral ou ao 
longo dos cursos (Lágua (os 
de fala tupi, aruaque, 
tucanos v 
o u t r o s);ca m p es t r e s, 
habitantes dos cerrados do 
Brasil central (tronco 
lingüístico jê e macro-jê) e 
silvícola-interioranos, que 
ocupavam áreas florestais 
afastadas dos grandes rios, 
a exemplo dos índios macus 
e ianomâmes. 

por BERTA G. RIBEIRO 

Uma caracteristica do 
estágio em que se 
encontravam os índios do 
Brasil à época da invasão 
européia - que ainda 
prevalece pela natureza 
intrínseca desse estágio - é 
sua grande atomização e a 
ausência de uma estrutura 
política centralizadora. 
Existiam 1.400 etenisd 
tribais no Brasil e 
regióeslimítrofes, que 
falavam línguas 
pertencentes a 40 troncos, 
equivalentes ao indo- 
europeu. Aessa pulverização 
linguistica correspondeu 
uma singularização tribal e 
uma população muito mais 
numerosa do que se supunha 
inicialmente. 

Assim, as estimativas 
clássicas de um milhão de 
habitantes para o Brasil de 
IfitR) começão a ser revistas, 
triplicando e até 
quintuplicando esse 
montante. 

Característica 
remarcável das culturas 
indígenas era - e continua 
sendo - a auto-suficiência do 
nível da família, do clã ou da 
tribo. O cultivo associado à 
coleta, caça e pesca 

proporcionava o alimento 
necessário mesmo em 
períodos de carência. A 
produção artesanal de 
cerâmica, cestaria, 
tecidos, armas de caça e 
pesca, a construção de 
abrigos, abertura e reparo 
de caminhos - tudo 
produzido autonomamente 
- conferia uma segurança 
básica à comunidade 
quanto ao provimento da 
subsistência. Pequena era 
a produção de excedentes, 
geralmente para festas e 
trocas sociais, inexistindo 
praticamente a 
acumulação, mesmo 
porque os mortos eram 
enterrados com seus 
haveres ou tinham seus 
destruídos. Todos se 
capacitavam, desde a 
infância, para as tarefas 
que iriam exercer depois 
de adultos. O caráter 
anárquico e nao- 
aCumulalivo, a 
propriedade coletiva da 
terra e dos recursos 
naturais, peculiares ás 
culturas tribais, foram 
tidos como arcaísmo 
mentalidade mercantil do 
colonizador. 

VALE TRANSPORTE 

^ TCI 
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A Economia 

Grsgoriana e seus Malefícios 

por SÉRGIO CATIVO BARROS 

"J- < < ri i que o Plano Real 
i- on^eguiu domar a 

inflação ... asileira, mesmo à 
custa de uma política 
monetarista, anti-social e 
recessiva. Contudo, existe 
um componente histórico de 
nosso processo inflacionário 
que nem esse Plano logrou 
ainda vencer: a chamada 
inflação inercial; o velho 
costume brasileiro de 
embutir, nos preços, uma 
exr ctativa inflacionária, 
nv .10 que as taxas mensais 
es' i na faixa de 1,5% e não 
ex ro horizonte de nossa 
er lia, qualquer nuvem 
■ t ue denote o retorno 

t do Dragão. Ademais, 
s empresários jamais 

( \ ram o componente 
5- ' mo de nossa 
c i i; ou seja, comandam 
s • eços pelo calendário, 
t v se a passagem de 31 de 
d- mbro para primeiro de 
ja iro, trouxesse qualquer 
fa novo que justificasse a 
subida do preço final de 
qualquer produto. Contudo, 
em Imperatriz, sob as barbas 

do povo e sem que ninguém 
tivesse reclamado, as 
locadoras de vídeo 
reajustaram 
CRIMINOSAMENTE o 
aluguel das fitas a partir do 
primeiro dia do corrente ano. 
Obviamente que os 
fornecedores devem ter, ao 
longo de 1995, empurrado 
pequenos aumentos os quais, 
no entanto, tinham sido 
engolidos pelo reajuste da 
passagem da URV para o Real, 
que ultrapassou a casa dos 
cem por cento. Uma fita de 
lançamento, passou de dois 
reais, para dois reais e 
cinqüenta centavos, 
perfazendo um aumento de 
25%; a fita normal, de catálogo, 
de um real e cinqüenta 
centavos, foi para dois reais, 
isto é, subiu 33,33%. Isso dá um 
reajuste médio de 29,16%. Isso 
deve configurar crime contra 
a economia popular pois 
IN EXISTE qualquer negócio 
LÍCITO, NO BRASIL de hoje, 
que tenha elevação de seus 
custos, diretos e indiretos, 
sequer PARECIDO com isso. 

Como se pode justificar um 
reajuste de tal monta em uma 
economia engessada, com 
salários paralizados e taxas 
irrisórias mensais de inflação? 
E a coisa se torna mais grave 
quando se constata que 
TODAS as locadoras 
formaram um Cartel e 
aplicaram o reajuste. Só há 
uma saída para mostrar 
alguma inteligência por parte 
de nosso povo: Ninguém aluga 
fitas de vídeo pelo prazo de um 
mês, aguardando qçie algumas 
empresas ou todas elas 
recuem seus preços para os 
patamares vigentes em 31 de 
dezembro de 1995. Quando o 
prejuízo apertar o cinto dos 
especuladores eles 
retrocederão. A menos que, 
um mais inteligente, fure o 
acordo e baixe seus preços. 
Todos os cinéfilos de 
Imperatriz vão se abastecer 
em sua loja e logo todos os 
demais terão que se dobrar à 
evidência dos fatos de que 
ninguém é mais bobo. Vamos 
fazer a experiência? E ver no 
que vai dar. 

A Última Moda: Barriguinha 

de Fora, Umbiguinho de 

Fora!!! 

De temporadas em 
temporadas, as 

m heres deste Brasil, estão 
se apre usando modas — 
vi dadeiro arrazo, que são 
praticadas no eixo Rio/São 
Paulo, que por sua vez as 
copiam de outras partes do 
mundo. 

São decotès na frente; 
decotes atrás; saias longas; 
saias justas; peitinhos de 
fora; bundinhas de fora; fio 
dental; penduricalhos; 
bugigangas e outros que tais; 
tudo de tal modo a tornar a 
mulher cada vez mais 
PROVOCANTE, 
INSITUANTE, CHARMOSA 

por VIEGAS 

E SENSUAL. 
Envoltas nessas modas, 

muitas mulheres assumem 
um ar de "tomara-que-caia", 
"vem que tem" ou então; "me 
chama que eu vou". E um 
deslumbramento para quem 
está dentro da moda e para 
quem aprecia aquele pedaço 
de perdição sobrando, 
disponível, como uma fruta 
madura — à disposição. 

Nesse vasto e tentador 
campo da moda, a última 
badalação do pedaço: calças 
à meia-cintura, com a 
barriguinha de fora! 
umbiguinho de fora! Um 
desbunde total!!! Uma 

provação sem limites! Uma 
sensualidade exposta ao 
tempo e aos olhos de todos. 

E natural e evidente que 
uma moda que deixa a 
mulher com barriguinha de 
fora e umbiguinho à mostra, 
num charme de arrepiar e 
numa sensualidade explícita 
e insinuante, chega a deixar 
as pessoas em vãs 
maquinações e a imaginar o 
restante do corpo inteiro para 
uma guerra de travesseiros... 
de carne-a-carne... 

Clemente Viegas é 
advogado em Imperatriz- 
MA 

Um Drama dè Uma Mãe de Aluguel 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Sisan Dey é perseguida no 
Sábado de Gala CBS 

Mais conhecida do p büco 
brasileiro como a musical 
adolescente do seriado de TV 
dos anos 70 

"A Família Dó Ré M", Susan 
Dey estava tentando se firmar 
em papéis adultos quando filmou 
em 1982 "Mãe de Aluguel". 

No drama que foi ao ar 
recentemente, pela Rede 
Manchete de Televisão, mais 
precisamente no "Sábado de 
Gala CBS", ela é Joleen Sutton, 
uma jovem que se inscreve num 
programa de inseminação 

artificial para levar felicidade a 
um casal que não pode ter filhos. 

Continuo contando a história. 
Seu marido, Dwayne, um dono 
de [xisto de gasolina interpretado 
por Paul LeMat, reluta mas 
aceita a idéia, convencido pela 
perspectiva de ganhar alguns 
milhares de dólares. 

Eu não gosto muito de 
temas enfocando problemas 
desta natureza. Todavia, aí vai. 
Logo após assinar o contrato 
com o doutor Quinn, Edward 
Herman, e ser inseminada, as 
coisas começam a se complicar 
para Joleen: ela é pressionada 

por seus pais e sua melhor 
amiga, que a acusam de fazer 
parte de um esquema de venda 
de bebês. Para piorar ainda 
mais o assunto, ela dá uma 
entrevista coletiva. Resultado: 
imediatamente é demitida do 
emprego de garçonete. Os 
filhos são hostilizados na escola 
e os clientes desaperecem do 
posto do marido. Os dias se 
passam e a mãe de aluguel, 
aproximando-se o jiarto, pensa 
em ficar com o bebê. 

0 tema deveria ser motivo 
de discussão aqui em 
Imjieratriz. 

