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0 Inst Nac. de Meteorologia informa 
que o tempo em Imperatriz hoje será 
tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas isoladas e 
visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A segunda noite do "Carnaval do 
Conor " uma promoção do Sistema 
Tucanu's de Comunicação, na avenida 
Beira-Rio. 
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Ildon Marques confirma Carnaval 

Imperatrizense lotou a Avenida Beira-Rio em plena quarta-feira de cinzas 
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É o número de ; 
congressistas que a Polícia i 
Federal pretende investigar,; 
cujos nomes constam de 
documentos encontrados na 
pasta cor-de-rosa do Banco 
Econômico. A iniciativa 
ocorre após a polícia ter 
identificado peto menos 
cinco empresas "fantasmas" 
que trabalharam para esses 
políticos. 

unicjpio, I Ido n Marques, libera a avenida Beira-Rio para o "Carnaval Conor" 

Tocantins faz 

carnaval tradição 

Atendendo solicitação do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação, o interventor 
estadual, Ildon Marques de 
Souza, liberou a avenida Beira-Rio 
para a realização do "Carnaval do 
Conor", evento que começou 
oficialmente nesta quarta-feira de 
cinzas, às 8h danoite, e prossegue 
até o próximo domingo. 

Em seu primeiro ano, o 
"Carnaval do Conor", além de 
reunir o folião imperatrizense, já 
é a marca registrada no período 
momesco em Imperatriz. 

0 jornalista Conor Farias, 
diretor-presidente do Sistema 
Tucanu's, confirma que 
Imperatriz entra no rol das 
cidades com grandes carnavais, 
agora de forma definitiva. 

"Na Bahia, os trios elétricos 
ainda estão na Praça Castro 
Alves. No Recife, ontem, na 
quarta-feira de cinzas, saiu o 
Bloco do Bacalhau do Batata. E 
em Imperatriz, estamos no 
mesmo rítimo", afirmou Conor 
Farias. 

0 imperatrizense aprovou o 
"Carnaval do Conor", ontem à 
noite, no primeiro dia, quando 
uma verdadeira multidão lotou a 
avenida Beira-Rio, que mais uma 
vez ficou pequena para o grande 
público que prestigiou a festa. 
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O fato 

A assessoria 
do presidente 
do Senado, José 
Sarney, negou 

que ele tenha recebido ajuda 
do Econômico e requereu 
na Justiça a apuração pelo 
Banco Central. 0 senador 
maranhense, eleito pelo: 
PMDB do Amapá, é um dos : 
quatro nomes de senadores, I 
cujo envolvimento poderá j 

i ser investigado pela PE 

A pessoa 
Ângelo j! 

Calmou de 
Sá c o ex- 
presidente 
do Bíü» 
Econômico. 
Ele disse a 
Polícia Federal 
que nunca fez doações a 
políticos ou partidos. 0 ex- 
dirigente do Banco 
Econômico também 
confirn m o empréstimo de 
mesas e cadeiras do banco 
aos comitês eleitorais de 
alguns candidatos. 

X 

Rainha do Carnaval do Clube Tocantins esbanja beleza 

Gemar discrimina 

Carnaval do Conor 

Capital TV 

Apesar das diversas 
solicitações feitas pela 
Comissão Organizadora, 
quando da realização do 
"Carnaval do Tchan", no 
período de 17 a 20 de fevereiro, 
a Ce mar (Companhia 
Energética do Maranhão) em 
nenhum momento atendeu aos 
chamados que foram feitos. 

O órgão, ligado diretamente 
ao Governo do Estado, 
desprezou uma atividade que 

teve, ao contrário, o apoio e 
incentivo de todo um aparato 
de segurança pública, inclusive 
com a participação do Corpo de 
Bombeiro e da Polícia Militar, 
sem falar na presença em 
massa do folião imperatrizense. 

Fica o registro, em razão do 
desprezo que foi dado pela 
diretoria da Cemar 
Imperatriz, r a 
realização do evento. 
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Com um sistema de 
segurança invejável, além de 
uma equipe de médicos e 
enfermeiros prontos para 
qualquer emergência, o Clube 
Recreativo Tocantins realizou 
o mais concorrido carnaval 
tradição de Imperatriz. 

Localizado no povoado 
Bananal (a 12 quilômetros de 
Imperatriz), o Tocantins foi 
um dos clubes mais 
procurados pelo folião 
citadino. 

Além do imperatrizense, o 
Tocantins também reunião 
foliões de outras cidades e 
estados, numa prova de que 
realmente, como manda a 
tradição, faz o melhor carnaval 
da cidade. 

Lá, como estava previsto, o 
carnaval aconteceu sem 
nenhum intervalo, já que os 
músicos se revezavam entre si. 
pelo menos enquanto havia 
gente no salão. 

Mocidade 

vence 

no Rio 
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Vai-Vai 
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Imperatri? 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

Frederico Luiz desnuda 
os principais fatos políticos 
de Imperatriz e Região 
Tocantina. Nas Ondas 
Curtas, o colunista resume 
sua sátira aos políticos. 

Com uma linguagem ágil, 
Frederico Luiz abusa da 
charge eletrônica com o Zé 
da Praça, personagem criado 
para a coluna. 
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Ondas Curtas 

Interventor 

libera Carnaval 

do Conor 

Cemar despreza 

foliões 

Indicadoi 

André Paulino 

acredita no futuro 

de imperatriz e 

critica vereadores 

Beira-Rio fica 
lotada na noite de 

terça-feira 
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Foi muito bem aceito o 
carnaval do Clube 
Tocantins. Estive brincando 
as duas últimas noites no 
clube e achei muito 
animada a festa. Foi uma 
festa tranqüila, que fez com 
que os foliões preferissem 
passar o carnaval lá. Está de 
parabéns os organizadores 
da festa, como também a 
banda que tocou a noite 
toda sem cançar. Na última 
noite o clube estava lotado, 
e pela manhã foi liberada a 
piscina. Realmente foi um 
bonito carnaval 

Silvano Fernando 
Centro 

Foi uma pena o que 
aconteceu em Açailândia, 
sobre a não apresentação 
do Carnaval de Rua desse 
ano. E difícil se fazer subir 
uma "cidade com uma 
administração tão deficitária 
como essa. A Prefeitura 
Municipal não se esforçou 
nada para alegrar o carnaval 
dos açailandenses. Se não 
fosse os clubes, a 
população tinha passado 
um carnaval com cara de 
velório. 

Valdemira Mendes 
Açailândia 

E uma pena o que 
aconteceu com o carnaval 
do Juçara Clube. 
Realmente é de se espantar 
que sendo os associados 
de classe mais alta, 
deixassem que o clube 
perdesse para o carnaval do 
Tocantins. Seria bom que os 
diretores do Juçara 
pensassem mais sobre a 
humildade. 

Vanderson Moreira 
Nova imperatriz 

Eu acho que está na 
hora do secretário de Obras 
do Município, sr. Jairo de 
Oliveira desse uma 
passadinha na BR-010, mais 
precisamente na frente do 
Posto Santa Marta. O 
buraco está tão grande que 
é possível que aconteça 
algum acidente em breve, 
se não for tomada alguma 
providência para acabar 
com aquele buraco. 

Santilho Ferreira 
Juçara 

por Frederico Luiz 

Imperatriz, entra de forma 
definitiva no rol das cidades que 
promovem os mega-eventos. 

O Carnaval do Tchan e o 
Carnaval do Conor são uma 
demonstração prática que a 
cidade pode ter boa mídia. Por 
incrível que pareça é apenas 
uma questão de boa vontade. 

O município, manchete 
nacional pelas mortes de Renato 
Moreira, Padre Josimo e tantos 
outros crimes, mostra a outra 
face. A cara da alegria. 

Viva imperatriz. 
Viva a cidade que tem um 

Carnaval alegre, sem violência, 
e com paz de espírito. 

As imagens mostradas 

por Seícho Taníguchí 

Já se passaram 45 anos 
desde o término da guerra do 
Pacífico. Atualmente no 
Japão há muita fartura, mas 
durante a guerra, houve 
escassez de materiais e 
alimentos quase impossível 
de se imaginar hoje, 
acrescida ainda de falta de 
comunicação. Todos sabiam 
da escassez do material, mas 
desconheciam a "escassez de 
informações", o que se 
tornou um problema sério, 
pois, sem as informações 
corretas, os homens perdem 
até a esperança de viver. 

