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contém 16 
paginas () Inst. Nac. de Metercologia informou 

que o lcm|K) cm Imperatriz lioj(- seria 
tempo nublado à ocasionalmente 
encoberto <?om i)ancadas de chuvas 
esparsas e visibiliclade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A festa dos velhinhos do lar São 
Francisco de Assis. A mesma é 
promovida pela equipe do Marwel 
Es[X)rte Clube, num ato de solidariedade. 
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Europeu ganha subsídio 

O dumpinK social c mn dos temas do "nc<> 
Iirotecionismo" que vai esquentar as discussões 
tia Organização Mundial do Comercio. O MC. 
este ano. O Itainaraly enviou mu representante 
ano passado para participar da Rodada do 
Uruguai do extinto Caíl. ívleavtsa que o Brasil 
terá inisiçáo contraria a inclusão des-u- lema na 
ordem do comércio internacional 
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Receita arrecada R$ 84 bi 

A Receita Federal 
arrecadou cerca de 84 
bilhões de reais em 191)5, 
registrando um aumento 
recorde (veja gráfico ao 
lado). 

O secretário da Receita 
Federal. Fverardo Maciel, 
vai divulgar os números 
definitivos esta semana. 
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Fiquene impõe a governadora 

veto a nome de Ildon Marques 

Interventor chega às 13 hs em Imperatriz 

Sociedade Civil Organizada articula protesto contra saída do interventor da Prefeitura 

m I 'mr IP .V 

•:-<v 

Z—!^í0^.0Zana decide deStÍno de Fiquene veta nome de Ildon Marques 

i o número 

i 448 
/c: ■K, . ',1 

f: o numero dc 
demissões ocorridas no 
setor bancário no Fstado. 
Foram 295 demissões a 
mais que cm 94. 

4 (WWWVWMArA^w 4 ********** * 
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Morte de Ezir Jr. 

completa um ano 

0 ex-governador José de 
Ribamar Fiquene está 
impondo à governadora 
Roseana Sarney, que não 
reconduza Ildon Marques à 
interventoria estadual do 
município. 

Os secretários estaduais 
ouvidos ontem pelo Jornal 
Capital colocaram seus cargos 
à disposição e descartaram a 
participação numa possível 
administração comandada 
pelo deputado João Paiva 

"0 secretariado é a cara do 

interventor", definiu Advando 
Rocha Júnior, secretário 
adjunto da Agricultura. 

"Volto para São Luís", 
confirmou Edson Lima, 
secretário da Fazenda, sobre 
a possibilidade de indicação do 
deputado Paiva para a 
interventoria. 

"Fico se Ildon Marques 
ficar", declarou a professora 
Sofia, secretária da Promoção 
Social e responsável pela 
Guarda Mirim. 
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Volkswagen 
do Brasil 

  i n f o r m o u 
ontem que já 

j esta pronta para adequar 
ij seus veículos ao uso do 
| gás natural, combustível 
| utilizado atualmente por 
jl táxis, ônibus c frota de 
? empresas. 

0 caso de violência que 
marcou Imperatriz no início do 
ano passado completa um ano 
boje, I ra(a-sc do seqüestro 
seguido de morte tio 
empresário Ezir de Sousa Leite 
Júnior. Lie foi sequeslradoem 
um posto de gasolina, 
localizado na avenida 

Bernardo Sayão com a 
Rodovia Belém-Brasília (BR- 
010). 

1 )cpois de trabalhar durante 
cinco dias com a finalidade de 
prender os envolvidos no caso, 
a polícia conseguiu chegar até 
o homem conhecido por Bebe 
Légua, que confirmou que Ezir 

Júnior já estava morto. 
Descobriu-se que o 

empresário foi morto por 
aslixia. Acompanhado dc 
Bcnito, um outro membro da 
quadrilha. Bebe Légua passou 
uma corda no pescoço dc Ezir 
Júnior c puxou até ele morrer. 

Página 8A 

A pessoa 
Ulysses 

| S i I v e i r a ■% 
| Guimarães, ' ' «li 
i político. Foi 
j diretor da União Nacional 
;i dos Estudantes e formou- 
f sc em Direito. Eleito, pelo 
i PSD, deputado estadual 
i constituinte. Exer.cen 
; interinamente a 
í presidência da República 

19 vezes. Foi o líder das 
Diretas-Já. Morreu vítima 
de desastre aéreo 

Gerente de loja denuncia 

três funcionários da empresa 

Opinião 

TIUIIIJXA CAPITAL 

por JUCELIN0 PEREIRA 

Jucelino Pereira usa e 
abusa da irreverência 

para lançar críticas aos 
políticos de Imperatriz e do 
Maranhão. 

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

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

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

A opinião do colunista 
pode ser a sua também. 

Página 2A 

José Vanüdes Luís, gerente 
da loja Kadima, compareceu 
ontem na Delegacia de Roubos 
e Furtos, para registrar queixa 
contra três funcionários da 
empresa, que desapareceram 
logo depois de venderem alguns 

aparelhos telefônicos. 
São eles: Sérgio Peres, 

Romeu Grano Alves e íosé 
Ribamar Sousa. José Vanildes, 
que reside na rua São João, 300, 
afirmou que os funcionários 
sumiram levando vários 

cheques da empresa em que 
trabalha Ele pedi* empenho da 
policia no caso, "pois os 
prejuízos estão sendo sentidos 
em nossa loja em face do 
momento de crise que atravessa 
o País", finalizou. Página SA 
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950 KHa 

Escândalo g," 

oreira saca 

um dia após sua morte 
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Jornal Capitol 

Especial 

Bingão do Conor 

Farias 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

tádo uma aRÜc^iõ fto bairro do Bacurí. E SOCIAL, do BB. 
bancar ia da prcíértura, um Morto, Renato Mornim, do 0 saque acanfeot«, .v. 
Am qpoá $«.á toOrfe, que - acordo coar o doemacato^ &7 de outubro de 1993, e o 

0 

^m^mdop^r^atéHo em valores da porque- em Imperãtriz os 
aa prcpna Frefeltom Ma- época, ' - - Bancos estavam lethados 

- 
com o vénto era de 

Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Tendência 

Erporte 

US$ Com. Compra 

RS 0,9721 (-0,04%) 

US$ Com. Vencia 

RS 0,9722 (-0.04%) 

U$$ Black Compra 

ÜS$ Black Venda 

US$ Flui. Compi 
RS 0,9768 (-0,03%) 

US$ Flui. Venda 

R$ 0,9770 (-0.03%) 

Ouro (grama) 

RS 12,44 (segutula-feira) 

Poupança 

1,8711% (27.12.95) 

CDB/RDP 

36 ' 
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No centro da cidade 
onde a movimentação é 
maior, a falta de organização 
do trânsito é um dos 
principais causadores da 
bagunça do centro. Não se 
vê quase guardas de 
trânsito pelo menos 
tentando organizar o 
tr 'sito. Parece que a 
r mria dos motoristas 
c "oraram a carteira. Era 

fazer um teste em 
centro da cidade com 
doristas. Porque do 

f m de barberagem no 
m da rua, não é 
bi eira. 

B( s Mendes 
Sc sa 
Centro 

Era bom a Secretaria de 
Obras aproveitar estes dias 
que não está chovendo para 
dar uma arrumadinha lá na 
rua Piauí, próximo ao 
Supermercado Porão. Lá a 
coisa está feia! 

Maria Borges 
Nova Imperatriz 

A falta de iluminação nas 
ruas de Imperatriz é um dos 
fatores que desimbelezam 
a cidade. A Super Quadra 
t 1 está um caos. Muitas 
p ssoas já foram assaltadas 
p r que estavam passando 
e ruas não iluminadas. 

donas Ribeiro 
Super Quadra 602 

E preciso organizar o 
entroncamento da cidade 
de Imperatriz, muitas 

eaças de acidentes já 
mveram no local por causa 

da desorganização. A 
sinalização seria uma ótima 
opção para o local. 

Jeremias Dias 
Entroncamento 

Agora que estamos no 
inverno, e já vimos que não 
tem mais jeito com relação 
os buracos e as lamasseiras 
das ruas de Imperatriz. Não 
podemos ver que vai chover 
que já ficamos com medo. 
este é um problema 
enfrentado por todos na Vila 
Cafeteira. Agora até medo 
de chuva as pessoas estão 
tendo. 

Dorival Soares 
Vila Cafeteira 

0 Jornal Capital 
agradece a todos os leitores 
e assinantes que mandam 
cartinhas para a redação do 
! ornai. 

O endereço para quem 
iser mandar cartinhas é 
-guinte: 
Super Quadra 602, Rua 
V Capital. 
)BS: Nós também 
tamos telefonemas e 

lotual c ipitai 
Juper Quadra 

Imperatriz, 10 de janeiro de 1996 

Uma no Gravo; Outra 

na Ferradura 

Tbdos devem se lembrar 
da pose do Sr. Fernando 

Henrique Cardoso, quando 
apresentava seu programa de 
governo no horário eleitoral 
gratuito. Falava de boca bem 
cheia nas futuras conquistas 
notadamente no campo da 
melhor distribuição de renda e 
alta nas taxas de emprego. 
Discursava sobre o Plano Real, 
então já em andamento, 
destacando a baixa da inflação. 
Quanto a este ponto, já era de 
se esperar a redução dos índices 
inflacionários, fruto da política 
recessiva; da alta do patamar dos 
juros; arrocho salarial e 
diminuição brutal do meio 
circulante-, Com efeito, a 
Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas da Universidade de 
São Paulo acaba de anunciar o 
índice inflacioriário de 1995, 
naquele estado da federação: 
23,16%, o menor desde 1973," 
quando atingiu 13,96%. A 
expectativa para 96 é uma 
inflação anual entre 15 e 17%, 
algo em torno de pouco mais 

que 1% ao mês. No Rio, a 
Fundação Getúlio Vargas 
mediu em 27,85% o índice de 95 
í)ara aquela cidade. Como, para 
a economia nacional, importam 
apenas São Paulo, Rio e Minas é 
fácil prever que ficaremos com 
uma média em volta de 25%, que 
pode ser considerada excelente. 
Aí, FHC deu a marretada certa 
no cravo. Mas, infelizmente, 
nem só de bons índices vive a 
quimera desse "novo" Brasil. A 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo, entidade 
que congrega 427 empresas do 
setor, só das consideradas 
maiores, anunciou que, no ano 
passado, a indústria paulista 
demitiu 179.874 empregados, 
significando uma redução de 
7,68% na oferta de empregos, 
sendo o pior desempenho do 
setor desde 1991. Das 427 
empresas pesquisadas, 64% 
apontaram a retração do 
mercado, como causa dessa 
catástrofe, culpando as 
altíssimas taxas de juros 
praticadas no Brasil, atualmente; 

31% deram como motivo das 
demissões a implantação de 
novos processos 
administrativos e, finalmente, 
mas não menos importante, 
25% indicaram o aumento de 
produtividade. Importante 
observar que 53% dos 
empresários entrevistados 
prevêm a continuidade desse 
processo de aumento de 
produtividade sem a realização 
de novas contratações. E [xissível 
imaginar-se, só em São Paulo, a 
JJarte Belga do Brasil, 18().(KX) 
pessoas jogadas no olho da rua. 
Essa é a PORRADA na ferradura 
E todo mundo fica esperando um 
novo milagre. Não tem mais isso 
gente. Esse modelo neo-liberal 
vai SACRIFICAR duas gerações 
de brasileiros, estejam certos. A 
menos que um pouco de sangue 
sér vio ou bósnio passe a circular 
em nossas veias. 

UMA NO CRAVO; OUTRA 
NA FERRADURA 

Certamente alguém deve se 
lembrai- da pose do Sr. Fernando 
Henrique. 

Cresce Disputa de Bastidor 

na Guerra do Celular 

haverá um volume inédito de recursos para o 

setor agora em 1996 

A disputa pelos cinco 
bilhões de dólares da 

telefonia celular privada, a 
chamada banda B, está sendo 
travada nos bastidores para a 
formação de consórcios. 
Algumas grandes companhias, 
como o Grupo Vicunha, 
podem mesmo entrar nessa 
guerra. 

O presidente do grupo, 
Jacks Rabinovitch, disse que 
analisa seriamente a 
possibilidade de participar da 
licitação. 

Todos os consórcios já 
formados esperam que ainda 
no primeiro trimestre saiam os 
editais de concorrência para a 
banda B. Pelo menos treze 
grupos de empresas estão 
reunidos sob forma de 
consórcio ou analisando essa 
possibilidade. 

Uma coisa é certa: o 
ganhador terá que fornecer 
tecnologia digital que funcione 
em conjunto com o sistema 
analógico celular que já está 
em operação no País. Em 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

síntese, terá que ter uma 
tecnologia que permita o uso 
dp telefone dual. 

A Odebrecht confirmou 
também que vai participar da 
concorrência para a banda B. 
A Odebrecht está ligada nesta 
licitação ao Unibanco. 

Deve alterar o nome de sua 
empresa e busca um operador 
(administrador do sistema, 
como aTelesp em São Paulo, 
por exemplo). O nome STL 
pertence a CMW, que era da 
Odebrecht mais foi vendida. 

Uma das Vertentes da 
formação de consórcios é 
exatamente a procura de 
operadores para atuarem em 
conjunto com fabricantes de 
equipamentos. 

E o caso da Itatel, do Grupo 
Itamarati, do empresário 
Olacyr de Moraes, após a"AT 
& T ter se associado à dupla 
Globo/Bradesco. Uma 
exceção nesse processo deve 
ser a Ericsson. Seu vice- 
presidentre, Nilson Xavier 

Soares, explicou que não 
|)arlici[)ará de consórcio, 

A empresa está aberta a 
atender as necessidades de 
equipamentos de qualquer um 
deles, indistintamente. "Nosso 
negócio é produzir o 
equipamento. Vamos ficar no 
nosso ramo", salientou. Outras 
empresas que estão analisando 
a formação de consórcios: 
Inepar, do Paraná; GTE 
americana; Incobrasa, do Rio 
Grande do Sul; France Telecom; 
Sercomtel, e os grupos Telia/ 
MCI/Eriline/Sent. 

Os empresários que 
participam dessa corrida 
lembram que a Telebrás não 
utilizou sequer um terço dos 
quatro bilhões de dólares que 
possuía como orçamento de 
investimento em noventa e 
cinco e que isto pode ser 
agregado a uma nova 
perspectiva para este ano. 

Isto significa, garantiu um dos 
empresários, que haverá um 
volume inédito de recursos jiara 
o setor este ano. 

RÁdio 

Cadítai 

AM 950 

Khz. a 

meIhor 

RÁdio dA 

REGIÃO 
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TRIBUNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

lldon Sai 
Haverá mudança na 

intervenção. Informação 
repassada ao Sistema 
Tucanu's de Comunicação 
pelo próprio interventor dá 
conta de seu afastamento do 
Executivo Municipal a partir 
de 20 de janeiro. Ildon 
Marques teria sido 
comunicado da decisão da 
governadora Roseana em 
audiência mantida com a 
mesma na manhã de ontem. 

Rei posto 
Ildon Marques sai da 

Prefeitura com uma imagem 
boa. Ainda não se sabe quais 
serão, de fato, as 
repercussões da não- 
renovação de seu decreto de 
nomeação. Pelo que dizem 
aliados locais desde a tarde de 
ontem o empresário pode 
participar diretamente da 
campanha eleitoral. 
Provavelmente levando fatias 
do PMDBaapoiaraoposiçào, 
apesar do vínculo que 
mantém com o Palácio La 
Roque. 

Sucessão 
normal 

A substituição do 
interventor, em que pese sua 
performance no cargo, era 
previsível. E que o mesmo 
parece ter cometido erro de 
avaliação no relacionamento 
que mantinha com 
sarneysistas históricos em 
Imperatriz. O novo 
interventor, segundo consta, 
deve ser uma pessoa que, 
além de cumprir as 
determinações da 
governadora no exercício do 
cargo, não tenha atritos com 

o virtual prefeiturável do 
PFL, o ex-governador 
Ribamar Fiquene. 

Obra 
continua 

Decidida a saída de lldon, 
as atenções se, voltam para o 
novo interventor a ser 
nomeado pela governadora. 
O mais importante é que o 
mesmo seja comprometido 
com os ideais da Revolução 
de Janeiro. E fundamental que 
o Município continue sendo 
tocado pelos ventos da ética, 
moralidade, probidade. 