Erros Judiciários que 

Torturam e Matam 

por MÁRIO DE MORAES 

Muita gente é 
contra a pena de 

morte porque um 
inocente, vítima de um 
erro judiciário, pode 
pagar com a vida um 
crime que não cometeu. 
Visto deste modo, até que 
eles têm razão. Embora, 
confesso, de quando em 
quando, vendo alguns 
bárbaros assassinatos, 
estupros desumanos e 
outras maldades de igual 
quilate, até que eu penso 
na eliminação pura e 
simples desses 
desalmados. 

Hoje, porém, quero 
contar a história do cigano 
Roberto Alves, que tem 
relação com o que acima 
foi escrito. 

No dia 13 de fevereiro 
de 1987, José Sílvio 
Sernache de Freitas vinha 
dirigindo o seu Monza, 
acompanhado da mulher e 
do filho. Eles estavam 
próximos à cidade 
paranaense de Urai, a 150 
quilômetros de Curitiba, 
quando uma mulher, 
saindo do mato, 
atravessou correndo a 
estrada. Não tendo tempo 
de frear o carro, José 
Sílvio atropelou a infeliz. 

Logo em seguida 
surgiu um homem, 
furioso e armado, 
dizendo-se filho da 
acidentada, cujo nome era 
Ernestina Menezes, e 
[lassou a atirar contra os 
ocupantes do Monza, 
atingindo mortalmente 
Ângela Maria Coracine 
Serneche, de 33 anos, e 
Sílvio Luís, de 9, esposa e 
filho do motorista, este 
também baleado. Isto 
feito, o assassino fugiu. 

Dois meses depois, 
após várias diligências da 
polícia, o sobrevivente da 
chacina, José Sílvio, foi 
levado a uma delegacia e 
reconheceu o assassino 
na figura do cigano 
Roberto Alves. Julgado, 
este foi condenado a 48 
anos e seis meses de 
prisão, embora, por todo 
o tempo, protestasse 
inocência. 

Não tendo como pagar 
advogados, a família de 
Roberto Alves apelou para 
a Justiça Gratuita da 
Assembléia Legislativa do 
Paraná e conseguiu que 
dois advogados, João 
Farias J nior e Altair Alves 
Dias, se interessassem 
pelo caso. 

O verdadeiro assassino; 
acreditando na inocência 
de Roberto AÍves, eles 
caíram em campo e, depois 
de muito tempo e muito 
trabalho, confirmaram não 

só que Roberto Alves, no dia 
do crime, encontrava-se na 
cidade mineira de 
Uberlândia, como que, por 
ocasião do duplo 
assassinato, um outro 
cigano, bem parecido com 
Roberto, estava acampado 
próximo ao local do crime. 

Esse outro cigano chama- 
se Aíllon Menezes e os 
advogados o descobriram 
graças a denúncia de um 
terceiro cigano que, em 
1986, tivera a família 
chacinada por Aílton, 

Muita água já tinha 
passado por sob a ponte, 
quando, no dia 16 de janeiro 
de 1992, os dois advogados 
descobriram que Aíllon, 
usando o nome falso de 
Aldair Pereira dos Santos, 
encontrava-se preso na 
cidade goiana de Rialma, a 
180 quilômetros de Goiânia, 
pelo assassinato de Maria 
Aparecida Soares da Costa. 

Em Rialma os advogados 
tomaram o depoimento de 
Ailton em presença do 
delegado local, Maurício 
Gonçalves de Camargo e do 
delegado do Departamento 
de Investigações Criminais 
de Goiânia, José Sabbag. 

De início, Aílton tentou 
negar mas, após algum 
tempo, confrontando com 
diversas provas levadas 
pelos advogados, inclusive 
fotos suas no acampamento 
de Uraí, terminou 
confessando ser p autor da 
chacina. 

E chegou a ficar surpreso 
quando soube que o 
motorista escapara, pois 
dera-lhe vários tiros. 
Declarou, também, que não 
sabia que outro cigano, 
Roberto Alves, estava 
pagando pena pelo seu 
crime. 

Roberto Alves, com 29 
anos, voltaria à liberdade. 

O famoso caso Naves; 
erros judiciários, porém, 
acontecem em todo o 
mundo. 

Aqui no Brasil, 
possivelmente, o caso mais 
famoso foi aquele que 
envolveu dois irmãos: 
Sebastião e Joaquim Naves, 
condenados por um tribunal 
de Minas Gerais, em 1937, a 
25 anos e seis meses de 
prisão pelo assassínio de 
Benedito Pereira Caetano. 

Sebastião e Joaquim 
sofreram o diabo na prisão, 
sendo torturados para 
confessar o crime, que eles 
tiveram livramento 
condicional. 

Quatorze anos mais 
tarde, a suposta vítima 
reapareceu viva. Por essa 
altura, Sebastião, devido ao 
muito que sofrerá, havia 
falecido. Joaquim, porém, 

através de um advogado, 
acionou o Estado e 
recebeu, como 
indenização, Cr$ 10 
milhões, uma grana de 
respeito à época. 

A autêntica via crucis 
dos irmãos Naves, além 
de encher muitas laudas 
de papel, em diversas 
reportagens, serviu de 
enredo para um filme. 

Inocente torturado: 
Masao Akabori, de 59 
anos, também recebeu 
uma indenização recorde 
de 120 milhões de ienes 
(façam o câmbio e 
arregalem os olhos) por 
[lassar, injustamente, 30 
anos no corredor da 
morte, sob a acusação de 
ter assassinado uma 
menina de seis anos. 

Ao deixar o presídio de 
Shizouka, no Japão, 
Akabori chorando 
bastante, só conseguiu 
dizer "obrigado". 

Este fato aconteceu em 
fevereiro de 1989, mas 
Akabori foi preso em maio 
de 1954, acusado da 
morte da menina Hisako 
Sano, encontrada 
estrangulada, dois meses 
antes, num bosque perto 
de um rio de Shizuoka, no 
Sudoeste de Tóquio. 

Interrogado pela 
polícia, Akabori terminou 
confessando o crime. 
Mais tarde, porém, ele 
garantiu que confessara 
porque a isso fora 
coagido. 

Julgado em 1958, foi 
condenado à morte por 
enforcamento dois anos 
mais tarde, mas a 
Suprema Corte 
suspendeu a execução da 
sentença. Houve quatro 
apelações e o caso voltou 
a ser apreciado pela 
Justiça a partir de 1987. 

Finalmente, o juiz 
Toshinobu Ozaqui, do 
tribunal distrital de 
Shizuoca, inocentou 
Masao Akabori, 
garantindo que a 
confissão inicial ao 
acusado carecia de total 
credibilidade e que não 
havia nenhuma prova 
positiva contra ele. E 
mandou que libertassem 
Akabori imediatamente. 

O magistrado 
determinou, também, que o 
Estado pagasse ao 
injustiçado aquela 
indenização recorde pelos 
12.660 dias que ele passara 
na prisão. 

A Imprensa, Massao 
Akabori contou que viveu 
todos aqueles anos numa 
grande tensão,aguardando, 
a qualquer momento, sua 
ida para a execução. 

L 

Assista de segunda a sábado o programa 

Cidade Agora, discutindo vários temas, e 

com a participação da unidade móvel 
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•O aumento decorre da reforma feita na Previdência Social pelo Congresso Nacional 

TC 

r 

Brasil em 

Revista 

czn 

por SOCORRO CARNEIRO 

Econômico terá 
rating revisado 

A Moo(]y's Investors 
Service poderá rever o rating 
do Banco Econômico e elevar 
a classificação de solidez 
financeira da instituição, dos 
bônus e dos depósitos em 
moeda estrangeira de longo 
prazo. Segundo relatório 
divulgado pela Moody's, a 
decisão foi tomada após o 
anúncio do acor/lo entre o 
Banco Central brasileiro e o 
Banco Excel na compra do 
Econômico. 

Classificação 
financeira do 
Econômico 

A revisão dependerá dos 
termos finais e das condições 
de transição e considerará o 
balanço financeiro da nova 
instituição e a situação 
financeira do banco após seis 
meses de intervenção, diz o 
relatório apresentado na 
sexta-feira. Para 
reclassificação dos bônus do 
líconômico e dos depósitos 
de longo prazo em moeda 
estrangeira, além dos tópicos 
acima, será analisada a 
capacidade do Banco Excel 
de dar suporte ao 
Econômico. Em Brasília, o 
BC informou de manhã que 
o presidente da instituição, 
Gustavo Loyola, aceitou o 
pedido de demissão do 
interventor do Banco 
Econômico, Francisco Flávio 
Barbosa. • 

Renda mínima 
Em Pernambuco, famílias 

carentes com filhos menores 
de 14 anos poderão receber 
complementaçào de renda. 0 
objetivo é que toda família 
tenha renda per capita de 
pelo menos meio salário 
mínimo. 0 projeto só 
beneficiará famílias cujos 
filhos estudam. Em Recife, a 
arquidiocese promove o 
projeto "Ano 2000 sem 
Miséria". Famílias de classe 
média "adotam" famílias 
carentes por três meses 
enquanto os chefes dessas 
famílias participam de cursos 
profissionalizantes. 

Todos na escola 
A prefeitura de Itapeva, 

Minas Gerais, conseguiu 
erradicar a evasão escolar 
no município, com o apoio 
da sociedade. Apenas dois 
meninos continuam fora da 
escola. Medidas judiciais 
cabíveis estão sendo 

tomadas para que os pais 
sejam obrigados a 
encaminhar os meninos à 
escola. Segundo o artigo 
246 do Código Penal, é 
crime deixar sem justa 
causa os filhos fora da 
escola. 

A pena é de detenção de 
15 a 30 dias ou multa. 