Quando há comunicação 
normal e principalmente 
voltada para a Verdade, a vida 
sem sentido de até então se 
preenche repentinamente de 
energia e alegria e as pessoas 
passam a ter grande 
disposição para cumprir sua 
respectiva missão. Por isso 
elas precisam ser, não 
simplesmente informadas, 

ontem pela TV Capital são um 
exemplo claro e lúcido do 
espírito alegre do 
imperatrizense. 

O frevo, o reagge, o 
merengue, o pagode, a alegria 
tomou conta da cidade e 
explodiu nos corações. 

Quem imaginava uma cidade 
parada. Com um povo anêmico 
e desprovido de alegria, com 
certeza, pensou errado. 

Imperatriz quer viver. Ano 
passado, as coisa começaram 
a mudar. 

Primeiro veio a revolução 
de Janeiro. Depois, a chamada 
"Era Marques", com uma 
administração exemplar e sem 
corrupção. 

Agora com o Carnaval do 

mas comunicadas da Verdade 
realmente valiosa, ou seja, 
"Verdade do reino de Deus". 
Nestde sentido, é importante 
transmitir o conceito correto 
a respeito do homem (sua 
origem divina), orientado a 
sociedade dos dias de hoje e 
do futuro. 

O sr. Taizo Kobayashi, que 
reside em Hikari-shi, na 
província de Yamaguchi, 
conheceu a SEICHO-NO-IE 
em junho de 1935. Na época 
ele estava servindo em 
Tóquio e foi muitas vezes à 
Sede Central, em Akasaka. 
Mas, em 1941, foi novamente 
convocado pelo Exército e 
seguiu para Hiroshima. Ele 
fazia parte da artilharia anti- 
aérea, encarregada da defesa 
contra ataques aéreos, e 
ficava o tempo todo no 
escritório do quartel-general 
do batalhão. 

O sr. Kobayashi queria 
ficar para sempre ali, mas, em 
outubro de 1942, 
repentinamente decidiram 

Conor, a cidade entra no 
roteiro turístico. No próximo 
ano, bem divulgado, pode 
carrear o folião de outras 
cidades do Maranhão e do 
Brasil. 

Afinal, depois de Salvador, 
Recife e Olinda, agora 
Imperatriz entra no rol das 
cidades onde o Carnaval não 
pára. 

E o município resgantando 
sua disposição de crescer. De 
mostrar sua força. Afinal, 
quem nasceu para ser grande, 
jamais pode se conformar com 
situações adversas. 

João Ubaldo escreveu Viva 
o Povo Brasileiro. Estamos 
construindo nossa história. 
Viva o imperatrizense. 

enviá-lo para uma frente de 
batalha. Depois de embarcar 
num navio no porto Ujina, foi- 
lhe informado que o destino 
seria Rabaul. 

Ouvindo isso, ele 
lamentou: "Por que estão me 
enviando para RabauPPorque 
não me deixaram ficar mais 
tempo em 
Hiroshima?".Entretanto, se 
tivesse permanecido em 
Hiroshima, com certeza teria 
morrido, vítima da primeira 
bomba atômica. 

Por isso, o destino do 
homem não precisa ser 
exatamente como ele pensa. 
Existem inúmeros casos em 
que a pessoa acha 
desagradável se desviar do 
destino que traçou e pensa 
temporariamente "Que 
infelicidade!", porém 
justamente por isso, 
consegue um resultado 
melhor. Isso acontece 
freqüentemente quando a 
pessoa tem fé e conhece a 
Verdade. 

Saldo 
Não fugindo à regra do 

resto do País, o carnaval de 
Imperatriz deixou um saldo 
dos mais negativos entre 
mortes por assassinatos, 
acidentes de trânsito e um 
consumo sem procedentes 
de drogas e bebidas 
alcóolicas. A camisinha não 
serviu para impedir que 
novas crianças e 
adolescentes fossem 
prostituídas. 

Mercado 
O mercado de Imperatriz 

só voltou a funcionar ontem 
a partir do meio dia, quando 
comércio e bancos reabriram 
suas portas. Também ao 
meio-dia de ontem voltou a 
funcionar o setor industrial. 

Violência 
Segundo as estatísticas e 

opinião da própria polícia, o 
carnaval de Imperatriz foi 
mais violento do que o ano 
passado, embora todo o 
esforço dos órgãos de 
segurança pública no 
combate a prevenção ao 
crime. 

Escolas 
Iniciaram hoje o ano letivo 

de 96 nas escolas públicas da 
Rede Estadual de ensino. 
Milhares de crianças e 
adolescentes levantam mais 
cedo hoje para comprirem 
mais uma etapa de suas vidas. 

Retiro 
Para os evangélicos de 

Imperatriz, os retiros que 
aconteceram durante o 
período de carnaval foram da 
maior importância e 
contaram com um maior 
número de cristãos em 
relação ao ano passado. 

Lançamento 
Dentro de poucos dias 

será feito o lançamento de 
mais uma linha de 
refrigerantes em Imperatriz. A 
iniciativa é do Gilberto 
Raimundo de Castro. 

Visita 
Chega a Imperatriz no 

próximo dia 9 de março o ex- 

ministro Ciro Gomes. Ele 
desembarca no aeroporto e 
segue direto para o salão 
nobre do Juçara Clube, onde 
profere palestra para 
empresários da cidade e 
região, além de participar do 
encontro regional do PSDB. 

A visita está marcada 
anteriormente para o dia 8. 

Encontros 
O deputado federal e 

candidato a prefeito Sebastião 
Madeira tem mantido diversos 
encontros com lideranças da 
frente ética, entre eles, Moacir 
Spósito Ribeiro e Jomar 
fernandes. O resultado desses 
encontros ainda não foram 
divulgados pelo deputado. 

Bons olhos 
Senador pelo PFL, Edison 

Lobão vê bons olhos a 
candidatura do cel. Ventura a 
prefeito de Imperatriz. 
Ressalta Lobão que Ventura é 
um homem sério e dos mais 
competentes, e que sua vitória 
seria também uma vitória da 
cidade. 

Desaparecido 
Clériston Bandeira 

continua desaparecido do 
Município de Sítio Novo do 
Maranhão. Muitos servidores 
estão com mais de oito meses 
sem receber seus 
vencimentos e tem 
fornecedor que completa um 
ano e meio sem vê um centavo 
da prefeitura. 

Zé Fernandes 
O empresário José 

Fernandes é o nome de 
consumo para suceder 
Jurandir Teixeira da Silva na 
presidência da Associação 
Comercial e Industrial de' 
Imperatriz. Trata-se de um 
nome respeitado no meio 
empresarial, que certamente 
desenvolverá um excelente 
trabalho à frente da ACII. 

Meditação 
Quem repudiar sua mulher 

e casar com outra, comete 
adultério; e aquele que casa 
com mulher repudiada pelo 
marido, também comete 
adultério. (lAicas 16_18). 
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^0) plontõo Hospitolof 

Plantâo 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

22/02/96 

Hospital Geral 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

22/02/96 

Comunicar a verdade 

Comunicação da Verdade do Mundo de Deus 

Mospitai São Vicente 
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Carnaval II 
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Carnaval III 

Veja que 

beleza de 

rainha o 

Clube 

Tocantins 

apresentou 

Página 4B 

Carnaval IV 

Escolas 

campeãsrhy 

Rio de Janeiro 

e São Paulo. 

Confira! 
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Imperatriz 
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por FREDERICO LUIZ 

Diverte ele 
diverte ela 

0 "Carnaval do Conor" 
,;stá arrasando. Ontem a 
Avenida Beira-Rio ficou 
lotada com o folião 
imperatrizensc brincando e 
se esbaldando na festa. 
Também, pudera, com o 
preço cobrado pela festa. De 
graça, e com qualidade. 

Advinha quem 
voltou 

O homem voltou. Ele 
.nesmo. Fernando Henrique 
Cardoso, em pessoa, está no 
Brasil. Chegou ontem do 
México. Ele está visitando o 
Brasil, e deve participar da 
tradicional Festa da Uva, no 
Rio Grande do Sul. Toma um 
bom vinho gaúcho, gira o 
globo e escolhe sua próxima 
parada. E assim caminha o 
nosso governo itinerante. 