Máquina 
da polêmica 

E precipitação dizer-se 
que a mudança na Prefeitura 
implicará no 
comprometimento das 
finanças municipais com a 
campanha sucessória local. 
Não há mais clima em 
Imperatriz para antigas e 
deploráveis práticas. Para que 
se tenha certeza de que não 
haverá malversação das 
verbas do Erário, o ideal é que 
o novo administrador tenha 
participado na linha de frente 
da revolução popular que 
depôs Salvador Rodrigues. 

Geografia 
nova 

A demissão do interventor 
do momento tende a produzir 
mudanças na conjuntura 
política. Legendas como o 
PMDB. PkP.PSLePTB.que 
abrigam muitos ildonistas, 
terão que reavaliar suas 
posições com vistas ao pleito 
vizinho. O PSDB de Madeira 
está prontinho para faturar 
adesões, que só não devem 
acontecer em grande escala 
em face do instituto da 
fidelidade partidária vigente. 

Perguntinha 
E agora? 

Sem 
envolvimento 

O interventor não vai 
articular para a nomeação de 
um sucessor que seja mais 
próximo de seu grupo. A 
garantia é de um porta-voz 
local, segundo o qual o 
empresário, uma vez que não 
permanecerá no comando da 
Prefeitura, não se 
comprometerá com 
indicações. 

Quer reza 
Davi só não será candidato 

se tiver impedimento legal, 
como a rejeição de suas 
contas e a confirmação de uma 
eventual decisão negativa da 
Câmara pelo Judiciário. O 
deputado tem uma boa fatia 
de votos e não perderia a 
oportunidade de arriscar o 
retorno ao Palácio Branco. 
Principalmente porque ele 
acredita piamente que é o 
prefeiturável mais forte. 

Sistema TucamUs de Comuitleaçâo 

Conor Farias 
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José Filho 
Diretor Comercial • 
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Plantão de 
emergência dos 

hospitais 
conveniados - SUS 

-hoje, dia 
10/01/96 

Jiesp. Santa 

Maria 

Plantão de 
emergência 

pediátrica dos 
hospitais 

conveniados - SUS 
- hoje, dia 
10/01/96 

Mice 

JCobão 
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Ildon Marques é vetado por Fiquene 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

374 dias. Governadora 
como ficará a questão da 
interventoria em Imperatriz? 
O povo tocantino aproveita e 
pergunta: excelência, a 
senhora vai trabalhar na 
realização das obras 
anunciadas durante sua 
campanha eleitoral para a 
nossa região? E o leite? E o 
leite? E o leite? E o leite? Êta 
cantiguinha enjoativa. 
Imperatriz c sua gente ainda 
espera a conclusão das obras 
inacabadas. 0 Socorrão, o 
Terminal Rodoviário, 
avenida Beira-Rio. 

Sociedade 
torcendo 

A sociedade brasileira 
torce para que as eleições 
deste ano sejam um marco de 
democracia e lisura. De 
forma que os resultados das 
urnas correspondam 
integralmente a vontade da 
população. Para tanto, é 
necessário que os eleitores, 
candidatos e partidos 
adotem uma postura de 
respeito absoluto às regras 
do jogo e à legislação que 
disciplina o pleito. 

- Esse é o ponto de 
partida, no sentido de se 
constatar uma disputa limpa 
e que vá de encontro aos 
anseios da sociedade 
brasileira. 

PPS 
eleições 

0 presidente do Diretório 
Municipal do Partido 
Popular Socialista, PPS, 
Valter Rocha, confirma que 
a legenda participará do 
pleito de 96 em Imperatriz. 
Diz que "o PPS continua com 
a visào de que é possível 
derrotar as forças do atraso, 
da corrupção e da 
bandidagem". 

Em 
atraso 

Os salários dos 
servidores públicos 
municipais de Sítio Novo 
ainda não foram pagos. A 
categoria exige que o 

prefeito Clériston Bandeira 
mande, em caráter de 
urgência, autorizar o 
pagamento. Já existe um 
clima de protesto no ar. 

Enquanto isso acontece, 
Clériston Bandeira 
permanece calado e fazendo 
suas rotineiras viagens para 
São Iaiís. 

Informando 
novidades 

A Volkswagen do Brasil 
informou ontem que ja está 
pronta para adequar seus 
veículos ao uso do gás 
natural, combustível 
utilizado atualmente por 
táxis, ônibus e frotá de 
empresas. O decreto que 
libera oficilamente o 
combustível será assinado 
nesta sexta-feira, dia 12, pelo 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

Segundo a Volks, será 
utilizado um sistema de 
última geração, o mesmo 
adotado na Europa e Estados 
Unidos, com injeção 
eletrônica de combustível 
controlada por 
microprocessador. 

Em Imperatriz, a 
Volkswagen do Brasil é 
representada pela Tocauto, 
que fica localizada às 
margens da Rodovia Belém- 
Brasília. 

Pedra 
no caminho 

Tem gente querendo se 
firmar com a realização de 
alguns projetos, mas não tem 
mesmo sorte. Tudo vai por 
terra. Os bloqueios 
aparecem de todos os lados, 
apesar da insistência. 

Ea 
interventoria 

0 assunto é motivo de 
discussão demorada lá em 
São Luís. Em Imperatriz, o 
clima é de muitas 
expectativas. Inúmeros 
telefonemas chegaram em 
nossa redação. As perguntas. 
Ildon fica ou sai? Será que a 
governadora nomeará outra 
pessoa para governar a 
cidade? 

GASTROCÜNICA 

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

Video Endoscopia 

Esôfago Gastro Duodenoscopia 
Colonoscopia 

Retossigmoidoscopia 
Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestivo 

Colo-Proctologia 
Cirurgia Vídeo-laparoscópica 

Colangiopancreatografia 
Endoscópica 

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

Fax (098) 721 -7248 - Imperatriz-MA ^ 

O interventor estadual de 
Imperatriz, Ildon Marques de 
Souza, teve sua cabeça posta 
a prêmio pelo ex-governador 
José de Ribamar Fiquene. 

José Fiquene não aceita a 
presença de um interventor 
estadual em Imperatriz que. 
não participe de seu palanque 
na campanha eleitoral. 

Ildon Marques estará 
chegando a Imperatriz hoje 
entre 13 hs às 14 hs, e um 
grupo de amigos está 
convocando a população para 
dirigir-se ao aeroporto para 
prestar solidariedade ao 
interventor. 

A governadora Roseana 
Sarney, confirmando a saída 
de Ildon Marques, atende 
desta forma as pressões do 
grupo do ex-governador 
Fiquene. 

Hoje as 9 hs, a governadora 

Roseana Sarney reúne-se com 
o interventor Ildon Marques 
para decidir sobre o destino 
da cidade. 

Mesmo sem divulgação 
oficial por parte do Palácio 
Henrique De La Roque, é 
certa a posse do deputado 
estadual João Paiva como 
novo interventor de 
Imperatriz. 

O presidente municipal do 
PSB, vereador Lula Almeida 
convoca o povo de Imperatriz 
e as entidades da sociedade 
civil organizada para 
participarem de um ato de 
solidariedade ao interventor 
estadual. 

Durante a semana, estas 
mesmas entidades 
declararam que convocarão a 
população para participar de 
uma nova "Revolução de 
Janeiro". Ildon Marques deixa interventoria de Imperatriz 

A mão que balança Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 
O ex-governador do 

Estado, José de Ribamar 
Fiquene, rifa com todas as 
suas forças, o nome de Ildon 
Marques, para que o atual 
interventor interrompa o 
processo de moralização 
administrativa implantado no 
município. 

A nova ordem é fazer a 
maior fogueira, para queimar 
o "feiticeiro" que ousou 
administrar com seriedade e 
priorizando o homem. 

Porém, ao que parece, 
homems, mulheres e crianças 
são apenas detalhes. Melhor 
seria priorizar as máquinas e 
tudo que for de concreto de 
asfalto. 

Afinal, homens, mulheres e 

crianças podem mudar os 
destinos de uma cidade. 
Promovem revoluções no mês 
de janeiro. Necessitam comer. 
Recebem salários. Têm 
doenças. 

Insistem os contrários à 
permanência de Marques, que 
é preciso as obras físicas. 
Claro! Máquinas não fazem 
greve. Máquinas não precisam 
de amor. Concreto passa sem 
comida. Asfalto não toma 
remédios nem interna-se em 
hospital. 

Muito mais do que isso, o 
ex-governador José de 
Ribamar Fiquene, ao insistir 
na demissão de Ildon 
Marques, mostra de forma 
clara, que pretende 

transformar a prefeitura num 
comitê de sua candidatura. 

A governadora Roseana 
Sarney, tem reiterado, em 
seus discursos, que não 
permitirá o uso da máquina 
administrativa do Estado a 
serviço de candidaturas nos 
municípios. 

Certo é, que a governadora 
está adornando a cidade. Com 
duas possibilidades: oxigená- 
la ou sufocá-la. 

Pergunta-se, no entanto, à 
governadora do Estado, qual 
a culpa que tem o 
imperatrizense, se antigas 
pendências não foram 
resolvidas. 

A criança de Imperatriz, 
assim como no filme "A Mão 

que Balança o Berço", não tem 
nada com as brigas de grupos. 

Perguntamos à 
governadora Roseana Sarney: 
As nossas crianças e a nossa 
gente continuarão com 
esperança e com a perspectiva 
de um futuro melhor? A chefe 
do executivo estadual, como 
autora, produtora, diretora e 
principal personagem deste 
episódio, decide o final. 

Veremos, se a criança de 
Imperatriz será adornada e 
terá bons sonhos, ou acordará 
assustada com a mão que 
machuca seu corpo. 

A mão que balança 
Imperatriz mostrará qual o 
destino de nossos homens, 
mulheres e crianças. 

Conta bancária de Renato Moreira 

é movimentada depois de sua morte 

O ex-prefeito de Imperatriz, 
Renato Moreira, um dia após 
sua morte, movimentou a 
conta bancária da Prefeitura 
Municijial através do Banco do 
Brasil de Açailândia. 

O escândalo foi divulgado 
ontem no Programa Cidade 

Agora, veiculado na TV 
Capital, Canal 5, comandado 
por Conor Farias. 

De acordo com documento 
da própria Prefeitura 
Municipal, No dia 07 de 
outubro de 1993, foi resgatada 
através do Banco do Brasil de 

Açailândia, a quantia, em 
valores da época de CR$ 
69.990,00. 

O valor sacado representa 
54,8% de um convênio 
celebrado com o então 
Ministério do Bem Estar 
Social no valor total de CR$ 

127.454.313,00. 
A conta no BB do convênio 

é a de número 65.651-8 BEM 
E SÓCIA. 

Assassinado um dia antes, 
o prefeito Renato Moreira 
jamais poderia ter realizado a 
operação bancária. 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OF? SET DA REGIÃO, 

TRABALHAMOS COM COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS» 

Rua Luís Domingues, n0 1206 fone 721107 
r 

ii 

Vendo 

Kadett CL 95/95 com 300 km 
Parati 94 CL 1.8 
Santana GLS.I injeção eletrônica - completo - ano 92 
Trator Massey Ferguson com ousem implementos, 
com 2.500 horas - modelo 292 - traçado e turbo 
2 reprodutores stmetal 
1 garanhão Manga Larga machador registrado 
Tropas Manga Larga machador 
1 curral com balança, galpão de arueira e cordoalha 
Estacas diversas 

Alugo 

* 1 apartamento no Edifício Granville 

* 1 casa na rua Projetada B, Nova Imperatriz 

* 1 casa cora galpão, próprio para garagem ou 

ôficina 

* 1 Chácara no Camaçaii, com casa e galpão, no 

asfalto 

* 1 terreno de 5 mil e 80 metros na Rodovia BR-010, 

ao lado do viaduto 

Tratar com Geraldo Fone: 723-1306 OBS; Favor ligar somente os inte-- 



4 A ro 

JORNAL 

APITAL Cidade Imperatriz, 10 de janeiro de 1996 

oção Social forma novos guardas-mirins 

Solenidade vai contar com a presença do bispo diocesano dom 

Afonso Gregory e recebe o apoio do interventor estadual, Ildon Marques 

hwmens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Olá, bom dia! 

Natura 
investe 

Natura, indústria de 
léticos, vai investir US$ 
i na construção de uma 
fábrica em São Paulo. 

| atalhes estão sendo 
t os diretamente entre o 
P ente da empresa, Luiz 
■> i, e o secretário de 

ia e Tecnologia do 
L do, Emerson Kapaz. 

A localização da fábrica 
eve ser anunciada em 
eve. Ontem, uma nova 

i união foi realizada entre os 
representantes da indústria 
de cosméticos e o secretário. 
Kapaz informou também 
que a Tabacow com 
investimentos de US$ 30 mi, 
construirá duas fábricas em 

mericana, região de 
Campinas. 

Uma de fios e outras de 
tapetes desenhados, 
entregando 800 
funcionários. A fábrica da 
Natura em SP, segundo 
Kapaz, deve gerar dois mil 
novos empregos. "E um 

imero expressivo", disse o 
_ cr etário. Hoje, 14h00, 
apaz deve anunciar um 
ovo investimento 

estrangeiro no Estado. Ele 
preferiu não adiantar a 
informação, mas se sabe que 
está chegando a São Paulo 
um fabricante de 
equipamentos de geração de 
energia eólica, que deverá 
investir cerca de US$ mi na 
região de Sorocaba. 

Brasil 
na Internet 

O Serviço de 
Informações do 
Departamento de Comércio 
dos Estados Unidos na 
Internet (http:/www.stat- 
usa.gov/), que destaca as 
oportunidades de negócio 
no mundo, dirige suas 
atenções no Brasil aos 
setores de autopeças, têxtil 
e equipamentos para 

«transmissão e distribuição 
de energia elétrica. 

Esses segmentos são 
objeto de detalhados 
relatórios sobre tamanhos 
dos mercados, demanda de 
investimentos e potencial de 
crescimento. No entanto, os 
documentos estão 
defasados: datam do 
segundo semestre de 93, 
antes portanto do Plano Real 

e do início das reformas 
estruturais que mudaram o 
ambiente para 
investimentos no Brasil. 

Menos 
polêmica 

Os europeus vão levar o 
tema das relações entre o 
comércio e a ecologia à 
reunião ministerial da OMC 
em dezembro de 1996 em 
Cingapura. Os europeus já 
exigem o "green stamp" 
(selo verde que prova a não 
agressão ao meio ambiente) 
nos produtos que importam. 

"Trata-se de um tema 
menos polêmico, já que 
tanto a política comercial e 
ambiental devem se 
harmonizar sem prejudicar 
o sistema muítilateral de 
comércio", diz um alto 
diplomata do Itamaraty. 
Segundo ele, a OMC já 
conta com um comitê para 
estudar essa questão, que 
fala de tributos para efeito 
de meio ambiente, 
regulamentações técnicas, 
identificação de produtos 
com o "green stamp" e 
reciclagem. 

Um 
alô legal 

Para o advogado José 
Lamarck. 

Voltando 
do descanso 

0 presidente Fernando 
Henrique Cardoso voltou do 
descanso de fim-de-ano em 
Salvador com o assédio do 
tucanato da Bahia. Disse 
que o governo está muito 
bem, caso contrário, o 
PSDB local pousaria em 
outro poleiro. 

Unindo 
forças 

A fusão entre os bancos 
Mitsubishi e o de Tokyo no 
Brasil já está caminhando 
rapidamente, devendo ser 
concluída no primeiro 
trimestre deste ano. Os dois 
bancos japoneses assinaram 
um protocolo em 28 de 
março de 95, através de suas 
matrizes, para se fundirem. 

Frase 
do dia 

"Cada novo amigo que 
ganhamos no decorrer da 
vida nos aperfeiçoa e 
enriquece, não tanto pelo 
que nos dá, quanto pelo que 
nos revela de nós mesmos". 

I 

t # 

Á secretária de Promoção 
Social do Município, Sofia 
Oliveira, e sua equipe de 

trabalho estão ultimando os 
preparativos para a grande 
solenidade de formatura da 

segunda turma da Guarda- 
Mirim. 

Cento e vinte adolescentes, 
na faixa de 12 à 16 anos, foram 
preparados em noventa dias. 
Os meninos e meninas tiveram 
aulas de comportamento, 
higiene pessoal, religião, lazer 
e várias outras atividades para 
realizarem o sonho de ser um 
guarda-mirim. 

A primeira turma, formada 
no dia vinte e cinco de abril do 
ano passado, está hoje 
distribuída em empresas que 
apoiam o Projeto Alfa e nos 
estacionamentos da Área Azul, 
que organizam o trânsito na 
cidade. 