Prêmio Itaú-Unicef 
de Educação 

O Centro Popular de 
Cultura e Desenvolvimento, 
de Belo Horizonte. Mmas 
Gerais, foi o vencedor do 
Prêmio llaú-Dnicef, de 
incentivo a projetos de 
melhoria da qualidade da 
escola pública. 
Prêmio Criança 1995 

O Prêmio Criança é dado 
todos os anos pela 
Fundação Abrinq pelos 
Direitos das Crianças para 
trabalhos ligados às 
crianças. Os vencedores 
deste ano foram o dentista 
Aluisio Fortes Drummond, 
criador do Projeto Sorria, 
em Minas Gerais; o 
educador Sebastião Rocha, 
por seus projetos de 
educação no interior de 
Minas; a Fundação 
Laramara, de São Paulo, 
que trabalha com crianças 
deficientes visuais; e o 
programa de rádio Carretei 
de Invenções, de educação 
para a cidadania. 

Prêmio Direitos 
Humanos 

0 Prêmio Nacional de 
Direitos Humanos é dado 
pelo governo brasileiro a 
entidades e indivíduos que 
se destacaram na proteção 
dos direitos das pessoas. 0 
Movimento Nacional de 
Meninos e Meninas de Rua 
e a Casa da Paz, no Rio de 
Janeiro, foram os 
ganhadores na categoria 
entidade. Na categoria 
individual, os premiados 
foram o arcebispo de São 
Paulo, dom Paulo Evaristo 
Arns e o jornalista Gilberto 
Dimenstein. 

Desnutrição 
2,7 milhões de crianças 

brasileiras com menos de 
dois anos de idade tem graves 
problemas nutricionais. 
Essas crianças são candidatas 
a ter inteligência abaixo da 
média, problemas físicos e 
mentais. 0 alerta é do 
Instituto Nacional de 
Alimentação e Nutrição. 

Com a aprovação da reforma 
da Previdência Social pelo 
Congresso Nacional, as 
contribuições previdênciárias 
vão em torno de 20% para quem 
ganha acima de R$ 832,66. Este 
é hoje o teto dos salários de 
contribuição. Mas, no acordo 
estabelecido entre o governo e 
o relator da reforma, deputado 
Euler Ribeiro, PMDB-AM, e o 
teto aumentará (tira dez salários 
mínimos, um total de R$ 
1.000,00, o que resultará em 
aumento da contribuição. 

Hoje, mesmo que o 
contribuinte ganhe mais que o 
teto de R$ 832, 66, o desconto 
de 11% para a Previdência não 
ultra|)assa R$ 91,5. Se o teto for 
elevado i)ara R$ 1.000.00, como 
está na reforma, o desconto 
máximo será de R$ 110, um 
aumento de 20,2%. Como o teto 
do salário-de-contribuição é 
igual ao maior valor de benefício 
prlgo pela Previdência, os 
pagamentos de quem se 

aposentar após a reforma 
também poderiam aumentar até 
o limite de R$ 1.000,00, mas de 
uma maneira muito mais lenta. 

E que o benefício da 
Previdência é calculado por uma 
média dos últimos 36 salários de 
contribuição de cada pessoa. 
Portanto, o benefício de R$ 
1.000,00 só começaria a ser 
pago três anos depois da 
reforma De imediato, |)ortanto, 
só aumenta a contribuição e não 
o beneficia. 

Ao referir-se á reforma da 
Previdência Social, na semana 
passada, o ministro Reinhold 
Stephanes explicou que as 
faixas de salário de contribuição 
inferiores a R$ 832,66 também 
teriam que ser elevadas de 
acordo com o novo patamar. 
Hoje, para os trabalhadores 
do setor privado existem três 
faixas: até R$ 249,80, a 
alíquota é de 8%; de R$ 249,81 
a R$ 416,33 é de 9%; e acima 
disto e até R$ 832,66,11%. 

A elevação das faixas da 
tabela consta das disposições 
transitórias da emenda da 
Previdência. Segundo 
Stephanes, após a mudança, 
as faixas de renda 
continuariam a ser corrigidas 
anualmente pela inflação, 
enquanto o menor benefício, 
pelo salário-mínimo. 

Após a reforma, a 
Previdência Social ainda 
pretende adequar a legislação 
ordinária às novas 
disposições constitucionais. 
Neste caso, os estudos 
incluem a ampliação do tempo 
de cálculo dos ebenefícios — 
hoje de 36 meses — o que 
atrasaria ainda mais os efeitos 
benéficos da mudança da 
tabela, 

Com a mudança do teto, o 
governo aumenta a 
contribuição, mas não a 
alíquota da Previdência. 
Entretanto, está também em 
estudo um novo aumento das 

alíquotas de contribuição. No 
ano passado, já houve um 
primeiro aumento e a alíquota 
da maior faixa da tabela passou 
de 10% para 11%. 

A reforma da Previdência 
Social é uma das mais 
polêmicas entre as mudanças 
que o Governo Federal 
pretende fazer r" 
Constituição. E também u i 
das que mais enfrenta 
resistência, do Congresso 
Nacional às lideranças 
sindicais. Mas o governo 
justifica a necessidade das 
alterações para poder 
continuar obedecendo o 
calendário de pagamentos de 
pensionistas e aposentados. A 
cada ano a Previdência Social 
arrecada menos e paga a 
maior número de benefícios. 
"E esse descompasso que 
precisa ser corrigido, antes 
que tenhamos que enfrentar o 
caos da insuficiência absoluta 
dos recursos", diz o ministro. 

Salários dos militares em pauta 

A categoria resolveu interferir nas negociações por causa da 

demora da área econômica do governo em definir um índice de 

reajuste para seus salários. 

A demora da área 
econômica do governo em 
definir um índice de reajuste 
para os servidores públicos 
levou os limites a interferir nas 
negociações. Eles não querem 
ficar sem nenhum reajuste 
salarial em plena data-base. 

Os ministros militares 
acham que o mínimo que os 
servidores públicos e civis e 
militares têm direito são os 
10,84% relativos ao IPC-R de 
janeiro até junho de 1995, 
quando foi assinada a Medida 
Provisória qiie acabou com a 
indexação salarial. 

Eles consideram legítimo, 
porém, que o funcionalismo 
queira receber toda a inflação 
de 95, em tornp de 23%, e 
querem discutir tecnicamente 
o assunto dentro do governo. 

"A expectativa de reajuste 
existe, mas o assunto será. 
tratado em alto nível, em 

termos técnicos, e não em 
clima de tensão. Não há 
nenhuma pressão dos 
quartéis, como foi divulgado", 
disse o general Rubem 
Taveira, assessor especial do 
ministro-chefe do Estado 
Maior das Forças Armadas, 
general Benedito Onofre 
Bezerra Leonel, encarregado 
da discussão salarial pelos 
militares. 

0 Emfa d esmentiu 
oficialmente que o ministro 
Iveoncl tenha ido ao Palácio do 
Planalto semana passada 
advertir o presidente sobre a 
existência de um clima de 
intranqüilidade nos quartéis 
diante da possibilidade de não 
haver reajuste. 

Esta semana as conversas 
terão prosseguimento sob a 
expectativa de civis e 
militares sobre a questão. 

Ü 

Fernando Henrique Cardoso, presidente da República 

funcionários foram demitidos 

O Governo Federal demitiu 338 servidores que ocupavam cargos 

de confiança na direção nacional e nas superintendências 

estaduais da extinta Legião Brasileira de Assistência (LBA) 

A exoneração desses 
servidores, publicada na 
edição de sexta-feira do 
Diário Oficial da União, 
ocorreu em 31 de 
dezembro e representará 
uma economia mensal de 

aproximadamente R$ 1,3 
milhão. 

Com a medida, o 
governo deu um passo 
importante para completar 
o desmonte da 
megaestrutura da LBA, um 

cabide de emprego que nos 
seus quarenta anos de 
existência acumulou 
denúncias de corrupção e 
não conseguiu reduzir os 
problemas sociais do País. 

Na semana retrasada, o 

governo havia demitido os 
vinte e seis 
superintendentes interinos 
da LBA nos estados. Uma 
comissão liquidante está 
cuidando do inventário do 
órgão. 

No Jornal Capital, a notícia é 

divulgada do jeito que ela acontece. 

Imparcialidade é a nossa meta 
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brasil disputa Copa de Ouro 

r 

lisportc 

Capital 

por JALDENE NUNES 

Candinho começou a 
er problemas antes 

mesmo de ser 
nresentado no Santos 

m meio à emixjlgação 
sua volta ao Santos |)ara 
andar o time no 
eonato Paulista de 96, 

• dco Candinho já está 
í de uma dificuldade: 

•gadores cedidos á 
ção Brasileira, pois 

v elli e Narciso tiveram 
■us nomes confirmados na 
deção Pré-Olímpica 
•mandada pelo técnico 
.ário Jorge Lobo Zagalo. 

Mas, Cabralzinho acredita 
ue conseguirá sem maiores 

problemas revertef a 
aparente dificuldade, com a 
contratação de jogadores do 
lesmo nível técnico. "Caso 
>so se confirme, 

precisaremos de reforços. 
Um zagueiro e um atacante 
do tipo que joga enfiado na 
área serão necessários", já 
havia afirmado. Embora não 
tivesse revelado nomes, 
Candinho não abre mão de 

1ois requisitos para a 
mtratação dos reforços. 

