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O Tempo, 

O Inst. Nac. de Meteorologia 
informa que o tempo em Imperatriz 
hoje será ensolarado a moderado 
com pancadas de1 chuvas esparsas e 
visibilidade boa. 

Imperatriz - MA, Domingo, 03 de marco de 1996 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A quarta edição do Carnaval do Lava 
Prato, idealização da Rádio Capital AM. 
Será a partir das 16h00 na Praça do 
Mercado, em João Lisboa,. 
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Uma sentença dada pela 
juíza Danielá Martins de 
Castro Mariani. da d9 Vara 
C riminal de fcuarulhos, 
condenou a oito anos e seis 

meses de prisão o investigador 
Sérgio Rolnic e o agente 
policial Cláudio Mendes 
Saturnino, do Depatri. 

De acordo com o processo, 

os dois foram surpreendidos 
no dia 2 de agosto de 94. 
quando passavam uma carga 
de sai>atos roubada para (mtro 
veiculo: Página 3C 

Saúde é tema de ato público 

Diversas entidades de 
Imperatriz já estão; 
preparando um grande 
ato público, que será 
realizado no próximo dia; 

8 de março, na Praça de 
Fátima, em comemoração 
ao Dia Internacional da 
Mulher. 

A manifestação será em 

defesa da saúde da 
mulher, conforme 
informou a presidente d 
Clube de Mães, Concebe 
Formiga. Página 5A 

Acidente mata Mamonas 

Avião cai na Serra do Cantareira com o grupo musical Mamonas Assassinas 

Lava 

Pratos 

Acontece hoje, a partir das 
16h, na Praça do Mercado, em 
João lisboa. a quarta edição do 
"Camivakio Íava-Prato" evento 
de cultura musical idealizado 
ixda Rádio Capital AM de João 
lisboa íèste ano, o evento será 
promovido pelo Sistema 
Tucanits — do quítl a emissora 
idealizadora é afiliada, com o 
ajíoioda Prefeitura Municiital de 
JoãoLislxm. 

Os organizadores 
confirmaram a sonorização c 
iluminação do Trio Uha, de São 
liiís, que já seeiieontra instalai Io 
no Centro da vizinha cidade. O 
C<yqx) de Bombeiro e a Polícia 
Militar vão se fazer presentes. 

numero 

30.000 C# 

É o número de foliões 
í que a equipe organizadora 

do Carnaval do I^va-Prato 
i! es])era hoje, na Praça do 
í Mercado em João Lisboa. 

* 
a™ 

5 1 

J | i 

O fato 

noite de 

Ainda são 
desconhecidas 
as identidades 
dos dois 
homens que, na 

quinta-feira 
assassinaram o estudante 
Celso Alves da Silva. O 
crime aconteceu na rua 
João Lisboa, Centro, após o 
estudante ter reclamado do 
roubo de sua bicicleta. O 
caso está sendo investigado 
pela equipe da Primeira 
Distrital, que tem à frente o 
delegado George Miranda. 

A pessoa 
l 

O 
delega d o 
José B^ne- 
d't' m 

Feãt , 
na data de hoje festeja a 
passagem de mais um ano de 
vida, e é homenageado por 
familiares e amigos com um 
churrasco, que será realizado 
no Clube do Piau. 

O mesmo tem prestado 
relevantes serviços à 
socicdace imperatrizense. 

O Sistema Tucanu's 
jiarabenizao ixdapassagem de 
ano. 
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Jornal Capital 
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Carnaval do Lava-Prato tem garantia de público. Folião vai dançar ao som do Trio Ilha, sem pagar nada 

Braçal morre atropelado 

Acidente aconteceu no final da 

tarde de ontem na Rodovia Belém-Brasília 

O avião que transportava o 
grupo musical Mamonas 
Assassinas caiu ontem por 
volta das 23:30 hs na Serra da 
Cantareira em São Paulo e 
matou todos os integrantes do 
grupo. 

Os Mamonas Assassinas 
fizeram um show em Brasília 
e se dirigiam a São Paulo, de 
onde embarcariam para 
Portugal, iniciando uma turnê 
pela Europa. 

No acidente, morreram os 
cinco componentes do grupo, 
o segurança, o ajudante de 
palco e mais o piloto e o co- 
piloto do jatinho que os 
transportavam. 

Fãs de todo o Brasil estão 
perplexos com o trágico 
acidente. As emissoras de TV 
e rádio prometem especiais 
sobre o grupo durante o dia de 
hoje. 
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Francisco Alves, titular da Dat, vai apurar o caso 

O braçal Luís Alves dos 
Reis, 47 anos, foi atropelado e 
morto ontem, por volta das 
16h3(), por um ônibus da 

empresa Jerusalém que fazia a 
linha Imperatriz/Montes 
Altos. O acidente aconteceu no 
instante em que Luís Alves 

fazia a travessia da BR-010, nas 
proximidades do Pé de 
Macaüba, tendo sido socorrido 
por populares que o,, 
removeram ao Hospital São 
Vicente de Férrer, onde já 
chegou sem vida. 

A vítima residia na rua 
Osvaldo Cruz, no bairro 
Bacuri. No endereço, seu 
corpo está sendo velado por 
familiares e amigos. Um irmão 
dele, o carpinteiro Antonio 
Alves dos Reis, de 54 anos, foi 
quem denunciou o caso à 
polícia. Ainda no final da tarde j 
de ontem, as autoridades do 
Plantão Central conseguiram! 
identificar o veículo 
atropelador, tratando-se do 
ônibus de prefixo 1050 
(Jerusalém) de placas IY-3408/ 
MA. O veículo era conduzido 
por "Ximenes", que, após o 
atropelamento, evadiu-se do 
local e tomou rumo até ontem 
desconhecido. Página 8A 

O 

orna 

Soraya Luíza comenta a 

sociedade açailandense, e 

Jussara Cerqueira, a 
sociedade imperatrizense 

A Imprensa é Notícia 
Programação da TV 

o 

J Caderno 

Jornal Capita 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte Nacional 

T! 

US$ Com. Compra 

R$ 0,9833 (-0,06%) 

US$ Com. Venda 

R$ 0,9836 (-0,06%) 

US$ Black Compra 

I® 0,977 (Aiqf 

US$ Black Venda 

R$ 0.984 (-0,10%) 

ÜS$ Flut Compra 

R$0,9864 (-0,04%) 

US$ Flut. Venda 

R$ 0,9869 (-0,04%) 

Ouro (grama) 

RS 12,67 (quinta-feira) 

Poupança 

1,8053% (29.02.96) 

CDB/RDB 

29,10% (01.03.96) 

O 

porCONOR FARIAS 

Conor Farias destaca a 
política regional e 

local. O jornalista comenta 
hoje, entre outras coisas, 
sobre a divulgação que o 
Ministério da Fazenda fez de 
um documento com uma 
avaliação otimista e cautelosa 

do vigésimo mês do Plano 
Real. O articulista do Jornal 
Capital não esquece de 
mandar o seu Bom Dk r 
governadora d • estado 
Roseana Sarney. 

Confira a coluna Côncavo 
& Convexo. Página 3A 

FHG almoça com 

deputados do M A. 

Presidente quer apoio na votação das reformai 

Os deputados Sebastião 
Madei* , Roberto Rocha, 
.Márcia ' "arinho e Jayme 

<f " ..-jnoçaram ontem, em 
Hrasilia, com o presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

FHC pediu aos tucanos 
apoio mais ostensivo e 
empenho com vistas à 

expansão de sua base 
parlamentar no Congresso. Ele 
visa a aprovação das reformas 
constitucionais. 

Na ocasião, Sebastião 
Madeira convidou o presidente 
da República para participar do 
IV Encontro da Bancada 
Parlamentar da Amazônia 

Legal, em Imperatriz, nos dias 
28 e 29 deste. 

Por sua vez, Roberto Rocha 
aproveitou para tecer crítica0 

ao Projeto de Lei n0 899/95, 
autoria do parlamentar He a 
Bicudo (PT-SP). O assunto foi 
amplamente debatido. 

Págian 3A 
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Cartas 

Fax 
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Queria saber o será tio 
povo que reside aqui na 
Avenida Beira-Rio. O mau- 
cheiro está prá matar a 
gente. Quem diria que uma 
obra como essa, que a 
gente pensava que estava 
bem feita, iria acabar 
assim. Infelizmente o povo 
imperatrizense está mal 
servido de político 
responsável, com algumas 
exceções. Agora, a gente 
que tem que agüentar essa 
fedentina que se alastra 
casa a dento. Não fosse o 
interventor tirar algumas 
famílias daqui, já teria 
muita gente passando mal. 
As crianças estão sofrendo 
com isso. Será que o autor 
dessa obra não sente a 
consciência pesada? 

Cícero Frates 
Beira-Rio 

Estou sentindo medo 
do que pode acontecer 
aqui no Parque São José. 
Existe uma tropa de 
fumadores de maconha e 
arrombadores que está 
tirando o sono dos 
moradores. O pior é que a 
gente não pode nem 
denunciar, pois eles 
ameaçam os pais de 
famílias constantemente. 
Eles são tão desaforados 
que quando passam pelas 
ruas e a gente olha, eles 
perguntam se a gente 
nunca viu eles, e fazem 
questão de mostrar que 
estão armados. 0 que será 
de nós? E de nossos 
filhos? Segurança, que é 
bom, nem pensar. E 
pensar que Imperatriz 
teria ajuda do Governo do 
Estado. 

Sebastião Santos 
Parque São José 

Sou uma senhora sem 
marido e queria denunciar 
através desse jornal, o que 
vem acontecendo na Vila 
Cafeteira. Tem urq senhor 
aqui, que se diz casado, e 
que infelizmente não me 
arrisco dizer o nome, que 
vem amedrontando 
meninas. Ou seja, ele tem 
costume de ficar dizendo 
coisas imorais para as 
crianças de idade inferior 
a 12 anos. A minha filha é 
um exemplo disso. Ela me 
contou que um dia, quando 
pedi para comprar 
tomates, ele estava no bar 
onde tem verduras pra 
vender. Ai ela entrou e 
pediu os tomates. 
Enquanto o vendedor foi 
trocar uma nota de dez 
reais dentro da casa, o 
imoral começou a falar 
safazedas. Ela ficou com 
medo e saiu do bar até o 
vendedor voltar. E isso 

litas meninas já 
ementaram por aqui. Só 

jue ninguém faz nada para 
npedir um safado desses 

de continuar a fazer esse 
tipo de coisa. Eu, como 
vivo sozinha, é que não me 
arrisco mesmo. 

Vandalúcia Alves 
Vila Cafeteira 

IV Capital 

^is perto 

3 você 

FHC - um estadista 

Contra os fatos náo há argumento 

0 presidente da 
República, Fernando 

Henrique Cardoso, prossegue 
com sua administração 
alvissareira. 

Difícil de acreditar, mas 
estamos sem inflação desde o 
início de seu governo, e com 
certeza, assim terminará sua 
gestão. 

Estabilizar uma economia 
não é tarefa fácil. Ao contrário, 
em um País do chamado 
terceiro mundo, acabar com a 
mflaçao é uma luta gigantesca. 

Porém, Fernando Henrique 

Cardoso, não apenas 
estabilizou a economia como 
promoveu o crescimento do 
Pib, o Produto Interno Bruto. 

Contra os fatos, não há 
argumento. 

Com sua administração 
voraz, e seu estilo estadista de 
exercer a presidência da 
República, FHC provoca no 
seio do povo e no Congresso 
Nacional, o desejo de permitir 
a reeleição para o mais alto 
cargo do País. 

O brasileiro, e uma parcela 
significativa do Congresso, 

sabe que o presidente jamais 
colocará a máquina pública em 
qualquer campanha eleitoral. 

Assim como nos Estados 
Unidos, com a reeleição, o 
eleitor decide, de forma 
plebiscitária, se deseja 
continuar com a atual política 
econômica. 

A reeleição de FHC, 
portanto, já é uma necessidade 
histórica. 0 presidente une o 
País em torno de um projeto 
de desenvolvimento. 

Alguém conhece outro 
líder com essa capacidade? 

O Quatrilho 

por Frederico Luiz 

Depois de O Pagador de 
Promessas, agora, O 

Quatrilho recebe de 
Holywood, a indicação para 
concorrer ao Oscar, na 
categoria de melhor filme 
estrangeiro. 

O Quatrilho é uma grata 
surpresa do cinema nacional. 
O mesmo cinema que nó ano 
passado, experimentou 
considerável aumento de 
espectadores na salas de 
exibição. 

O filme conta a história de 
imigrantes italianos no Rio 
Grande do Sul. A trajetória de 
dois casais que experimentam 

r e lacioname n to s diferente s. 
Ousado, O Quatrilho 

mostra discursos contra a 
Igreja Católica Apostólica 
Romana. E ainda, com fino 
trato, aborda a paixão 
proibida entre dois amigos 
que estão casados com 
outras pessoas. 

A trama é refinada, e digna 
de ganhar um Oscar. 

Como se não bastasse, 
Glória Pires e Patrícia Pillar, 
mostram na tela, as gigantes 
que são no mundo do faz-de- 
conta. 

Com um orçamento 
raquítico para os padrões da 
Academia de Holywood, O 
Quatrilho custou 1,4 milhões 

de dólares. 
A fita já está disponível nas 

locadoras. E para quem curte 
o gostinho do cinema, Wilson 
Zara, do Caneleiros Bar, 
promete passar o filme em 
seu Cinema Bar, numa dessas 
segundas-feiras. 

A família Barreto está de 
parabéns, por O Quatrilho. E 
merece o Oscar. Afinal, o 
filme é resultado de anos e 
anos dedicados ao cinema 
nacional. 

Finalmente, talvez será 
chegada a hora, dos Barretos 
sentirem o gostinho do 
Oscar. O que será, um 
orgulho para todos nós 
brasileiros. 