0 Projeto Alfa, que criou a 
Guarda-Mirim é um sucesso 
que mostra resultados 
concretos. Os guarda-mirins 
têm trabalho, escola, 
alimentação, são responsáveis 
e ostentam com orgulho as 
suas fardas. 

De origem muito pobre, os 
guarda-mirins também 
garantem assistência às suas 
famílias, que recebem 
palestras educativas, cursos 
profissionalizantes. e 
formação de hortas com 
orientação de técnicos, para 
complementar a alimentação 
da família. 

Desta segunda turma, 
sessenta atuam na Área Azul 
e trinta já estão nas empresas, 
mostrando um trabalho 
grandioso de parceria. 

A solenidade de Formatura 
da segunda turma da Guarda- 
Mirim vai acontecer na 
próxima quinta-feira, dia 11, às 
19:30 rpinutos, no Salão Nobre 
do Juçara Clube, e terá como 
padrinhos o bispo da Diocese 
de Imperatriz, dom Afonso 
Felipe Gregory; e dona 
Raimunda Angélica Rodrigues 
da Silva. 

Espera-se a participação 
expressiva de membros de 
entidades classistas, tendo em 
vista a importância do evento 
para a sociedade local. A 
secretária Sofia Oliveira 
continua depositando 
esperança no sucesso da 
Guarda-Mirim. 

Agradece, ainda, o apoio 
obtido nos demais trabalhos 
desenvolvidos pela Secretaria 
de Promoção Social, que tem 
ganhado atenção especial do 
interventor estadual, Ildon 
Marques de Sousa. "Estou 
grata pelo apoio conseguido de 
todas as pessoas da sociedade 
imperatrizense e, claro, de 
nosso adminsitrador", 
concluiu. 

Opinião 

A insegurança de Imperatriz 

A governadora Roseana 
Sarney está aproveitando os 
dias que antecedem a tomada 
de posição em relação à 
manutenção da interventoria 
ou não; bem como a 
especulação de quem 
comandará os destinos de 
Imi>cratriz até 31 de dezembro 
de 1996, quando o prefeito 
eleito pelo voto popular, tomará 
posse no cargo, jKira desvirtuar 
ou fazer esquecer problemas 
cruciantes como o sistema de 
segurança de Imperatriz, tanto 
na parte referente a Polícia 
Militar quanto a Polícia Civil. 

A exemplo de outros 
governantes, principalmente a 
nível de Presidência da 
República, a governadora está 
usando o momento de 
transição política para que o 
imperatrizense possa esquecer 
outros sérios e cruciais 
problemas. 

No caso específico do 
sistema de segurança, temos 
atualmente em Imperatriz 
contigentes que nunca 
combaterão a criminalidade, 
porque são insuficiente para 
conseguirem o efeito positivo, 
independente da capacidade 
dos seus comandantes e 
comandados. 

Em relação a Polícia Militar 
temos um contigente que, 
disponível, se apresenta um 

policial para cada 1.000 
habitantes, enquanto que na 
Polícia Civil temos um policial 
para cada 4.500 habitantes, o 
que já caracteriza ura sistema 
falido diante da criminalidade. 

Não adianta o comandante 
do Terceiro Batalhão montar 
esquemas, porque todos eles 
falharão, já que neste momento 
não prevalece apenas a 
inteligência do comandante e 
seus comandados, mas requer, 
acima de tudo, uma 
infraestrutura que o Governo 
do Estado teima em não querer 
oferecer, mesmo sendo sua a 
obrigação. 

Da mesma forma se 
encontra o diretor regional de 
Segurança que tem à sua 
disposição apenas seis 
delegados e 35 agentes de 
polícia para fazer a segurança. 
Com esse número de policiais 
jamais teremos um sistema de 
segurança que atenda às reais 
necessidades de uma cidade 
qu# cresce a cada dia em 
números populacionais, fome, 
desemprego e marginalidade. 

Os livros de ocorrências das 
Delegacias Especializadas e 
dos Distritos Policiais 
confirmam a necessidade do 
aumento de contigente, para 
um serviço mais aplicado. 
Diariamente são registrados 
esfaqueamentos, roubos, 

assaltos e arrombamento, 
como os crimes mais comuns 
e que tiram a tranqüilidade da 
população. 

O trabalho realizado pela 
Polícia Civil está concentrado 
na repressão ou apenas na 
investigação, porque não tem 
como efetuar ou realizar um 
trabalho preventivo. A Polícia 
Militar faz o trabalho ostensivo, 
que não chega a ser um 
trabalho preventivo, porque 
também não dispõe de meios, 
embora tenha a inteligência dos 
seus homens, porém é 
insuficiente para combater a 
criminalidade. 

Caso a governadora tivesse 
interesse em combater 
realmente o crime em 
Imijeratriz e porque não dizer 
em todo o Estado, ela deveria 
começar por descentralizar o 
sistema de segurança, orçando 
a Secretaria de Justiça e 
Segurança Pública com verba 
para aquisição do viaturas e 
equipamentos, além de 
reservai- a folha de pagamento 
com o aumento necessário de 
agentes e policiais militares, 
que seriam formados na 
prórpia região. 

Como exemplo, Imperatriz 
poderia formar seus soldados, 
como já vem fazendo há algums 
tempo, porém com um efetivo 
que atendesse as necessidades 

da região e não apenas o 
número determinado pelo 
Governo Estadual, sem 
conhecer a realidade da Região 
Tocantina. 

No caso da diretoria 
regional, os agentes seriam 
formados no próprio 
município, com os exames de 
seleção feitos pela Secretaria 
de Educação e o estágio com 
apoio da Polícia Federal e do 
Exército, para que eles 
realmente fossem formados 
com capacidade para 
desenvolver os trabalhos de 
prevenção e repressão, na fase 
investigatoria. 

Para manter um sistema de 
segurança com perfeito 
funcionamento, seriam 
necessários pelos menos 200 
agentes na Polícia Civil e 1.000 
homens na Polícia Militar. Aí 
teríamos um sistema que 
funcionaria com um trabalho 
em todos os bairros tanto pela 
Polícia Civil quanto pela 
Polícia Militar. 

Teríamos, com certeza, 
maior segurança, menos 
assaltos como acontecem 
diariamente, pincipalmente 
tendo como vítimas os ciclistas 
e o número de arrombamentos 
diminuiria sensivelmente e não 
teríamaos tantos registros de 
casas arrombada como 
estamos tendo no momento. 

TucaniTs Produções.o «i? 
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Vestibulanda 
A bela morena Carmem - 

(Sistema Mirante) - é lima 
das concorrentes do 
vestibular ao curso de direito 
da Universidade Federal do 
Maranhão. Disse que as 
vagas não foram tão fáceis, 
mas está confiante em 
conseguir uma das 35 
oferecidas para o Campus de 
Imperatriz. - E isso ai, 
Carminha. E se não 
conseguir agora, não desista! 

Piratinhas 
Os radiodifusores devem 

se unir em torno de um 
documento que chegue ao 
Dentei, para que haja um 
combate nas piratinhas que 

estão espalhadas na cidade de 
Imperatriz. Somente com o- 
rastreamento será possível 
chegar aos donos e locais onde 
estão instalados os est dios 
das piratas que principalmente 
aos domingos dominam de 
ponta a ponta no dia. As FMs 
piratas estão demais!... 

Promoções 
A colunista social Soraya 

Luiza ganhando espaço junto 
a sociedade açailandense, 
começa a organizar algumas 
promoções festivas. - Uma 
delas é a premiação as 
mulheres do ano 95. A escolha 
vem sendo feita com muito 
critério para que não haja 
injustiças, segundo Soraya faz 

questão afirmar. A baiana 
conhece e sabe fazer 
acontecer! 

Visita 
Jânio Arley esteve na 

cidade durante alguns dias em 
visita aos familiares. - 
Atualmente é o repórter de 
maior atuação em São Luís, 
apresentando o Bandeira 2 na 
Difusora. Jânio também 
montou uma casa de vídeo no 
bairro São Francisco, área 
nobre da cidade. Boa sorte e 
sucesso! 

Guerra Fria 
A Ivone que ficou 

respondendo pela 
administração da Rádio 
Imperatriz enquanto o Moacyr 
Spósito foi a Roma, teve um 
trabalho de fazer jpena e dor 
de cabeça. - E que os 
profissionais, os que não 
gostam de cumprir ondens, 
tentaram bagunçar o coreto da 
Ivone, mas ela não deixou a 
peteca cair. Quem não entrou 
na linha ficou fora do ar. 
Gostei, assim é que se faz! 

Nota dez 
Para o jornalista Tasso 

Assunção que vem fazendo 
um excelente trabalho em 
Imperatriz e região. Ele 
coordena e assessora 
algumas empresas e 
entidades fazendo divulgar os 
fatos jornalísticos. A 
distribuição dos jornais 
quinzenário é gratuita. Um 
trabalho sério e sem 
vedetismo! 

Eu falo... 
Justino Filho sexta-feira 

(05), no pronunciamento que 
fazia na Câmara Municipal de 
Imperatriz, quando da posse 
da nova diretoria da Liga 
Imperatrizense, comentou 
que foi apresentador de 
televisão, escreveu no jornal 
e fez programas de rádio, mas 
nem por isso se intitulou de 
jornalista. Agiu corretamente. 
Para não fugir a rotina, disse 
que o Mariano estava 
desempregado e que ele iria 
empregar o Mariano Neto em 
uma emissora de rádio da 
cidade. Tudo uma questão de 
desabafo! 

Voz bonita 
Denise Sousa é uma 

locutora de voz bonita, 
adaptável a qualquer estilo, 
inclusive para telejornal, 
considerando que é bonita e 
um visual alegre. Deve primar 
pelo rigor do cumprimento de 
chegar no horário, para não se 
tornar relapsa e sobretudo 
cuidar em corrigir a dicção. 
Basta praticar a leitura em voz 
alta com um lápis na boca. Seja 
mais humilde! 

Armação 
Pelo andar da carroagem 

começam as articulações de 
locutores acostumados a 
armações em tempos de 
eleições. As opiniões 
divergentes já começam a 
despontar, inclusive com 
insinuações aos colegas. 0 
esquema "baba"- dinheiro 
mesmo tá na cabeça dos que se 
dizem famosos e competentes 
a uma boa assessoria de 
candidatos, fazendo dos seus 
programas uma tribuna de 
interesses pessoais. Olha a 
cara deles! 

Reflexão 
Deus está em toda a parte 

ao mesmo tempo, em redor 
de você, dentro de você! 

Jamais você está 
desamparado. 

Nunca está só. 
Não permita que a mágoa 

o pertube; procure manter-se 
calmo, para ouvir a voz 
silenciosa de Deus dentro de 
você. 

Assim, poderá superar 
todas as dificuldades que 
aparecerem em seu 
caminho, e há de descobrir 
a verdade que existe todas as 
coisas e pessoas. 

Visitando 
Quem esteve visitando 

nossa redação na tarde de 
ontem, foi a dona Lili, mãe do 
colega Joel Braga, que 
trabalha no departamento de 
montagem deste Capital. 

Conheceu todos os 
setores de nossa empresa. O 
rapaz estava eufórico e 
apresentando sua mãe para 
todos os seus companheiros 
de jornal. 

Programação de hoje rara as TVs VHS/UHP - Imperatrie 

TV Capital 

v GaiHrt 5 

Rede Record 

05:00 - O Despertar da Fé 
05:30 - Terreiro da 

Fazenda 
06:00 - Repórter 190 
07:00 - Bom Dia Cidade 
07:30 - O Despertar da Fé 

(local) 
08:00 - Note e Anote 
11:15- Forno, Fogão e 

Cia 
11:30- Repórter Record 
11:45 - O Rádio na TV 
12:45 - Falando de Deus 
12:48 - Cidade Agora 
14:30 - Tarde Criança 

com Mariane 
17:00 - Oração das Seis 
17:05 - Agente G 
18:00 - Jornal Capital 
18:15 - Jornal da Record 
19:15 - Imperatriz 24 

Horas 
20:30- Especial Sertanejo 
22:30 - Record Dinheiro 

Vivo 
22:45 - 25® Hora 
■■■■■■■■■■■■■■■ 

: o radio na: 

: tv um i 

iPROGRAMA j 

: LEGAL AQUI: 

j NA SUA TV : 

j CAPITAL E : 

: REDE ; 

: RECORD " 

TV CRC 

Canal 4 

BAN D 

6:30 - Diário Rural 
09:00-Dia-Dia 
09:30 - Estação Criança 
10:00 - Cozinha 

Vamavilhosa da 
Ofélia 

11:00 - A Idade da Loba 
12:00 - Estação Criança 
12:45-Séries 
13:15 - Sessão Livre (local) 
15; 15 - Dia - Dia 
16:45 - Supermarket 
17:15 - Verão vivo 
18:15 - Louco por Você 
19:15 - A Idade da Loba 
20:15 - Cavalo Amarelo 
20:50- Rede Cidade 
21:15 - Jornal 

Bandeirantes 
21:30 - Made in Brazil 
23:00 - Jornal da Noite 
00:00 - Flash 

Repórter 

190 de 

segunda 

à sábado 

aqui na 

sua TV 

Capital. 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

07:15 - Home Shopping 
07:30 - Telemanhã 
08:00 - Patrine 
08:30 - Escola Bíblica da 

Fé 
09:00 - Cozinha do 

Lancelotti 
09:15 - Dudalegria « 
10:30 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
11:00 - Grupo Imagem 
11:55 - Feras do Carnaval 
12:00 - Manchete 

Esportiva 
12:25 - Boletim Olímpico 
12:30 - Edição da Tarde 
13:00 - TV Alternativa 
14:30 - Os Médicos 
15:40- Home Shopping 
16:00 - Solbrain 
16:30 - Grupo Imagem 
17:30 - Sessão Animada 
17:45 - Sessão Super 

Heróis 
18:15 - Bola Nativa 
18:40 - Imperatriz em 

Manchete 
19:00 - O Vingador 
19:50 - Esquentando os 

Tamborins 
19:55 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:15 - Manchete 

Esportiva 
20:30 - Canal 100 
20:35 - Jornal da 

Manchete 
21:45 - Tocaia Grande 
22:45 - Márcia Peltier 

Pesquisa 
23:40 - Boletim Olímpico 
23:45 - Momento 

Econômico 
00:00 - Home Shopping 
00:15 - Segunda Edição 
00:45 - Clip Gospel 
01:45 - Espaço Renascer 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 
i 

05; 15 - Telecurso 2000 - 
Curso 
Profissionalizante 

05:30-Telecurso 2000 - 2e 

Grau - Português 
05:45 - Telecurso 2000 -18 

Grau Inglês 
06:00 - Bom Dia Brasil 
06:30 - Bom Dia Imperatriz 
07:00 - TV Colosso 

11:30- Globo Esporte 

11:45-Jornal do MA. 1° 

Edição 
12:15 - Jornal Hoje 
12:40 - Vídeo Show 
13:10 - Vale a Pena Ver de 

Novo - Renascer 
14:30 - Sessão da Tarde. 

Filme: Um Morto 
Muito Louco 

16:20 - Malhação 
16:55 - História de Amor 
17:45 - Jornal do MA. 28 

Edição 
18:00 - Cara & Coroa 
19:00 - Jornal Nacional 

19:35 - Explode Coração 

20:40 - Um Homem Sem 
Passado 

21:40 - Festival de Verão. 
Filme: Tortura 
Silenciosa 

23:40 - Jornal da Globo 
00:10 - Classe A.Filme: As 

Minas do Rei 
Salomão 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

05:58 - Palavra Viva 
06:00 - Alvorada 

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

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

Casa.Filme: Os 
Embalos de 
Sábado 
Continuam 

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

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

Sangue 
21:30- Mini-Série - Morte 

a Queima Roupa 
22:45 - Jornal do SBT 
23:00 - Jô Soares Onze e 

Meia 
00:15 - Jornal do SBT 
00:45- Programa Joyce 

Pascowitch 
00:50-Perfil 
01:50 - Telesisan 

TV CNT 

Canal 23 

cnt/gazeta 

Não forneceu programação 

S Assine! 
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Açailândia/Social Imperatriz, 10 de janeiro de 1996 

Sociedade em 

Expressão 

por SORAYA LUIZA 

Projeto Memória 
No ano de 1995 foi dado início, pelo secretário de Cultura, Eduardo Hirata, um dos 

projetos mais expressivos no mundo cultural de Açailândia. A criação de um museu. 0 
pr imeiro passo já foi dado no corrente ano, o qual foi desenvolvido através da Secretaria 
de Cultura, o Projeto Memória, que recolheu depoimentos gravados, ricas informações, 
os quais deverão ser transcritos e assinados pelo autor. Muitos já aderiram e colaboraram 
co registro e arquivo fotográfico, que se relaciona com a fundação e o desenvolvimento 

idade que deu origem ao município de Açailândia. 
"gundo o secretário da Cultura, Eduardo Hirata, "o Projeto Memória é o primeiro 

em direção à criação do Museu Municipal. Praticamente todo o acervo memorial 
lilânida está intacto, à disposição, faltando apenas a vontade administrativa para a 
vçao." 
•-ojeto é de grande expressividade para a cultura local e gerações vindouras. Afinal, 

ali suas raízes e suas fontes históricas. 