Jém da qualidade técnica, o 
einador mostra-se 
iclinado a contar com 

atletas mais experientes. "0 
Santos é um time de ponta, 
mas falta-lhe um pouco mais 
de experiência, 
principalmente porque hoje 
o Santos tem o compromisso 
com a vitória", afirmou. 0 
treinador disse ainda que um 
centroavante especialista em 
bolas altas também seria 
uma boa opção: "No 
momento, somente o Giovani 
explora isso no time", 
justificou. 

Ao iniciar suas atividades 
à frente do time nesta 
segunda-feira, o treinador já 
teve definida uma missão em 
sua pauta de trabalhos. 
Candinho quer trabalhar o 
aspecto psicológico dos 
jogadores, para evitar que o 
sucesso com o vice- 
campeonato brasileiro não 
suba à cabeça dos atletas e 
permita uma queda no 
Campeonato Paulista. Mas o 
treinador está otimista, pois 
vê no Santos uma equipe 
com características de 
vencedora. "0 clube tem um 
time jovem, alegre, que joga 
para frente", afirmou. 

Zagalo apóia mudança 
Para ele, o fundamental 

é que será favorecida a 
marcação de mais gols, 
por partida 

A idéia da direção da Fifa, 
de aumentar o tamanho da 
baliza para que os jogos 
tenham mais gols e, desta 
forma, atraia mais público 
para o futebol, recebeu de 
imediato a aprovação do 
técnico da Seleção Brasileira, 
Mário Jorge Izibo Zagalo. 

O assunto será analisado 
no Congresso da 
International Board, a ser 
realizado em março deste 
ano, no Estado do Rio de 
Janeiro. 

Se aprovada a inovação, 
testes serão feitos em alguns 
torneios, já que a regra 
somente será aplicada depois 
da Copa do Mundo de 98, na 
França. 

A proposta é de se 
aumentar a altura da trave 
em 20 centímetros, e a 
largura em outros 50 
centímetros. 

"Eu considero esta uma 
boa idéia. No meu modo de 
ver, todas as experiências 
para aumentar o interesse 
pelo futebol são válidas", 
disse o treinador Zagalo. 

Segundo afirmou Zagalo, 
é irrelevante ficar se 
discutindo em quanto a 
baliza deve ser aumentada, 
se em 20, 30 ou 50 
centímetros. 

Atualmente, a parte 
internada trave tem 7,32 
metros na largura, e 2,44 
metros na altura. 

Fundamental, na sua 
opinião, ê que este aumento 
certamente favorecerá a 
marcação de mais gols, em 
cada partida. 

Cidade Nova 
Na vizinha cidade de João 

Lisboa, sábado a tarde, 
entrou em campo o time do 
Grêmio Recreativo do 
Sistema Tucamfs de 
Comunicação, O GR tem 
como presidente o jornalista 
Raimundo Primeiro, que 
dirige a Comissão 
Provisória. Antes da data da 
disputa, que foi contra uma 
equipe daquele Município, 
todos os jogadores já haviam 
sido convocados. Como 
estava programado, o jogo 
teve início às 16 horas, e rolou 
no Campo da Cidade Nova. 
Porém, a apresentação dos 
nossos atletas ocorreu uma 
hora antes. Só houve o Io 

tempo e vencemos por 1 a 0 

Viajou neste domingo com 
destino a Los Angeles (EUA), 
a Seleção Brasileira — sub-23. 
A viagem somente se tornou 
possível depois de 
solucionado o problema da 
obtenção dos vistos. Naquela 
cidade norte-americana, o 
Brasil vai disputar a Copa de 
Ouro, competição organizada 
pela Concacaf. A competição 
internacional servirá para o 
técnico Mário Jorge Lobo 
Zagalo preparar e definir a 
equipe que representará o 
Brasil no Pré-Olímpico, no 
mês de fevereiro, na 
Argentina. 

Dezenove dos vinte 
jogadores convocados se 
apresentaram ás 22 horas de 
sábado, no Aeroporto 
Internacional do Rio de 
Janeiro, e embarcaram ás 23 

horas e 50 minutos com os 
demais componentes da 
delegação. Apenas Caio, da 
Internazionale, seguirá da 
Itália para os Estados Unidos. 
0 vôo da American Airlines 
fez conexão, como estava 
previsto, em Miami. 

A viagem esteve ameaçada 
até a última sexta-feira, 
quando a Confederação 
Brasileira de Futebol — CBF 
— recebeu a garantia do 
embaixador brasileiro nos 
Estados Unidos, Paulo Tarso 
Flecha de Lima, de que o 
impasse dos vistos seria 
resolvido. 

0 Consulado americano no 
Rio de Janeiro carimbaria os 
passaportes dos jogadores 
ainda no sábado, segundo foi 
confirmado pela imprensa 
nacional. Um entrave 

burocrático entre a Casa 
Branca e o Congresso 
americano impedia a 
aprovação do orçamento para 
este ano de 1996 e, 
c o n s e q ii e n t e m e n t e , 
paralisava a emissão dos 
vistos. Mas, na sexta-feira à 
noite, tudo indicava que 
haveria consenso, 

A Seleção Brasileira é 
integrante do grupo B da 
competição, que conta com 
um total de nove 
participantes. A estréia será 
no dia 12, contra o Canadá, e 
o segundo e último jogo da 
primeira fase será contra a 
Seleção da Honduras, no dia 
14, ambos no Estádio 
Memorial Coliseum, em Uts 
Angeles. A delegação do Brasil 
está hospedada no Hotel 
Beltmore, 

SELEÇÃO BRASILEIRA 
Goleiros: Dida (Cruzeiro) 

e Danrley (Grêmio) 
Laterais: Zé Maria 

(Portuguesa), Zé Roberto 
(Portuguesa) e André Luís 
(São Paulo) 

Zagueiros: Cadinhos 
(Guarani), Gélson (Cruzeiro), 
Narciso (Santos) e Alexandre 
I-opcs (Corínthians) 

Apoiadores: Amaral 
(Palmeiras), Flávio Conceição 
(Palmeiras), Arílson 
(Kaiserlauter n/Alemanha), 
Beto (Botafogo), Iranildo 
(Botafogo), Zé Elias 
(Corínthians) e Souza 
(Corínthians) 

Atacantes: Jamelli 
(Santos), Leandro 
(Internacional), Sávio 
(Flamengo) e Caio 
(Inlcrnazionale/ltália)   i iift/Auiiauy naiiaj 

Renato Gaúcho vira alvo 

Mas o Fluminense deseja manter o atacante, custe o que custar 

0 ex-vice de futebol do 
Fluminense, Alcides Antunes, 
espera aproveitar este fim de 
semana |)ara convencer Renato a 
continuar nas laranjeiras, [leio 
menos por mais seis meses, ])ara 
a disputa dos Campeonatos 
Cariocae da Copado Brasil. Muito 
amigo do jogador, Alcides (agora 
representante do clube nas 
entidades) tomou para si o 
encargo de conversar com Renato, 
com o qual terá um encontro neste 
domingo, em Búzios, onde o 
jogador se encontra. 

Alcides acredita que 
conseguirá fazer com que Renato 
ixrmaneça no tricolor, depois de 
ter conversado com ele por 
telefone, na sexta-feira. O atacante 
tem ])ro|K)stas do Botafogo e do 
Corínthians paia se transferir e 

está numa situação relativamente 
cômoda, [xás é dono do pmprio 
liasse, luvas e salários. Renato 
recebia no último contrato cerca 
de 140 mil reais mensais, quantia 
que a nova diretoria do 
Fluminense não aceita iiagar. 

Em Biizk is, (i jc igade r disse que 
sua intençãoé continuar rx i futebol 
do Rio e que, [Mir enquanto, a 
prioridade |)ara um acerto é do 
Fluminense, com o qual tinha 
vínculo até 31 de dezembro. 

Fia e Bota entram no páreo 
Renato Gaúcho já se 

transformou no jogador mais 
cobiçado da lemixirada. Mesmo 
de férias em Búzios, o atacante, 
várias vezes ixir dia, é chamado 
i x lo seu telefone celular. 

Na iraia de Geribá, onde tem 
sua casa de verão, ou no centro 

da cidade, onde às vezes vai jiara 
jantar, o craque não tem como 
escaiiar ao assédio de torcedores 
do Fluminense, que o têm como 
ídolo e aix-lam constantemente 
liara que renove o contrato, 
terminado no d ia 31. Pelo telefone, 
são dirigentes interessados cm sua 
contratação. Fluminense, 
Flamengo, Vasco, Botafogo e 
Corínthians o seduzem com 
liro|xistas que o fazem vacilar. 

0 atacante, |xirém, continua a 
afirmar: "A minha primeira opção 
é o Fluminense. E tenho razões 
liara isso. Afinal, gosto muito da 
sua torcida e foi o clube que me 
deu a o|xirtunidade de voltar a 
viver bons momentos no futebol", 
disse. () Botafogo também o quer. 
Me seria o substituto de Donizete, 
que ira paia o lutebol japonês. 

O presidente Augusto 
Montenegro garantiu ter feito 
contato com o jogador, que não 
confirma (.) dirigente alvinegro 
está na expectativa e disse que 
espera até domingo por uma 
solução entre o jogador e o 
Fluminense. 

O técnico Joel Santana 
também faz o seu cerco. Ele 
telefona quase que 
diariamente para Renato, 
interessado em reviver no 
Flamengo os bons momentos 
da dupla no Flamengo. Jair 
Pereira, substituto de Joel no 
Fluminense, não tem perdido 
tempo. Sabe da importância 
de Renato para o time que1 

comandará em 1996 e insiste 
para que permaneça nas 
laranjeiras. 