Coluna 
especial 

Hoje a coluna está 
especial. Com o título de 
Carnaval. Amanhã retorna a 
quase normalidade, com os 
três cadernos. 

Boca 
da garrafa 

Meu amigo, é brincadeira. 
Mas duas músicas marcaram 
o Carnaval do Tchan e o 
Carnaval do Conor. 0 próprio 
Fchan. segura o tchan. E a 
boca da . Aliás, a TV 
Capita] mostrou imagens de 

arrepiar, de duas meninas 
dançando na boca da garrafa. 
Hoje tem mais, na avenida 
Beira-Rio. E só conferir. 

Januário 
e Lili 

A partir de hoje, o Bar 
Castelinho retorna para seus 
proprietários, Januário e Lili. 
O Castelinho estava 
arrendado. Quem gosta de um 
bom peixe, e de uma cerveja 
gelada, é só conferir na 
Avenida Beira-Rio. Escutando 
o Carnaval do Conor e 
degustando louras. 
Verdadeiras e falsas. 

André 
Paulino 

0 suplente de vereador, 
médico André Paulino, está 
certo quando reclama da falta 
de amor pela cidade. "Os 
atuais vereadores estão sem 
vontade de trabalhar pelo 
município", afirma o 
peemedebista. André Paulino 
está certo. Tem gente que 
passou 1996 em branco. Sem 
fazer, sequer, um 
pronunciamento. É bom 
lembrar que a palavra 
Parlamentar, é de origem 
latina e significa: para falar. 
Tem vereador que acha o 
contrário: para emudecer. 

Beco 
Ezir Jr. 

Quem passa no Beco 
Gilmário Café sente o que é 
uma administração pública. O 
acesso a Beira-Rio está 
humanizado. Bonito e 
elegante. Faltando poucos dias 
para deixar a interventoria, 
Ildon Marques bem que 
podeira fazer um outro beco, 
de acesso também a Beira-Rio. 
0 nome do empresário 
assassinado. Ezir Leite Jr. 
poderia dar nome ao 

logradouro. Ezir foi vítima do 
caos da cidade. Do clima de 
impunidade que dominava o 
município até a Revolução de 
Janeiro. 

Tocantins 
tradição 

O Clube Tocantins 
mostrou a força de seu 
carnaval tradição. Superando 
a crise, o clube lotou durante 
os quatro dias de Carnaval. 
Gente que não acabava mais 
no salão. Nem a chuva foi 
capaz de impedir a animação 
do folião. 0 presidente do 
Tocantins, José Martins 
Herênio está de parabéns. 

F/y 
Back 

O carnaval da espuma da 
Fly Back foi também animado. 
Muita gente comparecendo a 
mais famosa boite de 
Imperatriz. 

Carnaval 
do Conor 

Interessante esse negócio 
de concorrência. Tem gente 
que publicou, duas mil pessoas 
na Avenida Beira-Rio. o 
danado, é que o Capitão 
Robério reconhece mais de 30 
mil pessoas na Avenida. O 
Capitão Robério afirma que o 
Carnaval do Conor é o maior 
evento de Imperatriz. O resto, 
é blá-blá-blá. 

Ventura 
voando 

Ondas Curtas 
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□ 
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□ 
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Mais curtas longas. 

Segura o Tchan. 

Amarre o Tchan. 

No samba ela diz que rala. 

Deu Vai-Vai em São Paulo. 

No Rio foi a vez da Mocidade Independente. 

Salgueiro só no próximo ano. 

A governadora está mesmo na China? Podia mandar notícias. 4 

Quem está na terrinha é FHC. 

0 Marília promete no Copão Maranhão do Sul 

Haja ressaca. E muita. 

Clélio Silveira está arrasando no Carnaval do Conor. 

A Cemar está furando na Avenida Beira-Rio 

Está chegando perto do dia D. 31 de março. Quem será o próximo interventor? 

Salvador Rodrigues está vivo. Vivíssimo. E com bons advogados. 

Remi está dando um show de som na Beira-Rio 

Conor Farias está uma alegria só. 

Como diz o Faustào; quem sabe faz ao vivo. 

Segure o Tchan. Segure mesmo. 

Tem Carnaval ate Virgem que riqueza, haja 

boca da garrafa 

o proximo domingo 

» 
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O Coronel Ventura é o 
candidato dos pecuaristas e 
produtores rurais de 
Imperatriz. Uma fonte, com 
livre trânsito nessas duas 
categorias, me garantiu que 
muitos pecuaristas, inclusive, 
estão colaborando 
financeiramente com a 
campanha do ex-secretário de 
segurança do Estado. Bom 
sinal para a candidatura de 
Ventura, que capitaliza o voto 
de protesto e de descontentes 
com a política local. 

VALE TRANSPORTE 

. Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empiegados e empregadores. 

resen e no mposto e Renda. 0 nosso Departamento de Vendas está à dispo, não dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR- 010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - F :one: 723-3444 
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Interventor libera "Carnaval do Gonor" 

Avenida Beira-Rio continua com a folia até o próximo domingo 

por Frederico Luiz . 
Da Diretoria de Jornalismo 

O interventor Ildon 
Marques liberou a Avenida 
Beira-Rio para o "Carnaval do 
Conor" que começa 
oficialmente hoje, na quarta- 
feira de cinzas as oito horas da 
noite e se prossegue até o 
próximo domingo. 

0 "Carnaval do Conor" 
reúne o folião imperatrizense 
e em seu primeiro ano, já é a 
marca registrada do período 
momesco em Imperatriz. 

O diretor-presidente do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação, jornalista Conor 
Farias, confirma que 
Imperatriz, de forma definitiva, 
entra no rol das cidades com 
grandes carnavais. 

"Na Bahia, os trios elétricos 
ainda estão na Praça Castro 
Alves, no Recife, ontem, na 

quarta-feira de cinzas, saiu o 
Bloco do Bacalhau do Batata, 
em Imperatriz estamos no 
mesmo ritmo", disse Conor 
Farias. 

Ainda de acordo com o 
fundador do "Carnaval do 
Conor", o interventor Ildon 
Marques está conduzindo de 
forma perfeita os festejos 
carnavalescos. 

"A prefeitura não tem que 
colocar dinheiro nesta festa, 
isso é tarefa da iniciativa 
privada, o dinheiro público 
tem que ser investido em 
saúde, educação e na 
recuperação de ruas", afirma 
Conor Farias. 

O imperatrizense aprovou o 
"Caranaval do Conor", ontem 
a noite, no primeiro dia, uma 
verdadeira multidão lotou a 
Avenida Beira-Rio, que ficou 
pequena para o grande público 
que prestigiou a festa. 
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Interventor Ildon Marques libera avenida Beira-rio para "Carnaval do Conor' 

40 mil lotam Beira-Rio 

O segredo do sucesso 

O Corpo de Bombeiros continuará presente no "Carnaval do Conor", na Beira-Rio 

por Frederico Luiz 

O carnaval de Imperatriz 
conta com o apoio decidido da 
Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros. 

O TenenteCoronel Linhares 
garante o policiamento na 
Avenida Beira-Rio, e o Capitão 
Robério colocou homens do 
Corpo de Bombeiros para 
aumentar a segurança do 
"Carnaval do Conor". 

A presença maciça de 
homens da Polícia Militar tem 
permitido a presença do folião 
acompanhado de sua família 

É comum na Avenia Beira 
Rio, a presença de famílias 
inteiras brincando no "Carnaval 
do Conor". 

Manoel Pereira Jesus, 34, 
pintor, morador da Vila Davi 
estava ontem na Avenida Beira 
Rio acompanhado de sua esposa 

e dos três filhos. "Está seguro, a 
gente pode brincar com 
tranqüilidade", disse o pintor 
acrescentando que "é de graça 
e a gente não gasta nada liara 
pular o carnaval". 

Francisco de Paula Machado. 
38, pedreiro, morador da Vila 
Fiquene, concorda com Manoel 
Jesus. 

"Vim, e trouxe a mulher com 
meus cinco filhos, a festa é de 
graça e sobra um trocado i)ara 
comprar pipocas para os 
meninos", afirma Francisco de 
Paula. 

O Corpo de Bombeiros tem 
jogado água na multidão que 
comparece no "Carnaval do 
Conor", como forma de 
diminuir o calor do folião 
imperatrizense. 