Uma tarde de chá 

a ar sofisticado, vem aí um encontro com as socialites da cidade de Açailândia e 
Imj iatriz. Então, ladys, madamoiselles e belas profissionais de plantão, please. 0 evento 
s< f' uma tarde de chá, com apresentação de uma belíssima coleção da nova tendência, 
e ilo e comportamento no universo fashion. Convidados do mundo artístico irão 
pi encher a tarde com muita descontração e alto astral. Adianta-se apenas, que será 
uma tarde de sofisticação, charme e elegância. » 

■■■ 
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Á bela senhora (rardenia Siqueira e a colunista, em grande momento social 

m 
m 

m 
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A família Sampaio: o deputado Deusdete e Rosane 
com seus pimpolhos, Joane, Víctor e Danilo, em 
momento festivo 

CDL 

Acaba de chegar a este noticioso, que está a caminho o 
projeto de criação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 
em Açailândia. Segundo Carlos Gaspar, 1996 começou com 
bastante otimismo para a classe, que já iniciou as 
organizações da Câmara dos Dirigentes Lojistas em duas 
cidades maranhenses, que são: Pinheiro e Pedreiras. Com 

o surgimento dessas entidades, a previsão é que este ano 
cresça o número de filiados era cem por cento. 

Atualmente as Câmaras constituídas funcionam em São 
Luís, Bacabal, Caxias, Codó e Imperatriz. Estão à espera de 
regulamentação, as de Coroatá, São José de Ribamar e Balsas. 

Por enquanto, Açailândia aguarda os rumos deste projeto, 
assim como, Santa Inês, Timon, Presidente Dutra e outras 
cidades. 

(Zcefifaà 

De excelente nível, a reportagem"Natalveion", de 
Jane Vasconcelos, sobre o encerramento da Campanha 
Pró-Zezâo, dos artistas da terra. 

"Até que enfim", o Giganlão, depois de uma curta 
descansada, volta com as suas noitadas de quinta-feira, 
com repertório novo e muito burburínho. 

Erramos: o programa Em Debate, com Osmar Júnior, 
estréia dia 15 do corrente, na TV Difusora, <- será 
apresentado de segunda a sexta-feira. 

Na festa do "Camisinha Furada", no último sábado, 
um contigente muito especial marcava presença, o 
pessoa! do pagode "Língua de Trapo", que aliás todos 
aderiram à equipe. A Equipe Camisinha Furada tem feito 
os melhores momentos de diversão com a juventude 
dourada da city. 

A epidemia volta a atacar. E por conta dela, existem 
muitos "dengosos" aqui na cidade. A prova disto, é o 
nosso amigo ten. Brandão, que comemorou na última 
sexta-feira, a passagem de seus aniversário, na cama, 
coro muito dengo, digo, Dengue. E por falar em 
dengoso, o empresário Newton Oliveira, (leia-se Povão), 

i também foi vitimado mosquito. A eles, os nossos votos 
d e breve re stabeleci mento. 

Embarca ainda esta semana, rumo a Terezina, o 
grande mestre da cultura açailandense, Zezão. O mesmo 
estará sob os cuidados médicos, no tratamento de 
úlcera, que tanto vem deixando o mesmo 
impossibilitado de desenvolver suas atividades 
artísticas. 

Campanha e surpresas 

A Campanha Pró-Zezâo, desencadeada pelos artistas da 
terra, foi marcada com muitas surpresas. 0 único susto foi 
pela ausência de participantes e pela indiferença de diversas 
classes local. Mas, ó desapontamento da classe artística 
não passou de um tremendo susto e o encerramento marcou 
o ponto alto da cultura açailandense. 0 evento levou à av. 
Tácito Caldas, um número bastante expressivo, tornando a 
maior concentração artísitica dos últimos tempos. A avenida 
foi contagiada 'por um clima de fraternidade, amor e um 
colorido especial. Os coordenadores do evento se 
emocionaram quando fizeram os agradecimentos a toda a 
sociedade, por terem tornado realidade, o tratamento do 
amigo da cultura açailandense, "Zezão". 
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Marcando presença nos eventos sociais, Rubens 
Parra e Adriana, Jader Coelho. Cider e Ivanilda. 

Silva na e Wanderlev Santos 
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O jovem empresário Tadeu Bragatto, foi presença 
marcante nos eventos sociais/95 

Armazém Paraíba 

Você no coração 

Deseja aos dientes e amigos'Jeíiz fino üjgvo 
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Ondas Curtas 

por FREDERICO LUIZ 

A coluna está de luto 

Até quando vamos chorar a morte de nossos 

filhos, da nossa economia e da nossa 

esperança? 

IMPERATRIZ SOMOS NÓS? 

VALE 

e pmpreagadores^0r^e ^ ^ CGnc'u's^a soc'a'rriu'-0 imP0rt3nte nas relações entre empregados 

cpnhrrff omnr0 '^P0^0 de fenda. 0 nosso Departamento de Vendas está à disoosição dos senhores empresários que desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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Cultura/Tendência/Debate 

A Luta do Cachorro "Falho" 

com o Trombada Alexandre 

Imperatriz, 10 de janeiro de 1996 

2 '■ Que dana uif> bom 
n. ia para a poesia de 

Os maus momentos que o 
trombadão Alexandre 
enfrentou com o cachorro 
"Falho", foi uma luta entre o 
bem e o mal. Venceu o bem, é 
claro!!! 

— Alexandre é desses 
trombadões que vive, doidão 
e aloprado, cheio de erva- 
maldita cabeça, infernizando 
al: "ás bandas da beira-rio, no 
a go "Curtume", ponto de 
i erência e encontro da 

por VIEGAS 

rapaziada do pedaço, para 
fazer cabeça... 

Alexandre é desses que 
"livre-se quem puder", não 
está nem aí prá seu ninguém e 
na sua vida de trombadão, só 
o seu nome, seu rastro e sua 
sombra já são o bastante para 
deixar qualquer um 
assombrado. 

— Alexandre, é um pedaço 
ambulante a serviço do mal. É 
a incorporação do mal, em 
carne e osso. 

Vai que numa das suas, 
Alexandre muito "doidão", 
aprontando mais uma das suas, 

resolveu sair por aí. Pulou um 
muro entrou num quintal; 
pulou outro muro.e outro 
quintal e de muro em muro... 
caiu como a sopa no mel nos 
caninos de um cachorro 
chamado "Falho". 

Falho que é uma fera em 
fúria não perdoou. Triturou 
com os dentes o inoportuno 
visitante. Falho foi promovido 
a herói, e vive farto e glorioso 
depois que venceu a luta do 
bem e do mal!!! 

Clemente Viegas é 
advogado em Imperatriz-MA 

aperatriz, Aspectos Diversos 

ristóricos: a povoação 
-de Santa Tereza 

F chamada» depois de 
} | ova de Imperatriz, 
n i a 16 de julho de 1852, 
■ n eio a disputas territoriais 
c tt c províncias do Maranhão 
c Io Pará. Em 1854 foram 
f idos limites entre as 
pi víncias, constatando-se que 
a povoação de Santa Tereza 
estava em território 
maranhense, ainda que sua 
função tenha sido iniciada pelo 
governo do Pará. A categoria 
de vila só lhe foi atribuída em 
1 >2.0 nome Nova Imperatriz 
é uma homenagem à 
imperatriz Tereza Cristina, 
esposa de Dom Pedro II. 

Em 1924 passa a ser sede 
de município. E hoje 
Imperatriz retomou, graças à 
rodovia Belém-Brasília, a 
condição de pólo econômico 
d região, posição que já 
o ipara no início do século, 
ci n a extração da borracha e 
d castanha. Atualmente é a 
si gunda cidade do Estado, 
com uma população em torno 
de 250 mil habitantes. 

Físicos: situada na região 
tocantina, no oeste 
maranhense, Imperatriz ocupa 
uma área de 6.687 km2, 
limitando-se ao norte com o 

úcípio de Açailândia, a 
íne com João Lisboa, ao sul 

om Montes Altos e a oeste 
■ om o estados de Tocantins e 
P; ; á. A altitude média é de 95 
metros. 

0 principal rio que banha 
suas terras é o Tocantins, que 
nas proximidades do 

U 

município chega a atingir 800 
metros de largura. Seu relevo 
é formado basicamente de 
planícies e em sua vegetação 
predominam florestas 
latifoliadas do tipo amazônica 
de terra firme e cerrados. 
Possui um clima quente e 
úmido, do tipo equatorial, com 
temperatura média de 29® C e 
média pluviométrica de 1.660 
mm anuais. 

Econômicos: nos 
primeiros 30 anos deste 
século, época áurea da 
extração da borracha e da 
castanha no Médio Tocantins, 
Imperatriz ocupou papel de 
destaque na economia da 
região. Enfrentou um período 
de estagnação até o final da 
década de 50, quando a 
abertura da rodovia Belém- 
Brasília devolveu-a ao seu 
lugar de liderança na 
economia tocantina. 

Dentre as atividades 
desenvolvidas, destacam-se a 
agricultura, com o plantio do 
arroz, e a silvicultura, com a 
extração e o beneficiamento de 
madeira. Também a pecuária 
se desenvolve, de forma 
extensiva, em pastagens 
sofisticadas, com grandes 
rebanhos bovinos e suínos. 

Turísticos: diversos 
balneários e praias fluviais, nas 
proximidades de Imperatriz, 
oferecem aos que os visitam 
excelente oportunidade de 
lazer e recreação. Vale a pena 
conhecê-los. 

Belneários Estância do 
Recreio e do Bananal, 
cachoeira do Rio 

Ribeirãozinho, praias do 
Cacau e do Imbiral e ilha da 
Serra Quebrada são os 
principais. 

No folclore o Lindo, o 
Bumba-meu-boi e a 
Quadrilha são as mais 
importantes manifestações. 
De origem espanhola, o 
Lindo é uma dança típica, 
com indumentária própria e 
que foi trazida a Imperatriz 
graças ao incentivo do Frei 
Manuel Procópio. 0 Bumba- 
meu-boi, manifestação 
comum no litoral 
maranhense, só 
recentemente foi introduzido 
nessa região. Com artigos 
confeccionados em cerâmica, 
palha, corda, couro e raízes, 
o artesanato também merece 
ser apreciado. A Casa do 
Artesão, situada na praça do 
Garimpeiro, tem um acervo 
bastante representativo 
dessas peças. 

No mês de setembro a 
música e a literatura são o 
centro das atenções. 

É nesse mês que acontece 
o FABER - Festival Aberto do 
Balneário Estância do 
Recreio, estimulando talentos 
da região, além de apresentar 
artistas nacionais. Na área de 
literatura, realiza-se o Festival 
de Poesia, Crônica, Conto e 
Fexto Teatral, promovido pelo 
Grupo de Literatura de 
Imperatriz e pala Associação 
Artística de Imperatriz. 

(Ponte: Guia de Imperatriz 
— Lista Telefônica de 
Endereços/Dados não 
atualizados) 

Santos que Operam Milagres 

Imperatriz, fundada por 
Frei Manoel Procópio, 

teve pela fé católica a crença na 
terra milagrosa. 

Muitos anos mais tarde os 
médicos que aqui iam 
chegando continuaram com a 
fé do Frei no futuro desta terra, 
e os primeiros hospitais 
invocavam os milagres dos 
antos da época: São 

Raimundo, São Vicente, São 
Marcos, Sao Rafael e muitos 

por FRANCISCO MÃIA 

outros santos e santos... 
Na travessia do deserto em 

busca da "terra prometida", os 
filhos de Israel se desvirtuaram 
e passaram a adorar imagens e 
amuletos. Em Imperatriz, da 
mesma forma, os santos 
católicos foram esquecidos e 
passaram a invocar e "adorar" 
os santos vivos, capazes do 
milagre da multiplicação dos 
paes (AIHs, cotas, etc.) 

Assim, surgiram e estão 

O Brasil virou Estado-Poiicial 

por JOSÉ CARLOS SOUSA SILVA 

O Brasil parou. Está 
transformado num 

Estado-policial. Virou um 
caso mesmo dê polícia. Basta 
um bandido referir-se a um 
cidadão, este é logo 
considerado suspeito. E a 
suspeiçâo assim já se tornou 
sentença condenatória 
transitada em julgado. 

No inciso LVTI do art. 5® 
da Constituição Federal está 
explicitado que "ninguém 
será considerado culpado até 
o trânsito em julgado de 
sentença penal 
condenatória". 

Hoje, no Brasil é 
diferente. O culpado não tem 
julgamento sequer. É apenas 
assim apontado pela polícia 
e, a seguir, divulgado o seu 
nome pela imprensa. 

No Brasil a polícia prende 
para depois investigar, ao 
invés de investigar para 
depois prender. O aulor da 
prisão assim se considera 
realizado. Chama a imprensa 
e faz questão de depois, olhar 
o seu nome divulgado como 
verdadeiro herói. 

Alguns policiais já até 
brigam entre si pela disputa 
de espaço em páginas dos 
jornais. Adoram aparecer. 
Concedem entrevistas. Fala 
do que farão. Só não falam 
mesmo do que deveriam 
fazer ou do que fizeram 
contra a liberdade, honra, 
integridade física e vida de 
certas pessoas. 

Está no inciso LXII do art. 
5® da Constituição Federa] que 
"a prisão de qualquer pessoa 
e o local onde se encontre 
serão comunicados 
imediatamente ao juiz 
competente e à sua família do 
preso ou à pessoa por ele 
indicada". 

Na prática, o dispositivo 
constitucional, acima 
transcrito, não funciona. Em 
raríssimos casos, essa 
comunicação é feita. 0 preso 
não recebe o tratamento 
recomendado pela lei. 

0 preso tem o direito de ser 
informado de seus direitos, 
entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe 
assegurada assistência da 
família e do advogado. No 
comum dos casos, não tem a 
assistência familiar e muito 
menos advogado. 

Além disso, "o preso tem o 
direito à identificação dos 
responsáveis por sua prisão ou 
por seu interrogatório 
policial". Isso está previsto no 
inciso LXIV do art. 5® da 
Constituição Federal e que 
mmea é cumprido. 

O preso dificilmente sabe 
quem o prendeu. O nome do 
autor de Sua prisão fica 
escondido. Com ele ficam os 
atos de arbitrariedade. Todos 
os dias em nosso país ocorrem 
atos de abuso de autoridade, 
não só no âmbito policial, 
assim como em outros setores 
da vida pública nacional. 

O autoritatrismo ainda 
continua na cabeça de 
grande parte dos agentes 
públicos no Brasil. São 
pessoas que têm verdadeira 
vocação para a prática da 
ilegalidade, da 
arbitrariedade, do abuso, 
dos desvios e do excesso de 
poder. São ditadores natos. 

São essas as pessoas que 
hoje estão fazendo de tudo 
para ver o nosso País sob o 
comando de um regime 
autoritário. Não querem a 
liberdade para o homem 
comum. Querem a 
liberdade somente para eles 
a fim de que possam 
satisfazer a sua crueldade 
mental e usufruir das 
vantagens do poder. 

A democracia é sem 
dúvida o melhor, dos 
regimes políticos, onde as 
liberdades individuais e 
coletivas são asseguradas 
através do princípio e de 
que "todos são iguais 
perante a lei". 

O povo está com fome. 
E dói muito isso. Essa dor 
tem limites próprios e, com 
certeza, não resistirá 
muito, poderá transformar- 
se em justificativa, por 
sinal justa, de uma 
convulsão social 
incontrolável, diante da 
qual esse Estado-policial, 
que aí está, será totalmente 
incapaz de indicar 
soluções. 