Rua Benedito Leite, 1757 - 
Mercadinho CEP 65903-290 

Imperatriz -MA 
Fone: (098) 721-3494 
Fax: (098) 721-3296 Produtos Químicos Ltda 

Temos completa linha de: 

* Produtos químicos para tratamento de água em geral, piscinas, 
torre de refrigeração, caldeiras e etc. 

* Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, 
escadas, luminárias, peneiras, escovas e etc. 

* Ácidos, soda cáustica (líquida eescama), água sanitária" KIBONA", 

Itide ozul em 

1996 

í çiivjuuvjc* v v i tay, ajdua ;>cii nuii id ivlDV. 
breu, solução de bateria, essências, barrilha, cloros, adubos, etc. 

* Xampú para auto, super ativo "MARAS1L", desinfeta 
detergentes, tambores de ferro e bombas plásticas, etc. 

* Produtos de fibra de vidro: manta, resina, catalizador, etc. 

■tantes, 

OVO enz no 

Promoções: 
*Clon)grdnulaflo (baklelOkg) RSúO/Xl-avistaouchequep/ 8 dias 
* Algicida manutenção (01 It) R$ 3,80 - à vista 
* Barrilha (kg) R$ 0,90 - à vista 
* Sulfato de Alumínio (kg) R$ 0,90 - à vista 

%«4 

Produtos Químicos Ltda 

LUCIANO SARAIVA comunica a PRAÇA que 

perdeu os documentos abaixo relacionados: 

Carteira de Identidade Os dOCUITlGntOS foram perdidos imediações entre o 
Carteira de Habilitação D.N.E.R e a Exposição, mais próximos da ponte do Cacau. 

Cartão de Cheque Ouro/B.Brasil Quem achar deve ligar para 721-2331 ou na Rua José 
Talão de Cheque Ouro /B.Brasil Bonifácio, 650, entre Paraíba e Pernambuco, ou entregar na 
Cheques de terceiros pré-datados TV Capital ou ainda no Banco do Brasil, Agência Centro, na 

Getúlío Vargas, 1935. Que será bem gratificado 

Assista de segunda a sábado o programa Cidade Agora, 

deC 
DC Ia TV Capital, C anal 5, com apresentação ac v_yonor 

anas, Jussara Cergucira c Sérgio Cativo Barros F( 

L 
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Cond. de Ar CÔNSUL 

7.500 BTlTs. Mod. AF- 07 M 

r$ 5yU ,oo à vista ou 

entrada de R$ 120,oo + 

R$ 76 ,00 por mês 

: 

Cond. de Ar CÔNSUL 

10.000 BTLTs, Mod. CF-10 M 

R$ 649,oo à vista ou 

entrada de R$ 130,oo + 

R$ 84 ,00 por mês 

Máq. SINGER 

Standard, Mod. 15CH1/848 

R$ 175 ,oo à vista ou 

entrada de R$ 35,oo + 

R$ 23 ,00 por mês 

msm mm 
: 

-m 

FOGÃO SEMER 
6 Bocas NEXT Mod. sfs 76nvk 

R$ 5Z5,oo à vista ou 

entrada de R$ 65,oo + 

R$ 42 ,00 por mês 

r 

PACAMEHT 

TVCCE 

20 Polegadas, C/ Controle HPS 2070 

R$ 399,oo à vista ou 

entrada de R$ 80,oo + 

R$ 52 ,00 por mês 

Liqüidificador WALITA 
ROMA, LO 72 k, LQ 7 

49,« R$ *+3^,00 

à vista ou 

entrada de 

R$ 9,oo + 

R$ 6,50 

por mês 

f5! 

1 X 

\ 
j'. 

$£4 

CD Player TOSHIBA 

a CONTROLE, Mod. 4148 

R$ X99,oo à vista ou 

entrada de R$ 40,oo + 

R$ 26 ,00 por mês 

Liqüidificador FAET 

Mod. 215 

R$ 39,00 

à vista ou 

entrada de 

R$ Ojoo + 

R$ 5,00 

por mês 

Estante de Aço 

PANDIN, 6 Prateleiras, 

aCALOI 

Mountain Bike, Aspen Extra, 18 Marchas 

R$ 199 ,oo à vista ou entrada de R$ 39,oo + 

R$ 26 ,00 por mês 

«mm 

EDPLISA 

R$ 39,oo 

à vista ou 

entrada de 

R$ 9^00 + 

R$ 5,00 

por mês 

FERRO ARNO 
Automático, Mod. FC 

R$ 17,oo à vista ou 

entrada de R$ 4,50 + 

R$ 2,00 por mês 

Ventilador FAET 

FOGÃO KENT 

2 Bocas 

R$ 15,oo à vista ou 

entrada de R$ 3,oo + 

R$ 2,00 por mês 

M 

r- 

r 

■,1 

Ventilador MALLORY 

30 cm, Luxo 

R$ 39,oo à vista ou 

Colchão DALBAN 

Solteiro, Magiflex Bordado, 0.78x14 

R$ 59,00 à vista ou 

entrada de R$ 12,oo + 

R$ 8,00 por mês 

Colchão DALBAN 

: > D-33, Casal, Magiflex Bordado, 1.28x14 

R$ 98,00 à vista ou 

entrada de R$ 18,oo + 

R$ 13 ,00 por mês 

TU 

DO 

MD 

entrada de R$ 9,oo + 

R$ 4,80 por mês 

Ventilador SINGER 

COLUNA, SF 16 

- R$ 89,oo à vista ou 

entrada de R$ 19,oo + 

R$ 11 ,30 por mes 

PHILIPS 

m 
Fita de Vídeo 

PHILIPS 

T120, 

R$ 3,00 

à vista 

Ma is um ano d e oferf as 

sem concorrência, só na 
3 

i T120 

# 

, ; m \ % • 
Ofertas válidas somente até o dia 13/01/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m. C.M.P Arte: Nilson Hamada Promove dc verdade... E log 
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O 

Valor da carteia R$ 5,00 

/fteio de 20 bicicletas dia 15 de janeiro às 20H00 e dia 22 de janeiro, concorra aos seguintes prêmios: Ia batida -1 Moto 

100 cc Drean - 0 km; 2a baüda -1 Moto Titan 125 cc - 0 km; 3a batida -1 Automóvel 1000 - usado e 4a batida -1 Automóvel 

Gol 1000 - 0 km. O sorteio será transmitido pela TV e Rádio Capital, pelo programa Imperatriz 24 Horas. 

Postos de venda 

Supermercados 

Supermercado Sousa 

Supermercado Lívia 

Supermercado Laranjeira 

Supermercado São Vicente 

Supermercado Real II 

Supermercado Variedades 

Porão 1^ II e II 

Banca"dc Revista ; 

Banca da ^nildênia j 

Banca do (Salçadão j 

Banca do Beto 1 

N ossa Banca 

mi mas 

DipÃo 

Pao dA Terra 

PANÍfÍCAd0RA DuIaR 

PAiNjifiodoRA N. Sra. de Fatíma 

PAINlifiCAdoRA IqUATUENSE 

DROGARIAS i 

TCI - 

Transportes 

CoLetívo 

/ 

V 

Drogaria Fábig Junigr 

Drogão Center 

Drogaria Realfarma 

Drogaria Econômica 

Farmácia Bom Jesus 

Flora Medicinal 

■ 

/ 

Diversos 

WR MucJanças 

EIetrôníca TeIa Quente 

HoteI São Luís 

dESMANTElo 

♦ 

'■■■■■■>% / 
♦ ^ ♦ 

Tailândia 

Jornal Capital 

O Boticário 

Rádio Clube FM 

TV Cidade 

Voz 

0 liOMEM RAI RA 

4 
Motoca 

Moto- Qa/dai£ Mota Peqai 

Lanchonetes 

loilegius Lanches e Alvorada Lanches 

i 

Mercearias 

Mercearia Reis, Casa Rodrigues e Casa Rosa 
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Um dose da nifeta top 
model da city, Samara 

Dantas, deixando a 
imperosa para estudar na 

Paraíba 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Enlace matrimonial 

C) prefeito Deoclides Macedo, de Porto Pratico, deixou de ser o grande partidão da região 
para entrar no rol dos casados, na última sexta-feira, quando disse "sim" à bela Margareth, em 
cerimônia religiosa realizada na igreja matriz da cidade, que contou com um número expressivo 
de convidados. 

Caravana política 

Liderada pelo vice-governardor José Reinaldo Tavares, acompanhado pela eleganterrima 
esposa Alexandra Tavares, foram presenças marcantes no casamento do chefe administrativo 
da cidade vizinha de Porto Tranco, Deoclides Macedo e Margareth. 0 vice-governandor 
Reinaldo Tavares, aproveitou a ocasião para inaugurar obras naquela localidade. 

Confraternização 

Patrão e funcionários se reuniram no domingo para um dia de festa, listou falando do 
empresário PVrnando (Cerpa), que engataram a chegada no novo ano em clima de muita 
badalação, regado com um delioso churrasco e uma geladíssima (•erpinha. 

Agitando 

Alguns associados do Iate Clube já estão se movimentando para formarem uma chapa para 
mudança de diretoria do clube. Cogita-se até uma reeleição do atual | iresidente, que tem prestado 
relevantes serviços à frente de sua administração. 