A Polícia do Exército do 509 

Bis também marca presença no 
"Carnaval do Conor". A PE não 

registrou incidentes com 
recrutas do Batalhão, e de' 
acordo com o Comandante do 
50° Bis, Tenente-Coronel 
Diógenes Dantas, "a 
tranqüilidade é a marca deste 
carnaval". 

O Carnaval do Conor é um 
sucesso de público. E o que 
garante o Capitão Robério, chefe 
do Corpo de Bombeiros de 
Imperatriz. 

O Capitão Robério afirma que 
a festa tem recebido um público 
médio de 35 mil pessoas por 
noite, desde a última sexta-feira 

Nos momentos de pique do 
"Carnaval do Conor", a festa tem 
recebido cerca de 40 mil 
pessoas. 

O grande público lota a 
Avenida Beira-Rio. Ontem a 
noite, em plena quarta-feira de 
Cinzas, mais de quarenta mil 
pessoas lotaram o logradouro. 
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Conor Farias, incansavelmente pilotou o "Carnaval do Tcban" 

por Frederico Luiz é um sucesso de público. De 
acordo com capitão Robério, 

O "Carnaval do Conor" 40 mil folióes estão lotando a 

Avenida Beira-Rio. 
O sucesso do "Carnaval 

do Conor" é simples de 
entender. A festa é gratuita 
e acontece onde se espera 
um carnaval, na Praça 
Pública. 

O imperatrizense sabe 
apoiar as iniciativas 
corretas. Pela televisão, ele 
sabe que para brincar em 
Recife, ou em Salvador, o 
folião não paga nada. O 
carnaval é de graça. 

Assim é o "Carnaval do 
Conor". De graça. 

O sucesso da festa tr 

também está ,rla,<, 

organização. A Polícia 
Militar, o Corpo^ de 
Bombeiros e a Polícia do 
Exército garantem a 
segurança do evento. 

Do outro lado do fio, a 
TV Capital, Canal mostra 
ao vivo e eia core s, o que se 
passa na Avenida Beira-Rio. 

A Rádio Capitai AM, 
mostra*ílash" do "Carnaval 
do Conor* e no Jornal 
Capital, o leitor encontra os 
flagrantes da festa e o 
resumo dos principais fatos. 

Assim se faz um bom 
carnaval. Com uma boa 
idéia e excelente 
organização. 

O resto, como diz o 
comecial da Cerpa, é blá- 
blà-blá. Coisa de gente 
enciumada, que deixa de 
apostar no sucesso de um 
« vento que marca a cidade. 
Segure o Tchan. 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Maranhão 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

Planos de saúde para empresas, 

famílias e individuais. ^ 

"Saúde é produto de primeiríssima^ 

necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1750 (Gessila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia - Maranhão 
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Gemar prejudica folião 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

A Cemar no "Carnaval do 
Conor" agiu com uma 
irresponsabilidade digna de um 
déspota daqueles que dirigem 
uma republiqueta de terceira 
categoria. 

Imperatriz está mobilizada 
para o "Carnaval do Conor". 0 
interventor estadual, Ildon 
Marques, liberou a Avenida 
Beira-Rio. 

0 Tenente-Coronel linhares, 
comandante do III Batalhão da 
Policia Militar coloca homens de 
sua corporação para garantir a 
segurança. 

0 Capitão Robério, chefe do 
Corpo de Bombeiros, 
determinou que parte de seu 
efetivo trabalhasse para garantir 
a segurança do evento. 

0 Tenente-Coronel Diógenes 
Dantas, comandante do 50° Bis, 
coloca a Polícia do Exército para 

patrulhar a Avenida Beira-Rio. 
Em massa, o imperatrizense 

atende ao chamado do Sistema 
Tucamfs de Comunicação e 
ocupa a principal artéria da 
cidade. 

Porém, a direção da Cemar 
faz olhos, boca, tato, ouvidos e 
todos os sentidos de mercador. 
Deixa de atender o povo e priva 
a avenida Beira-Rio dos 
holofotes e de um carro para 
prestar assistência ao evento, 
que de acordo com o Cor]") de 
Bombeiros, reúne 35 mil 
pessoas todas as noites. 

Haja irresponsabilidade. É 
demais para uma companhia 
estatal só. 

A Cemar deveria ter mais 
respeito com a cidade. Até 
porque a Eletronorte, 
pertencente ao Governo 
Federal, entrega energia elétrica 
de boa qualidade para a Cemar. 
Contudo, o sistema de 
distribuição desta energia deixa 

a desejar. 
Quando da realização do 

Imperafolia, promovido pelo 
Sistema Mirante de 
Comunicação, a Cemar prestou 
completa assistência técnica. 
Agora faz retaliação com o 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação, e 
consequentemente com o povo 
de Imperatriz. 

O governador em exercício, 
José Reinaldo Tavares, que 
também é o secretário da Infra- 
Estrutura, deve desconhecer 
esse fato. 

Com absoluta certeza, o 
governador não se prestaria para 
uma baixaria deste porte. Todos 
preocupados em elevar o nome 
de Imperatriz, e a Cemar 
preocupada em apostar no 
fracasso do evento. 

Com a palavra, os todos- 
poderosos e intocáveis 
dirigentes da Cemar em 
Imperatriz. 
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Os foliões ficam sem energia no "Carnaval do Tcbanpor irresponsabilidade da Cemar 

André Pauüno cobra ação parlamentar 

por Frederico luiz 

O médico André Paulino 
D'Albuquerque, presidente do 
Lions Clube de Imperatriz está 
preocupado com a falta de 
atuação parlamentar da cidade. 

"Os parlamentares do 
município, a excessão de 
Sebastião Madeira, abandonam 
Imperatriz", raciocina André 
Paulino. 

O dirigente do Lions lembra 
que alguns vereadores, sequer 
usaram a tribuna da Casa de 
Dorgival Pinheiro de Sousa no 
ano passado. 

André Paulino adverte que o 
ex-governador Edison Lobão, 
eleito duas vezes deputado 
federal por Imperatriz, e atual 
senador, tem desprestigiado o 
município que o ajudou a eleger. 

"Qual a obra, o recurso, o 
dinheiro que o senador Ixibão 
trouxe para a cidade", questiona 
Paulino. 

No entanto, o presidente do 

Lions disse que está confiante 
quanto ao futuro do município. 
André Paulino afirma que o 
imperatrizense deverá votar com 
responsabilidade nas eleições 
de 03 de outubro e eleger um 
prefeito e uma Câmara de 
Vereadores comprometida com 
o município. 

"A própria Igreja Católica 
lança nesta quinta-feira a 
Campanha da f raternidade, que 
este ano servirá para 
conscientizar o cidadão", diz 
Paulino, acrescentando que o 
Cardeal Primaz do Brasil, D. 
Lucas Moreira Neves, deve 
empreender esforços para que 
os católicos votem cm 
candidatos com proposta para 
seu respectivo município. 

"Estarei colocando meu 
nome a disposição do 
imperatrizense. Quem sabe 
poderemos eleger uma boa 
representação para 
município 
Paulino. 

conclui André 
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O resto é blá-blá-blá 

André Paulino critica parlamentares 

pOr Frederico Luiz 

O òâio não é boní 
companheiro. O pessimismo 
também não* 

Algumas pessoas na dáadet 

ata atitude mesótihdaáv 
apostaram no fracasso do 
carnaval de ímperatriZi 

Primeiro, iançararn criticas 
ao interventor porque o 
mníntípio negou dinheiro 
í> Vice L 

.d 
a velha políttcado pão e circo. 

Com muita propriedade^ o 
interventor estadual nãogastou 
um tostão doa cofres p biícos 
com a folia de momo. Ao 
contrário^ vai arrecadar mais 
ÍCMS gerado peto consumo de 
bebidas no car naval. 