Ildon e Agostinho 

por Frederico Luiz 

Odia 31 de março se 
aproxima. A cada dia 

que passa, cresce o desejo do 
imperatrizense. O desejo de 
que a governadora Roseana 
Sarney nomeie para 
interventor, uma pessoa que 
tenha o rosto da cidade. 

A Era Ildoji Marques 
ensinou o município uma 
nova prática política. 
Inimaginável para Imperatriz. 
Com o fim da política de pão 
e circo. 

Esta Era não pode acabar. 
E para tanto, um nome 

tem o rosto de Imperatriz e a 
cara da administração Ildon 
Marques. Trata-se do 
secretário municipal de 
Educação, Agostinho Noleto. 

0 auxiliar de Ildon 
Marques participou 
ativamente da Revolução de 
Janeiro e tem livre trânsito 
com os segmentos sociais da 
cidade. 

Agostinho consegue 
receber elogios, tanto de 
proprietários de escolas 
particulares, quanto do 
presidente do sindicato dos 
professores do município. 

0 segredo de Agostinho 
Noleto, é ser democrata de 
todas as hora. Ser um bom 
ouvido, aprender a 
apreender. 

Neste aspecto particular, 
até mesmo no estilo 
administrativo, Agostinho 
Noleto se parece com Ildon 
Marques. Carrega consigo a 
marca da fidelidade a suas 

bandeiras. 
Vamos esperar que a 

governadora Roseana Sarney 
continue fomentando mais 
chances para a cidade. 

E certo que ela não 
cumpriu com as 33 
promessas feitas para a 
cidade em praça pública. Mas, 
a governadora Roseana 
Sarney, ao decretar a 
intervenção estadual no 
município e indicar Ildon 
Marques para chefiar a 
administração, devolveu ao 
munícipe a condição de 
cidadão. 

Precisamos continuar 
nesta rota. Até porque, esse 
benefício, essa obra, é a 
maior de todas.- A mãe de 
todas as batalhas. 
Acreditamos na governadora. 

Sistema TiicmiMAs tíc Comiiulcoação 

Conor Farias José Filho Frederico Luiz 
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TUIISIJIM CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Inabilidade 
Aretiradado PFLe PMDB 

das comissões técnicas 
representou uma pequena 
derrota da governadora 
Roseana Sarney na 
Assembléia Legislativa. 
Apesar de minimizada por 
aliados, a verdade é que a 
articulação do PSD e partidos 
nanicos, incluindo legendas 
de oposição, sugere que o 
Palácio La Roque não vem 
dialogando bem com o Poder 
Legislativo. 

Aos navegantes 
Domingo é dia de 

solidariedade e reflexão, 
introspecção e recriação. 

Batente 
A Comissão que investiga 

a contabilidade da Câmara 
não descansa no fim de 
semana, para que os 
vereadores saibam logo a 
quantas anda a gestão 
financeira do Palácio Dorgival 
Pinheiro de Souza. E 
provável que até a Sessão 
Ordinária de quinta-feira, 7, já 
se saiba se o dinheiro 
repassado â edilidade em 95 
e começo de 96, foi 
empregado como deveria. 

Diálogo 
Fiquene pode adiar o 

retorno à cidade, antes 
previsto para terça, 5. O ex- 
governador confidenciou a 
aliados, que pretende 
conversar com Roseana 
Sarney. O prefeiturável do 
PFL faz questão de manter a 
governadora e 
correligionária informada de 
todos os passos do seu 
projeto de retorno ao 
comando do Município. 

Prova dos nove 
Só a eleição vai mostrar o 

real prestígio político do 
interventor. Mas há 
simpatizantes colocando em 
sua cabeça que ele é mais 
forte que Davi, Fiquene e 
Madeira. E por essa e outras 
que Ildon está animadíssimo 
com o projeto de candidatura 
pelo PMDB, mesmo que para 

tanto tenha que enfrentar 
uma desgastante batalha 
jurídica com vistas ao registro 
de sua candidatura. 

Distorsão 
Diretoras de escolas 

municipais exibem muita 
insatisfação na questão 
salarial. Acham que ganham 
pouco demais, lendo 
remunerações menores que 
os vencimentos de 
servidores de escalões 
inferiores lotados na 

Secretaria de Fducaçào. 

Marco 
A criação de uma 

Universidade Federal criará 
novas perspectivas para a 
cidade. Com ela Imperatriz 
deixará de exportar os 
melhores de seus jovens 
para ganhar um centro de 
formação de profissionais de 
nível superior que, em suas 
labutas, alavancarão a região 
em todos os aspectos. Todos 
deveriam engajar-se na luta 
pelaUFI. 

Perguntinha 
Por que o governo 

neoliberal é tão sensível aos 
problemas dos bancos? 

Bola baixa 
O interventor de abril - 

qualquer que seja o nomeado 
pela doutora Roseana-, deve 
preparar-se para uma 
realidade indescartávcl. A de 
que, iniciada a campanha 
eleitoral, o candidato com 
chance de vitória será a 
estrela cintilante por causa da 
expectativa de poder. 
Administrador em fim de 
mandato tem que controlar a 
vaidade e reduzir o ego para 
não sofrer muito. 

Imortal 
O Fórum da Cidadania 

não morreu. Aliás, ideal 
nunca falece. Só descansa. 

Fôlego largo 
Há candidato que já 

deflagrou prá valer sua 
campanha. Haja chão até 3 
de outubro. 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

03/03/96 

M 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

03/03/96 

Mata Clínica 
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Deputados almoçam com FHC 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

(iocumrnlo. 
Convenção 

428 dias. Excelência, a 
viagem foi boa? O povo 
quer saber quandoé que o 
Novo Tempo vai chegar em 
Imperatriz. Excelência, e a 
China, tá boa? 

Hospitais 
públicos 

Cerca de 70 por cento da 
população de São Luís 
procura os hospitais da 
rede pública. O secretário 
de Estado da Saúde, 
Marival Lobão, afirmou 
que esse contigente não 
iria mudar diante das 
ameaças de 
descrendenciamento dos 
hospitais particulares com 
o Sus, o Sistema Único de 
Saúde. O Ministério da 
Saúde destina ao Maranhão 
cerca de R$ IS.S mi por 
mês. A verba, de acordo 
com a prestação de 
serviços dos hospitais, é 
operacionalizada de 
Brasília, via Banco do 
Brasil. 

O Partido Social 
Liberal, que em 
Imperatriz é dirigido pela 
ex-vereadora Raimunda 
Angélica, realiza hoje sua 
convenção municipal; no 
Colégio Dorgival Pinheiro 
de Sousa. Ela confirmou 
que a convenção terá 
início ás 9h, e deve se 
estender até às 17h, com 
a participação de um 
expressivo número de 
filiados da agremiação 
pari idária. 

Interventoria 

Aumento 

A governadora do 
Maranhão, Roseana 
Sarney, ainda não definiu 
quem será o substituto do 
interventor lldon 
Marques, após sua 
desincompatibilização do 
cargo. Ildão deixa a chefia 
do Poder Executivo no 
próximo dia 31 de março. 
Possivelmente, seu 
substituto venha a ser o 
atual secretário de 
Educação, Agostinho 
Noleto. 

O Governo Federal 
deverá anunciar um 
reajuste nos preços de 
gasolina e do álcool, além 
de um cronograma de 
liberação dos preços dos 
comubustíveis, que deverá 
st' concluído ate o início de 
1997. O índice do reajuste 
será definido na próxima 
terça-feira e deverá ficar 
entre 10 e 15 por cento. 

Governo 
exemplar 

Balanço 
positivo 

O Ministério da 
Fazenda divulgou 
documento com uma 
avaliação otimista e ao 
mesmo tempo cautelosa do 
vigésimo mês do Plano 
Real. As taxas de juros 
caíram 40 por cento no 
período de março de 95 até 
o mês passado. A população 
de classe mais baixa 
conquistou um aumento de 
renda e até os 
trabalhadores assalaridos 
conseguiram elevar a renda 
familiar, em alguns casos, 
até 2" 'or cento neste 
pe si , ndo o 

A assessoria do 
interventor lldon Marques é 
formada pelos melhores 
técnicos. Iloje, vou registrar 
0 quanto foi boa, para a 
comunidade local, a atuação 
do secretário Jairo de 
Oliveira, da Pasta de Obras. 
Desenvolve um trabalho 
1 n c o m e n s u r á v e 1 , 
principalmente no que diz 
respeito ao cumprimento dos 
Códigos de Obras e Posturas 
do Município. 

Governo 
exemplar II 

Outro que demonstra 
competência no cargo que 
exerce é o titular da 
Secretaria de Agricultura, 
Marcos Rocha, que ontem 
inaugurou o novo prédio do 
Matadouro de suinos e 
caprinos, localizado na rua 
Estrada do Arroz. Um bom 
trabalho, sobretudo no que 
diz respeito à fiscalização dos 
chamados "boi-na-moita". 
Também integra a equipe do 
ano. 

jornal Capital 

Fone: 723-2034 

por J. Morada 
Jornalista 

Os deputados 
maranhenses Sebastião 
Madeira, Roberto Rocha, 
Jayme Santana e Márcia 
Marinho participaram 
ontem, em Brasília, do 
almoço com o presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso, a convite deste, na 
residência do deputado Luís 
Piahulyno, no Lago Sul. No 
cardápio político, destaque 
para as reformas 
administrativa e da 
Previdência. 

O presidente FHC pediu 
aos tucanos apoio mais 
ostensivo e empenho com 
vistas à expansão de sua 
base parlamentar no 
Congresso, visando 
aprovação das reformas 
constitucionais. Na 
oportunidade, o presidente 
do PSDB no Maranhão, 
deputado Sebastião 
Madeira, convidou 
Fernando Henrique para 
participar do TV Encontro da 
Bancada Parlamentar da 
Amazônia Legal, em 
Imperatriz, nos dias 28 e 29. 

O deputado Sebastião 
Madeira chegou ontem em 
Imperatriz para nova 
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Sebastião Madeira, que almoçou ontem com o presidente Fernando Henrique Cardoso 

ministro, sugerindo maratona de contatos , e 
negociações com lideranças 
políticas e populares. Ele 
última também os detalhes 
para a realização do 11 
Encontro Regional do PSDB, 
que contará com a 

participação especial do ex- 
ministro da Fazenda, Ciro 
Gomes. 

Na condição de 
presidente regional dos 
tucanos no Maranhão, 
Madeira fez o convite ao ex- 

extensão de sua visita a São 
Luís, onde também abordará 
o tema da Social 
Democracia, como 
alternativa ao 
neoliberalismo. 

Rocha critica projeto de Bicudo 

Projeto prevê que oficiais e praças das polícias estaduais, que come- 

terem crimes no exercício da função policial, sejam julgados pela 

Justiça Comum 

por J. Morada 

"Presidente, se esse projeto 
for aprovado no Senado e o 
senhor vier a sancioná-lo, ele 
trará à sociedade o risco de 
insegurança maior do que a 
que hoje presenciamos e dela 
somos vítimas. Os grandes 
centros vivem um clima de 
guerrilha urbana, sem 
persjiectivas de trégua e muito 
menos, de paz definitiva. De 
um lado os cartéis do 
narcotráfico, armados com as 
mais sofisticadas armas; do 
outro, os policiais, que portam 
armas absoletas e com 
munições limitadas, correm o 
risco de vida na defesa da 
sociedade, obrigados por 
dispositivos constitucionais a 
exercerem o policiamento 
ostensivo. E esse projeto vem 
inibir ainda mais a ação das 
polícias militares estaduais". 

A preocupação foi 
externada ontem pelo 
deputado Roberto Rocha 
(PSDB-MA), ao presidente 
Fernando Henrique Cardoso, 
antes do almoço oferecido pelo 
presidente à bancada tucana, 
na residência do deputado 
Luís Piahulyno. O parlamentar 
maranhense referia-se ao 
Projeto de Lei 899/95, do 
deputado Hélio Bicudo (PT- 
SP) que, a seu ver é 
"inoportuno" e "prejudicial" à 
segurança pública e aos 

policiais militares. O projeto, 
que já foi aprovado na Câmara 
e aguarda votação no Senado 
Federal, prevê que os oficiais 
e praças das polícias militares 
e de corpos de bombeiros, 
estaduais, que cometerem 
crimes "no exercício de função 
policial", como tal considerado 
lodo e qualquer serviço de 
policiamento, "serão julgados 
pela Justiça Comum". 

Na opinião do deputado, 
externada ao presidente FHC, 
com a aprovação e sanção 
desse projeto, iria inibir os 
policiais militares em suas 
ações ostensivas de combate 
ao crime organizado das 
milícias da marginalidade. 
"Estaríamos colocando o 
marginal, o traficante, o 
seqüestrador, dividindo o 
banco exposto dos réus com 
um agente do Estado 
responsável pela segurança 
pública", disse. Ele questiona 
ainda, como explicar a uma 
brigada militar, que ela vai sair 
para reprimir criminosos, mas 
que será julgada pela Justiça 
Comum se houver alguma 
coisa?" — como observara o 
próprio líder do Governo no 
Senado, Elcio Alvares, em 
recente entrevista. 

Ressalvando ser contra 
qualquer abuso de autoridade, 
militar ou não, o deputado 
Roberto Rocha disse que, 
aqueles que abusam do poder 

de autoridade de polícia, 
"devem ser punidos como o 
rigor que a lei estabelece". 
Mas ponderou em seguida 
que, como em todas as 
profissões e funções públicas, 
existem bons e maus 
profissionais. Para ele, "o bom 
policial" é representado pela 
maioria destes, quando em 
missão, seja subindo os 
morros do Rio de Janeiro, ou 
em combate a assalto a banco 
ou a seqüestro. "Se numa 
reação policial a um ação 
marginal, ele comete um 
'crime', matando para não 
morrer, ele é julgado pela 
Justiça Militar, que tem dado 
demonstrações de que 

funciona, e rápido, a exemplo 
do caso dos responsáveis pela 
chacina do Carandirú". "Se 
essa Lei já estivesse em vigor, 
o caso estaria a cargo da 
Justiça Comum, que é morosa 
e os criminosos passariam 
anos para serem julgados". 