A Grande Rosa Murchou 

por SÉRGIO CATIVO BARROS 

surgindo o Hospital Santa 
Isabel Cafeteira, Nice Lobão, 
Alexandre Costa, Hospital 
Zenira Fiquene e muitos outros 
por esse Maranhão afora. No # 

futuro, acreditamos que os 
"milagres" operados por esses 
santos serão passageiros e os 
médicos haverão de voltar a 
adorar um único santo: "o 
paciente". 

Francisco Maia é 
empresário 

O mundo tem motivos de 
sobra para chorar a perda de 
François Mitterand, grande 
estadista francês, morto de 
câncer na próstata, aos 79 anos 
de idade. Segundo pesquisas 
realizadas em toda a França, foi 
o mais respeitado Presidente 
daquele país depois de Charles 
De Gaulle, o grande general, 
herói da resistência francesa 
durante a segunda guerra 
mundial. Mitterand, filho de 
camponês de boa cultura, 
seguramente foi um dos maiores 
senão o maior intelectual a 
ascender o poder político na 
Europa Sua carreira política ativa 
durou cerca de meio século, 
sempre ao lado das causas 
populares, buscando a justiça 
social em uma Europa 
devastada por duas guerras 
frafriddas, Talvez ]X)r isso, tenha 
sido o grande arquiteto da União 
Européia Foi devido às suas ações 
de persuasão que os Aardos de 
Maastricht foram referendados, 
em 1992, ainda que por pequena 
margem, criando a 
Comunidade de Estados 
Europeus, um formidável 
complexo sóçio-político- 
econômico e financeiro com 
mais de cento e cinqüenta 
milhões de consumidores, todos 
países de primeira linha na 
produção de alta tecnologia de 

ixmta Foi o primeiro socialisia a 
governar a Rança, derrotando o 
Gauüismo que gerara 23 anos de 
governos conservadores. Sua 
principal tarefa foi a de unir o 
Partido Socialista Francês, 
tránsformando-o numa 
poderosa força de governo, 
reconciliando a esquerda [X)]ítica 
com a economia de mercado. 
Dentre suas maiores realizações, 
contam-se a abolição da pena 
capita], que ainda utilizava a 
guilhotina; a sus|XTisào dos testes 
nucleares franceses no atol de 
Mururoa, no | adftco; a ixdítica de 
aproximação com a Alemanha 
de Helmuth Khol, tradicional 
inimiga da França, criando um 
bloco continental | vira fazer 
frente à Inglaterra de Margareth 
Thatcher, tuna espécie de braço 
americano na Euroita. Travou 
com a prinieirarniinistra .britânica 
memoráveis batalhas nos 14 anos 
em que | residiu o Estado Francês, 
Diz-se até que ele a definia como 
"uma dama com a boca de 
Marylin Monnx? e os olhos de 
Calígula". Teve o ápice de seu 
prestígio, curiosamente, em duas 
guenas; das Malvinas e do Golfo. 
Na irimeira, forneceu à Inglaterra 
todas as informações possíveis 
sobre o míssil exocet, fabricado 
na França e que tantos estragos 
vinha causando à marinha 
britânica. Na segunda, não 

titubeou em apoiar a ação 
americana contra Sadat, 
trazendo com ele uma nova 
formação dos tradicionais 
aliados da segunda grande 
guerra. Fss< ■ prestígio foi muito 
abalado, todavia, quando 
fracassou sua tentativa de 
romper com a capitalismo, 
gerando aumento da inflação 
e da taxa de desemprego, dois 
fatores inaceitáveis naquela 
jiarte do mundo. Teve que 
mudar sua estratégia, mesmo a 
contragosto, |vira uma política 
sociaklemocrata mais 
ortodoxa. Viveu no poder os 
momentos mais importantes da 
história européia 
contemporânea, com o final da 
guerra fria e a reunificação da 
Alemanha, |)ara a qual, aliás, 
contribuiu decisivamente após 
um período titubeante em que 
demonstrou tixlo o seu temor da 
conhecida arrogância 
germânica que tinha redundado 
em duas guerras sangrentas em 
território europeu. Tinha uma 
amante e reconhecia o 
problema em público, jx)ssuindo 
uma filha nascida desse 
relacionamento, A rosa vermelha 
símbolo do Partido Scxnalista que 
ele soube eleva- a grandes alturas, 
hoje está murcha. Le Grand 
Mitterand será enterrado 
ananhã E assim se fez a História 

Assista de segunda a sábado o programa 

Cidade Agora, discutindo vários temas, e 

com a participação da unidade móvel 
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Neo-protecionismo esquenta discussões na OM^ 

Dumping social coloca em confronto países industrializados e em desenvolvimento este anc 

relata o editor Raimundo Primeiro 

Brasil em 

Revista 

nu 

por SOCORRO CARNEIRO 

Reformas 
constitucionais 

0 líder do governo no 
Congresso, deputado 
Germano Rigotto, acredita 
que as três emendas 
constitucionais que ainda 
tramitam na Câmara devem 
ser aprovadas, nas duas 
Casas, até maio. Para Rigotto, 
se o governo fizer um 
trabalho de esclarecimento 
em torno das propostas de 
reforma da Previdência as 
resistências no Congresso 
devem diminuir. 

"Não acredito na rejeição 
da proposta da Previdência", 
disse. Rigotto acredita ainda 
que o Congresso aprovará o 
Orçamento da União para 
este ano, o Plano Plurianual 
de Investimentos, a Lei de 
Patentes e o Fundo de 
Estabilização Fiscal (FEF). 
"Pretendo também reunir os 
líderes dos partidos aliados 

emenda que prevê a criação 
do FEF. Mas o relator da 
proposta, senador Jáder 
Barbalbo (AM), líder do 
PMDB, ainda insiste em 
obter informações 
detalhadas sobre a utilização 
de recursos do antigo FFF, 
antes de redigir seu parecer. 
Rigotto' negou que o 
presidente do Senado, José 
Sarney, tenha reduzido de 
100 para apenas três o 
número de projetos 
prioritários na pauta de 
votação extraordinária do 
legislativo. 

liara limpar parte das dti M P 
que tramitam no Congresso" 
disse. 

O assunto no Senado 
No Senado, a prioridade 

do governo ê a votação da 

Fazendo avaliação 
A pedido da revista inglesa 

Car, Stephen Bailey, criador 
do Design Museum, de 
Londres, avaliou as mais 
recentes ofertas do mercado 
automobilístico europeu e 
escolheu o Coupé Fiat e oAlfa 
Romeo 145 como exemplos 
de projetos que escaparam do 
lugar-comum. No Coupé, 
Bailey chama atenção para o 
design futurístico dos faróis, 
cobertos por uma membrama 
transparente, e das lanternas 
traseiras. 

O dumping social é um dos 
temas do "neo-protecionismo" 
que vai esquentar as 
discussões na Organização 
Mundial do Comércio (OMC) 
este ano. Segundo uma alta 
fonte do Itamaraty que 
participou da Rodada do 
Uruguai do extinto Gatt, o 
Brasil terá posição contrária à 
inclusão desse tema na ordem 
do comércio internacional. 

A pressão para inserir a 
questão do dumping social 
vem dos Estados Unidos e da 
França, países que perdem 
competitividade em alguns 
setores, como o agrícola, 
devido à redução dos 
subsídios. Outro assunto que 
deve entrar na pauta da OMC 
é o das questões ambientais 
ligadas ao comércio. 

"O Brasil será contra a 
vinculação entre temas 
trabalhistas e questões 
comerciais", afirma a fonte do 
Itamaraty. Segundo ele, o tema 
do dumping social servirá 
apenas de "máscara" para 
estabelecer novas barreiras 

comerciais aos países em 
desenvolvimento, o chamado 
neo-protecionismo. "A palavra 
dumping social, já é 
preconceituosa. É injusto 
acusar de prática de dumping 
social sem se levar em conta 
as condições sociais e de 
trabalho dos países em 
•desenvolvimento", diz a fonte. 
"É preciso estabelecer ainda 
em que fórum terá que ser 
debatida essa questão. A 
exploração de menores no 
trabalho, por exemplo, é um 
assunto para ser debatido na 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e não na 
OMC". 

Para especialistas da área 
de comércio internacional, a 
questão do dumping social é 
um tema delicado e perigoso. 
"Se ele for incluído nas regras 
gerais do comércio 
internacional, haverá riscos 
sérios de se impor restrições 
não tarifárias a produtos dos 
países em desenvolvimento", 
diz Durval Noronha, advogado 
e representante do governo 

brasileiro durante a Rodada do 
Uruguai do Gatt em 1992 e 93. 

De acordo com Noronha, 
os países que acusarem as 
nações em desenvolvimento e 
de dumping social poderão 
exigir direitos 
compensatórios, como 
aumento de tarifas e imposição 
de contas de importação. Por 
isso, o Brasil tem que rejeitar 
a inclusão desse assunto no 
âmbito do comércio mundial, 
diz Noronha. Para ele, não só 
porque o dumping social é um 
subterfúgio protecionista de 
países industrializados, mas 
também devido à contradição 
em relação aos acordos 
assinados em Marraquesh em 
1994. O lema é tão polêmico 
que não é consenso nem ao 
menos nos países europeus. A 
Inglaterra, por exemplo, é 
contrária à sua inclusão na 
ordem do comércio 
internacional. 

Noronha lembra que os 
Estados Unidos e a França 
levantaram a questão ainda em 
dezembro de 1994, quando foi 

incluída a Rodada do Uruguai 
do Gatt em Marraquesh. 
Desde então, os dois países 
têm mostrado sua 
preocupação com a perda de 
competitividade em função da 
queda dos subsídios, "para 
compensar essa perda, a única 
saída que encontraram é a 
acusação de dumping soe' , 
diz. 

O advogado observa que os 
trabalhadores dos países 
desenvolvidos têm um nível de 
produtividadem superior pelo 
maior nível de educação e 
treinamento. Isto vale inclusive 
para setores que exigem menor 
qualificação. Na agricultura, 
por exemplo, um trabalhador 
holandês produz anualmente o 
equivalente a US$ 8,8 mil, 
contra US$ 2,7 mil de um 
trabalhador brasileiro. Além 
disso, o trabalhador europeu 
na agricultura recebe um 
subsídio de US$ 15,4 mil, 
"enquanto o trabalhador 
brasileiro vive uma situação 
falimentar", observa. 

Receita Federal eleva arrecadação 

A Receita Federal 
arrecadou cerca de R$ 84 
bilhões no ano passado, 
registrando um aumento 
recorde de 30%. Em 1994, 
foram arrecadados 64 bilhões. 
0 secretário da Receita 
Federal, Everardo Maciel, 
deverá divulgar os números 
definitivos ainda esta semana, 

mas que já confirmou que os 
dados preliminares apontam 
para esse resultado. 

Para este ano, a expectativa 
é de um novo aumento de 
arrecadação. 0 total projetado 
no Orçamento é de R$ 96 
bilhões. 

Parte desse aumento já está 
assegurado com a aprovação, 

pelo Congresso, das novas 
regras do Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica (IRPJ), que 
proporcionarão um 
crescimento de R$ 5,7 bilhões 
sobre o arrecadado neste ano. 

Outra parte, no entanto, 
ainda depende das votações no 
Congresso. Há, por exemplo, 
uma estimativa de R$ 6 bilhões 

da Contribuição Provisória 
sobre a Movimentação 
Financeira (CPMF), que ainda 
não foi votada, i 

O Governo Federal espera 
continuar trabalhando no 
sentido de fazer aumentar a 
arrecadação. A Receita 
Federal faz contatos com o 
setor econômico, em Brasília. 
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São Sílvestre/95 

I mperatrizense é destaque 

Esporte 

Capital 

por JALDENE NUNES 

d. 
d« 
se 
nc 
i. 

James 
enfrenta Rei Zulu 

tira-teima revanche 
depois de amanhã, 
2, em São Luís 

ickboxer James Adler, 
mos, aceitou o desafio 
-■entar Rei Zulu nesta 
^ira, dia 12 de janeiro, 
ta Rodrigues. Depois 

passar dois meses 
tre uando com o presidente 
d > Vale Tudo Internacional, 
. ão Alberto Barreto, no Rio, 
j nes promete mostrar que 
se encontra no melhor de sua 
forma física e técnica. 

Em setembro do ano 
passado, James derrotou a 
"Fera de Acari", em menos 
de dois minutos, no Vale 

ido Nacional, no Rio de 
neiro. Este ano, depois de 

mostrar sua performance, o 
lutador recebeu convite para 
participar do Grand Prix de 
Kick Boxing, em março, no 
Japão, onde participam os 
oito melhores atletas do 
mundo. 

Para tanto, James se acha 
obrigação de defender 

; as habilidades nos ringues 
iranhenses descartando a 

i )Ssibilidade de derrota por 
não estar de luvas. "A luva é 
apenas para uma segurança 
para o lutador. Ela não 
diminui a potência do soco; 
só não causa traumas mais 
profundos. Luva é um 
acessório, assim como o 
calção. Vou usar luvas 

pecial para Vale Tudo", 
explica. Quanto à questão de 
agarrar, Adler lembra que 
cresceu no judô, onde 
conquistou vários títulos de 
campeão maranhense, e hoje 
defende a faixa azul no jiu 
jitsu, e diz que as mãos 
limpas só irão lhe favorecer. 

0 campeão maranhense 
lembra que Zulu, 54, é um 
lutador de respeito e merece 
ir para o Guiness Book como 
o mais velho combatente de 
luta livre. "Treino quatro 
horas por dia, faço 
musculação, natação e corda. 
Estou me preparando para 
enfrentar um lutador velho 
com fôlego de jovem. Só 
espero que o público 

prestigie, a luta é séria e é 
prá valer", finaliza James. 

Novo 
técnico assume 

0 técnico Candinho 
assumiu ontem a direção do 
Santos e, durante seu 
primeiro contato com a 
imprensa, já no novo cargo, 
revelou que não pretende 
fazer grandes alterações na 
equipe. "0 time fez um bom 
campeonato Paulista e um 
Brasileiro melhor ainda e, 
agora, esperamos que a 
diretoria renove o contrato 
dos jogadores para 
mantermos o mesmo grupo 
para o torneio", disse. 
Escaldado pela experiência 
na Portuguesa, que se desfez 
de seu elengo depois do 
Paulista do ano passado, ele 
considera que "é importante 
manter a equipe para 
conseguir os resultados 
pretendidos". 

Apesar dessa intenção, 
ele não descarta a 
possibilidade de pedir a 
contratação de alguns 
jogadores. "Se Narciso e 
Jamelli forem convocados 
para o pré-olímpico, teremos 
problemas nessas posições 
durante toda a primeira fase 
da competição e, fatalmente, 
haverá necessidade de 
reforços, dentro da política 
estabelecida pelo clube". 
Para a defesa, ele pretende 
um zagueiro experiente: "0 
Gallo tem exercido esse 
papel, mas o Santos é um 
time jovem e precisa mesclar 
mais jogadores com 
experiência". Citou o jogo 
decisivo com o Botafogo, em 
que o capitão não jogou. "No 
gol feito por Túlio, ele estava 
impedido e ninguém 
reclamou. Já no de 
Camanducaia, Gotardo 
imediatamente levantou a 
mão e se dirigiu ao árbitro, 
que acabou anulando o gol 
legítimo". 

No ataque, Candinho 
gostaria de contar com um 
atacante com características 
diferentes dos existentes na 
Vila Belmiro. "Durante uma 
partida, podemos precisar de 
um jogador que faça uma 
função diferente", finalizou. 
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Seriedade e competência é o nosso i 

lema, Jornal Capital, o seu líder diário! 

Aos 47 anos de idade, a 
mulher Áurea Ferreira 
Barros conseguiu dar mais 
uma demonstração de que 
possui o esporte nas veias. 
Ela começou a correr há 5 
anos, por recomendação 
médica, por causa da diabete. 

Dona Áurea resolveu, a 
partir de então, unir o 
necessário ao agradável. E 
começou a participar de 
corridas rústicas, na categoria 
master. Nesse período, 

conseguiu reunir dezenas de 
troféus e medalhas. 

Mas esta semana uma 
medalha ganhou um lugar 
especial na vida de dona 
Áurea. Tendo concorrido com 
mais de duas mil 
participantes, ela foi a 30a 

colocada na sua categoria na 
71a edição da Corrida de São 
Silvestre. 

"Me senti muito feliz, pois 
as pessoas lá são muito 
educadas, me receberam bem 

fora da minha terra, eu me 
senti muito bem", disse, feliz 
e orgulhosa, a uma emissora 
de televisão local, 
programação esportiva. 