Os que apostaram no 
fracasso de "Carnaval do 
Tchan" e no Carnaval do 
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nervosas e mentais 

Atendimento de segunda a sexta-feira, 

das UhOO às 1 8h00 

Atendemos UNIMED 

Rua Pernambuco, 840 - Centro. Fone: 722-2474 
Imperatriz - Maranhão 

Produtos Químicos Ltda 

GASTROCLINICA 

Dr. Naílton J. F. Lyra 
Dra. Maria do Carmo S. Lyra 
Dr. J. Edson M. Araújo 
Dr. Milko Abrantes 

Rua Steij, , 601 - centro - Fone (098) 721 - 3746 
  Fax (098) 721 - 7248 - Imperatriz - MA 

Temos eoiupleta linha de: 
' Produtos químicos para tratamento de água em geral, piscinas, torre de 

refrigeração, caldeiras, laticínios, couros, sultão e etc. 
' Kquii>amentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, escadas, 

luminárias, jK-neiras, escovas e etc. 
* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama). água sanitária " KIBONA"', breu. 

solução de bateria, essências, barrílha, cloros, adubos, etc. 
* Xamp para auto. sujHír ativo "MARASIL", desinfelantes, detergentes, 

tambores de ferro e bombas plásticas, etc. 
* Produtos de fibra de vidro: manta, resina, catalisador etc. 
Rua Benedito Leite. 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 Imperatriz 
 -MA Fone: (098 ) 721-3494 • Fax: (098) 721-3296  

Promoções: 
* Cloro granutado (bakfr 10 

kg) RS 60,00 - à vista ou cheque 
p/ 8 dias 

* Aluicidâ manutenção (01 It) 
Ro 3,80 à v;sta 

4 Barrilba (kg) K$ 0,90 - à 
viswi 

* Sulfato de Alumínio (kg) R$ 
0,90 - à vista 

Radio 

Cajaihõií 

AM 

950 KHz 

Uma onda no ar 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO, TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

_ .i  Rua Luís Domlngues, n0 1206 fone 72M077    

Repórter 190 - De segunda a sábado, 

das 07h00 às 07b3í> cipresentação: 

Mi 

Moreir? 
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t vese^ wbe Recreativo Tocantins, a Rainha do Carnaval, 
que esteie 

muito benrtindasiada. Ela esbanjou beleza, além de ter demoustiado que 

'■ ■■ ■'••v 
■ 1 ' • • r 

•í , ,->4,, ;• ' 'i .i" j 

tem samba no pé. De parabéns, o clube! 
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QUARTA 

EDIÇÃO 

DE JOÃO 

5u 

BANDA BTJNI 

BUM DE BEBÊ 

Ê TRIÕ^iSERPA 

LISBOA - 

DIA 03 DE 

MARÇO 

Primeiro domingo de 

março na praça do 

Mercado, em João 

Lisboa, a partir das 16 

horas 

PRIMEIRA EDIÇÃO DE 

IMPERATRIZ - DIA TO DE MARÇO 

Segundo domingo de março, na av. 

Beira-Rio, a partir das 16 horas 
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questão de classe 

MA 

TREINAMENTO EMPRESARIAL 

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS 

OBJETIVOS: 

- Sensibilizar o participante para a nova conceituação e psicologia da venda 
nos tempos atuais; 

- Ofecer novas técnicas de abordagem, de desenvolvimento, de demonstração 
e de fechamento de vendas; para tornar a venda mais produtiva e manter o 
cliente. 

METODOLOGIA Aulas expositivas e dialogadas, com apoio em audiovisual 
específicos e com exercícios práticos de abordagem e 
fechamento. 

PROGRAMA: 

- 0 que é "VENDER" - conceituação moderna; 
- Todos somos vendedores e todos somos compradores; 
- 0 profissional de vendas - quem é? 
- Quem é o cliente? 
- Motivação para vender; como conseguir motivação; 
- A comunicação e Vendas; 
- Relacionamento Vendedor X Cliente; 
- Os 14 tipos de Clientes mais freqüentes; 
- A abordagem: 
- A Venda em si - seu desenvolvimento; 
- As 7 fases da venda; 
- A concorrência: 
- 0 preço - Grande inimigo do Vendedor; 
- Como lidar com as Objeções do cliente; 
- 0 fechamento da Venda; 
- Sete Técnicas de Fechamento de vendas; 
- A Venda Adicional. 

Instrutor: Prof VALDIR BATISTELLI (Sociólogo) 
Duração: 15:00 hs. aulas 
Período: De 12 a 16 de fevereiro de 1996 
Local: Auditório da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz; 

Av. Getúlio Vargas, nQ 1250 - Centro 
Horário: Das 19 às 22 hs 
Valor: R$ 30,00 

Assista todos os dias, pela TV Capital, a partir das 

Com sua ^ 

participação na pyogYãWlã 

Unidade Móvel interativo 



Até domingo, dia 25, na avenida Beira-Rio 

OFERECI E NTO 
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CARNA 

Até domingo, na avenida Beira-Rio 

: : 
Banda Bum-Bum de Bebê, 

Trio Cerpa e 

Equipe Phoenix 
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VENTURA I Dl FERRO 

0 HOMEM DO POVO 

DESTILA RI/V 

C/VIM/VN S/A 

Dez anos gerando emprego 

j Transluz e Vale do Sol | 

Transporta e Vende 

Areia, seixo e eerviçoe de terrapíanagem 
■ ^ Hei li. i : f? / 
Fone: litèias e 7214300 

É DIFERRO MESMO 

i Hiiiiiii Agi 
mmiMA nt4AVA±: - 

CERPA 

O REISTO É . 
BL-A-BLÁ-BL-A 

Tudo em materiais de 

construção 

Governo do Maranhao 

Um Novo Tempo: o tempo do povo 

DESENVOLVIMENTO E HONESTIDADE 

Presença do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar^ 

Promoção: Sistema Tucani/s de Comunicação    

O Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

m 

ue sua empresa. 
■-V 0 

esqueça que a propaganda é a alma do negócio 

Ligue 738 



Imperatriz, 22 de fevereiro de 1996 Carnaval 

JORNAL 

Iapital 7B 

Mocidade é campeã no Rio 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

A Mocidade Independente 
de Padre Miguel ganhou o título 
de campeã do Carnaval do Rio 
de Janeiro, no grupo especial. 

Com o enredo, Criador, 
Criatura, a Escola de Padre 
Miguel conseguiu o título que 
buscava há cinco anos. 

"A mesma mão que faz a 
bomba, faz o samba", diz a letra 
do samba-enredo campeão do 
grupo especial. 

A Mocidade desfilou no 
último domingo no 
sambódromo do Rio de 
Janeiro. 

Muitas mulheres e poucas 
roupas marcaram o desfile da 
campeã que venceu a 
Imperatriz Leopoldinense por 
apenas meio ponto de 

Padre Miguel comemorou o título até a madrugada de hoje 

diferença. 
Em terceiro lugar, ficou a 

Beija-Flôr de Nilópolis. 
Na quarta posição, ficou a 

Estação Primeira de 
Mangueira, que apresentou o 
enredo em homenagem ao 
Estado do Maranhão. 

Acadêmicos do Salgueiro, 
com o enredo dos imigrantes 
italianos, alcançou a quinta 
posição. 

As cinco melhores 
classificadas se apresentam no 
próximo final de semana no 
Sambódromo do Rio de Janeiro. 

Na quadra da campeã, em 
Padre Miguel, a festa começou 
de tarde, logo após a divulgação 
do resultado. 

A diretoria da Mocidade 
garantiu o chopp para aqueles 
que ficaram até a madrugada de 
hoje, comemorando o título. 

mm 
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Vai-Vai vence em São Paulo 

QUANDO VOCÊ 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

por Frederico Luiz 

Em São Paulo, a festa firou no 
Bairro da Bela Vista, a Escola de 
Samba Vai-Vai arrematou seu 
oitavo título. 

O enredo da campeã discorreu 
sobre os mistérios da Princesa que 
encantava o mundo. 

Muita confusão marcou a 
apuração do Carnaval Paulista. 
Inconformados, os dirigentes da 
Rosa-De-Ouro, vice-campeã. 

xn igavam os juraílos responsáveis 
pelas notas. 

Quem também estava 
revoltado, era o presidente da 
Gaviões da Fiel, a Escola de 
Samba ligada ao Corinthians 
Paulista. 

Apesar da briga entre os 
dirigentes, os moradores da Bela 
Vista fizeram a festa e a quadra 
da Vai-Vai ficou lotada de foliões 
que comemoraram o título até a 
madrugada de hoje. 

0 Carnaval Paulista deste ano 
foi marcado pela violência, os 
números ainda não são definitivos, 
mas o secretário de Segurança do 
Estado de São Paulo, divulgou 
ontem que aumentou o número 
de vítimas fatais em relação ao 
mesmo período do ano passado. 