Para o deputado Roberto 
Rocha, não seriam medidas de 
restrições à ação policial, 
como as preconidas no projeto 
do deputado Bicudo, que se 
alcançará o melhor 
desempenho dos policiais 
militares. "É preciso lhes dar 
condições de trabalho, como 
nós fizemos no Maranhão, 
quando, através de Lei, 
proporcionamos o trânsito 
livre ao policial militar 

fardado nos ôni1 

intermunicipais, d; 
inclusive maior segun 
aos passageiros civis. E, 
principalmente, aumentando 
o salário do soldado PM de 
R$ 170 para mais de R$ 500 
e, na mesma proporção, 
chegando até a coronel'. 

Na avaliação do deputado 
tucano, a meta do deputado 
paulista é a de atingir de 
"morte" a todas as 
corporações militares, por 
"nutrir visível ogeriza" 
contra os fardados que, em 
niome da Lei, garantem a 
segurança da sociedade. Ele 
acredita que o propósito de 
Hélio Bicudo é o de acabar 

com as policias militáres, 
corpos de bombeiros militar, 
polícias rodoviária e 
ferroviária federal e com a 
Justiça Militar. Ele 
questiona, no entanto, 
porque o autor do projeto 
"não extingue também o 
Superior Tribunal Militar e 
todos os órgãos de Justiça 
Militar a nível federal? E 
indaga: "Seria por 
conveniência?" E os militares 
das três armas, não seriam 
julgados também pela Justiça 
Comum? Isto seria casuísmo 
ou precauções contra 
pressões mais fortes que a 
dos policiais militares dos 
estados? E uma 
incoerência?", finalizou. 
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Política Imperatriz, 03 de março de 1996 

Petísta desafia PGdoB 

Ex-presidente do PT municipal questiona legalidade do Partido Comunista do Brasil na cidade 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Com o 
pé direito 

Otimismo mesmo é o que 
podemos dizer do sindicalista 
Genner Marinho, que 
continua firme com o 
propósito de colocar os dois 
pés, os dois braços, a cabeça 
, corpo e alma na Câmara 
Municipal e, naturalmente 
contribuir para expurgar de 
uma vez os abutres que de 
uma maneira ou de outra, 
sempre estiveram no poder, 
saqueando sem dó e nem 
piedade os cofres públicos. 

Evidências 
Depois das denúncias de 

malversação do dinheiro 
público, terá prosseguimento 
a devassa nas contas da 
Câmara Municipal, 
objetivando apurar as 
irregularidades da 
administração do grupo 
davisista. 

Solução 
O mestre Fiquene, apesar 

de todo o desgaste em 
conseqüência das obras 
(aarabarlasMíapinhgqverpii»; 
mesmo assim, ainda 
representa a melhor 
alternativa para a prefeitura 
de Imperatriz. 

Com a experiência de um 
ex-governante, o 
prefeiturável assegura que 
Imperatriz tomará novos 
rumos, deixando para trás as 
amarras do passado, que 
muito contribuíram para a 
imagem de uma cidade 
violenta, onde o crime 
organizado era 
predominante. 

Falando 
sério 

O parlamentar tucano 
Sebastião Madeira, que 
promete mudanças através 
de um governo sério-e 
eficiente, certamente sua 
candidatura vai emplacar. 

Todavia, o prefeiturável 
assegura que apenas com 
dois fatores básicos, 
experiência e convivência 

política, Imperatriz só tem a 
ganhar, seguindo firme, 
rumo ao progresso. 

Persistência 
Insistir e persistir, desistir 
jamais. Com esse 

ixmsamento acreditamos que 
ao contrário do que muita 
gente pensa, o parlamentar 
idealizador da sacolinha, 
ainda não desistiu de sua 
candidatura ao pleito 
municipal e, pode-se até não 
admitir, mas a velha raposa 
certamente está preparando 
alguma surpresa para o seu 
reduto eleitoral. 

Maranhão tem pressa 
Com homens, máquinas e 

a idéia de se reconstruir o 
que foi feito às pressas, o 
interventor Ildon Marques já 
se preocupa em recuperar 
um dos mais belos cartão- 
postal de Imperatriz, a 
avenida Beira - Rio. Nesse 
momento é importante 
ressaltar, que nem tudo deve 
ser considerado como uma 
eternidade, ou seja, tudo que 
um dia se constrói, um certo 
dia poderá se destruir e, 
naturalmente isso não 
significa durar para sempre. 

Racismo 
Apesar da consciência de 

que todos os seres humanos 
têm o mesmo direito de ir e 
vir, sem que haja 
discriminação de cor, raça ou 
religião, constata-se que o 
preconceito racial em 
Imperatriz é muito maior do 
que muita gente pensa. 

Assim dizia um poeta 
popular, que o brasileiro é tão 
preconceituoso que tem 
preconceito de admitir o seu 
próprio preconceito. 

Desemprego 
Em conseqüência de uma 

política econômica voltada 
apenas para as elites, muitas 
empresas de médio porte 
tentam de todas as formas 
contornar a situação do alto 
índice de desemprego. 

GASTROCLÍNICA 

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

•Dr. Mílko Abrantes 

Rua Sergipe, 601 - Centro - Fone: (098) 721-3746 
Fax (098) 721-7248 - Imperatriz-MA 
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Genner Marinho, presidente do Diretório Municipal do PCdoB 

por Jaldene Nunes 
Da Diretoria de Redação 

"Eu acho que ele tem que 
ficar é lá, bem afinado com 
o Governo do Estado, e 
deixar que nós trabalhemos 

nossa . candidatura 
majoritária", declarou 
ontem, em entrevista ao 
Jornal Capital, o secretário 
de Comunicação do Partido 
dos Trabalhadores, Mariano 
Dias, referindo-se ao 

dirigente do Partido 
Comunista do Brasil em 
Imperatriz, Genner 
Marinho. 

Mariano Dias afirmou que 
a história do PCdoB no 
Maranhão tem sido diferente 

do que era, até a eleição 
presidencial de 1994, quando 
a legenda fazia uma 
campanha mais ou menos 
simbólica pró-Lula e, no 
entanto, na conjuntura 
regional, integrava a 
campanha da então deputada 
Roseana Sarney. "Achou-se 
que, com todos os 
princípios, ali se pregava um 
partido de esquerda". 

Sobre as críticas feitas 
por Genner Marinho, que 
tivera dito que o PT seria o 
principal responsável por 
uma possível derrota das 
esquerdas em Imperatriz, 
Mariano Dias declarou que 
apenas pode lamentar. "E 
lamentável que o Genner se 
preste a um trabalho 
desses". Para ele, Genner 
está sendo, na verdade, 
usado pela direita, desde as 
últimas eleições gerais. 

Para aprofundar o 
questionamento, o ex- 
dirigente do PT municipal 
lembra que desconhece os 
militantes da sigla parti, ia 
defendida por Genner. 
"Quem é PCdoB em nossa 
cidade? Ele nunca mostrou 

sequer vinte membros 
reunidos em uma plenária". 
Mariano Dias garante que a 
Frente Ética terá 
candidatura própria, 
independentemente das 
críticas que forem feitas. 

PT discute eleição municipal 

por Jaldene Nunes 

Com a finalidade de 
discutir exclusivamente as 
eleições 96, o Partido dos. 
Trabalhadores realizou mais 
uma plenária, ontem à tarde, 
no Centro de Pastoral de 
Imperatriz, oportunidade em 
que o tema sugeriu 
discussões sobre as disputas 

eleitorais majoritária e 
proporcionais. 

Na plenária de ontem, 
segundo anunciou o 
secretário de Comunicação 
do PT, Mariano Dias, seria 
traçada a estratégia de ação 
para este ano. "Vamos 
aprofundar as discussões, 
sobretudo acerca dos 
candidatos que a legenda 

apresenta junto à Frente Ética 
de Oposição". 

Na oportunidade também 
ficou definida a data para se 
realizar a próxima sessão 
envolvendo o pleno da sigla 
petista: será no dia 14 de 
março. A expectativa é de que, 
nesse encontro, será fechada 
a posição do partido em 
relação ao pleito de 3 de 

.íawssastfl 

outubro deste ano. 
Mariano Dias reconhece 

que há grande expectativa por 
parte da comunidade 1c 
gerada a partir do lançamento 
do programa de governo da 
Frente Ética, no último dia 5 
de fevereiro, quanto a 
oficialização do candidato 
majoritário, o qual deve ser 
conhecido até o final de março. 
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Automobilismo 
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por MESSIAS JÚNIOR 

Cidadania 
O programa Avante 

Imperatriz, da TV CRC/ 
Band, caiu mesmo no 
gosto popular, ancorado 
por Almerisson de 
Almeida e com a 
participação feminina de 
Roberta Godinho. O 
programa debate 
principalmente assuntos 
políticos, com comentários 
e críticas feitas por quem 
entende. O Avante 
imperatriz é de 
responsabilidade do 
Fórum da Sociedade Civil. 
Muito Bom! 

Âncora 
Luiz Carlos 

Vasconcelos, apresentador 
do TJ Maranhão, é um 
super amigo e um grande 

talento no nosso jornalismo. 
Como âncora do TJ, ele 
transmite segurança e 
credibilidade nas notícias. 
Gosto de você de graça. 
Acredite! 

Completo 
Na minha opinião, o 

radialista considerado 
completo em Imperatriz, 
chama-se Renilson Souza. 
Faz de tudo, e bem feito, 
claro! Além do talento, tem 
humildade. Precisa mais!? 

Corujão 
Sitonio Silva continua 

sendo dono da noite na 
Mirante AM. Com uma 
comunicação simples e um 
bom repirtório musical, ele 
continua conquistando 
milhares de ouvinles em 

toda região. Você lutou e 
venceu, companheiro! 

Sem Estilos 
Dpois do grande estouro 

do fenômeno "Xuxa", como 
apresentadora infantil, 
milhares de neminas em 
lodo o Brasil começaram a 
copiar a "Rainha". Aqui em 
Imperatriz algumas garotas 
também fizeram de tudo 
para ficar igual e fazer 
sucesso, só que não deu . 
Uma delas foi a Maikel que 
depois de insistir muito, 
acabou desitindo. Outra que 
continua tentando é a 
PoJlyana com o estilo mais 
para Mara Maravilha, mas 
que também não dá certo. 
Tadinhas! Se procurassem 
um estilo próprio, com 
serteza fariam sucesso. Pois 
são lindas e talentosas. 

Chiadeira 
A Rádio Difusora FM 

continua necessitando de 
reparos técnicos, pois em 
alguns setores, a chiadeira 
é total. E a voz de um dos 
locutores, que já é 
insupirtavel, fica parecendo 
fon-fon em caixa de 

fósforos. 0 competente 
amigo Paulo Negão faz o 
que pode pra colocar a 
"Difa" na crista da onda. 
Sucesso, "Gordo!" 

Show 
A Rádio Terra FM mais 

uma vez conseguiu sair na 
frente e está trasendo pra 
Imperatriz o cantor / 
humorística "Tiririca", o 
homem da Florentina. E, 
hoje, o maior sucesso na 
região Norte-Nordeste e se 
apresenta dia 27 de março 
no Juçra Clube. Mas, 
enquanto muitos aguardam 
com espectativa, o diretor 
do Sistema Mirante está 
"Tiririca" da vida! 

Mundança, já 
O locutor da Rádio 

Capital Vai ter Silva é um 
bom comunicador. Ele só 
precisa mudar duas 
coisinhas. Por exemplo: 
parar de tentar copiar o 
Amaral Filho, da R.I., que 
tem no seu programa o 
quadro, a hora do Amado, 
que está sendo copiado por 
ele; e também parar de tanto 
sorrir no ar. Parece até que 

tem alguém lhe fazendo 
cócegas. 

Firmeza 
Arimatéia Júnior, mesmo 

com pouco tempo de 
televisão, conseguiu se 
firmar como um grande 
apresentador no seu TV 
Alternativa. No início, o que 
parecia durar apenas alguns 
dias, como a exemplo djf 
outros, comtinua firme e 
forte no ar. 0 "Ary"é brôn 
no rádio e televisão. Pra 
mim, o melhor de todos. 

Musical 

a* 

O programa Top Vídeo 
apresentado nas tardes de 
sábado, na TV Difusora, é 

uma boa opção para o 
público jovem. Excelentes 
clipes e bom papo do 
amigo Sheik. Mó Barato! 

Fraco 
Um novo programa 

musical estreiou 
recentemente na Rede 
Manchete. Chama-se j 
programa Edson Moura, 
gue é o nome do 
apresentador que também 
é prefeito de uma cidade 
do interior de São Paulo. 
O musical tem um 
excelente cenário e 
cantores de grandes 
sucessos, e vai ao ar aos 
damingos das 9h às llh. 
0 que não dá pra entender 
é como um programa que 
tem tudo para emplacar, 
tenha um apresentador 
tão fraco! Que pena! 

Recado 
Alô amigos da 

imprensa esse espaço é de 
vocês, mande fotos nome 
artistico, emissora e o que 
está fazendo no momento 
na comunicação; A 
píblicação é de graça!  