Para chegar a esta 
colocação não foi fácil. 
Primeiro, ainda em 
Imperatriz, teve de conseguir 
patrocínio. Já em São Paulo, 
ela treinava nos corredores 
de uma loja de um amigo, 
depois do expediente de 
serviço. 

Agora, ela ganhou um 
estímulo a mais para 
continuar correndo e 
participando das competições 
regionais. Dona Aureajá tem 
um sonho: melhorar a 
classificação na Corrida de 
São Silvestri de 96. 

"Eu não quero deixar de 
correr, não apenas pela 
imposição médica, mas 
também pelo estímulo 
recebido agora na São 
Silvestre", concluiu. 

Cidade 

Imperatriz Notícias estréia hoje 

Estréia nesta quarta-feira, 
dia 11 , às 18h00, o novo jornal 
local da TV Capital, Canal 5, 
Rede Record. 

Trata-se do "Imperatriz 
Notícias", que será ancorado 
por Jussara Cerqueira, 
colonista social deste jornal e 
apresentadora do programa 
"Cidade Agora". 

Ela terá o apoio de dois 
repórteres, que estarão 
percorrendo as ruas da cidade 
todos os dias, indo até aos 
locais onde estão sendo 
reclamados os problemas e, ao 
mesmo tempo, ouvindo os 
depoimentos da população. 

É mais uma inicitiva da TV 
Capital visando a consolidação 
do projeto de uma emissora 
eminentemente interativa. Isso 
já vem ocorrendo desde que 
ela começou a gerar sua 
programação, priorizando os 
assuntos locais. 

Jussara Cerqueira afirma 
esperar com expectativas a 
realização de mais esse projeto 
em sua vida profissional. "Não 
medirei esforços para cumprir 
com minhas obrigações e 
atender os anseios da equipe 
de produção", acrescenta. 

Uma revelação importante: 
a primeira edição do 
"Imperatriz Notícias" será 
levada ao ar com uma matéria 
exclusiva sobre uma quadrilha 
que vem atuando em todo o 
Estado. Na quadrilha, de 
acordo com quem acusa, 
fazem parte um vereador e 
políticos ligados a 
governadora Roseana Sarney. 

0 "Imperatriz Notícias" tem 
o seguinte slogan: "a nova cara 
da informação". Esta é, 
portanto, a nova TV Capital 
entrando em ação. Se ligue, 
então, e confira! 

O DOUTOR LUCAS DA COSTA RIBEIRO NETO 
MM JUÍZ DE DIREITO DA ls VARA DESTA 
CIDADE E COMARCA DE AÇAILÂNDIA, ESTADO DO 
MARANHÃO NA FORMA DA LEI ETC... 

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem 
que nos dias 11 e 31 de janeiro de 1996 sempre às 09:00 horas, no átrio do Fórum Dr. José de 
Ribamar Fiquene, situado na Rua Pedro Alvares Cabra] nQ 34 nesta cidade e Comarca de 
Açailândia, Estado do Maranhão, HAVERÁ A REALIZAÇÃO DE UMA PRAÇA do imóvel 
penhorado ás fls. 42 dos autos de n9 225/92- Ação de Execução, em que o BANCO DO 
NORDESTE DO BRASIL S/Amove contra D. O LOREIRO COSTA DORIVAL OLIVEIRA 
LOUREIRO COSTA DONIZETE CONÇEIÇÃO DE MARIA S.COSTA EDMAR BRAGA 
AGUIAR e sua mulher VANDA MARIA PORULHO AGUIAR, constante de; UM TERRENO 
URBANO medindo 2.113,75 m2(dois mil, cento e treze metros e cinqüenta e cinco centímetros 
quadrados), sendo 25:ü0m ( vinte e cinco metros) de frente e fundo e nas laterais 84,55n\ 
(oitenta e quatro metros e cinqüenta e cinco centímetros). LOCALIZAÇÃO: Frente para a rua 
Paraguai s/n9, Quadra 73, Dite 201, Vila Maranhão, contendo nele uma casa de alvenaria, piso 
de cimento, coberta de telha comum. CONFRONTAÇÕES: Pelo lado direito com a rua 
Medeiros Neto, pelo lado esquerdo com D. Neusa Gigante e fundo com o Rio Açailândia, com 
Escritura Pública de Compra e Venda devidamente registrada no CRI desta Comarca sob n91/ 
1968, ás fls. 183 do Livro n9 2-L, de propriedade do executado - DORIVAL OLIVEIRA 
LOURENÇO COSTA, cujo imóvel encontra-se Hipotecado em l9 grau junto ao exequente 
BNB, ação esta que se processa perante este Juízo e Cartório do ls Ofício desta Comarca, 
avaliado em R$ 5.250,00 em 30.12.94. O Sr. Oficial de justiça que servirá como porteiro dos 
auditórios, levará a público pregão de venda e Arremataçào, e não será aceito lanço inferior ao 
valor acima mencionado, caso não haja licitantes com lanço superior ao da avaliação, fica desde 
logo designado o dia 31 do mesmo mês de janeiro, às 09:00 hs, jiara a realização do 29 Praça, a 
quem maior lanço oferecer. Tudo conforme despacho do MM Juiz de Direito a seguir transcrito: 
"Designo os dias 11 e 31 de janeiro de 1996, sempre às 09:00 hs, no átrio do Forúm desta, 
Comarca, para o l9 e 2° Praça , respectivamente, expedindo editais com o prazo e penalidades 
do artigo 686 do CPC. Intimem-se o Exequente e executados por mandado. Açailândia - MA, 
14/11/95. As. Dr. Lucas da Costa Ribeiro Neto - Juiz de Direito da 1" Vara". Caso as partes 
não tenham sido encontradas para a intimaçâo pessoal, ficam através deste edital, intimadas. 
E PARA QUE NINGUÉM POSSA ALEGAR DESCONHECIMENTO, mandou o MM Juiz 
que fosse expedido o presente edital, publicado e afixado no átrio do Fomm. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Açailândia, Estado do Maranhão, ao vinte e três (23) dias do mês 
de novembro (11) do ano de mil e noventa e cinco 1.995. EU. Escrevente 
Juramentado Substituto, subscrevo. 

LUCAS DA COSTA RIBEIRO 
JUIZ DE DIREITO 

LUCIANO SARAIVA comunica a PRAÇA que 

perdeu os documentos abaixo relacionados: 

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

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

Getúlio Vargas, 1935. Que será bem gratificado 

Assista de sccjunda a sábado o ppocjrama Cidade Aqora, 

de C 
OG Ia TV Capital, C anal 5, com apresentação ae v_yonor 

P arias, ussara Cerqueira e Serqio Cativo Barros 
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Valor da carteia R$ 5,00 

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

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

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

Postos de venda 

Supermercados 

Supermercado Sousa 

Supermercado Lívia 

Supermercado Laranjeira 

Supermercado São Vicente 

Supermercado Real II 

Supermercado Variedades 

Porão I, M e II 

| Bã rica de Rèvislã j 

! Banca da dnildênia 

[Banca do (Salçadão 

Banca do Belo 

N ossa Banca' 

m uni 

DipÃo 

Pao dA Terra 

PAISlifiCAdoRA DulAR 

PAiNificAdoRA N. SRA. de FÁTÍMA 

PAINÍfiCAdoRA IqUATUEINSE 

/^DROGARIAS i 

TCI - 

Transportes 

CoLetívo 

/ 
» 
m 
a 
m 
m 
% 
% 

V 

Drogaria Fábio Júnior 

Drogão Center 

Drogaria Realfarma 

Drogaria Econômica 

Farmácia Bom Jesus 

Flora Medicinal 

\ 
* 
» 

■ 
« 

/ 

♦ 

e 

Lanchonetes 

Kollegius Lanches e Alvorada Lanches 

'tiçailândia 

Jornal Capital 

O Boticário 

Rádio Clube FM 

TV Cidade 

Diversos 

WR MucIamças 

EIetrômíca TeIa 

HoteI São 

Voz do dESMANTElo 

O IhOMEIVI dA RApAduR 

Quente 

Luís 

A 

Motoca 

Moto Ga/doi.C Mota fteçal 

♦ ♦ ♦ 

♦ 

Mercearias 

Mercearia Reis, Casa Rodrigues e Casa Rosa 
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Informática 

/uísiedade na era digital 

A-nda nâo houve tempo para o homem adequar-se a máquina. Nem haverá, tão cedo: à; 

xada dezoito meses ela dobra de potência e fica mais subutilizada: 

Quando mais de 400 
presidentes das 1000 maiores 
empresas dos Estados Unidos 
concordam em passar um fim 
de mana numa espécie de 
"< ipo de reeducação 
tf ''dógica", como vem 
< ndo desde 1993, algo de 
r diferente está em 
r a. Cada um recebe um 
k sobrevivência: micro 
po e leque de programas 

istalar (agenda, 
ge amento de projetos, 
edi ão de texto e correio 
fie ico). Recebe também, 
et,n ilsoriamente, assessores 
ei i tecnologia com os quais 
P' le brigar mas com quem, 
at o final do seminário, deve 
se entender. Os seminários 
organizados pelo maior 
fabricante de software 
empresarial do mundo, a 
Computer Associates 
Internacional, se realizam 
quatro vezes ao ano e tem mais 
et udidatos do que vagas. Por 

quê? Porque, 
independentemente da idade, 
saldo bancário, sexo ou 
nacionalidade de quem for se 
iniciar em informática, uma 
coisa é certa: nesse ramo, o 
autodidatismo leva à paralisia. 
"Ninguém aprende sozinho a 
usar um computador ou um 
primeiro programa", decreta o 
físico franco-brasileiro André 
Deberdt, doze anos de IBM no 
currículo. A medida que se 
populariza, a tecnologia da 
informação revela seu potencial 
para provocar ansiedade e 
frustração. Essa dinâmica 
pertuba, pois o computador é 
tido, também pela maioria 
avassaladora dos brasileiros 
ouvidos por Veja, como um 
instrumento do bem, cujo 
advento pode representar uma 
alavanca para o país. Das doze 
sensações de uso citadas pelos 
entrevistados, oito são 
positivas: sentem-se 
amparados, confortáveis, 

satisfeitos, privilegiados, 
seguros, realizados, 
poderosos, maravilhados/ 
emocionados. É a relação ideal. 
A relação real está nos anais 
dos serviços de atendimento ao 
usuário. 

Vodu 
"O pedal do meu 

computador não funciona." O 
funcionário da IBM não 
entendeu, Pedal? 0 
computador não tem pedal. A 
cliente estava às turras com o 
"ratinho" (mouse) que aciona 
os comandos manuais. Não era 
um caso isolado nem 
excentricidade de mulher 
tecnofóbica. Em sua primeira 
aula de computação, um 
executivo de primeira linha 
catou mouse semelhante, 
aproximou-o dos lábios como 
se se tratasse de um microfone 
e ordenou: " computador, 
ligue". Outro cliente reclama 
que o fornecedor não lhe 
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entregou a mesa do 
computador de mesa. A lista é 
infinita, e as dúvidas só são 
estarrecedoras para quem 
acredita na publicidade do 
mundo da informática. "Um 
campo sem cercas, um 
programa com menos 
obstáculos", promete um 
anúncio do megaevento 
Windows 95, mostrando 
apenas um garoto de calça 
curta correndo num campo 
aberto, sugerindo liberdade, 
talvez fraternidade, quem sabe 
igualdade. Comparações como 
essa só existem na propaganda. 

Complexidade 
Todo mundo quer serviços 

mais rápidos, mais baratos, 
mais confiáveis e mais seguros 
do que ontem. Mas isso, em 
termos de computador, tem um 
preço em complexidade 
tecnológica. Não espanta, por 
exemplo, que o botão Start do 
Windows 95, sésamo do novo 
sistema operacional, exigiu 15 
milhões de linhas em código de 
programação. Na versão do 
Windows anterior , bastaram 
420 000. Pergunta de Nathan 
Mycrosoft, Ph.l). em física, 35 
anos, barbudo e grunge, chefão 
de 650 pesquisadores e 
borderô de 150 milhões de 
dólares anuais: "A linguagem 
Basic exigia 4000 linhas de 
código em 1975 e hoje tem 
cerca de meio milhão. O 
programa Word tinha 27 (KK) 
linhas em sua primeira versão. 
Hoje tem cerca de 2 milhões. 
Essa complexidade toda não 
gera problemas a mais? Prefiro 
um Word antigo, de 1982, sem 
problemas, a um novo com 
possíveis falhas. E espero 
nunca estar a bordo de um 
avião que esteja operando com 
um programa saído do 
for no..."Sua recomendação, 
publicada na bíblia universal 
dos tecnóides, a revista 
americana Wired: "Para 
grandes e complexos 
investimentos em 
equipamentos, minha 
recomendação é espere! e faço 
tudo em 30 segundos, dentro 
de 20 anos. No que se refere a 
programas, não, pois o único 
limite dos programadores é a 
imaginação humana". 

Diversos fatores 
cqfitribuem para a ansiedade 
que acata os habitantes do 
mundo da informática. E uma 
máquina sujeita " à 
contaminação - já são mais de 
300 os programas antivírus 
existentes no mercado 
mundial, engordando os 
fabricantes de antídotos. É um 
guardador de segredos mais do 
que imperfeitos - vive sendo 

violdo. É a porta de acesso à 
vida cibernética, mas as 
instruções para ali chegar vem 
em quilos de manuais de papel 
raramente lidos. O 
desconhecimento do usuário 
torna a aventura de computar 
semelhante ao vodu. "O 
computador cria uma solução 
para um problema que você 
não tinha e cria um problema 
para o qual você tem uma 
solução mas não vai usar", 
define o consultor Luiz 
Fernando Gonçalves, da 
Multisoluções. 

Imaturidade 
"S&ntimo-os estúpidos, 

amedrontados e com 
raivallescreveu a americana 
Julie Connelly na revista 
Fortune, apontando para um 
dos segredos mais bem 
guardados nas grandes 
corporações dos Estados 
Unidos: a tecnofobia. Jack 
Welch, o mais alto executivo 

da Colossa] General Eletric, 
não usa micro. "Não preciso", 
diz e conversa. 

John Akers, que por quase 
oito anos chefiou a IBM, jamais 
tocou que alguém intalou em 
seu escritório - é bem verdade 
que Louis Gerstner, seu 
sucessor, tem sete e usa todos. 
De cada 100 americanos, 55 
têm um tipo de ojeriza a 
máquinas ou desenham 
solenemente avanços 
tecnológicos à sua posição. 

Apenas 3%, revela um 
estudo da Ogilvy e Mather, 
sabem suar todos os 
comandos de um vídeo 
cassete, enquanto 95% dos 
proprietários de máquinas de 
faz-rejeitam os três comandos 
mais inovadores lançados pela 
Rocoh, um dos grandes 
fabricantes de equipamentos 
de escritório no Japão, Alguns 
anos atrás, complexidade era 
sinônimo de tecnologia 
avançada. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

Homenagem especial 

A gatinha Jéssica Mariano, filha do casal Rosângela e Joaquim Mariano, recepciou no último 
sábado seus amiguinhos para uma de noite de muita diversão, regado a gostosas guloseimas 
em comemoração ao seu aniversário. 0 embalo ficou por conta dos "Mamonas Assassinas", 
que animou a garotada presente. 

Globeleza 

A modelo e bailarina Valéria Valença, em contato telefônico ontem com esta colunista, 
divulgando um exelente trabalho, o qual a partir do final do mês já estará à venda pai 
apaixonados por samba, pois ela vem aí com todo o seu charme numa fita de vídeo, com a 
de samba. 

0 bom é que você vai aprender sambar com a Valéria Valença em sua própria casa. Aguardem; 

Breve 

Valéria Valença, que é marca registrada do Brasil, na tela da Globo, disse ainda para esta 
colunista, que está enviando a fita em primeira mão para a Agência Art-Promoções, que é para 
divulgação do material. 
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Pollyana, movimentando os domingos dos baixinhos 

A princesa Jessica, apaga as velinhas m 
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Cm closr especial da aniversariante, a irmã Tayanne, Rosângela e Joaquim e o primo tíre, no 

Se*™ 

Um clic, esta colunista, Valéria Valença, Hans Donner e Catiúsia 
f 

Enduro total 

Estará acontecendo dia 27 deste mês, com a participação de pilotos de Imperatriz, Balsas, 
Riachão, Carolina, Araguaína, Açailándia, Porto Franco e Estreito. 0 horário está marcado 
para 14h()0, com saída da praça Brasil. Participem! 