Ao todo, foi registrado 104 
homicídios Cidade de São Paulo, 
um aumento de quarenta por 
cento em relação ao carnaval de 
1996. 

Caprichosos e Tradição 

são rebaixadas 

por Frederico Luiz 

Alegria para a Mocidade 
Independente de Padre Miguel. 
Tristeza nas Escolas de Samba 
que foram rebaixadas para o 
segundo grupo. 

Caprichosos de Pilares, 
Tradição, Império daTijuca e 
Unidos da Ponte, não fazem 
mais parle do grupo especial. 

Este ano, quatro escolas de 
samba saíram do grupo 
especial 

No carnaval de 1997, 16 
escolas vão desfilar no grupo 
especial. No próximo ano, mais 
quatro Escolas vão descer para 
o segundo grupo, e em 1998, 
apenas 14 escolas vão ter o 
privilégio de desfilar no grupo 
especial. 

Este ano, e em 1997, duas 
escolas do segundo grupo 
terão acesso ao grupo 
especial. 

Na quadra da Caprichosos 
de Pilares e da Tradição, a 

decepção era geral. 
Os carnavalescos das duas 

agremiações não estavam 
preparados para o péssimo 
desempenho das Escolas. 

Quem demonstrava alegria 
era o presidente da 
Acadêmicos do Grande Rio, 
que ascendeu este ano para o 
grupo especial e conseguiu se 
classificar para o desfile do 
próximo ano. "Foi demais, 
lutamos e conseguimos o nosso 
objetivo", disse o dirigente. 

Criador e Criatura 

por Frederico Luiz 

E sempre assim, todo ano a 
confusão é a mesma. 
Infelicidade, apenas uma Escola 
de Samba pode se tornar 
vitoriosa. 

A pesquisa do Ibope previa 
que o título deste ano ficaria numa 
fúlgaz disputa enjre a Mocidade 
Independente de Padre Miguel 
e a Imperatriz Leopoldinense. 

Agora, qual é " mangueirense 
que vai aeje r no Ibope 
quando o instituto lhe é 
desfavoráve]? 

Salguerense doente, eu por 
exemplo, até o meio da apuração, 
ainda torcia pela minha Escola 
preferida. 

Me digam, o Salgueiro estava 
linda? Claro. Merecia ganhar o 
Carnaval? Mais claro ainda. O 
coração fala mais alto. Porém, 
como jornalista, sou obrigado a 
reconhecer que o Acadêmicos 
do Salgueiro não estava com 
essa "bola" toda. Faltou enredo, 
samba no pé e mais entusiasmo. 
Nem de longe, a Vermelha e 
Branca da Tijuca brilhou como 
em 1993 e 1994, quando foi 

bicampeã. 
"E lindo o meu Salgueiro". 

Mas a Mocidade é a campeã. E 
com justiça. Contou e encantou 
na avenida a história do Criador, 
e da criatura 

Mulheres bonitas, com pouca 
roupa. Alegorias fantásticas. 
Fantasias de primeiro mundo. 
Carros Alegóricos de dar água 
na boca 

Valeu Padre Miguel. Quem 
sabe no próximo ano, seja 
novamente a vez do Salgueiro. 
Porque este ano, a Mocidade 
mereceu o título. 

PIANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADAE 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASING DE 24, 

36E42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO Dl 

FÁBRICA. 

FORT1NHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 
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morre em acidente 

Vítima e veículo atropelador náo foram identificados pela perícia 

O SI 

CS d: 
□ 

por Kleverson Almeida 

Mulher perde 
dinheiro e 

documentos 

Por volta das 9h de 
ontem, quem procurou o 
Plantão Central foi a senhora 
Evian Francsca Coelho da 
Silva, 32 anos, moradora na 
rua Santa Rita n0 1788 
(Parque Tocantins). Ela 
comunicou que perdera seus 
documentos pessoais no 
interior do ônibus da 
empresa Rápido Açailândia, 
quando esta fazia a viagem 
de Imperatriz a Açailândia. 
Além de documentos 
pessoais, contou que 
também perdeu o cartão 
instantâneo do Bradesco e 
mais a quantia de R$ 250,00 
em espécie. Para efeito de 
justificativa, o caso está 
registrado na Polícia Civil. 

Ladrões 
arrombam 

e levam dinheiro 

Vítima de arrombamento, 
a vendedora Silvana Morais 
da Silva, de 28 anos, 
compareceu ontem na 
delegacia do Io DP (Centro). 
Segundo ela, sua casa fora 
visitada pelos bandidos 
especializados na prática de 
arrombamento. Os 
criminosos teriam 
aproveitado o instante em 
que a mesma não estava em 
casa para a prática delituosa. 
Após perceber pela falta de 
uma bolsa contendo todos os 
documentos e a quantia de 
R$ 30,00, Silvana se deslocou 
de sua casa, na rua Coronel 
Manoel Bandeira n0 2726 
(Centro), para denunciar o 
que havia acontecido. 

Arrombadores 
desafiam 

Polícia Civil 

Não resta dúvida de que 
os moradores do 
Entroncamento estão 
aterrorizados com os 
constantes crimes de 
arrombamento que ocorrem 
naquele setor. Agora, mais 
ousados do que nunca, os 
criminosos desafiam até 
mesmo a Polícia Civil de 
Imperatriz. Eles 
arrombaram uma das portas 
da casa do trabalhador 
Antonio Lisboa Lima de 
Sousa, situada na rua Rio de 
'aneiro n0 416, e do interior 
da mesma levaram roupas 
diversas, um videocassete e 
um aparelho de som. A 
vítima denunciou o caso, 
^ rescentando que um 

;inho seu também teve sua 
asa visitada. 

Doméstica é 
ameaçada por 

vizinhança 

Vizinhos da doméstica 
Maria Neuza do 
Nascimento, 41 anos, estão 
a ameançando de morte. Ela 
mora na rua da Lua n0 10 
(Vila Fiquene). No Plantão 
Central, ela citou os nomes 
dos acusados. Tratam-se de 
Rony e Zé Filho, os quais, 
utilizando-se de uma arma de 
fogo, tirou-lhe o sossego, e 
de toda a sua família, por 
volta das 2 horas de terça- 
feira. Uma simples discussão 
teria provocado a ameaça de 
morte, segundo informou a 
vítima. Maria Neuza 
aproveitou para denunciar os 
mesmos vizinhos de terem 
lhe roubado algumas toras 
de madeira. 

Gangue 
arromba casa no 

Imigrante 

Se não bastasem as 
muitas ocorrências de 
arrombamento de 
residências em outros 
setores da cidade, agora a 
prática também é 
denunciada por moradores 
do bairro do Imigrante. Lá, 
após terem arrombado uma 
das portas da casa do 
trabalhador Raimundo Alves 
Nogueira, localizada na rua 
Tomé de Aquino n0 192, os 
criminosos conseguiram 
levar um televisor preto e 
branco, um butijão cie gás e 
um relógio de pulso. 
Policiais lotados na 
Delegacia de Roubos e 
Furtos promovem 
diligências, no sentido de 
identificar, localizar e 
prender os autores do delito. 

Mulherengo 
bebe e 

bate na esposa 

Acusado de ter várias 
mulheres por onde anda, além 
de espancar a própria esposa 
pela quarta vez, Genildo 
Santos Vieira agora vai ter de 
tomar um "cafezinho-bem- 
quente" com a delegada 
Radige Barbosa, titular da 
DEM. A acusação é da esposa 
dele, a doméstica Joana Maria 
Santana Silva, de 30 anos, 
moradora na rua 15 n0 191 
(Vila Macedo). Segundo ela, 
sempre que bebe, Genildo 
mostra seu lado de homem 
violento. Há dez anos, Joana 
Maria vive em concubinato 
com o referido homem, de 
quem levou chutes, pontapés 
e murros por todo o corpo. 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Um acidente de tráfego 
ocorrido por volta das 6h30 da 
manhã de ontem, na Rodovia 
BR-010 (Belém-Brasília), 
acabou fazendo mais uma 
vítima fatal em Imperatriz. 

O acidente aconteceu no 
trecho da Fazenda Mirindiba, 
neste Município. A vítima, a 
exemplo do veículo 
atropelador, não foi 
identificada pela Perícia 
Técnica. 