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal S 

REDE RECORD 

()6;0() Educacional Mec 
06:30 O Despertar da Fé 
08:00 Sto Culto em Seu lar 

09:00 Vida e Trabalho 
10:00 Desafio do Galo 

11:00 TV Casa Centro 

12:00 TV Mappin 

13:00 TV Casa Centro 
14:00 Gospeline 

15:00 Campeonato Alemão 

16:30 Campeonato Italiano 
18:30 Gol do Campeonato 

Italiano 

19:00 Campeonato Carioca 
21:00 Cine Record Especial 

23:00 Sessão de domingo 
00:30 Palavra de vida 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

i 

Seja mais um 

T>3 do 

Jornal lapital 

e fique por 

dentro das 

notícias mais 

quentes da 

região 

De 

segunda a 

sexta-feira 

ouve, na 

Rádio 

Capital 

AM, das 

16h00 às 

17h00, o 

programa 

Tribuna 

da 

Cidade, 

com 

Aurino 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

06:30 Programa Educativo 

07:00 Toque de Vida 

07:30 Grupo Imagem 

08:30 Campus 

09:00 Está Escrito 

09:30 Winspector 

10:00 TV Mappin 

10:55 Boletim Olímpico 

11:00 Brasil Feliz 

12:00 Sorteio Papa Tudo 

12:15 Futebol de Salão 

13:30 Grupo Imagem 

14:30 Super Heróis 

16:00 Voley 

18:00 Sessão Extra 

20:00 Programado Domingo 

21:55 Boletim Olímpico 

22:00 Hunter 

23:00 O Jogo do Poder 

23:30 Grupo Imagem 

00:30 Es{)aç<) Renascer Esjxxial 

01:30 Sala Vip 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Assista o 

programa 

Imperatriz 

Notícias às 

íShOO, pela TV 

Capital, Canal §, 

Rede Record 

Acompanhe 

todos os 

aoorteirienlos 

esportivos, 

aos 

domingos, 

das 9h às 

llh, na 

Rádio Capi- 

tal Am, no 

T .grama 

Lance Livre 

TV DiSusora 

Canal 7 

07:08 Palavra Viva 
07:10 Educativo 
07:30 Telesisan 
08:30 Siga Bem 

Caminhoneiro 
09:00 Bingão Domingão da 

Sorte 
10:00 Chuk Norris, O 

Homem da Lei 
11:00 O Renegado 

12:00 Abertura do 
programa Silvio 
Santos 

23:30 Sessão tias Dez 
01:15 SBT Esportes 

Para sua 

EIVI pRESA 

TER O 

füTURO 

CjARANlido, 

E pRECÍSO 

ANUNCÍAR 

no JornaI 

CapítaL 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV 

e 

& âAw 
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U Açailândia/Social Imperatriz, 03 de março de 1996 

ííí&z 

mm. 

por SORAYA LUIZA 

Açailândia está sempre em alta, com a sociedade participativa e 

fazendo da cidade, a melhor em matéria de divertimentos. Todos os 

finais de semana os clubes promovem festas, não deixando que 

Açailândia perca o brilho jovem e descontraído. Parabéns à 

sociedade açailandense 
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m % 11 

mm. 
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Jader Coelho (Brahma), Lúcia e Luiz (leia-se Filipeças) O casal José Egídio Quintal e Maria Creusa Quinta! 

Wmm 

mm 
mm mm m m 

4 

■ 

Vete Botelho e Luzia Botelho, distribuindo simpatia 
Da direita: Vildinora Melo (CVRD), Joel Falqueto e Rita Silveira 

m-. . 

mmBmmMsrn. 
mmmmm 
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Lucília Reis e Elson Santos: uma união regida a muitas felicidades Da esquerda: Maria de Jesus (Fermaco) Alda Vsconcelos, Anaelza Coelho e Lúcia 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Maisinhâo 

SAME 

Serviço de Assistência 

Médica Empro Tu, 

Planos de saúde p3 ciíipresas, 

í famílias e individuais. 4 
w , . ., . % 

Saúde e produto de primeiríssima 

necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1 750 (Gessiía) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia - Maranhão 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

e marketing que consiga 
escrever uma linha de notícia 
sobre a governadora Roseana 
Sarney? Onde está a chefe? 
Nesse episódio ficou muito 
claro a falta de articulação dos 
marqueteiros. Quem tiver 
qualquer notícia da 
governadora, é só ligar para 
723-2034 que será bem 
gratificado. Será o furo do ano. 
Desses que nem paparazzo 
consegue clicar. 

Lava 
Pratos 

O Quatrilho 
no Oscar 

O filme do clã dos 
Barretos, O Quatrilho, foi 
indicado para receber o Oscar 
de melhor filme estrangeiro. 
Será que vai dar para sentir o 
gostinho da vitória? Estamos 
torcendo. Até porque, a fita é 
de boa qualidade e os 
concorrentes não assustam. 
Vai dar Brasil. Pode anotar. 

Beira 
Rio 

coordenadora do programa do 
leite na Região Tocantiria, 
Raimunda Angélica, confirma 
a disposição de seu partido em 
apoiar o candidato do PMDB a 
prefeito, lldon Marques, que 
inclusive, estará presente na 
Convenção. 

Uilio 
Oliveira 

Candidato a candidato a 
prefeito pela Frente Ética, PT- 
PDT-PV, o sindicalista Uílio 
Oliveira marcou presença na 
mídia esta semana. Uma coisa 
é certa, o petistatem excelente 
discurso e deve ser muito bom 
de palanque. Coisa rara na 
esquerda local. 

Sebastião 
Madeira 

\ 

m © 

Não tem jeito. O assunto 
que vai predominar neste 
final de semana é o 
desmanche da Avenida Beira- 
Rio. O inspetor do Crea em 
Imperatriz, garanti1 que vai 
nomear duas comissões para 
apurar ou caso, o melhor, o 
descaso da obra. A avenida, 
ex-cartão postal da cidade, 
pode ser condenada pelo 
órgão técnico. 

PSL faz 
Convenção 

Hoje é dia do Partido 
Social Liberal fazer sua 
convenção municipal em 
Imperatriz. A festa aconieo* 
no éV. io Dorgivá; ■ inheiro 
d -í . 's f iados da sigla 
d ' - u do federal Nan 
Sousa, üc. iia reconduzir 
Raimunda Angélica à 
presidência tia agremiação. A 
presidente da sigla, e também 

O candidato do PSDB a 
prefeito de Imperatriz, 
Sebastião Madeira, está 
ultimando os preparativos para 
receber o ex-ministro Ciro 
Gomes, que vem aqui na 
terrinha para proferir palestra. 
Madeira deve estar empolgado 
com as águas de março. No 
final do mês ele coordena o IV 
Encontro da Bancada da 
Amazônia Legal. É o tucano 
voando alto. 

Governadora 
Roseana 

Agora já é demais. Vamos 
trabalhar meu povo, 
circulando, circulando. Será 
que existe um assessor 
palaciano da área de imprensa 

Hoje é dia lavar tudo que 
tem direito. O Carnaval I>ava- 
Pratos de João Lisboa deve 
reunir uma multidão na Praça 
do mercado na vizinha cidade. 
A promoção é do Sistema 
TucamPs de Comunicação, 
Sistema Nativa e Prefeitura 
Municipal. Raimundo Cabeludo 
está careca de felicidade. Meio 
mundo de gente lotando a 
praça Confira. 

PRP 
rachadinho 

O que será que o PRP vai 
fazer na sucessão municipal? Os 
vereadores Inís Carlos Noleto 
e Joel Costa são unânimes em 
afirmar que a sigla vai apoiar 
lldon Marques para prefeito de 
Imperatriz. Mas o vice- 
presidente municipal do PRP e 
ex-candidato a deputado 
estadual, Clélio Silveira, não 
quer o apoio do partido a lldon 
Marques. Qual a opinião que 
vai prevalecer? Clélio vai 
deixar o PRP ou o partido vai 
com Fiquene? Com a palavra, 
os líderes da agremiação 
política. 

José 
Filho 

O jornalista José Filho disse 
que não será mais candidato a 
vereador pelo PMDB. Ele 
agradeceu a lembraça de seu 
nome pelos companheiros de 
partido, mas avisa que está 
preocupado em crescer a 
Igreja Batista Nacional do 
Conjunto Vitória. 

Ondas Curtas 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Chamem o Sherlock Holmes. O mistério paira sobre a Câmara. 

Salgado Filho diz uma coisa. Simplício Zuza fala outra. 

Quem é que manda na Casa de Dorgival Pinheiro de Sousa? 

Eu é que não sou! 

Tem mais boquinha da garrafa, hoje em João Lisboa. Haja ralação. 

O delegado Oliveira da PF passa de ano hoje. Parabéns. 

O mágico emplaca Agostinho Noleto com facilidade. I 

Um simples toque no condão e pronto. Agostinho será interventor. 

Todo o vizinho Tocantins, soma 970.155 habitantes. 

Meu amigo, é muito difícil ler três livros ao mesmo tempo. 

João Vítor confírmadíssimo. Começa amanhã. 

PPR vai duelar cm São Luís. Uns vão de Jackson Lago, outros de Juarez Medeiros. 

Na dança dos vices, a semana foi fraca no assunto. 

O negócio é definir as chapas no apagar das luzes. 

O Quatrilho. Quatro pessoas e um Oscar. Segura o bicho. 

Imperatriz pegando fogo. Está chegando 31 de março. 

Dia 01 de abril será o dia da verdade. Ou da mentira? Veremos. 

A Banda Ética está se fortalecendo. 

A outra banda está se desmanchando. 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações crVt- '" mpregados e empregadores. 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Ven:'^ esta a disposição dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR-010-Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA ■ Fone: 723-3444 

quem sera o proximo 

interventor de Imperatriz? 

■5* 



Tendência/Debate Imperatriz, 03 de março de 1996 

O sono da primavera 

Da revista Fonte de Luz 

O sono cia madrugada é 
gostoso e custa-nos 
abandonar o leito. É quando 
compreendemos realmente 
o significado da expressão 
"O sono da primavera 
desconhece o raiar do sol". 

Nada se compara à 
satisfação de termos tido um 
sono profundo e reparador. 
Entretanto, existem pessoas 
que não dormem há trinta 
anos e outras que sofrem de 
uma psicose cuja 
característica é a alternância 
de períodos de agitação e de 
depressão. Quando no 
período agitado, ficam sem 
dormir durante dias sem 
sentir qualquer problemas. 

ü recorde de tempo 
passado em virgília por uma 

pessoa normal foi 
conquistado por um jovem 
americano de 17 anos: foram 
onze dias, ou seja, 264 horas 
e 12 minutos sem dormir. 
Este foi o resultado de uma 
experiência internacional, 
como acontece com o jejum 
programado. Normalmente, 

nomalmente quando a 
pessoa não dorme durante 
três dias, torna-se irritadiça 
e passa a ter alucinações 
auditivas ou visuais. 

Se não dorme durante 
quatro dias, começa a 
apresentar sintomas 
neuróticos como a mania de 
perseguição. Mas todos 
psses problemas 
desaparecem com apenas 
um sono profundo. Por isso, 
as pessoas acreditam que o 
sono tem o poder de 
eliminar o cansaço físico e 
mental. 

Mas, afinal, quantas 
horas de sono o homem 
necessita realmente? 
Segundo pesquisa realizada 
pela NI1K em 1985, o 
período médio de sono dos 
japoneses é de 7 horas 43 

minutos, mas quando se 
trata de homens de negócio, 
0 sono médio é de 7 horas e 
1 minuto. 

Existe, porém, a teoria de 
que o homem moderno 
pode dormir meno, porque 
"o sono humano é resquício 
do progresso de evolução". 

Segundo esta teoria, todo 
ser vivo é obrigado a 
desprender energia na 
obtenção de alimentos (para 
manter sua vida) e na 
atividade sexual (para 
perpetuar a espécie). Todas 
as outras atividades 
consomem apenas energia 
para fins inúteis, além de 
aumentar o prestígio de se 
tornar alvo de predador 
natural. Por isso, foi 
implantado no organismo 
um "relógio fisiológico" que 
faz com que ele durma nos 
períodos considerados de 
risco. Mas nestes tempos 
modernos, em que não 
existe predador natural, não 
haveria mais necessidade de 
oito horas diárias de sono. 

Existem realmente entre 
os empresários, pessoas que 

mantém ativas e sadias mas 
do que pessoas comuns, 
dormindo apenas três ou 
quatro horas por dia. Isto 
nos faz pensar que existem 
ainda muitas coisas a serem 
exclarecidas com relação ao 
sono. 

Normalmente, quando 

Jet Motors 

Com. e Ind Ltda 

BR-010, KM 1350 AO LADO DA TOCAUTO. FONE: 723-1122 

VEJA OUE 

Ponha 

esta 

chinesa 

no seu 

caminho. 

R 
:5>: 

3 X 1.235,00 

5 X 782,00 

3 X 1.000,00 

5 X 633,00 

dormimos pouco, a 
sonolência persiste após 
despertar. Por isso, 
pensamos que o cansaço 
permanece quando não 
dormimos o suficiente. 
Entretanto, segundo os 
últimos estudos, a 
sonolência e o cansaço que 
sentimos ao acordar não tem 
nada a ver com a quantidade 
de horas dormidas, e sim 
com a "fase do sono" em que 
despertamos. 

O sono possui duas fases: 
a chamada fase REM 
(abreviatura de Rapid Eye 
Moviment) quando os olhos 
se movimentam 
rapidamente, e a fase NON 
REM. No momento em que 
a pessoa adormece, o 
cérebro emite as chamadas 
ondas alfa, que depois se 
desorganizam, entrando o 
sono na fase NON REM. 

O sono NON REM divide- 
se em quatro estágios, de 
acordo com as 
características das ondas 
cerebrais. O primeiro 
estágio leva de dois a três 
mihulos logo após o 

adormecimento. Tanto o 
segundo como o terceiro 
estágio duram vinte minutos. 
O último estágio, 
considerado o mais profundo 
dos sonos, pode durar de três 
a cinqüenta minutos. Depois 
vem o sono REM, que dura 
vinte minutos 
aproximadamente, após o 
que volta a ocorrer o sono 
NON REM. Todos nós 
repetimos estas duas fases 
durante todo o período do 
sono. 

O despertar é lépido e 
agradável quando ocorre 
após o término do sono 
REM. Mesmo com poucas 
horas de sono, a pessoa 
desperta com muito boa 
disposição. Mas quando é 
obrigado a acordar no 
terceiro ou quarto estágio do 
sono NON REM, a pessoa 
permanece sonolenta mesmo 
após ter dormido longas 
horas. E importante 
observar, também, que a 
sonolência ao despertar 
desaparece rapidamente 
quando a pessoa está 
disposta a entrenlar os 

desafios da programação 
deste dia. Quando está 
abatida mentalmente, a 
sonolência custa a 
desaparecer. 

