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

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 
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Uma reunião entre líderes f 
religiosos do Paquistão para 
conseguirem um pacto que ponha fim à» 
a guerra reliogiosa naquele país. 
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Cafeteira expulsa Davi do PPB 

Senador Epitácio Cafeteira confirma apoio ao dep. Madeira para prefeito de Imperatriz 

Grupo do deputado Davi Alves Silva(sem partido) encontra obstáculos para conseguir legenda na eleição 
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Senador Epitácio Cafeteira não admitea presença do Dep. Davi no PPB Dep. Madeira(esq.) será o candidato do PPB a prefeito 

A direção nacional do PPB, 
Partido Progresista Brasileiro, 
decidiu expulsar o deputado 
féderal Davi Alves Silva. 

A medida foi uma imposição 
do «enador Epitácio Cafeteira 
que exigiu o retorno da 
Comissão Provisória Municipal 
do Partido liderada pelo 
advogado José Lamarck. 

"Estarei em Imperatriz para 
apoiar a candidatura de Sebastião 
Madeira (PSDB) a prefeito", 
disse Cafeteira. 0 advogado José 
Lamarck confirmou que o PPB 
se coligará com os tucanos. 

Davi Alves Silva e mais nove 
vereadores tiveram indeferidas 
suas fichas de filiação ao PPB 
pela Comissão Provisória 
Municipal do PPB presidida por 
José Lamarck. 

Com a expulsão, o dep. Davi 
Davi e seu grupo político terão 
que ingressar na justiça para 
obterem registro de suas 
candidaturas no pleito de 03 de 
outubro desse ano, pois estão 
sem partido político. 

A Justiça eleitoral não aceita 
candidaturas de pessoas não 
registradas em partidos políticos 
e o prazo de filiação expirou no 
último dia 15 de dezembro. 
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Torneio é aberto amanhã 

É o número do PSDB e | 
que será usado pelos 
tucanos nas eleições 
majoritárias deste ano. 

O fato 

o ministro 
das 
Comunicações, 
Sérgio Motta, 

  encontra-se 
amanhã em São 

Luís, com Conor Farias, 
diretor-presidente do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação. 

A pessoa 
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Equipes disputam Torneio Inverno Mas ter 

A Liga Imperatrizense de 
Desportos divulgou ontem a 
tabela do 3e Torneio de 
Inverno Master, que terá o 
número de 8 clubes 
participantes e ainda está sem 
patrocinador oficial. 

Na primeira fase, os clubes 
foram distribuídos em duas 
chaves: A (Laminadora, União 
Sport, Cameleira e Bangu); e 
B (DNER, JV Liderai, Xurupita 
e União Cascavel). 

O critério de escolha dos 
clubes nas respectivas chaves 
foi foi feito com o 
conhecimento de todos os 
dirigentes. „ -1.> _ 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 
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Irgem que Riqueza, 
I, 11, III, e IV desço 
bre quem será o 

próximo interventor de 
Imperatriz. 

Imperatriz Urgfente 
também lança propostas 

culturais e no campo das 
idéias. 

Confira. 
Lembre-se que no Seu 

Líder Diário, você encontra 
colunistas nas páginas de 
notícias. Página 1C 

Secretário é emp< > s s ad< > 

O 
ministro 
Sérgio 
Motta é chamado em 
Brasília, nos círcilos 
íntimos da política, de 
"amigo do Rei", por sua 
proximidade com o 
presidente da República, 
Fernando Henrique 
t ar doso. Mota é dirigente 
do PSDB 
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Cobrador 

denuncia 

empresa 
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Coluna Sociedade e 

Expressão com 

Soraya Luiza 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

O novo secretário de Segurança Pública do Estado do 
maranhão é o Coronel aposentado (reserve1' ' ^#0 
(foto), pertencente aos quadros do Exárcio Brasileiro, 
Ele foi empossado ontem pela governadora Roseana 

Empregado 

denuncia 

ex-patrão 

o 

ó fadem 

.vesg 

Polic 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

r 

US$ Com. Compra 

R$ 0,9783 (0,0%) 

US$ Com. Venda 

R$ 0,9784 (0,0%) 

lliii 

Ouro (grama) 

RS 13.80 (sexta-feira) 

Poupança 

1,8293% (15.01.96) 

CDB/RDB 

34,97% (29.01.96) 
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0 assalto que ocorreu 
antontem de manhã, 
contra o Posto de 
Atendimento do Banco do 
Brasil, mostra que há 
insegurança nas 
instituições financeira 
(sejam bancos ou postos). 
Sabemos que esse não foi 
o primeiro e, embora não 
torçamos para isso, 
também não foi o último. 
Faz-se necessário o 
reforço da segurança. 

Gladstone Vieira 
Vilinha 

Tomei conhecimento, 
através do presidente 
Aroaldo Santos, que o 
Partido Verde vai mesmo 
integrar a Frente Ética. 
Vejo que a esquerda 
popular não tem chance 
alguma de disputar a 
eleição majoritária deste 
ano. 0 PV perde com isso, 
pois deveria apoiar a 
candidatura do deputado 
federal Sebastião Madeira. 