Despedida 

A encantadora Maria Spíndola, que tem mostrado um excelente trabalho através de sua 
apresentação do "Jornal Capital - TV, se despediu ontem da telinha deixando saudades aos 
telespectadores. 

Posando para fotografia, Araxta, Tayanne, Breno, Vítor e Vinícius, responsáveis 
pelas peripécias da festa 

Em férias 

Maria Spíndola aproveita o mês de janeiro para passear em Margalhães, sua cidade natal, 
para matar a saudade da família e amigos. 

Hoje e ontem 

íldon Marques permanece na interventoria ou não? 
Sim, ótimo. Não, o que será da cidade? 

Rainha do Carnaval 

Este grande evento marcado para 09 de fevereiro, organizado pelo colunista Jonas Ribeiro, 
estará vivendo um ritual de beleza, com as candidatas dos clubes que farão o carnaval 96. 

Programa Rádio Festa. Apresentação 

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

Rádio Capital AM, 

950 khz: uma onda no ar 
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T Jfma divulga listão do vestibular 

Resultado supera expectativas em Imperatriz 

linha 

Direta 

porJOSE FILHO 
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Recado 
i solenidade de filiação 
erventor Ildon Marques 
^MDB, quando ele 
ou que o fazia na 
'ade de "candidato a 
o", estava dando um 
• inteligente a Davi 
Uva, José de Ribamar 
ie e muitos outros 

os que tomam decisões 
o apoio, sem ouvir as 

bases, isto é, a própria 
sociedade. 

Mais do que ninguém, 
Ildon Marques sabe que é 
inelegível, e mesmo assim 
disse que era candidato a 
prefeito. A sua declaração 
deixou, claro que nunca lhe 
passou pela cabeça apoiar 
q alquer candidatura, muito 
menos de Fiquene ou Davi. 
Como candidato, quem 
ousária lhe procurar em busca 
de apoio? Ninguém é claro, e 
Ddon Marques ainda estaria 
ganhando tempo para 
"coordenar" e dar "tempo"à 
governadora Roseana Sarney 
( resolver o problema da 
1 ópria intervenção, que 
t' -mina no próximo dia 20. 

Além desses aspectos, 
Ildon Marques ainda deu 
outro recado, desta vez 
orientado pela própria 
governadora: A prefeitura 
cruza os braços na campanha, 
enquanto que o PMDB, 
partido que segue sua 
orientação, faz coligação com 
o PSDB de Sebastião Madeira, 
iiiprovável ou impossível? A 

filiação do médico Carlos 
Gomes de Amorim no PMDB 
que o diga. 

Carnaval 
Como já foi divulgado 

nessa coluna, as escolas de 
samba de Imperatriz tiveram 
um ano para se organizarem 
para o carnaval 96. No 
entanto, nada fizeram e agora, 
de última hora, já estão de 
pires na mão procurando a 
prefeitura para que ela resolva 
o problema "financeiro" sob a 
ameaça de que "se não tiver a 
ajuda, também não haverá 
carnaval de rua". 

Esse fato se repete todos 
os anos e ninguém coloca a 
cabeça no lugar, e quem acaba 
pagando o pato é o próprio 
imperatrizense, que fica sem 
alternativas para brincar o 

carnaval, principalmente o de 
rua 

Gambiarra 
Muitas • < pessoas já 

morreram em Imperatriz 
vítimas das gambiarras 
elétricas. A causa principal é 
de responssabilidade do 
Governo do Estado, que com 
a política do "viva luz", 
estimula as ligações 
clandestinas de eletricidade, e 
isso porque a Cemar, em todo 
o tempo, nunca foi capaz de 
efetuar a colocação de postes 
e fazer as ligações dentro dos 
padrões de segurança 
exigidos pela lei. 

Para evitar esse mal que 
vai continuar fazendo vítimas, 
a Cemar, por determinação do 
governo, deveria refazer toda 
a rede de distribuição de 
energia dos bairros, 
principalmente os periféricos, 
onde as ganbiarras continuam 
desafiando a segurança da 
população. ' 

Posição 
De acordo com as 

informações dadas por 
pessoas ligadas ao senador 
Epitácio Cafeteira, "está 
descartada qualquer 
possibilidade dele apoiar a 
permanência de Davi Alves 
Silva no PPB, inclusive já 
havendo feito contatos com o 
senador Esperidião Amim e 
com o prefeito Paulo Maluf 
para manifestar a sua 
decisão." 

Da mesma forma se 
encontra o presidente da 
regional do PPB, que chegou 
a ameaçar deixar o [ar tido no 
caso de Davi e seu grupo 
continuarem filiados. Isso 
significa que muita coisa pode 
acontecer dentro do próprio 
PPB e com reflexos os mais 
impor tantes com referência ao 
processo eleitoral do dia 3 de 
outubro, podendo inclusive 
determinar se Davi será ou não 
candidato a prefeito, e mesmo 
se vai ser confirmado o seu 
apoio à candidatura de José de 
Ribamar Fiquene. 

Eleitoral 
Jovens que completaram 16 

anos continuam fazendo filas 
às portas dos cartórios 
eleitorais de Imperatriz. Isso 
significa que o colégio eleitora] 
da grande cidade deve sofrer 
um aumento considerável. 

Produtos Químicos Ltda 

Rua Benedito Leite, 1757 
Mercadinho CEP 65903- 

290 Imperatriz -MA 
Fone: (098) 721-3494 
Fax; (098) 721-3296 

Temos completa linha de: 

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

^ Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas rodos 
adas, luminanas, peneiras, escovas e etc. 
* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária " 
UINA , breu, solução de bateria, essências, barrilha cloros 
ios, etc. 
Xampú para auto. super ativo "MARASIL", desinfetantes 

. <" ntes, tambores de ferro e bombas plásticas, etc. 
■dutos de fibra de vidro: manta, resina, catalizador, etc. 

, ,,, Promoções: 
* Cloro gianulado (balde 10 kg) R$6aaJ-àvistaouchequep/8dias 
I vrteNlda manutenção (01 It) R$ 3,80 - à vista 

Barnlha (kg) R$ 0,90 - à vista 
: Sulfato de Ajúmínio 

90 - a vis 
(kg)R$ 0,90 - à vista 

Em tempo considerado hábü, 
a Ufma, divulgou ontem a 
relação dos aprovados na 
primeira etapa do Concurso 
Vestibular de 1996, que foi 
realizada na semana passada. A 

instituição tinha informado que 
até o dia 12 divulgaria o listão dos 
candidatos aprovados para a 
segunda etapa do vestibular, no 
dia 19. 278 candidatos foram 
aprovados em Imperatriz, sendo 

Curso de Direito 
16891 - Paulo Lázaro de Carvalho Filho 
16055- Antonio Geraldo de O. M. Pimentel Jr. 
16996 - Sérgio Henrique Oliveira Godinho 
16513 - José Carlos Silva 
16980 - Samir Almeida Teixeira 
17039 - Vicente Leal Júnior 
17039 - Thaís Yukie Takau Ramalho 
16481 - Karla Viana Logrado 
16453 - Jaime Lopes de Menezes Filho 
16481 - João de Deus Oliveira Maia 
16605 - Leoncio Vieira de Morais 
15923 - Rúbria Martins Barros 
16667 - Márcio Ferraz Aragão Duarte 
16675 - Márcia Santos Oliveira 
17022 - Stela Martins Chaves 
16155 - Damiana Gomes Viana de Carvalho 
15901 - Luís Arnon Lopes Milhomem 
16892- Paulo Lopes Moreira 
16486 - João Pereira da Silva Filho 
15967 - Alessandra Lima Silva 
16252 - Erinaldo Figueira dos Santos 
16977 - Alirio Davi de Sousa Júnior 
16894 - Paulo Sérgio Silva 
16247 - Ennius Mar eus Alves Bandeira 
17010 - Sílvio César Queiroz Costa 
16836 - Mirela de Abreu Mota 
16823 - Maurício Rios Júnior 
15887 - David Santos Matos 
16510 - José Antonio Silva Pereira 
16575 - Kalho de Jesus Barbosa 
17065 - Valquíria Paza 
16065 - Araina Cezária Ferreira dos Santos 
16993 - Selma Maria de Lima Feitosa 
17031 - Tatiane Silva Reis 
16015 - Anailton dos Reis Nascimento 
16907 - Raimunda Irlanda Cabral Santos 

J7110 - Wesley Milhomem Mota Viana 
16952 - Ronildo Torres de Oliveira 
16187 - Dionei Alchaar Costa 
16420 - íris Alves de Alencar 
16597 - Laércio Mauro Tavares da Rocha 
17114 - Willamir Félix da Silva 
17108 - Wemerson Lima Valentim 
16431 - Ivan Rodrigues de Almeida 
16858- Nilton Conde Santos 
16474 - Jetro Ferreira Moraes 
16586 - Keila Nara Pinto Queiroz 
17035 - Terezinha D'Jesus Viana Tessmann 
16899 - Pollyana Marinho Medeiros 
58896 - José de Ribamar Cunha Filho 
16994 - Senilson Charles Arouche Lima 
16161 - Daniela de Souza Cortez 
16393 - Hildeyjane do Nascimento Silva 
16138 - Clores do Carmo Reis 
16305 - Francisca Paula Morais da Gama 
16254 - Erweuter Volkart de Oliveira 
16514 - José Costa Alencar 
17075 - Vinícius Elo Macedo Lima 
16222 - Eliene Santana de Sousa 
16885 - Paula Cristina Aquino 
16286 - Flávio Roberto Camilo S. S. Duarte 
16935 - Ricardo Freitas Mota 
16275 - Fábio Freitas Pedreira 
17045 - Ubiratan do Pindaré Almeida Sousa 
16429 - lury Graça de Carvalho 
16479 - João Batista de Araújo Filho 
15888 - Dayse Lima CavalcaníL 
16519 - José de Ribamar Silva Lindoso 
16326 - Francisco Monteiro da Silva Júnior 
16019 - Andra Raquel Gomes Mesquita 
15918 - Paulo Roberto Martins Maia 
17008 - Sílvia Maria Duarte , 
17120 - Wiviane Santana Rocha 
15965 - Alessandra Alves Carvalho 
16923 - Regina Célia Sousa Silva 
16845 - Nágila Pereira da Silva 
16915- Raimundo Peixoto Ferreba Júnior 
16527 - José Francisco Alves dos Santos 
17038 - Thaís Alexandra Lopes dos Santos 
17034 - Tereza Carlos do Nascimento 
15939 - Adriana Alencar Silva 
16385 - Hegine Jane Sousa Vieira 
16210 - Elaine Fernandes Costa 
16671 - Marcelo Ricardo Cordeiro Cardoso 
16105 - Célia Regina Franco Pereira 
16591 - Keneia Milhomem Mota Viana 

Curso de Ciências Contábeis 
16005 - Ariolanda Vieira de Farias 
16059 - Antonio Mattos dos Reis Júnior 
15962 - Aldo Alves dos Reis 
16877 - Pablo Nascimento Cortez Moreira 
16820 - Marylene Brito Carvalho 
16318 - Francisco de Assis Pereira Gama 
16857 - Nilton Alves de Alencar 

Pontos 
7396.45 
6959.54 
6888.85 
6832.94 
6764.80 
6728.23 
6623.38 
6486.88 
6428.96 
6396.66 
6396.37 
6355.37 
6319.04 
6313.49 
6306.73 
6290.13 
6289.99 
6261.08 
6251.42 
6230.39 
6215.04 
6212.11 
6194.48 
6137.70 
6118.06 
6110.47 
6106.98 
6083.75 
6079.62 
6065.58 
6046.22 
6024.24 
6017.77 
6013.85 
5993.06 
5955.02 
5951.01 
5929.32 
5925.81 
5918.45 
5909.31 
5903.33 
5898.14 
5866.21 
5857.95 
5824.91 
5810.59 
5801.84 
5791.91 
5754.53 
5754.27 
5732.26 
5722.90 
5721.30 
5705.30 
5699.95 
5692.51 
5690.68 
5682.13 
5666.45 
5624.67 
5612.94 
5612.87 
5603.69 
5589.83 
5578.98 
5573:79 
5567.73 
5563.03 
5561.39 
5551.52 
5544.74 
5531.43 
5516.37 
5512.83 
5511.84 
5508.38 
5508.34 
5508.20 
5498.16 
5487.42 
5481.96 
5473.91 
5471.61 
5443.18 

Pontos 
6897.36 
6574.32 
6366.60 
6087.45 
6045.53 
5970.44 
5913.02 

105 para o Curso de Ciências 
Contábeis, Direito 90 e 
Pedagogia 83. A informação foi 
prestada ao Jornal Capital 
ontem, às 18hü0, por Vicente 
Marques, funcionário do 

Diretório Acadêmico da Ufma 
em Imperatriz. Ele acrescentou 
que no próximo dia 19 os 
classificados nesta primeira 
etapa farão a prova de 
Português. 

17052 - Valdemy Leite de Castro 
16383 - Gutemberg de Sousa Brito 
16890 - Paulo José Lima da Silva 
16805- Mario Nilson Bandeira Rocha 
16991 - Sebastião Nunes Pereira 
15953 - Alcides Pontes Galvão 
15913 - Ademilton Feliciano de Souza 
17106 - Welliton Lima Franca 
16137- Maria do Socorro Leal Sousa 
15934: Aderson de Sousa Santos Neto 
16362 - Gilmara Arcanjo Cordeiro 
16279 - Ferdinando Mota Soares 
16809 - Marizete Barbosa Leite 
16421 - Irismar Brilhante da Silva 
16611 - Lindomar da Silva Queiroz 
16082 - Aurélio Oliveira dos Santos 
16095 - Carlos Sidney Rodrigues Pereira 
16125- Cláudio Barbosa Sobrinho 
16181 - Diana Monteiro da Conceição 
15893- Ireno Mendes da Costa 
17024 - Sulpino Dias da Costa Neto 
16415 - Irany Soares Silva 
16327- Francisco Moraes Aguiar 
16360 - Gilmar Fernandes da Silva 
16180 - Diana de Cássia Damaceno Silva 
16016 - Analdiney Brito Noleto 
16011 - Ana Rosa Ribeiro Barbosa 
15984 - Ana Célia Muniz dos Santos 
16726 - Maria de Nasaré Oliveira Ferreira 
16886 - Paula Souza Oliveira 
16551 - José Welton dos Santos Pereira 
16869 - Ornar Cortez Prado 
16521 - José üervaldo da Silva 
16893 - Paulo Rogério Soares dos Santos 
16269 - Fabiana Freitas 
16052 - Antonio Elionir da Silva 
16199- Edinalva Ribeiro dos Santos 
16508 - José Alberto Rodrigues da Silva 
16006 - Ana Paula Gonçalves Silva 
16308 - Francisca Sônia de Souza 
16126 - Cleane Woub Moreira dos Santos 
16867 - Odaias Lima da Silva 
16038 - Antonia Neura Lopes de Brito 
16426 - Israel Rodrigues Vieira 
15995 - Ana Lúcia Norberta de Moura 
16064 - Aracy Kelly de Freitas Marques Alencar 
16895 - Pedro de Alcântara Lima Júnior 
16844 - Naéria Glévia Silva Cardoso 
16369 - Giovanne Cardoso da Silva 
16124 - Claudine dos Santos Paiva 
16017 - Analiésia de Lima Nogueira 
16887- Paulo Cardoso Mota 
16602 - Leoci Marinho de Araújo 
16604- Leonardo Tronconi Silva 
16561 - Josineide Viana Santana 
16128 - Cledonilton Pereira Sales 
16384 - Gutembergue Barbosa Pereira 
17001 - Silden Henrique Batista Lopes 
15960 - Aldenira Veira Santana 
16536 - José Odqrivam Diniz de Sousa 
16280 - Fernanda da Silva Macedo 
16398 - Idson Charles Silva Pantaleão 
16182 - Dijan Leal de Sousa 
17002 - Silene Cardoso de Morais 
16250 - Erik Fernanda Pereira de Siqueira 
17105 - Weldys de Sousa Paiva 
17090 - Vilma Vasconcelos Bezerra 
16728 - Maria de Queroz Carneiro 
16848 - Neide Maria da Costa Cerqueira 
16943 - Robson Kleber Silva Sousa 
16776 - Maria Rosa Souza Coelho 
16819 - Martha Rhoseanne de Sousa Lima 
16781 - Maria Telma Araújo Pereira 
16274 - Fábio Dias Cordeiro 
16751 - Maria Gorete Silva Nascimento 
16273 - Fábio Andrade de Abreu Silva 
17067 - Valter da Costa e Silva Júnior 
16147 - Cristiane Gonçalves de Almeida 
16942 - Robleilde Lima dos Santos 
16484 - João Marcos Araújo Lima 
16818 - Marta Rejane Mendes de Sousa 
16992 - Sebatião Pereira Gonçalves 
16574 - Kalebis dos Santos da Silva 
16758 - Maria Hilmar Gomes da Silva 
16924 - Reginal Machado Cardoso 
16969 - Rosinete Libanio dos Santos 
16325- Francisco Messias Nunes Brito 
16518 - José de Ribamar Ribeiro Raposo 
16212 - Elen Nara de Moura Oliveira 
15985 - Ana Célia Ribeiro Andrade 
16256 - Eudineia Borges Pereira 
16316- Francisco da Conceição Rabelo 
17091 - Vilson Alexandre Pereira 
16936 - Ri silene Martins de Carvalho 
16961 - Rosângela Zaparolli Gonçalves 
16328 - Francisco Pereira Pontes 