As horas do sono têm 
relação com a personalidade 
da pessoa. Quem está 
sempre preocupada ou 
insatisfeita tende a ter longas 
horas de sono. A pessoa 
extrovertida, alegre, com 
grande autoconfiança, tende 
a dormir menos. 

Observa-se também que o 
sono da pessoa é mais longo 
quando ela está muito 
estressada, e mais curta 
quando tudo lhe corre 
favoravelmente. 

Existe muita variação 
individual quanto à duração 
adequada do sono. mas é 
certo que ele proporciona 
uma pausa para descanso do 
nosso rítimo de vida e nos 
fornece a vitalidade 
necessária para vivermos o 
dia de amanhã. 
Agradecemos ao sono 
tranqüilo de cada noil^- 
esperando sempre u.. 
despertar agradavel. 

QUANDO VOCÊ 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

3 X 870,00 

5 X 550,00 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADOATÉ 

36 MESES, OU 

LEASING DE 24, 

36E42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DJ 

^FABRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

r 
í 

ii 

Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 
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Ligue 122-1245 e 

faça a assinatura do Seu 

Líder Diário. 
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Gelesc ganha produtividade 

Fornecimento de energia em Santa Catarina reduzirá custos operacionais 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Caixa-preta 
retirada 

Especialistas americanos 
retiraram de dois mil metros 
de profundidade a caixa- 
preta do Boing-7íj7 que caiu 
no Oceano Atlântico 
matando as 189 pessoas a 
bordo, próximo à República 
Dominicana, no último dia (i. 
A caixa-preta pode indicar a 
causa do acidente. 

Novos 
lances 

Uma pesquisa 
encomendada pela Repsi ao 
IBOPE mostra que 88% das 
pessoas que viram o 
comercial comparativo dos 
refrigerantes Coca e Pepsi 
com os macaquinhos 
gostaram do anúncio. 

A maioria dos 
entrevistados (56%) 
consumidor de Coca Cola e 
72% não consideraram a 
campanha ofensiva. 

Começou o dgamento 
da Pepsi, acusa»li pela Coca 
de utilizar uma yblicidade 
sem ética na éç.vê. no 
Conselho de R fiação 
Publicitária (Conar 

Querendo 
reajuste J5 

A senadora Júnia wraHse 
(MG), líder do PDT garantiu 
que a Lei ng 7.706, de 21 de 
dezembro de 1988, estipula 
janeiro como data-base do 
fu nc i o n ali s mo públi c o 
federal e, portaido, o 
governo deve reajustar os 
salários dos servidores 
neste mês 

"Fizemos um 
levantamento profundo e 
constatamos que o artigo 
que trata da data-base não foi 
revogado por nenhuma 
outra lei", afirmou Júnia. 
conclamando o presidente 
da República a conceder o 
reajuste. 

Irritados 
com viagem 

Irritados com o fato de o 
ministro Nelson Jobim, da 
Justiça, ter ido ao Rio a 
convite do oposicionista 

% 

Miro Teixeira, vários 
parlamentares governistas 
espalharam queixas pelas 
mesas do café do Senado. 

Uma delas é ameaça: 
"agora, quando ele quiser 
votos, que os peça ao Miro". 

Fazendo 
sucesso 

Fez sucesso em Viena 
uma notícia de tevê sobre a 
homenagem da Imperatriz 
Leopoldinense à princesa 
Leopoldina, que, 
lembremos, era austríaca. 

Foi divulgada em horário 
nobre e provocou enorme 
curiosidade. Alai ponto que 
o Itamaraty acabou sendo 
acionado pelos austríacos 
para conseguir à fita do 
desfile da escola. Ela será 
exibida, agora, em vários 
pontos da Áustria. 

Defendendo 
pagamento 

O senador Sebastião 
Rocha (PDT-AP) afirmou 
que os ministros da 
Administração e da 
Fazenda, Bresser Pereira e 
Pedro Malan, não 
cumpriram ato presidencial 
que determina o pagamento 
dos servidores dos ex- 
territórios do Amapá e 
Roraima via depósito direto 
em conta bancária. 

Rocha advertiu que o 
decreto é do início de 
dezembro e modificou a 
forma de pagamento 
anterior, em que aqueles 
funcionários federais eram 
pagos através de repasses 
feitos pela União aos 
governos dos estados. 

índio quer índio 
Os índios da reserva 

Ibirana, no Estado de Santa 
Catarina, invadiram a sede 
da Funai, em Curitiba. 
Exigem a nomeação de um 
índio para administrar o 
órgão na capital do Paraná. 
Os índios protestam contra 
a transferência da jurisdição 
da reserva de Chapecó 
(SC) para Curitiba. 

Dr. Rodrigues 

ís e mentais Doenças r^-vc. 

Ah de segunda a sexta-feira, 

das 14fi00 às 18h00 

Atendemos UNIMED 

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

por Emerson Ken Fujioka 
Da Agência Estado 

Oito engenheiros da 
Centrais Elétricas de Santa 
Catarina (Celesc) estiveram 
duranle as duas primeiras 
semanas de fevereiro no ABB 
InstHute — centro de 
tecnologia da ABB — 
recebendo treinamento do 
novo software que será usado 
no sistema elétrico do Estado. 

Essa parceria permitirá que 
o Sisiema Digital de 
Supervisão e Coontrole 

(SDSC) seja feito de uma 
maneira totalmente 
personalizada e moldada aos 
interesses da concessionária. 

O SDSC trará para a Celesc, 
a partir de 1996, a redução de 
redução das conseqüências de 
blecaute e grandes 
pertubações. 

O novo sistema, fornecido 
pela área de Transmissão e 
TMstribuiçào de Energia da 
ABB, terá 48 subestações, 
totalmente automatizadas, 
cobrindo 10 mil pontos no 
Estado catarinense com 

supervisão e controle à 
distância. 

Central de Operação 
O SDSC terá uma Central 

de Operação do Sistema 
(COS), que possuirá, como 
principal função, supervisionar 
o sistema elétrico como um 
todo, além de comunicar-se 
com o mainframe da Celesc 
por onde haverá a 
transferência de informações 
referentes ao sistema elétrico. 

Presença de engenheiros 
O COS será desenvolvido 

na ABB Suécia, com a 

presença de dois engenheiros 
da Celesc. "Esse tipo de 
procedimento é inusitado em 
nossa área", comemorou João 
Valter, administrador de 
projetos daTD/RPS. Edvaldo 
Mendonça, engenheir 
responsável pe 
fornecimento, também irá para 
a Suécia, com a missão de 
aprender a tecnologia de 
desenvolvimento para a 
elaboração das duas Centrais 
de Operação de Área (COAs), 
que fazem parte do sistema 
projetado. 

Policial se recupera de coma 

Gary Dockery, 39 anos, levou um tiro na cabeça de um homem 

bêbado quando estava em serviço, em 1988. Ele 

se recupera bem de uma operação para extrair líquido dos pulmões 

porPatricky Win 
Da Agência Reuter 

Um policial do Tennesse, 
nos Estados Unidos, acordou 
de ura estado de coma 
semelhante ao coma de sele 
anos e imediatamente 
reconheceu seus filhos. 

Gary Dockery, 39 anos, 

recebeu um tiro na cabeça 
quando estava em serviço, em 
•setembro de 1988, de um 
homem que estava bêbado. 

O estado clínico em que 
estava é chamado 
semicomatose. Dockery podia 
apenas fazer alguns 
movi itientos involuntários. 

Quando acordou, sua irmã 

disse: "sou sua irmã", e el^ 
respondeu: "eu sei". "Você está 
falando", disse ela. "Claro", 
disse Dockery. 

Foi extraído líquidos dos 
pulmões dele, devido a uma 
pneumonia. Dockery se 
recupera bem da operação. 

Os médicos temiam que ele 
não acordasse da anestesia 

.geral. 
- "A primeira causa (da 
recuperação do policial após 
sete anos em coma) é 

intervenção divina. A segunda 
é que o cérebro humano é um 
computador que trabalha para 
reparar a si próprio", disse o 
neurologista que cuidou de 
Dockery. 

Policiais são condenados 

Foram as primeiras condenações após as 

denúncias do ex-informante da Polícia Civil conhecido 

por Zezinho do Ouro. Investigador e agente policial foram condenado 

por Florestan Figueiras 
Da Agência Estado 

O investigado'- Sérgio 
Rolnic e o agente policial 
Cláudio Mendes Saturnino, 
do Depatri (Departamento 
de Investigáções sobre 
Crimes Patrimoniais) foram 
condenados a oito anos e 
seis meses de prisão. 

acusados de roubar carga de 
sapatos. 

A sentença foi dada pela 
juíza Daniela Martins de 
Castro Mariani, da 3° Vara 
Criminal de Garulhos, 
Grande São Paulo. 

A investigação começou 
após denúncia feita por José 
Gonzaga Moreira, o "Zezinho 
do Ouro". 

A juíza não concedeu aos 
policiais o direito de recorrer 
da setença em liberdade e 
aplicou pena de perda da 
função pública. Eles estão 
presos no 91° DP. 

Segundo o processo, 
Rolnic e Saturnino foram 
surpreendidos no dia 2 de 
agosto de 94 por policiais em 
um posto da via Dutra. 

Eles estavam passan 
carga de sapatos roubac! 
Transportadora Ramm ; 
outro veículo. 

Eles alegaram aos PM.-, 
que estavam apreendendo a 
carga e acusaram o 
motorista Sérgio Liks, > 
anos, era refém deles, como 
autor e que o haviam 
prendido. 

F azendo confusão 

Real e virtual se chocam numa tentativa de diminuir o índice de violência 

por Vicente Patrus 
Da Agência Estado 

Entrando na onda da 
modern: Jade, "Assassino 
Virtual", que acaba de estreiar 
no Brasil, se passa em 1999. 

A polícia treina seus 
agentes com um simulador em 
realidade virtual. 

O computador, por sua vez, 
criou o bandido virtual Sid 6.7 
(Russel Crowe) misturando 
características de vários 
criminosos. 

Entram em cena, o ex- 
policial Parker Barnes (Denzel 
Washington), selecionado para 
testar o programa enfrentando 

o bandido. 
Seu interesse aumenta 

quando ele descobre que um 
dos componentes da 
personalidade de Sid é o 
psicopata responsável pela 
morte de sua família. 

E lá vem caçada... Barnes 
persegue o assassino, que 
rompe a barreira da realidade 
virtual e escapa para o mundo 
real. 

Com muitos efeitos 
especiais de violência, o filme 
fica comprometido pelo 
absurdo da história e pela 
confusão entre o real e o 
virtual, em que o espectador 
acaba se perdendo. 

O filme foi produzido em 
1995 e é de Brett Leonard. 

Ainda tem no elenco: Kelly 
Lynch e Russel Crowe. 
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Da renda de R$ 16.820,00, 
na última quarta-feira, em 
Salvador, o Maranhão 
recebeu pouco mais de R$ 3 
mil. Esse dinheiro não foi 
suficiente para cobrir as 
despesas de hospedagem no 
Hotel Baiamar, onde ficou 
alojada a delegação 
atleticana. 

Segundo o presidente 
França Dias, que foi 
comandando o time até a 
capital baiana, o Maranhão só 
não teve prejuízo na Copa do 
Brasil porque conseguiu 
alguns patrocínios 
importantes, que deram para 
pagar as despesas de viagem. 

A comitiva do tricampeão 
maranhense retornou na 
madrugada de sexta-feira 
passada, e logo em seguida 
os jogadores foram liberados, 
com ordem de apresentação 
na terça-feira próxima. 

Do time que disputou a 
Copa do Brasil, o MAC não 
poderá se utilizar de alguns 

recebe apenas R$ 3 mil 

jogadores, que serão 
devolvidos aos seus clubes 
de origem, como os goleiros 
Ronilson e Raul. o atacante 
Alessandro e o zagueiro 
Toninho. "O interesse seria 
manter esses jogadores no 
Maranhão, o que não será 
possível pelo compromisso 
que temos de devolvê-los a 
Sampaio e Moto. donos dos 
seus passes". 

Também os jogadores 
Arilson e João Melo não 
pertencem ao Maranhão, 
porém, os dirigentes 
maqueanos têm planos para 
mantê-los no Parque Valério 
Monteiro. 

O presidente França Dias 
informou que tentará 
negociar o passe de Arilson 
com o Bacabal em troca das 
liberações dos jogadores 
Oliveira Sobrinho, Roberto e 
Cabecinha. "Junto ao 
Americano, vamos acertar a 
liberação do atacante João 
Melo", concluiu o cartola. 
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foi Jono Melo püssn pelo lateral Dedimar. jovem um dos destaques no Barradão 

9 times vão disputar estadua) 

por Jaldene Nunes 
Da Diretoria de Redação 

ünico time profissional da 
cidade fica de fora do certame 
por falta de apoio do 
empresariado local 

Embora alguns clubes, 
como Sampaio e Maranhão 
ainda insistam no adiamento 
só para o mês de maio, a 
Federação Maranhense de 
Futebol praticamente 
confirmou para o próximo dia 
7 de abril o início do 
campeonato regional de 1996. 

Além da data do dia 7 de 
abril para a largada, a FMF 
definiu que o campeonato terá 
mesmo a participação de nove 
times, sendo quatro da capital 
e cinco do interior do Estado. 
Sampaio e Maranhão, que 
estavam indecisos, garantiram 
que vão jogar o certame, junto 
com Moto e Expressinho, 
representando São Luís. Os 
outros participantes são 
Coroatá, de Coroatá; 
Caxiense, de Caxias; Codó, de 
Codó; Bacabal, de F>acabai; e 
Americano, de Olho d'Água 
das Cunhãs. 