Segundo levantamentos 
junto ao referido setor da 
Diretoria Regional de 
Segurança, o homem 
atropelado tem 
aproximadamente 28 anos de 
idade. 

A vítima não portava 
qualquer documento e tinha 
as seguintes: mais ou menos 
l,70m de altura e pele morena 
clara. Usava bermuda 
marrom, camisa azul e tênis 
de cor branca. 

Não há informações se o 
acidente foi visto por 
populares naquela localidade, 
o que irá dificultar mais ainda 
o trabalho das autoridades do 
setor no sentido de identificar 
o véículo atropelador. 

Após ter tomado 
conhecimento da existência 
do cadáver naquela rodovia, 
peritos da Polícia Civil de 
Imperatriz se deslocaram até 
o local indicado, onde 
constatou a veracidade do 
fato. 

Logo que encontraram o 
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O inspetor Kleher, da Polícia 
cadáver, trataram de relatar 
as primeiras informações, 
para repassá-las às 
autoridades da DAT. O corpo 
do desconhecido foi levado 
para a Funerária São 
Francisco. 

PRF divulga 
resultado hoje 

Encerrada à Oh (zero hora) 
de hoje mais uma edição da 

"Operação Carnaval", 
desenvolvida em todo o País 
pela Polícia Rodoviária 
Federal. 

O objetivo de mais esse 
trabalho, além de prevenir os 
motoristas acerca do risco de 
acidentes no período de 
momo, foi também o de coibir 
o uso de álcool nas estradas. 

Na Região Tocantina, o 
trabalho contou com a 

Rodoviária Federal 
participação de diversos 
patrulheiros, que fizeram uso 
das viaturas e, como não 
poderia deixar de ser, do 
bafômetro. 

O Departamento da PRF 
em Imperatriz é dirigido pelo 
inspetor Kleber. Ele deverá 
divulgar o resultado da 
"Operação Carnaval" até o 
final da tarde desta quinta- 
feira. 

Assaltante é procurado 

por Kleverson Almeida 

Policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos promovem 
diligências visando descobrir 
as identidades e o paradeiro 
da dupla que assaltou o 
trabalhador José 
Aldobrantini Rosário de 
Miranda, quando o mesmo 
trafegava em sua bicicleta 

livremente pela região 
central da cidade. 

De José Aldobrantini, que 
mora no bairro Bacuri, os 
criminosos conseguiram 
ganhar a bicicleta (Caloi 
Allum de 21 marchas e cor 
roxa), deixando-o a pé. O 
assalto, segundo disse a 
vítima no Plantão Central da 
DRS, aconteceu na esquina 

i 

das ruas Monte Castelo e 
Maranhão. 

Do local do assalto, a 
vítima se deslocou até o Io 

DP (Centro), onde deu 
detalhes sobre o acontecido. 
"Os criminosos utilizaram-se 
de uma arma de fogo, mais 
precisamente um revólver 
calibre 38". Após a prática do 
delito, a dupla de assaltantes 

tomou direção ignorada. 
Nesta quinta-feira, a 

equipe de capturas da DRF, 
que tem à frente o agente 
Edilson Santos, deverá dar 
continuidade ao trabalho de 
investigação. Presume-se 
que o objetivo dos policiais é 
identificar os assaltantes, a 
fim de localizar os mesmos e 
metê-los na cadeia. 
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Edilson Santos, no centro, chefe de capturas da DRF 

Mais um é denunciado 

por Kleverson Almeida 

Enquanto a Polícia Civil 
trabalha no sentido de 
colocar uma dupla de 
assaltantes que vem agindo 
no Centro na cadeia, uma 
outra, não admitindo aqui a 
hipótese de se tratar da 
mesma, vem rendendo e 
tomando bicicletas no setor 
Entrocamento. 

O fato pode ser 
documentado com a 
denúncia feita anteontem 
pelo comerciante Israel 
Vieira, de 30 anos, residente 
na rua Godofredo Viana n0 

2715 (Centro). Ele procurou 
as autoridades para 
denunciar que seu 
empregado fora vítima dos 

assaltantes. 
Contou o comerciante que 

Irnaldo Pereira de Oliveira 
Júnior trafegava em uma 
bicicleta, ali no Viaduto, 
quando fora abordado por 
dois desconhecidos. Os 
criminosos apontaram uma 
arma de fogo em direção de 
Irnaldo, que não reagiu ao 
assalto. 

Em mais uma ação rápida, 
pelo que se presume, os 
bandidos conseguiram 
render a vítima, um jovem 
trabalhador, deixando-o a pé 
em plena 19h de terça-feira. 
Os dois assaltantes ainda 
promoveram alguns 
disparos, para cima, 
objetivando intimidar a 
vítima. 
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Dupla de ladrões é presa 

Batedores de carteiras vinham agindo na Beira-Rio 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Os desocupados Walison 
Bonone da Costa, de 18 
anos, morador da rua Ceará 
n0 1988 (Centro), eW.M.C.. 
de 17 anos, residente na rua 
Ceará n0 1560 
(Mercadinho), foram presos 
por suas próprias vítimas, e 
apresentados 
posteriormente à viatura da 
Polícia Militar, quando 
praticavam o crime de 
depreciação do patrimônio 
alheio. 

O caso deu-se na 
madrugada de ontem, na 
avenida João de Deus 
Fiquene (Beira-Rio), onde os 
acusados aproveitavam o 
movimento de pessoas, 
algumas delas estando 
bêbadas, para "bater" 
carteiras, gíria usada para 
denominar o furto de porta- 
cédulas contendo 
documentos e, ou, dinheiro, 
o que é procurado com 
maior freqüência pelos 
desajustados socialmente. 

Não passava da Ih da 
madrugada desta quarta- 
feira de cinzas, quando, ao 
avistarem mais uma de suas 
vítimas, os delinqüentes 
acabaram se dando mal. 
Suerlon de Lima Sales, de 19 
anos, residente na Vila 
Cafeteira, e José Wingly 
Carvalho Santos, de 22, com 
casa situada na Vila Ipiranga, 
não deram bobeira para os 
criminosos. 

Quando perceberam o 
delito, cuja ação foram muito 
rápida, trataram de localizar 
e por as mãos nos bandidos. 
Após isto, e ainda sem suas 
carteiras, entregaram os 
acusados para a Viatura de 
Policiamento Ostensivo da 
PM, a 01, para que fizesse o 
recambiamento dos mesmos 
até o Plantão Central da 
Polícia Civil, onde teriam de 
passar por investigações. 

José Wingly, por muita 
sorte, ainda conseguiu 
localizar seus documentos. 
"Encontrei nas imediações 
da Boate Fly Back, lá mesmo 
na Beira-Rio, ali num 

matagal existente", disse, 
ontem à tarde, ao Jornal 
Capital. Ao contrário, seu 
colega, o motorista Suerlon 
de Lima, esteve na 
permanência do Io DP 
(Centro), apenas para 
apanhar uma declaração de 
que perdera os documentos, 
como a Carteira de 
Habilitação, entre outros. 

W., por ser de menor, foi 
levado para a Delegacia de 
Proteção à Criança e ao 
Adolescente (DPCA), onde 
passará por um rigoroso 
processo de investigação. O 
mesmo acontecerá com o 
seu comparsa Walison 
Banone, que, ao contrário, 
foi conduzido até o 3o DP 
(Vila Nova), de onde será 
recambiado até a Delegacia 
de Roubos e Furtos. É com 
o chefe de capturas da DRF, 
Edilson Santos, que o 
desocupado deverá ter uma 
conversa de "pé-de-ouvido" 
na manhã desta quinta-feira, 
para em seguida conhecer os 
rumos que tomará a 
propósito do ato cometido. Viatura da Polícia Militar, fazendo a entrega de dois acusados no Plantão Central 

Bicicleta é roubada no Centro 

Em ação rápida, bandidos levam transporte que era emprestado 

por Kleverson Almeida 

A mais recente vítima de 
furto de bicicleta em 
Imperatriz é o estudante 
Francisco de Assis Santos de 
Sousa, de 18 anos, morador da 
rua Godofredo Viana n0 403 
(Centro). 

O furto aconteceu às 14h de 
ontem, quando o mesmo 
deixou o seu veículo, não- 
qotorizado, estacionado em 
.rente à casa onde mora, 
enquanto entrou para apanhar 
umas fitas. 