5912.53 
5827.70 
5820.00 
5800.83 
5773.20 
5770.69 
5768.35 
5757.15 
5671.26 
5670.15 
5666.03 
5558.32 
5554.01 
5543.87 
5541.02 
5519.64 
5510.79 
5501.14 
5496.97 
5439.50 
5418.61 
5397.99 
5388.57 
5377.51 
5370.04 
5367.35 
5287.60 
5286.40 
5279.37 
5267.19 
5267.17 
5253.71 
5240.75 
5231.41 
5231.20 
5218.96 
5184.97 
5175.24 
5136.70 
5136.18 
5129.76 
5117.40 
5111.30 
5102.60 
5101.65 
5086.25 
5085.54 
5078.55 
5066.46 
5053.70 
5042.87 
5033.33 
4997.64 
4992.13 
4985.20 
4964.63 
4959.84 
4952.98 
4951.74 
4935.41 
4914.95 
4865.86 
4864.12 
4861.02 
4854.34 
4853.06 
4850.49 
4847.24 
4846.87 
4846.81 
4820.55 
4791.69 
4789.84 
4783.19 
4779.55 
4770.42 
4766.07 
4760.61 
4755.39 
4745.95 
4738.88 
4737.98 
4737.85 
4736.87 
4729.94 
4711.05 
4675.53 
4669.39 
4668.97 
4668.29 
4649.45 
4639.46 
4632.64 
4628.03 
4619.27 
4609.98 
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Passagens, 

traslados e passeios 

inclusos. 

TODA EMOÇÃO DO MUNDO. 
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Nestas férias compre uma Honda 

Revendedor Autorizado: 

Av. Dorgival P. de Sousa, 611 - Centro 
Telefax: (098) 723-3553 - 723-1028 

IMPERATRIZ MARANllAO 

QUANDO VOCE 

COMPARA 

COMPRA FORD. 

SE VOCÊ COMPARA SÓ 

PREÇOS, OS-10 

REALMENTE CUSTA MENOS 

QUE O RANGER. MAS 

QUANDO VOCÊ COMPARA 

OSPICK-UPS, PERCEBE 

TUDO O QUE ESTÁ 

PERDENDO: O RANGER JÁ 

VEM DE FÁBRICA COM 

FREIOS ABS NAS 4 RODAS, 

AIRBAGPARAO 

MOTORISTA, RÁDIO AM, FM 

E O MOTOR FORD V6, 4.0, 

COM 56 CAVALOS A MAIS 

QUE O MOTOR DO S-10. 

VOCÊ PODE GASTAR UMA 

NOTA PRETA E EQUIPAR O S- 

10 COM TUDO O QUE O 

RANGER JÁ TEM. MAS O 

MOTOR, INFELIZMENTE, 

NÃO DÁ. POR QUE VOCÊ 

NÃO VEM CONHECER O 

RANGER AGORA MESMO? 

Um novo mundo 
uma nova Ford. 

XL Rang er 
(Cód. G501) 

A PARTIR DE R$ 27,000 

à vista* 40% de entrada 

= R$ 10.800 

+ 12 xR$ 1.350** 

Total a prazo 

= R$27.000 

0% de juros 

Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

LEIA NA VEJA WmWmmÊrm IISl W Íh#íhi 

i V t i a? A i v ^ H ■ \ 

rr r 
í.ífút* yy.-y 1 

veja 
indispensável 

0 Rádio 

na TV 

Um pROqRAMA 

de Clálio 

SilvEÍRA, dE 

SEqUNdA A 

sÁbAdo 

12:00 às 13:00 

Q 

Qual. e o Jornal, que 

TEM AS MELHORES 

MATÉRIAS E COMERCIAIS? 

O Jornal Capital é 

lógico. na TV 
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Polícia 

Caso Ezir Jr. 
Imperatriz, 10 de janeiro de 1996 

completar um ano 

O seqüestro aconteceu dia 13 de janeiro de 95 

e até o momento somente um seqüestrador está preso 

por NILSON SANTOS 

i. 
ii 
m 
m 
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Insegurança 

m clima de 
jurança é o que está 
o vivido pelo 
ratrizense que tem 

de sair às ruas, 
mdente de ser dia ou 
principalmente se ele 
orno veículo uma 

eta. Os assaltos a 
sta estão virando moda 

na cidade, pelo descaso do 
Governo do Estado em 
manter um sistema de 
segurança com maior 
infraestrutura. 

Os delegados gostariam 
de ter viaturas e homens 
em condições de montarem 
unidades móveis, para 
patrulharem a cidade e, a 
noite, ao percorrerem os 
"inferninhos", poderem 
tirar de circulação os 
marginais que populam a 
cidade. 

Quantos crimes 
poderiam ser evitados se 
esse sonho dos policiais 
fosse realizado? Mas para 
i 1 e tudo possa ser 
t ansformado em realidade, 
depende da "vontade da 
g wcrnadora"que,segundo 
nos parece, não está nem aí 
para o problema, já que 
enquanto ela estiver no 
exercício da função, esse 
tipo de problema não a 
afetará, devido o grande 
sistema montado para sua 
segurança pessoal. 

Dia do Fico 

Já que estamos falando 
em segurança, bem que 
poderíamos tomar como 
exemplo o ato heróico e 
histórico acontecido há 174 
anos, quando D. Pedro 
acercou-se da sacada do 
palácio no dia 9 de janeiro 
de 1822, devidamente 
orientado pelo seu 
conselheiro mor, José 
Bonifácio de Andrade e 
Silva, pronunciando a 
célebre frase: Como é para 
o bem de todos e felicidade 
geral da Nação, estou 
pronto, diga ao povo que 
Fico. 

A governadora deveria 
tomar esse ato como 
exemplo e não só 
determinar a permanência 
de Ildon Marques na 
Prefeitura, como também 

investir na segurança do 
município. Mas parece que 
ato dessa natureza está 
longe de acontecer e tanto 
o sistema de segurança 
continuará sem 
investimentos, como a 
Prefeitura terá outro nome 
indicado como interventor. 

Furtos « 

Somente na parte da 
manhã de ontem, a 
Delegacia de Roubos e 
Furtos registrou cinco 
ocorrências de furtos 
acontecidos na noite de 
segunda-feira e madrugada 
de ontem. Os casos estão 
se ndo investigados aos 
poucos, porque são muitos 
os registros de ocorrências 
desse gênero e os policiais 
são poucos e sem condições 
de trabalho. 

Apesar da boa vontade 
do delegado Arlindo e seus 
agentes, as dificuldades são 
enormes e o trabalho fica 
cada vez mais difícil diante 
desse quadro, que cresce 
assustadoramente. 

Dengue 

Dois funcionários 
burocráticos da Diretoria 
Regional de Segurança 
foram acometidos de 
Dengue e ontem o diretor 
regional, Luciano Abreu 
amanheceu o dia com febre. 
Ainda não foi revelado a 
infecção que gerou a febre 
no Dr. Luciano, mas alguns 
funcionários da Diretoria 
Regional apostavam que a 
Dengue havia "acertado" o 
comandante do sistema de 
Segurança Pública da 
Região Tocantina. 

Mudança na CCPJ 

0 sargento Alcindo, atual 
diretor da Central de 
Custódia de Presos de 
Justiça (CCPJ) deixará a 
função nos próximos dias. 
Ainda não foi revelado o 
nome do seu substituto, 
que também terá a 
incumbência de responder 
pelo Quarto Distrito 
Policial, criado para 
atender a comunidade dos 
bairros Parque Buriti, 
Parque Anhanguera e 
adjacências. 

Dia 13 de janeiro do ano 
passado, por volta das 10 horas 
da manhã a cidade de 
Imperatriz começou a viver 
um dos piores dias, quando o 
empresário Ezir de Sousa 
Leite Júnior foi seqüestrado 
em um posto de gasolina, na 
Bernardo Sayão com a 
Rodovia BR-()1(). 

A Polícia Civil iniciou as 
investigações mas a 
participação da Polícia Militar 
(segundo alguns policiais), 
prejudicou o trabalho e quando 
a Polícia Civil tomou conta 
realmente do caso, foi após o 
dia 18, quando o empresário já 
havia sido assassinado. 

No decorrer dos cinco dias 
em que o empresário esteve 
desaparecido familiares e 
amigos estavam 
desesperados, com a família 
negociando com os 

seqüestradores, sem 
conseguir o objetivo que era a 
liberação do refém. 

O caso foi acompanhado por 
t(>da a sociedade 
imperatrizense e quando o 
vaqueiro conhecido por Bebe 
Légua foi preso por policiais 
militares veio então a 
confirmação da morte do 
empresário. 

Bebe Légua levou os 
policiais ao local do cativeiro, 
mas afirmou desconhecer os 
seqüestradores. No entanto ele 
chegou a mostrar o local onde 
o empresário ficou escondido 
na chácara, na estrada de João 
Lisboa e quando os PMs 
descuidaram, ele desa|)areceu. 

Depois de muita 
investigação da Polícia Civil, 
Cristiano foi localizado e preso 
e confessou sua particiiiaçào no 
seqüestro, revelando os nomes 

de Bebe Légua e Benito como 
os autores intelectuais e 
confessando, inclusive, como o 
empresário foi morto. 

Segundo ele, Bebe Légua 
passou uma corda no pescoço 
do empresário e, segurando 
em uma ponta, mandou que ele 
segurasse na outra, [lassando 
a esticá-la, matando a vítima por 
asfixia. Depois das revelações 
de Cristiano, a polícia 
continuou as investigações e 
soube que Benito estava em 
uma cidade no interior de 
Minas Gerais. 

Contatos foram feitos com 
policiais daquele Estado e em 
uma operação conjunta entre as 
Polícias Federal e Civil, Benito 
foi recambiado jiara Imperatriz 
em um avião fretado pelo pai 
do empresário assassinado, 
Ezir de Sousa Leite. 

Benito confessou a 

participação no seqüestro, 
contando detalhes que nunca 
foram revelados à imprensa . 
Depois de autuado, o 
seqüestrador foi recambiado à 
CCPJ, onde já se encontrava 
recolhido Cristiano. 

Após quatro meses de 
prisão e com o inquérito já à 
disposição da Justiça, Benito 
serrou a grade da cela e depois 
de quebrar um cadeado, fugiu 
pela janela da frente da CCPJ, 
levando dois outros presos na 
sua companhia e até hoje seu 
paradeiro continua 
desconhecido para os policiais. 

Segundo comentários 
ocorridos ontem na cidade, a 
população está preparando 
uma manifestação ou para o dia 
13 (dia do seqüestro) ou [«rã 
o dia '18, considerado com o dia 
oficial do assassinato do 
empresário 

Comerciante denuncia funcionário 

Eles foram denunciados depois de venderem 

aparelhos telefônicos e desaparecerem com o dinheiro 

Ontem pela manhã esteve na 
Delegacia de Roubos e Furtos, 
José Vanildes Luís, residente na 
rua São João, 300, gerente da 
loja Kadima, comunicando que 
três funcionários da empresa 
desapareceram depois de 
efetuarem algumas vendas de 
aparelhos telefônicos 

convencionais e celulares. 
Segundo o gerente da loja, os 

funcionários Sérgio Peres, 
Romeu Grano Alves e José 
Ribamar Sousa, trabalhavam 
como vendedores na loja e 
vendiam tanto em Imperatriz 
quanto em outras cidades. 

Em Imperatriz eles 

efetuaram várias vendas, bem 
como nas cidades de Balsas e 
Santa Inês. Foram vários os 
aparelhos ceculares e 
convencionais vendidos nas três 
cidades. Os cheques recebidos 
como pagamento e que 
deveriam ser entregues na 
empresa, ficaram em poder dos 

vendedores. 
Segundo afirmou o gería |, 

depois de se apossarem uõs 
cheques da empresa, os três 
vendedores desapareceram, 
dando o maior calote na loja. 0 
caso começou a ser investigado 
logo após a denúncia ter sido 
oficializada. 

RESUMO 

Roubo 
Quem foi vítima do roubo 

da uma bicicleta, foi Félix 
Alves Coelho de Sousa, 
residente na rua Raimundo 
de Moraes, 469, no bairro 
Santa Rita. Segundo a vítima, 
sua bicicleta Monark azul foi 
roubada no último dia 4, no 
bairro Santa Rita, onde o 
queixoso reside. 

Roubo II 
Outra vítima da ação dos 

ladrões foi Reginaldo 
Ferreira Passos, pedreiro, 
residente na rua Antonio 
Miranda, 1703, Centro. 
Segundo o queixoso, dia 8 
passado, por volta das 11 
horas da manhã, um 
elemento desconhecido 

roubou sua bicicleta Monark, 
cor vermelha. 

Roubo III 
Luzimar Fontes Cavalcante, 

residente na rua Bom Futuro, 
.r)(>3, foi outra vítima da ação 
dos ladrões, que na tarde do 
dia 8 passado estiveram em 
sua residência e roubaram um 
vídeo cassete. 

•Arrombamento 
Vítima de arrombamento, 

compareceu na Delegacia de 
Roubos e Furtos, na manhã de 
ontem, o sapateiro Alonso 
Ferreira Lima, residente na 
rua Gregório de Matos 29!) B, 
bairro Bacuri, Alonso é 
proprietário de uma oficina de 
consertos de sapatos na rua 

Simplício Moreira. 
Ontem pela manhã o 

sapateiro esteve na delegacia 
para comunicar que 
desconhecidos entraram na 
sua oficiana e roubaram 35 
pares de sapatos de clientes, 
que estavam na ocifina para 
receberem conserto. 

Bastante preocupado, o 
coitado do sapateiro estava 
procurando como explicar aos 
seus clientes que os sapatos 
haviam sido roubados. Os 
policiais da DRF iniciaram 
ainda na manhã de ontem as 
investigações, com vistas a 
descobrirem os autores do 
arrombamento na oficina do 
Alonso e logicamente localizar 
os sapatos roubados para 
serem devolvidos aos 
legítimos proprietários. 

Seqüestro 
No próximo dia 13 vai 

completar um ano do 
seqüestro do empresário Ezir 
Júnior e no dia 18 completará 
o primeiro ano de falecimento 
do empresário, que foi brutal 
e covardemente assassinado 
pelos seus seqüestradores. 

Dos três acusados de 

encabeçarem o seqüestro, 
dois foram presos. O Bento, 
que conseguiu fugir da 
Central de Custódia de 
Presos e Justiça e Cristiano 
que ainda permanece preso, 
enquanto o Bebe Léguas 
continua desaparecido. 

A sociedade está a cobrar 
uma satisfação sobre o 
andamento do caso. Bento ou 
Benito foi preso no interior d'j 
Minas Gerais, com o pai , | 
vítima fretando avião para 
que ele fosse recambiado 
para Imperatriz e depois de 
quatro meses de prisão ele 
simplesmente Conseguiu 
fugir, sem sequer ser julgado. 

A esposa do falecido 
empresário, Andréa de 
Albuquerque Leite, que hoje 
completa 23 anos , está 
cuidando dos dois fillúnhos 
do casal, mas ainda nao 
conseguiu se encontrar, 
permanecendo abalada com 
o brutal assassinato do seu 
esposo. Fato que está sendo 
lamentado por familiares, 
amigos e pela sociedade, 
ainda ressentida com o 
seqüestro seguido de 
assassinato. 

Rádio Capital AM, 950 KHz 

Vamos fazer de Imperatriz em 9( 

uma cidade ordeira, segura, 

progressista e bem aVenturada 
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