Point 

A galera jovem e bonita da city tem circulado nestas férias nos bares do momento, que são 
eles: Gelobom e Zero Grau. Aproveitem! 

ti 
m 
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Nosso destaque para abelaLauraMma, elicada em Disneyworld. Ela que está de férias na city Um clic desta colunista, Fernando Sarney e Bárbara 

maranhese, no último sábado. Entre tantos convidados ele recebeu também uma 
comitiva da city que foram comemorar com ele, este precioso momento de felicidade. Venda 

O Bingão Conor Farias tem agradado a população, com a lisura e eficiência que está 
sendo feito o sorteio. E para este mês, a sorte bate mais uma vez na porta dos 
imperatrizenses, açailandenses, etc., com super prêmios que são: 01 Moto C-100 Dream, 
01 Moto Titan, 01- Gol /semi-novo (usado) e 01 Gol 1000 Okm. Não perca a oportunidade! 

Na telinha 

Quem está volta no programa Cidade Agora, com,todo seu profissionalismo, é o 
amigo Otair Moreira, que movimenta o povo numa participação direta no programa, 
através da Unidade Móvel. 

Volta 

Recuperados de uma Dengue e 1 ifo, o casal Maria Spindola e Sérgio Cativo voltam 
à ativa na TV Capital. 

Festa na ilha 

O empresário Fernando Sarney completou seus 40, em grânde estilo, na capital 

Boa Nova 

Desembarcou ontem na imperosa, o cirurgião plástico Dr. Freitas, que já vem 
prestando um exelente trabalho às mulheres maravilhosas da city, através da Clínica 
Materson, do médico Luís Carlos Noleto. 

Noite Cigana 

Está sendo preparada com muitas supresas e novidades para o próximo sábado, na 
Boate Contra-Mão, sob organização do promoter Hélio de Oliveira, que garante o sucesso 
da festa e conta a animação da galera jovem. 

Estudando 

Quem deixou a city para dar continuidade aos estudos na Paraíba, foi a gatinha Samara 
Dantas, que viajou semana passada em companhia da sua mãe, Dra. Graça. 

Programa Rádio Festa. Apresentação 

Manoel Cecílio, das 09 às 12:00 hs, pela 

Rádio Capital AM, 

950 khz: uma onda no ar 
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Frente Ética realiza reunião em João Lisboa 

_ Entidade coloca em pauta assuntos relacionados à sucessão municipal 

«5 ■> 

Direta 

por JOSE FILHO 
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Escolha 
"alistas políticos de 

rtriz, na maioria, 
am na dúvida quanto à 
> do interventor Ddon 
es. No entanto, a 

é das mais claras, 
■jamos: Em uma das 
'sitas da governadora 
Sarney à ddade, ela 

1 a intenção de manter 
1 a frente da Prefeitura, 
isive com uma pergunta; 
ês não estão satisfeitos com 

nquanto isso, o PMDB, 
qu é dirigido por João Alberto, 
ter laços estreitos até demais 
com a governadora, reafirma 
> e "não pode ficar de fora do 
1 iccsso político de Imperatriz 
ec e pode e deve interferir na 
er )lha do interventor do 
M .nicípio." Ora, Ildon 
Marques é hoje filiado ao 
jiartido, portanto, devidamente 
credenciado a atender as 
exigências do PMDB junto à 
governadora, para consolidar a 
manutenção de Ddon Marques 
na 'Vefeitura. 

Campanha 
■mbora alguns setores da 

im ensa local apontem um 
aci do entre Ddon Marques e 
a família Sarney, para que ele 
apoie a candidatura de Ribamar 
Fiquene nas eleições do dia 03 
de outubro, fontes ligadas à 
Prefeitura asseguram que isso 
nao vai contecer nunca, 
principalmente porque o maior 
aliado de Fiquene para a 
c ampanha será o deputado 
federa] Davi Alves Silva. 

Asseguram as fontes que "a 
última coisa que DdonMarques 
vai fazer na vida é subir no 
mesmo palanque de Davi." 
Enquanto isso, é preciso 
lembrar que a postura mais 
adequada da governadora, 
assim como do interventor, será 
os "braços cruzados" durante 
a campanha, principalmente 
porque membros ativos do 
PMDB reconhecem que não 
está muito longe uma afiança 
entre o partido e o deputado 
federal Sebastião Madeira, do 
PSDB. "Com ele é mais lácD o 
entendimento do que com 
Fiquene", afirma um segmento 
peemedebista. Essa afiança 
realmente é viável, sobretudo 
porque ela vem de encontro aos 
anseios do maior interessado 
político da cidade, o próprio 

eleitor. 

Silêncio 
0 deputado federal Davi 

Alves Silva e seu grupo 
continuam em sDêncio quando 
o assunto é a renúncia ou 
cassação do mandato do 
prefeito Salvador Rodrigues. 

Constitucional mente 
Salvador Rodrigues é ainda o 
prefeito de Imperatriz, e 
somente a sua renúncia ou 
cassação poderia alterar o 
quadro ix)lítico de hoje. Se nada 
disso acontecer, a tendência 
natural é de que a gover nadcra 
mantenha Ildon Marques à 
frente da Prefeitura. 

E preciso lembrar ainda, 
que Roseana Sarney deve 
enfrentar outro problema 
constitucional: diz a lei que: 
"sanados os motivos que 
determinaram a intervenção, 
retorna o prefeito eleito." Os 
motivos que afastaram Salvador 
Rodrigues da Prefeitura não 
existem mais: as dívidas foram 
sanadas; houve um verdadeiro 
saneamento moral no 
município e não existe qualquer 
sistema de baderna que 
justifique uma nova 
intervenção. Como se observa, 
daqui até o próximo dia 20 tem 
muita água para passar 
debaixo da ponte, e o mais 
sintomático disso tudo 
continua sendo o silêncio de 
Davi. 

Vereadores 
Partidos políticos 

devidamente organizados já 
estão à procura de bons 
candidatos à Câmara 
Municipal. Muitos nomes 
conhecidos e respeitados pela 
sociedade já foram sondados, 
princii)almente pelo PSDB de 
Sebastião Madeira. 

Por outro lado, vale lembrar 
que todos os vereadores são 
candidatos à reeleição, mas 
como Imperatriz é uma cidade 
"surpresa", e seguindo o 
reciocínio de vários analistas 
políticos, um número muito 
pequeno - no máximo 4 - 
conseguirão um novo 
mandato, sobretudo pelo 
descrédito que a atual 
legislatura tem conseguido 
manter junto à sociedade. 

Os vereadores 
considerados oposição e éticos 
são os que mais têm chances 
de reeleição. 

A Frente Ética de João 
Lisboa, formada pelo Partido 
Socialista Brasileiro (PSB), 
Partido Comunista do Brasil 
(PC do B), Partido Popular 
Socialista (PPS) e Partido dos 
Trabalhadores (PT), 
estiveram reunidos ontem, dia 
7, pela manhã na Câmara 
Municipal de João Lisboa. 

A informação foi passada 
ontem, às 18h35, por João 
Batista Alves dos Santos, mais 
conhecido por Batista do 
Peixe. 

A reunião teve como 
finalidade debater assuntos 
relacionados à Frente, que está 
sendo formada em prol do 
lançamento de um membro dos 
partidos que compõem a 
instituição na vizinha cidade. 
"Consideramos essa união 
necessária", disse. Segundo 
ele, está na hora da oposição 
eleger um prefeito para 
comandar os destinos de João 
Lisboa. A Frente vai disputar o 

pleito com o firme propósito de 
vencer. 

A Frente Ética de João 
Lisboa já marcou data para a 
realização de sua próxima 
reunião. Vai acontecer no dia 
11 de fevereiro, cujo palco 
também será a Câmara 
Municipal. 

Batista do Peixe afirma que, 
na oportunidade, a entidade já 
terá definido um programa de 
governo para o município . 
"As metas serão traçadas em 
conjunto com todos os nossos 
companheiros", prosseguiu. 

O presidente do Diretório 
do PSB em Imperatriz, Lula 
Almeida, e Valter Rocha, do 
PPS, estiveram presentes no 
evento. Batista do Peixe fez 
uma avaliação positiva e 
confirmou que mais assuntos 
concernentes às eleições deste 
ano constarão da pauta de 
trabalho da próxima reunião da 
Frente. "Os colegas discutVam 
os temas expostos", finalizou. 

í 'A', - • " 

■ 
Batista do Peixe faz avaliação positiva do encontro 

Opinião 

Universidade: democracia e vestibular 

por JOÃO BATISTA ERICEIRA 

Á proximidade de mais um 
vestibular, tornam-se oportunas 
algumas reflexões a respeito 
dos papéis que a universidade 
pode cumprir em sua desejável 
função de unidade produtora do 
conhecimento. Surgida na 
clausura medieval, a instituição 
universitária vem se 
democratizando, no sentido de 
de abrir-se «o maior número de 
pessoas, e, aqui, a palavra 
democratizando exige melhor 
explicação. A grosso modo as 

■ idéias sobre democracia levam 
ao conceito de uma comunidade 
[xilíticâ baseada na liberdade e 
na igualdade dos direitos, na 
existência do poder popular 
baseado no consenso na 
maioria, e na salvaguarda das 
minorias. Na existência de 
órgão institucionais que 
permitam a competição e a 
rotatividade dos governantes 
nos cargos públicos, na 
existência de mecanismos 
institucionais para solução dos 
conflitos entre pessoas e 
grupos. Historicamente, essas 
formas vão configurar-se à 
medida da existência das 
efetivas condições materiais de 
participação das classes sociais, 
no exercício do poder. Em 
outras palavras: não se pode 
falar de democracia no singular, 
mas em democracias, [xús as 
formas de imaginá-las associam- 
se a condições materiais e 
épocas históricas diferentes. 