As novidades ficam por 
conta do Codó, que entrará no 
campeonato pela primeira vez, 
e do Amerciano, que 
reaparece, agora, 
representando Olho d'Água 
das Cunhãs. O Expressinho, 
que tinha sido rebaixado, 
permanecerá na primeira 
divisão, pela impossibilidade 
de ser emplantada, este ano, a 
segunda divisão. 

A forma de disputa do 
campeonato é que ainda não 
está totalmente definida, bem 
assim como a a sua duração. 
Os clubes da capital defendem 
um campeonato indo até 20 de 
dezembro, com jogos somente 
aos domingos. De acordo com 
a proposta, nas fases iniciais 
dos dois primeiros turnos, o 
campeonato seria dividido em 
duas chaves, uma da capital e 
outra do interior. O confronto 
capital x interior só 
aconteceria nas finais dos 
turnos e no turno final, já com 
o número de clubes reduzidos. 

A FMF e os clubes do 
interior defendem um 
campeonato com três turnos, 
sendo os dois primeiros de ida 

e volta, com todos jogando 
contra todos. Cada turno 
apresentaria um campeão e 
um vice-campeão para que no 
final o título da temporada seja 
disputado num quadrangular. 

Clubes e Federação 
Maranhense de Futebol, que 
fizeram uma boa reunião, 
quinta-feira passada, voltam a 
discutir o campeonato no 
próximo dia 16, quando sairá 
a definição. 

Corínthians está definido 

por Deividi dos Santos 
Da Editoria de Espote 

André Santos será o lateraL 
< 1 ireití > do C< míithians n<) clássia) 
deste domingo com o Palmeiras, 
em Presidente Prudente. O 
técnico Eduardo Amorim estava 
em dúvida entre ele e Edinam, 

mas acabou preferindo o jovem 
jogador, revelado}x-las divisões de 
base do clube e que já atuou na 
|X)sição, em substituição a Carlos 
Roberto, que será deslocado para 
a lateral esquerda, na vaga de 
Silvinho, suspenso. 

I jeônidas, que estava ameaçado 
de não jogar por estar sem 

contrato, fez um acordo e 
também garantiu sua escalação. 
Com isto, Eduardo definiu a 
equipe que já vai contar com a 
volta de Zé Elias ao meiocamfx), 
fazendo dupla com Júlio César, 
que substitui Bernardo, 
suspenso, e a estréia de 
Dxmardo no ataque. 

ATENÇAO! escolar e turismo 

SÂO LUCAS 

NAO PERCA A 
OPORTUNIDADE DE 
CONHECER O MELHOR 
TRANSPORTE ESCOLAR E 
TURÍSTICO DE IMPERATRIZ. 

TRABALHAMOS COM 
MICRO ÔNIBUS "TOPIC", AR CONDICIONADO, SOM 
AMBIENTE, ASSISTÊNCIA MÉDICA, SERVIÇO DE 

ORDO (água e refrigerante) E MOTORISTA 
! UALIFICADO. 

A NOSSA PREOCUPAÇÃO É O CONFORTO, 
ECURANÇA E A TRANQÜILIDADE DO SEU FILHO E 

fODA SUA FAMÍLIA. 
ESPERAMOS O SEU CONTATO PELO FONE: 721- 

l 7874 OU 977-1330, TRATAR COM JÚLIO CÉSAR. 
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Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS 

Rua Luís Domingues, n0 1206 fone 721-1077   

Direto, objetivo e corajoso. Rssim é Orlando Menezes, que 

oomoncb de segundo o sextofeira, o programo Cidade 

Alerta, dos 13h00 às 15h30, pelo TV Cidade. 

A vordade nua e crua, doa a quem doer. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

Confira alguns flashs dos bons momentos de pura alegria e diversão dos^ 

baixinhos, no Carnaval/96, que contou com a graça e a beleza da star 

da garotada, Polyanna e suas Baby Cats, que estão sempre presente nos 

eventos //soft// da city. Vale ressaltar, que elas têm realizado um belo 

trabalho para as crianças da imperosa e cidades vizinhas. 
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O trio Mara, Polyanna e Edilene, cai na folia no 
Carnabaixinhos do Juçara Clube 

Um dose de Polyanna e suas Baby Cats 

Aniversariando 

0 maridão Oliveira e o filhote Thiago. Que Deus 

ilumine seus caminhos... Felicidades! 

Aniversariou ontem 

... A gatinha Natália, filha do casal Jane e Sérgio 
(Chaparral). 

... 0 empresário Wilson Maia e seu filho Gustavo. 
Aguardem flashs. 

m 

Polyanna solta a voz no matinê do Clube Tocantins, 
acompanhada pela banda Bossa Show 
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Seios 

Massagens diárias que fazem milagres 

Usar sutiã e praticar exercícios é fundamental. Mas cinco preciosos 

minutos diários de massagens também fazem maravilhas pelos seios. 

nenhum prejuízo a forma e à rigidez dos 

seios. Pelo contrário: o ato de sugar, 

executado pelo bebê, é um ótimo exercício. 

No dia-a-dia o ideal é reservar de cinco a 

dez minutos diários antes do banho para 

cuidar dos seios. As massagens devem -ser 

repetidas 10 vezes ao dia. 

MWmm   ... . ml 

A massagem ajuda a tonificar os seios 

por Eva Rodrigues 
Esteticista 

Seios firmes, bonitos e hidratados depedem 

de cuidados constantes. E quanto mais cedo 

você começar, melhor. Antes de mais nada, é 

bom saber que, para ter seios firmes, o 

principal é trabalhar os músculos peitorais 

com exercícios. Todo o resto, como massagens 

e máscaras enrijecedoras, funciona como 

complemento. O uso do sutiã é indicado 

durante o dia, mas à noite o ideal é deixar os 

seios livres, permitindo que os músculos se 

movimentem. Isso porque, enquanto os seios 

estão apoiados pelo sutiã, os músculos ficam 

inertes. 

Mas além de fortalecer os peitorais, as 

próprias glândulas devem ser estimuladas 

para evitar acúmulo de líquido intersticial 

(entre o tecido mamário). A estimulaçâo 

melhora a irrigação sagüínea, revitalizando o 

tecido. E ao contrário do que a maioria das 

pessoas pensa, a amamentação não traz 

1^ 

1- 

Com uma toalha de mão felpuda 

(dobrada em quatro) você começa a 

massagear desde a base até o mamilo, 

em movimento circulares de fora para 

dentro. O mamilo deve ser friccionado 

(principalmente no período da gestação, 

para evitar rachaduras e dores durante a 

amamentação). 

Assista todos os sábados, a partir das 20:15hs pela \\ Capital Canal 5, 

o programa Cidade Agora, onde âo discutidos temas polêmicos e atuais, 

sobre a política de nossc cidude e do Estado, com a participação popular. 

Apresentação: Conor Tarias  
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Requinte e personalidade 

O menor dos Lancia chega com um festival de opções, a começar pelas 112 cores da carroceria 

De 

Cama 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Mostrando 
futuro 

Dois protótipos alemães 
que deverão entrar em 
produção proximamente 
foram apresentados no último 
salão de Tóquio. A 
Volkswagen mostrou as 
formas definitivas do Concept 
1, o sucessor do Fusca, 
apresentado como protótipo 
em 1994 e que deverá entrar 
em produção em 1998. 

0 Fusca do futuro tem 
pára-choques integrados à 
carroceria, barras protetoras 
laterais, air bags na frente e 
sistema ABS nos freios. 

Com três portas 4,06 m de 
comprimento, ficou mais 
longo e mais largo que o 
protótipo anterior, para 
melhorar a hábilitabilidade de 
quatro ocupantes. 

Outra atração alemã em 
Tóquio foi o protótipo do 
conversível Audi ITS, 
derivado do cupê que foi 
apresentado com destaque no 
último Salão de Frankfurt e 
deverá entrar em produção no 
final do ano. Equipado com 
motor 1.8 turbo de cinco 
válvulas por cilindro e 210 cv 
de potência, o TTS atinge 240 
km/b em 6 segundos, 
segundo a Audi. 

Ganhando 
motor 

Este ano a picape Ford 
F1000 está chegando da 
Argentina com mais força, 
graças ao novo motor 4.9 a 
gasolina importado dos 
Estados Unidos, onde equipa 
a similar F1500 — veículo 
mais vendido naquele País há 
13 anos e que acaba de ser 
inteiramente remodelado, 
ganhando formas 
arredondadas para o modelo 
1997, que já começa a ser 
vendido. 

A Ford informa que, com o 
novo motor, que rende 148 
cavalos â 3.500 rpm e tem 
injeção eletrônica multiponto 
como a da Explorer 95, a 
F1000 atinge 170 km/h. 
acelera de 0 a 100 km/h em 
14,5 segundos e registra 
consumos médios de 6,2 km/ 
litro na cidade e 9,3 km/h na 
estrada. 

A caixa de transmissão 
também é nova, toda de 
alumínio e fabricada pela 
n izda. O equipamento de 

rie inclui direção 
dráulica, regulagem de 

Itura do banco do motorista, 
)rta-objetos nas portas. 

janela traseira corrediça e 
eixo traseiro antiderrapante. 

Bravo 
cresce 

Está em fase adiantada de 
testes na Itália um modelo 
três volumes derivado da 
dupla Fiat Bravo/Brava, 
vencedora do título de Carro 
do Ano 1996 na Europa e que 
futuramente poderá ser 
produzida no Brasil. 

O novo sedã em 
desenvolvimento é por 
enquanto chamado pelo 
codinome Fiat 185. 

Brava 
vence 

A revista francesa 
L'Aut() m ohile c o m paro u 
quatro compactos equipados 
com motor 1.9 diesel: Renault 
Mégane, Fiat Brava, Peugeot 
306 e Golg. 

Os desempenhos dos 
quatro são semelhantes, mas 
a comodidade e o preço 
inferior do novo Fiat fizeram 
a diferença. 

Kartódromos, 
a nova mania 

Além das dezoito pistas da 
capital paulista, os 
aficionados pela velocidade já 
têm à disposição 
kartódromos fechados em 
Campinas, Ribeirão Preto e 
Araraquara, no interior do 
Estado. 

A nova mania é estimulada 
pela perspectiva de rápido 
retorno do investimento, 
calculada em apenas um ano. 

Profissão: 
desafiar o perigo 

Muitos dizem que é 
loucura, mas ele segue 
desafiando o perigo. O piloto- 
dublê Ciro Baumann tentou 
pela 13° vez realizar o 
"tuneau", uma difícil 
acrobacia onde o carro dá 
uma volta completa sobre o 
eixo longitudinal, após 
ultrapassar uma rampa de 
lançamento. 

"Este é o malabarismo 
mais desafiante", explica o 
piloto. A tentativa aconteceu 
no antigo retáo do 
Autódromo de Interlagos, em 
dezembro, e por pouco não 
foi um sucesso. O carro deu 
um giro de 270°, tocando o 
chão com a lateral do 
passageiro. Depois do salto, 
o carro ficou completamente 
destruído e Baumann não 
sofreu um único arranhão. 
"Em breve, tentarei de novo", 
arrematou o piloto. 
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Oríginialidnde no painel: instrumentos no meio, portn-objetos à esquerda e revestimento de tecido 

por Adilson Augusto 
Jornalista 

Bonito, sem dúvida. 
Requintado, como não poderia 

deixar de ser o modelo de uma 
marca de luxo, ainda que o 
menor deles. Contudo, as 
palavras que definem melhor o 
Ixincia Y são outras: ambição 

e personalidade. Vejamos por 
que: que tal um carro do 
comprimento aproximado do 
Uno que é oferecido em nada 
menos que 112 cores de 

carroceria? Que tem quatro 
opções de revestimento 
interno em 14 cores? Que pode 
ser equipado com 22 opcionais 
e oferece 134 acessórios 
exclusivos? São três ainda as 
opções de acabamento, duas as 
de motorização e três as de 
câmbio. 

Toda essa inédita variedade, 
que naturalmente st1 desdobra 
numa infinidade de 
combinações, tem o objetivo 
de permitir que a pessoa 
encomende, como se fosse sob 
medida, um carro realmente 
personalizado. E 
personalidade é o que não falta 
ao Y (tpsilon, mais uma letra 
grega a batizar um modelo 
Lancia), com suas linhas 
contínuas, harmonicamente 
integradas e baseadas em 
elipses, tanto externa como 
internamente. Numa época em 
que se diz que os carros 
estariam cada vez mais 
parecidos, este se impõe com 
uma aparência inconfundível, 
sem similiar. 

Renovando originalidade 

por Adailson Augusto 

O interior renova o impacto 
da originalidade e da beleza 
das linhas em arcos. A 
surpresa com a amplitude e 
elegância do ambiente, os 
bancos revestidos de couro e, 
sobretudo, o inusitado painel, 
com aplicações de tecido e o 

quadro de instrumentos posto 
no centro: uma solução que, 
além de não atrapalhar a 
leitura (até facilita, segundo a 
í.ancia), libera espaço para o 
amplo porta-objetos que 
percorre toda a extensão e até 
inclui um eompartimento 
atrás do volante. 

Pequeno mais ambicioso, o 

Y é claramente inovador em 
sua categoria. Veio não só 
substituir o Y 10. um bem 
sucedido antecessor lançado 
em 1985 com a marca 
Autobianchi. Ao ser lançado 
pelo mais prestigiado selo 
I^ancia, fixa um patamar de 
requinte inédito na faixa dos 
pequenos. Para se ter uma 

idéia, dos três níveis de 
acabamento, mesmo o mais 
simples (LE) já vem com pára- 
choques na cor da carroceria 
e vidros elétricos. Os outros 
níveis (LS e LX) acrescentam 
uma série de comodidades de 
série, além de um 
substancioso pacote de 
opcionais. 