Ao retornar do interior da 

mesma, deparou-se com o 
lugar vazio. "Tinha só uma 
outra bicicleta, que já estava ali 
mesmo. Os bandidos levaram 
uma, e deixaram a outra 
estirada no chão", disse. 

As autoridades do Plantão 
Central, ontem à tardinha, 
Francisco de Assis Santos 
também contou que não possui 
suspeitas de alguém. "Não deu 
pra ver o bandido", 
documento. 

Contudo, além do simples 
registro da ocorrência {xilicial, 
o que será levado ao 
conhecimento da autoridade 

da distrital especializada, 
Francisco ficou de entregar 
cópia da Nota Fiscal. 

Como a bicicleta roubada 
não o pertencia, era apenas 
emprestada, Francisco de 
Assis solicitou empenho dos 
agentes da Delegacia de 
Roubos e Furtos, no sentido 
de recuperá-la. 

A vítima contou que o 
transporte pertence a um 
amigo seu, cujo nome citado é 
Charles Gessé de Araújo, que 
também deve estar torcendo 
fiara que os criminosos sejam 
logo identificados. 
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Homem espanct 

e é denunciado 

O caso ocorreu no povoado Trecho Seco e foi 

denunciado ontem 

por Kleverson Almeida 

Depois de haver 
espancado a própria 
companheira com quem vive 
maritalmente, Josinaldo 
Sousa Brito acabou sendo 
denunciado ontem de manhã 
na delegacia do Io DP 
(Centro). 

A denúncia partiu da 
jovem Celita Pereira Viana, 
de 18 anos, cuja residência 
fica situada na rua Principal, 
no distante povoado de 
Trecho Seco, Município de 
Imperatriz. 

Segundo disse a vítima, o 
espancamento cometido por 
seu companheiro foi 
provocado por ciúmes, 
embora a mesma tenha 
negado qualquer 
envolvimento com outros 
homens. 

Ela contou que o crime foi 
praticado no interior de sua 
própria residência, 
anteontem à tarde, quando o 
homem teve mais úma 
daquelas crises de ciúme que 
atormenta. 

"Além de me espancar", 
disse Celita Pereira, "ele ainda 
me trancou dentro do quarto'. 
Esse fato pode caracterizar 
cárcere privado, o que deverá 
ser investigado pelas 
autoridades competentes. 

Como a distrital da rua 
Sousa Lima ainda funcionava, 
até ontem, em regime de 
Plantão Central, o caso deverá 

ser encaminhado hoje para 
a delegada Radige Barbosa, 
titular da DEM. 

Se for necessário, a 
autoridade na defesa do 
sexo frágil poderá abrir e 
presidir o competente 
inquérito. Mas, se houver 
acordo, o caso será 
solucionado em simples 
audiência. 
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Policia investiga crime da Beira-Rio 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Aberto o inquérito policial 
que vai apurar a morte do 
trabalhador Jaílson Pinheiro 
de Sousa, que tinha 25 anos de 
idade, crime ocorrido na 
avenida João de Deus Fiquene 
(Beira-Rio). A informação foi 
dada ontem pelo escrivão de 
Polícia, Gentil Ferreira, ao 
anunciar que o caso será 
apurado pelas autoridades do 
Io DP (Centro). 

Jaílson Pinheiro residia 
com a irmã Tânia de Sousa 
Barros, na rua Paulo 
Rodrigues n0 195 (Vila 
Cafeteira), de onde, por volta 
das 18h de segunda-feira, 
havia saído para brincar o 
carnaval. À família, disse que 
se deslocaria para a Boate Fly 
Back, acompanhado da 
sobrinha Fabiana Pinheiro 
Leite e de mais duas amigas. 

Conforme conseguiu 
apurar a reportagem, ontem à 
tarde, junto ao Cartório do Io 

DP, nenhuma testemunha 
chegou a ser ouvida. 

Entretanto, as autoridades 
policiais, de posse de algumas 
informações já levantadas, 
trabalham no sentido de 
descobrir a identidade do 
criminoso, bem como o 
endereço onde o mesmo mora. 

O CRIME 
Segundo testemunhas 

relataram à reportagem do 
Jornal Capital, a morte de 
Jaílson Pinheiro foi provocada 
por uma pessoa que se dizia 
amigo da vítima. Jaílson estava 
na Beira-Rio, em companhia 
da sobrinha e de mais duas 
amigas, quando precisou usar 
um banheiro. Foi então que ele 
se deslocou para o interior da 
Fly Back, onde encontrou o tal 
conhecido. 

Lá mesmo, conforme 
levantamentos feitos pela 
reportagem, Jaílson Pinheiro 
passou a se divertir, tendo, no 
entanto, encontrado o amigo, 
cujo nome, apesar de ter sido 
citado no hospital onde o 
mesmo foi atendido em estado 
grave, não chegou a ser 
anotado por familiares. Jaílson, 
após receber socorro de 

populares na Beira-Rio, foi 
atendido no Hospital São 
Rafael. 

Os médicos que o 
atenderam chegaram a 
proceder uma intervenção 
cirúrgica, mas de nada 
adiantou, uma vez que, às 9h 
da manhã seguinte, Jaílson 
Pinheiro veio a falecer. 
Conforme o mesmo havia dito 
a familiares, o tal 
desconhecido, usando de um 
punhal, acabou o atingindo na 
altura do umbigo. "Ele me 
surpreendeu", teria dito a 
vítima, ainda vivo, aos 
familiares. 

Após se consumar a morte 
do trabalhador, seu corpo foi 
levado até a Funerária São 
Francisco de Assis, onde foi 
embalsemado. Em seguida, 
após a remoção até a Vila 
Cafeteira, familiares de 
Jaílson Pinheiro resolveram 
proceder o translado do corpo 
até o Município de Petrolina- 
PE, onde deveria ser 
sepultado. Naquela cidade, 
moram outros parentes da 
vítima. 
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delegado George Miranda, vai presidir inquérito 

Giúme provoca tentativa de morte 

por Kleverson Almeida 

Ciúme teria sido o motivo 
de uma tentativa de morte 
ocorrida no interior da casa nQ 

43, situada na rua Porto Rico 
(Vila Macedo). 

Nilza Ferreira Lima, que 
tem 32 anos de idade, trabalha 
como vendedora de suquinho 
gelado no Matadouro Público 
Municipal. 

De lá, dias atrás, ela saiu 
acompanhada de um cliente 
seu apenas identificado como 
Edimar, o qual trabalha no 
referido Matadouro 

Municipal. 
Acontece que a mulher de 

Edimar, de identidade não 
levantada pela vítima, resolveu 
sair de casa e ir ao encontro 
do mesmo, encontrando-o 
caminhando, ao lado da 
referida Nilza Ferreira, apenas 
como dois bons amigos. 

Chocada com a imagem, 
embora nada 
comprometedora, a esposa de 
Edimar caiu de murros pra 
cima da vendedora de 
gelados, acusando-a de estar 
dando em cima do seu 
marido. 

Visita desagradável 

por Kleverson Almeida 

Ontem de manhã, quando 
menos esperava, Nilza 
Ferreira ainda recebe a visita 
nada agradável daquela que a 
classificou de "rival número 
um". 

Aí era demais para a 
mulher, que nega de pés 
juntos que tenha qualquer 
caso amoroso com o esposo 
da agressora. 

Não adiantaram as 
explicações e, quando Nilza 
pensou que o assunto estava 
encerrado, a mulher de 
identidade desconhecida da 
vítima apanhou uma faca tipo 
peixeira, que se encontrava 

sobre a mesa, e partiu para 
eliminar a vida de Nilza 
Ferreira, que gritou por 
socorros de seus vizinhos. 

Após alguns minutos de 
muita tensão, Nilza acabou 
controlando a situação, tendo 
mandado a tal mulher ir 
embora de sua casa. 

Depois disso, procurou as 
autoridades da delegacia do Io 

DP (Centro), onde solicitou 
que sejam tomadas 
providências. 

O caso deverá ser levado, 
hoje mesmo, ao 
conhecimento da delegada 
Radige Rodrigues Barbosa, 
titular da Delegacia Especial 
da Mulher. 

Jornal Capital 

o seu líder diário 

Fone: 723-2034 
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