A universidade é, portanto, 
não apenas o espaço onde 
discute-se idéias, onde deveria 
criar-se idéias, mas, sobretudo, 
é uma coisa pública. Assim 
dizendo, o Estado investe 
recursos na "respubficae", para 
que a comunidade universitária, 
docentes e discentes, tecnico- 

administrativos, possam 
exercer a tarefa de buscar e 
construir o conhecimento, 
através das tarefas de ensino e 
de pesquisa. Mas o Estado 
reflete, hegemonicamente, as 
elites politicamente dominantes 
da sociedade, e a universidade, 
sob esse ângulo, quer 
queiramos ou não, é a cabeça, o 
cérebro da elite dirigente, e irá 
exercer a tarefa de dominação 
conceitua], discursiva, que 
poderá ser tanto menos 
autoritária, na proporção em 
que os os que a façam saibam 
conviver com os pontos de vista 
antagônicos, sem cair na 
tentação do uso do poder como 
igual a força pela força. 

Chegamos ao ponto 
fundamental da conversa que 
consistem em indagar como 
essa comunidade universitária 
pode exercer as suas atividades, 
de forma mais ou menos 
democrática. Exige, a pergunta, 
profundas reflexões sobre o 
trabalho pedagógico, que não 
pode suprimir a figura do aluno 
e a do professor, mas que exige 
diálogos abertos, em que as 
partes tenham consciência de 
que a educação e cultura são 
bens sociais, no sentido de que 
resultam do trabalho do gênero 
humano, dos que a fizeram no 
passado e dos que as estão 
fazendo presentemente. Logo, o 
saber não é propriedade de 
quem quer que seja, nem dos 
professores, nem dos alunos. A 
posição dos que procuram o 
conhecimento há que ser de 
humildade e de gratidão diante 
daqueles que o geram 
historicamente. 

Sobretudo, é necessário 
definir a posição da 

universidade" como lugar em 

que se exerce a crítica na 
acepção científica da iialavra. A 
ciência democrática não pratica 
a mitomania, o endeusamenlo, 
ou a execração de pessoas ou 
idéias, em razão de paixões de 
qualquer espécie, sejam 
políticas ou religiosas. 

0 professor Dalmo Dallari, 
no artigo "Universidade em 
Mudança", publicado pela Folha 
de São Paulo, de 16.12.81, 
enumera os principais 
problemas da universidade 
brasileira: 

a) Falta de liberdade", pois a 
universidade vive sob suspeita, 
desconfiando-se, por princípio, 
das boas intenções e da 
competência dos universitários. 

b) Empobrecimento da 
universidade, que passou a ser 
tratada pelos governos como 
elite consumidora de recursos 
e que, por isso, perdeu a 
possibilidade cie* ser 
cónsideradaatividade exclusiva, 
ou mesmo prioritária pelos 
docentes, não dispondo de 
recursos para grandes 
inovações. 

c) Marginalização da 
universidade, que nunca é 
procurada pelo governo para 
estudar e discutir os grandes 
problemas nacionais, não se 
dando a ela a possibilidade de 
oferecer soluções. 

d) Manutenção de 
estruturas inadequadas, com a 
formação de oligarquias 
dominantes, incluindo pessoas 
de baixa qualificação científica, 
medío-cres cm sua 
especialidade acadêmica e sem 
consciência do papel da 
universidade e do universitário. 

e) Favorecimento de 
formação de burocracias 
deformadas, chefiadas por 

verdadeiros "marajás", que, ru 
verdade, preparam as decisões 
para os oligarcas, colocando as 
finalidades da burocracia acima 
das finalidades da 
universidade. 

Concordemos ou não coma 
problematização do professor 
Dallari, diretor do Curso de 
Pós-Grãduaçãó em Direito da 
USP — é certo que o seu 
roteiro exige dos atuais 
docentes e discentes 
Apreciações críticas dos 
objetivos institucionais da 
universidade brasileira, 
enquanto produtora de novos 
conhecimentos; conservadora, 
reprodutora e distribuidora dos 
conhecimentos conquistados, 
promotora dos homens e das 
sociedade?. E, principalnienteN 
a sua missão de formadora e 
quãfificadora das pessoas. Sim, 
porque a universidade são as 
pessoas que a integram. Neste 
momento, quero dirigir-me aos 
vestibulandós, aos que agora 
ingressam na instituição 
universitária, para que não 
esperem que palavras ou 
fórmulas como: esquema, 
sistema, estrutura, enfim, que 
os clichês possam oferecer 
soluções. A universidade se faz 
na práxis com o esforço de cada 
qual, dos que nela adentram e 
se dispõem a lutar pela 
conquista do seu papel como 
mente de uma sociedade plural 
e democrática, e isso só se fará 
com o trabalho intelectual árduo 
de professores e de alunos. 

Que o vestibular seja o 
compromisso dos que 
materialmente puderam e 
optaram pela responsabilidade 
de ser elite cultural de um País 
e de uma região em que muitos 
dependem de tão poucos. 

Assista todos os dias, o programa Bom 

Dia Cidade, a partir das 07hOO, pela TV 

Capital, Canal s* 

Apresentação: José Filho 
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Nestas férias compre uma Honda 

Revendedor Autorizado: 

Av. Dorgival P. de Sousa, 611 - Centro 
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IMPERATRIZ MARANHÃO 

QUANDO VOCÊ 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

SE VOCÊ COMPARA SÓ 

PREÇOS, OS-10 

REALMENTE CUSTA MENOS 

QUE O RANGER. MAS 

QUANDO VOCÊ COMPARA 

OSPICK-UPS, PERCEBE 

TUDO O QUE ESTÁ 

PERDENDO: O RANGER JÁ 

VEM DE FÁBRICA COM 

FREIOS ABS NAS 4 RODAS, 

AIRBAGPARAO 

MOTORISTA, RÁDIO AM, FM 

E O MOTOR FORD V6, 4.0, 

COM 56 CAVALOS A MAIS 

QUE O MOTOR DO S-10. 

VOCÊ PODE GASTAR UMA 

NOTA PRETA E EQUIPAR O S- 

10 COM TUDO O QUE O 

RANGER JÁ TEM. MAS O 

MOTOR, INFELIZMENTE, 

NÃO DÁ. POR QUE VOCÊ 

NÃO VEM CONHECER O 

RANGER AGORA MESMO? 

Um novo mundo 
uma nova Ford. 

Rang er XL 
(Cód. G501) 

A PARTIR DE R$ 27,000 

à vista* 40% de entrada 

■ = R$10.800 

+ 12 xR$ 1.350** 

Total a prazo 

= R$27.000 

0% de juros 

Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

LEIA NA 

V. 

veja 
indispensável 
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Qual é o Jornal que 

TEM AS MELHORES 

MATÉRIAS E COMERCIAIS? 

O Jornal Capital é 

lógico. na TV 
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OEM apresenta relatório anual 

Em 9^ foram registradas 602 ocorrências e 18 inquéritos foram remetidos à Justiça 

31:5 

h 

por NILSON SANTOS 

Sem conclusão 
' loje estamos no nono dia 
janeiro e até o momento 
nhuma posição da 

-nadora em relação à 
nada da obra do 
aro Distrito Policial, 
anto isso, a Diretoria 

• -ai de Segurança vai se 
i mdo como pode. Com 
i dificuldade o bel. 
i o Abreu vai 
) .strando a Diretoria 
i onal, sem grandes 

i spectivas em relação a 
■lhorias. 
Os policiais continuam 

i balhando duro para 
manter um sistema de 
st gurança eficaz, mesmo 
sem nenhuma estrutura e a 
comunidade tem que ficar 
ezando para que os 

p oblemas diminuam, porque 
; .overnadora não está nem 

para o imperatrizense. 

Relatório 
O relatório divulgado pela 

Delegacia Especial da 
Mulher trouxe certa 
tranqüilidade à população. No 
relatório a delegada Radige 
i 'drigues, titular da 
( pecializada deixou claro 
e le tem trabalhado 
í duamente, com sua equipe, 
I ra atender aos reclamos da 
população. 

Das 602 queixas 
registradas ano passado, 18 
inquéritos foram concluídos 
e remetidos à Justiça. Isso 
vem comprovar,a eficiência 
da delegada e sua equipe que, 
apesar de serem apenas seis 
pessoas, o trabalho vem 
atendendo às necessidades 
dos que procuram a DEM. 

Tarado 
Mais um caso desse 

gênero foi registrado neste 
fina] de semana no Plantão 
Central. O elemento acusado 
de estar praticando ato 
libidinoso com uma menina 
de apenas 6 anos negou a 
acusação. 

Mas para azar dele e sorte 
da menor, foram duas as 
pessoas que se apresentaram 
para testemunhar o fato e 
agora ele vai responder 
inquérito policial. 

O gesto de Valdeci e 
Ivonete, em se apresentarem 
como testemunhas contra 
Domingos, deve ser seguido 
por todos, porque, se 
ninguém acusar, a polícia não 
pode prender nem a Justiça 

julgar, 
A população tem que 

começar a denunciar todas as 
irregularidades sem temer 
conseqüências, para que 
possamos ter uma Imperatriz 
mais ordeira e humana. 

Assaltos 
Eoram dois os registros de 

assaltos neste final de semana 
feitos no Plantão Central, com 
as duas vítimas perdendo, 
dentre outros, suas bicicletas. 
Para sorte das vítimas elas 
não sofreram danos físicos. 