Rápido desenvolvimento 

por Adilson Augusto 

Desenvolvido em apenas 
26 meses a partir de uma 
plataforma do Punto 
encurtada em 8 cm e 
ligeiramente alargada, o Y 
tem carroceria de duas 
portas e mede 3,72 m (30 cm 
mais longo que o Y 10). Os 
motores são fire 1.2 de 60 cv 
já usado numa versão do 
Punto e o avançado 1.4 de 
três válvulas por cilindro e 
80 cv. adotado no Bravo/ 
Brava e que gera 90% do 
torque a apenas 2.200 rpm. 
O 1.2 proporciona uma 
velocidade de 160 km/h e o 
1.4 leva o compacto Rmcia 
a 170 km/h. Enquanto o 
câmbio básico de 5 marchas 
serve a ambos, há duas 
opções de transmissão para 
o motor 1.2: um mecânico de 
6 marchas e um automático 
de variação contínua 
(EVCT), que proporciona 
relações infinitas de marcha. 

A segurança é garantida 
por itens como cintos com 
dispositivo pré-tensionador 
(para segurar bem o corpo 
nas desacelerações), barras 
protetoras nas laterais e 
atrás do banco traseiro, o 
volante deformável para 
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Interior: um ambiente luxuoso, onde o estilo é coerente com o exterior e o espaço surpreendente 

absorver impactos e 
interruptor do sistema de 
combustível para prevenir 
incêndio em caso de 
choque. A lista de opcionais 
inclui air bag, regulagens 
lombar e de altura no banco 
do motorista, direção 
hidráulica, retrovisores 
externos com 
desembaraçador, pneus 
largos, revestimento de 
couro (tudo isso é de série 

no LX), sistema ABS nos 
freios, ar-condi cio nado, 
rádio, faróis de neblina e 
teto solar elétrico. 

A inovadora oferta da 
incrível gama de cores, feita 
por um sistema chamado 
Kaleidos (palavra grega da 
qual deriva caleidoscópio), 
permite ao cliente escolher, 
além de 12 cores básicas, 
outras 100 opcionais — sem 
retardo algum na entrega, 

garante a montadora. Feita 
a escolha, a pessoa recebe 
um carrinho em escala 1:25, 
na tonalidade escolhida, e 
ainda tem três semanas para 
apreciá-lo e, eventualmente, 
mudar de idéia. 

Para informações 
completas, inclusive 
opiniões sobre o carro, ele 
conta com endereço na r ■ i; 
Internet de comr 
http://wwv-' .ay.com. 

O Jornal Capitai - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

Utfue 738-1345 
■ 
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Entidades comemoram dia da Mulhe i 

Controvérsia 

por Jaldene Nunes 

PROMESSA DE BENEFÍCIOS 
Em 1994, o então ex-prefeito Davi Alves Silva^ rjuando 

da sua campanha à Câmara Federal, fez uma visita de base 
ao Município de Bacabal-MA. 

Lá, com o intuito de conseguir votos, e em meio a um 
comício em praça pública, anunciou sua disposição em 
dar continuidade à política clientelista, há muito 
desenvolvida em Imperatriz. 

Davi teria prometido a doação de terrerlds para os senv 
teto, onde os mesmos poderiam construir suas cãsas, 
solucionando um antigo problema por eles vivido. 

A doação seria tão logo fosse eleito. Alguns meses 
depois, já como deputado federal, Davi retorna aquele 
Município, onde a promessa ainda não havia sido 
cumprida. 

Foi então que um de seus eleitores, meio acabrutihado, 
pergutou ao parlamentar o porque de sua promessa não 
ter sido executada ainda. 

Bastante vivido no assunto, o parlamentar maranhense 
respondeu: 

— "Eu ainda não doei os terrenos, porque vocês não 
têm como comprar o material de construção. Portanto, 
não adiantaria doá-los, sem que possam construir suas 
casas". 

Davi teria continuado sua fala revelando que, tão logo 
adquira os materiais, faria a doação das áreas, ao que os 
bacabalenses continuaram a acreditar. 

FRASES 
"Ser cidadão é ter a consciência dos seus direitos e 

devores, como membro da comunidade, e ter a capacidade 
concretade exercer esses direitos e deveres." 

Ulisses Braga, presidente do Fórum da Sociedade Civil 
de Imperatriz. 

"Nós temos espaço pra avançar profissional, social e 
comunitariamente." f. - ' 

Fdmilso Sanches, jornalista, no seminário Ética — os 
limites da Imprensa. 

"Aqui em Imperatriz, é comum apoiar-se a ocupação 
urbana, feita pela direita, mas não se aceitar a ocupação 
rural, pela esquerda: existe Vila Davi, Vila Macedo; então, 
cadê a Vila Valdinar Barros, ou Querubina?" 

Juarez Inácio da Costa, presidente do PPS em João 
Lisboa, sobre a questão agrária. 

"Lá, ele está mais baixo do que dormida de pato, que é 
no chão." 

Raimunda Lima Reis, diretora da Escola Pequeno 
Polegar, na Vila Nova, sobre o vereador licenciado 
Ribamar Enfermeiro. 

"Não existe saúde sem educação nem reforma agrária." 
Itamar Dias Fernandes, médico pediatra, sobre a saúde 

pública em Imperatriz. 

Jornal Capital 

O Seu Líder 

Diário 

me: 

723-2034 

por Socorro Carneiro 
Da Editoria de Cidade 

Coíti a organização do 
Clube de Mães de Imperatriz, 
Comitê Permanente Contra a 
Violência e Negligência 
Médica e do Sindicato dos 
Professores, uma extensa 
programação já está sendo 
desenvovida em comemoração 
ao Dia Internacional da 
Mulher — 8 de março. 

Neste Sentido, diversas 
reuniões têm sido realizadas, 
cuja finalidade é a melhor 
estruturação das festividades 
da data especial. Até um 
calendário de atividades foi 
desenvolvido, oportunidade 
em que os organizadores 
discutem temas importantes 
que poderão ser aprofundados 
na data. 

Na última quarta-feira, dia 
28 de fevereiro, o encontro 
aconteceu na Associação de 
Moradores da Vila Lobão. No 
dia seguinte, no Salão 
Paroquial de Santa Tereza, 
situado na rua Quinze de 
Novembro. Já no dia 1° deste, 

ocorreu na Sede do Clube de 
Mães da rua Rio Grande do 
Norte. 

Pelo menos mais dois 
encontros estão prgramados 
para datas e lugares distintos. 
Como ficou estabelecido, terão 
início às 19h30: o primeiro, dia 
6, quarta-feira, na Igreja São 
José, no Parque São José; e o 
segundo, dia 7, na Escola e 
Clube Menino Jesus, no bairro 
Vila Nova. 

A presidente do Clube de 
Mães de Imperatriz, 
Conceição Formiga, disse que 
no dia 8 de março haverá 
grande manifestação na Praça 
de Fátima, a partir das 17h, em 
defesa da saúde da mulher e 
em comemoração ao seu dia. 
"Contamos com a sua 
presença", convidou. 

Durante o evento, que 
também será aberto para as 
pessoas do sexo masculino, 
será realizada uma importante 
discussão em torno da "saúde 
da mulher", tema a ser 
abordado por dois renomados 
profissionais da área, Angela 
Cristina e Emílio Borges, 

m 
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Formiga, participa da comissão coordenadora do evento 

Em defesa da saúde de quem gera a vida! 

: 
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por Neucilene Vasconcelos 
Da Editoria de Cidade 

Nós, mulheres, somos a 
fonte da vida. Gerá-la e trazê- 
la à luz do dia é uma das 
tarefas que nos foi dada pela 
natureza. Temos portanto, 
uma grande responsabilidade 
com a defesa da vida. 

Para a sociedade e para a 
maioria dos homens a saúde 
da mulher é uma realidade 
sem "grandes problemas", no 
entanto, devemos cuidar muito 
mais da nossa "saúde", para 
gerarmos vidas saudáves. 
Presisamos, por isso, de 
assistência à saúde 
permanentemente, para nos 
prevenir e combater as 
doenças que nos atingem. 

Temos direito à saúde 
pública: cuidados especias no 
pré-natal, atendimento digno 

na ocasião do parto, 
conscientização de hábitos 
higiênicos, assistência e 
prevenção de câncer tao 
freqüentes hoje em grande 
número de mulheres. 

Este ano de 1996, 
descutiremos os problemas 
que envolvem a nossa saúde. 

* Quais as nossas 
necessidades básicas? 

* O que esperamos do 
atendimento médico? 

* Como nos prevenir das 
mais variadas doenças? 

* Qual é a política do 
governo para a assistência à 
saúde da mulher? 

* Que saúde queremos para 
nós? 

* Quais os nossos direitos 
enquanto pacientes e cidadãs? 

Para todas estas e outras 
perguntas, tentaremos juntas 
encontrar respostas. 

STEEI negocia convenção 

por Jaldene Nunes 
Da Diretoria de Redação 

Depois de definir as 
propostas da convenção 
coletiva de trabalho, que será 
celebrada em abril próximo 
com a classe patronal, o 
STEEI (Sindicato dos 
Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Ensino) 
inicia uma intensa luta dos 
professores junto às escolas 
particulares. 

A informação é da 
professora Deuzelice Sousa, 
secretária-geral da entidade, 
acrescentando que o STEEI já 
se encontra em processo de 
negociação. 

Ela revela ainda que 
algumas reuniões já foram 
feitas, tendo em vista se tratar 
do período de campanha 
salarial da categoria junto às 

escolas particulares de 
Imperatriz. 

Rede pública 
"Apesar do pagamento 

estar sendo efetuado em dias, 

o que não era comum em 
outras administrações, a 
nossa grande luta ainda é a 
melhoria dos salários", 
afirmou a professora 

Deuzelice Sousa, secretária- 
geral do STEEI, ao declarar 
que ainda são considerados 
baixos os ordenados 
recebidos pela categoria. 

Assista todos os dias, pela TV Capital, a partir das 13h00 

Com sua ^ 

Cidade floora ümw"w 

participação na 

Unidade Móvel interativo 



atnmômos dos fundos em 

Investidor deverá manter recursos disponíveis para evitar dívidas 

por Milton Leitão 
Da Editoria de Economia 

O patrimônio da indústria de 
fundos mútuos deverá observar 
um encolhimento até dezembro, 
quando os investidores vão 
preferir ter uma maior 

disponibilidade de recursos para 
gastos de final de ano, evitando 
um grande endividamento como 
o ocorrido no final de 1994, na 
opinião de administradores. 

Os especialistas concordam 
que somente a partir d<) próximo 
ano é que os investidores terão 

uma idéia mais clara do perfil de 
investimento dos novos fundos 
de investimento financeiro. 

A rentabilidade média dos 
novos FIFs não está ainda 
definida para que o investidor 
possa fazer uma comparação 
entre as alternativas de 
aplicação, uma vez que cada 
carteira tem composição 
diferente de ativos,- o 
enquadramento imposto pelo 
Banco Central fazia com que os 
fundos administrados por 
diferentes instituições tivessem 
rentabilidade parecida. 

No mês de outubro, a 
indústria de fundos observou 
uma redução de 4,6% no seu 
patrimônio, de acordo com os 
últimos dados divulgados pela 
Associação Nacional dos Bancos 
de Investimentos. 

No dia 2 de outubro, data em 
que ficaram proibidos pelo 
Banco Centra] depósitos nos 
antigos fundos, a indústria 
acumulava um patrimônio de R$ 
65,394 bilhões. No dia Io de 
novembro, esse patrimônio 
havia caído para R$ 62,377 
bilhões. 

"As fies soas estão guardando 
liquidez para o final do ano. A 
tendência será de os 
investidores manterem os 
recursos a mão para o 
pagamento de contas", disse 
Ricardo Sampaio Correia, 
diretor de mercados de capitais 
do Banco Fenícia. "O patrimônio 
da indústria diminuiu em 
novembro e dezembro, porque 
havia um sentimento dos 
investidores de não se 
endividarem, preferindo abrir 
mão do rendimento de 2,5% a 3% 
num fundo a pagar 10% ao mês 

num crediário", disse. 
Na opinião dele, a partir 

destes primeiros meses do ano, 
a indústria deverá ter um perfil 
mais definido de tipos de 
clientes, prazos de aplicação e 
destinação de recursos. 
"Haverá uma definição melhor 
quando os fundos antigos, 
principalmente os de 
commodities, tiverem migrado 
para os FIFs", afirmou Correia. 

Ele considera que deverá 
haver uma mudança maior no 
comportamento dos 
investisdores, que deverão estar 

mais adaptados aos fundos de 60 
dias de prazo. "Ainda há o receio 
dos investidores para aplicações 
acima de 30 dias", disse. 

Para o gerente de captação 
do Banco Martinelli, Sérgio 
Fugita, a melhor rentabilidade 
dos CDBs também deverá 
contribuir para desviar parcela 
de recursos que poderiam ser 
destinados aos fundos de 30 
dias. "Enquanto o governo não 
tomar nenhuma medida, os 
investidores vão preferir investir 
em CDBs para recursos de 30 
dias", afirmou. 

Produtos Químicos Ltda 
^Rua Benedito Leite. 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 - Fax: (098) 721-3296^ 

* p . . Temos completa linha do: 
11 odutos químicos para tratamento de água em geral, piscinas, torre 

de refrigeração, caldeiras, laticínios, couros, sabão e etc 
equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos esca- 

cias Juminanas, peneiras, escovas e etc. 
* Ácidos, soda cáustica (líquida eescama), água sanitária" KIBONA" 

oi eu, solução de batena, essências, barrilha, cloros, adubos etc 
Xampu [«ra auto, super ativo "MARASIL", desinfetantes, detergentes 

tambores de ferro e bombas plásticas, etc. 
* Produtos de fibra de vidro: manta, resina, catalizador, etc. 