Ontem o delegado Arlindo 
Assunção afirmava que os 
assaltos serão reduzidos 
dentro dos próximos dias. Ele 
montou uma estratégia para 
combater esse tipo de crime. 

Acidente 
Ontem a tarde uma jovem 

foi acidentada por um 
caminhão na rua João Lisboa 
próximo à rua Pernambuco. 
Segundo testemunhas, ela 
avançou a preferencial com 
sua bicicleta e foi colhida pelo 
caminhão. 

Enquanto populares se 
preocuparam em socorrer a 
jovem, o motorista do 
caminhão desapareceu sem 
prestar socorro à vítima, que 
ficou caída no chão. Como em 
nossa cidade existem pessoa 
de excelente índole, 
imediatamente ela foi 
carregada nos braços por 
populares e lavada à Clínica 
dos Acidentados. 

A bicicleta da vítima ficou 
totalmente danificada e o 
motorista, mesmo sem ter 
sido o responsável pelo 
acidente, já que houve 
imprudência por parte da 
ciclista (pelo menos foi o que 
afirmaram as testemunhas), 
simplesmente desapareceu. 

Vandalismo 
Foi praticado na noite de 

sábado passado contra um 
ônibus da 1 C I, no bairro de 
Vila Davi, O motorista se 
dirigia para o centro do 
bairro, quando ouviu o 
barulho de uma pedrada no 
parabrisa traseiro. 

Esta é a segunda vez que 
moradores do mencionado 
bairro apedrejam coletivos da 
Imperial. Na vez passada, até 
fogo eles atearam no ônibus, 
que não serve nem fiara ser 
reformado, causando enorme 
prejuízo à empresa 
concessionária. 

A delegada Radige 
Rodrigues Barbosa, titular da 
Delegacia Especial da Mulher, 
divulgou na manhã de ontem, 
relatório intitulado de 
"levantamento anual de 
ocorrências", referente ao ano 
de 1995. 

Pelo levantamento da 
DEM, o maior índice ficou 
com o crime de agressão 
física, que durante o ano 
chegou a 288 ocorrências, 
seguida de ameaça de morte 
com 172 ocorrências. No mês 
de outubro foram registradas 
36 agressões físicas, 
constituindo-se no mês que 
mais registrou este tipo de 
crime. 

O menor registro ficou com 
o crime de corrupção de 
menores, que durante o ano 
inteiro teve o registro de 
apenas uma ocorrência, feita 
no mês de maio. Crime de 
atentado ao pudor ocorreu 
apenas um, também no mês de 
maio, enquanto crime de 
injúria teve apenas dois casos 
registrados, ocorridos nos 
meses de junho e julho. 

Crime de rapto consensual 

teve apenas três casos 
ocorridos nos meses de 
novembro, com um caso e dois 
em dezembro. Crime de maus- 
tratos foram registrados 21 
durante o ano inteiro. 

O que mais chamou a 
atenção nesse relatório é que 
crime como tentativa de 
homicídio foram registrados 
apenas 8 durante o ano. Já 
crime de tentativa de estupro 
foram registrados apenas nove. 

Eoram registrados ano 
passado, 21 ocorrências de 
abandono do lar, um de 
chantagem, 29 de sedução, 15 
de difamação, 12 de estupros, 
5 espancamentos, 8 lesão 
corporal, 4 invasão de domicílio 
e 4 danos materiais. 

Para a delegada Radige 
Rodrigues, a DEM está 
cumprindo com sua função e 
vem atendendo a comunidade 
dentro das necessidades de 
cada uma pessoa que prqcura 
a especializada. 

Apesar do número de 
ocorrências não ter sido 
volumoso, a delegada da 
mulher espera que este ano de 
96 os registros sejam bem 

inferiores ao do ano passado. 
"Não quero que ele seja menor 
que o anterior, porque as 
pessoas deixaram de procurar 

a Delegacia, mas sim porque 
realmente os casos é que 
deixaram de acontecer", frisou 
a delegada Radige. 

Radige Rodrigues: espero que este ano os registros 
sejam inferiores a 1 RO ~ 

RESUMO 

Vandalismo 

Moradores do bairro de 
Vila Davi depredaram um 
ônibus da PCI na noite de 
sãbado(()6), quebrando o 
parabrisa traseiro. O fato 
aconteceu por volta das 21 
horas ê o motorista Adalto de 
Sousa Leal, que dirigia o 
ônibus n0 420 esteve no 
Plantão Central, onde 
registrou a ocorrência. 

Recentemente moradores 
daquele bairro atearam fogo 
em um ônibus da mesma 
empresa, causando enorme 
prejuízo. Agora, numa ação 
típica de vandalismo, 
depredaram outro carro. 

Assaltada 

Erancisca Elma Rodrigues 
de Oliveira esteve no Plantão 
Central para registrar a 
ocorrência contra dtns 
elementos desconhecidos 
que, armados de espingarda 
a assaltaram, tomando sua 
bicicleta Monark, de cor azul. 

Segundo relatou ao 
comissário de plantão, Maria 
Elma disse que reside na rua 
São João, 627, bairro da Nova 
Imperatriz e que na noite do 

dia 6, por volta das 23 horas 
seguia pedalando sua bicicleta 
pela rua Manaus, quando foi 
abordada de maneira brusca 
pelos desconhecidos. 

Ao ver a arma apontada 
fiara sua cabeça, a vítima ficou 
trêmula e não ofereceu 
resistência, deixando que os 
ladrões levassem a bicicleta. 
Um deles já estava em uma 
bicicleta, possivelmente fruto 
de assalto e o outro montou na 
bicicleta da Maria Elma. tendo 
os dois fugido do local e 
desap^'ecido. 

Tarado 

Os agentes Nunes e 
Jocimar apresentaram no 
Plantão Central, Domingos 
Pereira, sob a acusação da 
prática de atos libidinosos com 
a menor das iniciais A.C, de 
apenas seis anos de idade. 

O acusado negou o fato, 
que fiara azar dele foi 
testemunhado por Valdeci da 
Costa Oliveira e Ivonete 
Pereira de Sousa. Com duas 
testemunhas afirmando a 
acusação, ficou difícil a 
situação de Domingos. 

O caso foi fiara a Delegacia 
de Proteção à Criança e ao 

Adolescente (DPCA), onde 
Domingos vai responder a 
inquérito policial e depois terá 
que contar a história ao 
promotor e ao juiz. 

Arrombamento 

Esse arrombamento é ate 
um caso sugênere. já que foi 
praticado por uma mulher e o 
motivo não foi colocado na 
ocorrência registrada no 
Plantão Central, A vítima, 
Adriana Lima de Alencar, que 
reside na rua São Sebastião, 
905, no bairro Vila Nova, disse- 
que sua casa foi arrombada 
fior uma senhora chamada 
Raimunda. 

Segundo a denunciante. 
Dona Raimunda eslava tão 
furiosa, que arrombou a porta, 
quebrando os vidros da porta 
e da janela e depois de entrar 
na casa ainda deixou em 
pedacinhos o aparelho de som. 

Com tanta raiva, a queixosa 
teve muita sorte- de ainda ficar 
inteira e- poder se- de-sleicar aei 
Plantao Ce-ntral fiara registrar 
a ocorrência. Como o caso 
aconte-ceu no bairro Vila Nova, 
0 problema se-ra eliscutieio no 

1 e ree-iro Distrito Policial. 

Vítima de furto 

Compareceu na manhã de 
ontem, na. Delegacia de- 
Roubos e Furtos, o 
borracheiro Francisco Lima 
Pere-ira, residente- na rua São 
Luís, 222, Vila Cafeteira, 
comunicando que foi vítima 
da visita ele- desconhecidos e-m 
sua casa. 

Segundo e-le, os 

ele sconhecidos entraram na 
sua casa e furtaram uma TV 
colorida, marca Semp 
Toshiba de- 14 polegaelas, 
uma gravador com elois 
tapes e- uma bicicleta. 

O pobre elo Erancisco 
tinha comprado os obje-tos 
com muita dificuldaele- e- 
agora pe-ele- aos policiais que 
se- e-mpenhe-m e-m de-scobrir 
os laelrõcs fiara localizarem 
os aparelhos e- a bicicleta 
Monark que e-le-s levaram. 

Assaltado 

Outra vítima elos 
assallanle s, foi Itênis da 
Conceição Avelino, 
residente no povoado l-agoa 
Verde-, Se-gundo re latou ao 
comissário ela Delegacia ele- 
Roubos e- Furtos, e-le- 
pedalava sua biciele-ta por 
volta das 03 horas da 
inadrugaela ele- ontein, 
quando foi assallaelo. 

Se-m imaginar o pe-rigo 
que estava corre nelo, Itênis 
se-guia tranqüilamente fie-la 
Rodovia BR-OIO e ao se- 
aproximar elo Posto 
Esplanaela loi aborelaelo por 
cinco e-le-ininlos. loelos 
armados. 

Diante elos cincei 
assaltantes e- vítima fez ei 
que lhe- e-ra mais 
re-comendável. entre-geiu sua 
bicicleta, ei relógie» ele- pulse), 
R$ 20 que- estavam na bolsa 
peuTa-cédula, juntamente 
com se-us documentos, 
dentre eles a Carte-ira ele- 
lele ntielaele-, CPE e- cartãei 
magnétice) elo Banco dei 
Estadei elo Maranhão. 

Vamos fazer de Imperatriz em 9( 

uma cidade ordeira, segura, 

progressista e bem aVenturada 

I  