Promoções: 
* Goro gramilado (balde 10 kg) 

R$ 60,00- à vista ou cheque p/ 8 dias 
* Algidtla aianutenção (01 U) R$ 

3,80 - à vista 
* Barrilha (kg) RS 0,90- à vista 
* Siilfalu de Alumínio (kg): R$ 0,90 

- à vista ül 

BINGAO DO C0N0R FARIAS 
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Dia 16 de março 

às 20 Hs. 

Transmissão ao vivo, 

no programa 

Imperatriz 24 horas 

Promoção: Fcdcr-avão de Atleiismo do Maranhão 

220 

Prêmios 

Í Sorteio no dia 2S de março, às | 

1 20:00 hs, no programa | 

I imperatriz 24 horas, c/ i 

J transmissão ao vivo pela TV e i 

■ Rádio Capitar AM e Rádio * 

fc —i Aç^ijândia^ ^ J 
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CARTELAS 

R$ 5,00 
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iíâél 1 Geladeira e i 
1 TV a Cores 

1 MOTO HONDA 
TITAN125 cc 
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i 1 
JARDIM PLANALTO 

Carteia ir' 

1 CASA NO 
JARDIM PLANALTO 

1 AUTOMÓVEL 1000 
0 KM 
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■CASAS. 

1 Carro 

1 Km 
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Cond. de Ar CÔNSUL 
10.000 BTU's,c/timer 
R$ 749,00 à vista ou 
entr. de R$ 149,00 + 

,00 p/ mês 

coNsm 

7.500 BTU s 
R$ 578,00 à vista ou 

entr. de R$ 118,00 + 

,00 p/ mês 

«MM mM 

Frígobar PROSDÓC/MO 
130 Lts, Mod. R13 
R$ 339,00 à vista ou 
entr. de R$69,00 + 

',50 p/ mês 

Freexer PfíOSDOCiMO 
Horizontal, 209 Lts, Mod. H20 
R$ 534,00 à vista ou 
entr. de R$107,00 + 
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Con/. de Som PHiLCO 
Entr. p/ CD, e Rack, Mod. PMD 200 
R$ 379,00 à vista ou 
entr. de R$ 79,00 + 

',50 p/ mês 

TVPH/LCO 
20 Pol, d Controle, Mod. PC 2044 
R$ 399,00 à vista ou 
entr. de R$79,00 + 

R$ f,00 p/ mês 

- w . 

Lavadora PROSDOC/MO 
6 Kg, Mod.LP 06 
R$ 678,00 à vista ou 
entr. de R$138,00 + 

Bicicleta MONARK 
Barra Circular 
R$ 155,00 à vista ou 
entr. de R$ 35,00 + 

liqüidificador BR/TÃN/A 
2 Velocidades, Mais Pulsar 
R$ 39,00 à vista ou 
entr. de R$ 9,00 + 

*1,00 p/ mês 

,00 p! mês 
R$ ,00 p/ mês R$ ,50 p/ mês 

Máq. de Costura CLG/N 
d Gabinete, Standart, Mod. B/3/ 750 
R$ 169,00 à vista ou 
entr. de R$ 34,00 + 

R$ 

Coa/, de Som 
PANASON/C 
CD, Duplo Deck,AM/FM, Equalizador, 
Mod. SCHM560 
R$ 910,00 à vista ou 
entr. de R$ 190,00 + 

R$ 116. r,00 pf mês 

1,00 pl mês 

C&ichóo Daiban Solteiro 

D-23 Magiflex 88x14 

R$ 52,00 à vista ou 
entr. de R$ 10,00 + 

0,80 R$ p/ mês 

Pita de 
Vídeo 
PHiLiPS 
T120, 
High Resolution 

R$ £,00 

à vista 

Ferro Automático AR NO 
Modelo FC 

jV R$ 19,00 à vista ou 
^ entr. de R$ 4,00 + 

J R$ é2/,40 pl mês 

* 
m 

wm* 
Colchão Daiban Casal 
D-23 Magiflex 1.38x14 
R$ 75,00 à vista ou 

entr. de RS15. Cr : 

R$ 70,70 P, mes i 

Pmmnrno válida até DQ/m/QA nu enauantn durar o estoaue. Juros 12% nada 
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V iolento acidente mata braçal 

Motorista de ônibus que atropelou trabalhador fugiu do local do acidente e não prestou socorro 

O caso será encaminhado nas próximas horas para ser esclarecido na Delegacia de Acidentes de Trânsito 

por KLEVERSON ALMEIDA 

Furto 
As 18h deste sábado, esteve 

no Plantão Central da Polícia 
Civil o comerciante Cícero 
Tiburcio da Conceição, 35 
anos, morador na rua Paraíba 
nQ360, Juçara. Ele comunicou 
que fora vítima do furto 
ocorrido contra a sua 
residência, cujo acontecimento 
se deu por volta das 16h3() de 
ontem. Dele, os bandidos 
levaram um videocassete e um 
vídeo game. Após 
levantamentos preliminares, o 
acusado foi identificado pela 
alcunha de "Senhor", que tem 
várias passagens pela polícia. 

Arrombamento 
Outro que procurou o 

Plantão Central, foi o 
trabalhador Ronildo Silva 
Costa, 21 anos. Ele comunicou 
que no último dia Io sua casa, 
na Invasão^ do Conjunto 
Vitória, fora arrombada. Os 
criminosos conseguiram ficar 
com um butijão de gás, uma 
penala de pressão c várias 
peÇas de roupa. O caso será 
levado ao conhecimento do 
delegado Arlindo Assunção da 
Silva, titular da Roubos e 
Furtos, para a tomada das 
providências necessárias. 

Agressão física 
A senhora Gildete Elias 

Dutra foi denunciada ontem 
pelo fato de ter promovido 
agressão física contra o senhor 

Amasatiko Sekitani, de 41 anos, 
morador na ruaTupinambá n0 

2522, no bairro São José do 
Egito. A própria vítima esteve 
na permanência do 1° Distrito, 
que ontem funcionou em 
regime de Plantão Central. Ele 
contou que a acusada mora no 
mesmo endereço que ele, 
tendo apresentado intimação 
para que ela convença as 
autoridades policiais acerca do 
que andou causando ao 
queixoso. 

Agressão física II 
O churrasqueiro Valmir 

Ambrósio Uma Alves, 24 anos, 
morador no bairro Maranhão 
Novo, também procurou a 
Polícia Civil, ontem, pata 
denunciar que fora vítima de 
agressão física promovida pelo 
homem apenas identificado 
como Júnior, proprietário do 
Espeto Esperto, situado na 
avenida Dorgival Pinheiro de 
Sousa. "Júnior me deu um soco 
no rosto", disse Valmir 
Ambrósio, acrescentando que 
ajxís isso ainda foi ameaçado de 
morte, a pacandas, além de ter 
sido expulso do interior 
daquele estabelecimento onde 
trabalhou dürante 9 meses. Os 
motivos para que levassem seu 
patrão a promover a agressão 
não foram explicados pela 
vítima, que fez o registro da 
ocorrência para fins de 

justificativa. 

porKIeverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Mais um acidente de 
trânsito ocorreu ontem, em 
Imperatriz. Desta vez na 
Rodovia BR-010, a Belém- 
Brasília. O caso envolveu o 
ônibus de prefixo 1050 de cor 
branca e placas IY-3408 da 
empresa Jerusalém e o braçal 
Luís Alves dos Reis, que 
faleceu após dar entrada no 
Hospital São Vicente de 
Férrer. 

Conforme levantou a 
reportagem do Jornal 
Capital, o acidente aconteceu 
por voltadas 18h30, quando o 
braçal foi colhido 
violentamente pelo ônibus da 
referida empresa, que iniciava 
percurso em direção ao 
Município de Montes Altos. O 
veículo transportador era 
conduzido pelo motorista 
apenas identificado por 

"Ximenes", que se evadiu do 
local minutos depois do 
atropelamento. 

Nesse meio tempo, 
populares que se encontravam 
naquelas proximidades 
trataram de remover a vítima 
até a casa de saúde que estava 
de plantão, onde a vítima já 
chegou sem vida. 

Na Delegacia de Polícia, o 
caso foi denunciado pelo irmão 
da vítima, o carpinteiro 
Antonio Alves dos Reis, 54 
anos, morador na rua Osvaldo 
Cruz nü 1002, no bairro Bacuri, 
para onde o corpo de Luís 
Alves foi levado para ser velado 
por amigos e familiares. 

As autoridades policiais 
lotadas no Plantão Central da 
Polícia Civil, ontem à noite, 
ainda conseguiram rebocar o 
ônibus até a Diretoria Regional 
de Segurança, após terem sido 
feitos os primeiros 
levantamentos técnicos pelo 

si m 
O delegado Francisco Alves, da Dat, que vai investigar o caso 

Setor de Perícia, que esteve lá 
mesmo no local do acidente. 

Como o motorista ainda não 
tinha se apresentado até às 21h 
de ontem, o delegado George 
Miranda informou que vai 

passar o caso para o titular da 
Delegacia de Acidentes de 
Trânsito, Francisco Alves, na 
próxima segunda-feira, para 
que o mesmo faça as 
investigações cabíveis no caso. 

Polícia caça matadores de estudante 

por Socorro Carneiro 
Da Editoria de Polícia 

Policiais lotados na 
Delegacia do Primeiro Distrito, 
situada na rua Sousa Lima, 
ainda não conseguiram 
identificar nem capturar 
nenhum dos dois criminosos 
que, após o sucesso obtido no 
furto de uma bicicleta de 36 
marchas, mataram o estudante 
Celso Alves da Silva, por ter 
reclamado ao roubo que havia 
sofrido. 

O crime aconteceu por volta 
das 2()h da última quinta-feira, 
quando Celso Alves havia se 
deslocado da casa onde 
morava, na rua Hermes da 
Fonseca, no bairro Juçara, até 

uma locadora de vídeo situada 
na rua João Lisboa, onde 
seriam devolvidas fitas antes 
alocadas pela família da vítima. 
Celso, que havia st1 deslocado 
para a locadora, em sua 
bicicleta, viu quando dois 
desconhecidos passaram em 
frente a locadora. Nesse 
momento, ele se encontrava no 
interior do referido 
estabelecimento, onde estava 
sendo prontamente atendido. 

Foi então que, conforme 
levantou a reportagem, um dos 
ocupantes da bicicleta — o 
carona, mais precisamente — 
desceu do veículo do 
comparsa, montou na de 
propriedade do estudante e 
iniciou pedaladas iniciando a 

trajetória de mais um furto 
"barato". Celso Alves, que para 
adquirir o veículo teve de 
trabalhar muito, não gostou e 
teria reclamado ao furto. 

O que carregava o autor do 
delito, até então, resolveu 
aixmlar uma arma de fogo para 
a vítima, desferindo um balaço 
que o atingiu na altura do 
abdômen. Após a prática do 
delito, os criminosos trataram 
de fugir em direção até ontem 
desconhecida da polícia. Eles 
levaram a bicicleta, 
caracterizando o crime de 
latrocínio, que continua sendo 
investigado pelas autoridades 
da DP da rua Sousa Lima. 

Em meio a tudo isso, c em 
estado desesperador, 

populares removeram o 
estudante até o Hospital das , 
Clínicas, que fazia o plantão de ' 
emergência geral naquela 
noite, onde Celso chegou a 
lutar contra a vida, vindo a 
falecer após ter sido submetido 
a intervenção cirúrgica. 

Ontem, no Plantão Central, 
o delegado George Miranda 
informou que ainda não 
possuía pistas que pudesse 
repassar à imprensa. 
Entretanto, como o trabalho de 
investigação tem 
prosseguimento, presume-se 
que nos próximos dias os 
verdadeiros acusados do crime 
de latrocínio serão 
identificados e colocados na 
cadeia. 
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i por Socorro Carneiro 

Homem é atropelado e passa mal 

Um homem de identidade 
não levantada pela reportagem 
foi atropelado ontem, por volta 
das Í8h30, na rua Ceará, 

imediações do Setor Quatro 
Bocas. 

A vítima, que se encontrava 
em uma bicicleta, foi levada em 
estado desesjíerador i )ara a casa 
de saúde de plantão ontem à 

noite, o I lospital São Vicente de 
Férrer. 

Policiais militares que se 
encontravam numa viatura ali 
nas proximidades prenderam e 
levaram o condutor do veículo 
atropelador o eletricista 
Antonio Bezerra de Sá, 24 anos, 
morador na rua Presidente 
Dutra n9 654, na Vila Lobão até 
a permanência da Primeira 
Distrital, onde foi entregue ao 
delegado George Miranda c sua 
equipe, de plantão no sábado. 

Não tive culpa 
Em entrevista que concedeu 

ao Jornal Capital, })or volta das 
19h30 de ontem, o acusado 
negou que tivesse qualquer 
culpa no caso. "Eu descia pela 
rua Ceará e, depois de um 
encostamento, o ciclista subia 
na contra-mão, tendo o mesmo 
entrado na via pública entre o 
meu carro e outro". 

O veículo, que era 
conduzido por Antonio 
Bezerra é da marca Fiat e cor 
preta, cujas placas não foram 
fornecidas por ele. "O veículo 
não é meu, pois tinha pedido 

ele emprestado". O eletricista 
não tinha sintomas de 
embriaguês alcóolica, tendo 
fornecido todas essas 
informações e alegado que a 
vítima não se encontrava em 
estado grave. 

"Eu ía até prestar socorro 
para ele. Agora, antes que eu 
o fizesse, chegaram os 
policiais e me trouxeram para 
cá", confessou, na 
permanência do 1° DP. 
Entretanto, o delegado 
George Miranda informou 
que ontem mesmo ele seria 
recambiado à Central de 
Custódia de Presos de Justiça, 
sob alegação de que a vítima 
estava em estado grave. 

"Nós ainda não 
conseguimos levantar a 
identidade da vítima do 
atropelamento. Só sabemos 
que ela se encontra no hospital 
cie plantão, em estado grave", 
comentou. Hoje pela manhã, o 
titular do Primeiro Distrito 
deverá definir sobre o; 
posicionamentos a s i n 
tomados quanto ao .aso. 
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