André Gonçalves 
Parque Anhanguera 

0 tristemente 
deputado Davi Alves Silva 
é o quarto que mais faltou 
na Câmara dos Deputados, 
no^r ano. passado. .É 
lanfeiWWWSfe) 
saibamos escolher nossos 
representantes. Como 
cidadão imperatrizense, 
vejo que a atuação de Davi 
Silva não tem sido nada 
boa. Não menos que a do 
irmão e ex-deputado 
Daniel Silva Alves. 
Anderson de Pádua 

Parque Tocantins 

Depois do excelente 
ano letivo que se passou, 
agora o secretário 
Agostinho Noleto afirma 
que 1996 será o ano da 
educação. Copiou bem a 
meta nacional estabelecida 
pelo presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Vejo 
que, em boa hora, o setor 
educacional deu um salto 
em nossa cidade. 

Adriana Machado 
Centro 

0 trânsito de Imperatriz 
continua caótico. Falta 
educação, não apenas para 
motociclistas e ciclistas, 
mas também para os 
condutores de veículos. 
Quem mais sofre mesmo 
com tudo isso, é o 
pedestre. 0 jeito mesmo 
é redobrar as atenções, 
principalmente nas 
grandes vias de acesso do 
Centro e do Mercadinho. 

Jacintho Martins 
Nova Imperatriz 

A televisão 
imperatrizense é de alto 
nível e, sobretudo, a 
equipe de telejornalismo 
da TV Capital. 0 programa 
Cidade Agora, por 
exemplo, é digno de 
aplausos de toda a 
comunidade. Objetivo, 
tem conseguido discutir 
assuntos antes 
esquecidos. O povo 
participa e tem sua opinião 
anotada antes da 
intc enção de seu 
mediador. Parabéns! 

1 ntonio Carlos 
Beira Rio 

A campanha de outubro 

A campanha eleitoral de 
Imperatriz começa a 

dar sinais de que, finalmente, os 
tempos mudaram. 

Agora, percebemos todas as 
semanas, novos fatos que 
alteram a correlação de forças. 
Nada é estático. Um certo poeta 
futurista disse certa vez: tudo 
que é sólido se desmancha no 
ar. 

Essa afirmativa no entanto, 
por vezes, na aparência, não 
conseguia imprimir sua força 
em meios ultra-conservadores. 

Dessa forma, era comum se 
decidir sobre uma eleição com 

quatro anos de antecedência. 
Valia a lei de que nada pode 
mudar os rumos dos 
acontecimentos. 

Esta semana, por exemplo, 
dois fatos mudaram os rumos 
da eleição de 03 de outubro. O 
primeiro foi a declararação do 
deputado federal João Alberto, 
que em alto e bom som disse que 
Ddon Marques seria o candidato 
do PMDB a prefeito de 
Imperatriz. 

João Alberto, presidente 
estadual do PMDB e secretário 
de governo da governadora 
Roseana Sarney, sinalizou claro 

que não admite rebeliões na 
Região Tocantina. 

Como se não bastasse essa 
bomba, o coronel Guilherme 
Ventura, experimentou essa 
semana, um crescimento a ollios 
vistos de sua candidatura a 
prefeito. 

O candidato do Partido Social 
Cristão, PSC, deixou de ser 
aquele que incomodava como 
fogo de "munturo", para queimar 
por cima, como um fogaréu que 
assusta os mais desavisados. 

Quem bom essas mudanças 
alvissareiras. Ganha a cidade, 
ganha o jxivo. 

O pior governo 

Imperatriz conhece a velha 
história das promessas 

não cumpridas.' Nesses últimos 
trinta anos, o cidadão da Região 
Tocantina espera, espera e 
espera. 

Porém, o privilégio de ser 
ludibriados pelos governantes 
não pertence apenas ao 
imperatrizense. Essa 
característica assola todos nós 
maranhenses. Senão vejamos. 

O Maranhão possui 70,3% 
das casas sem instalação 
sanitária. 48,77% da população 
é anallebeta e pouco mais de 15 
mil privilegiados puderam 
estudar 15 anos ou mais. Os 

números são do IBGE, o 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. 

Esses números, por si só, 
demonstram que os tempos 
continuam o mesmo. Apesar 
de se apregoar que existe "um 
novo tempo". 
j Mas o que assusta, é o fato 
da governadora Roseana 
Sarney, sequer, querer admitir 
esses números. A chefe do 
executivo estadual disse 
acreditar que a situação do 
Maranhão não é de extrema 
pen ria 

' sabido que o primeiro 
passo para não se resolver um 

problema é deixar de constatá- 
lo. Ou seja, de caráter imediato, 
quando queremos extirpar uma 
doença, precisamos fazer o 
diagnóstico. 

E a confirmação daquele 
velho ditado popular que diz: o 
pior cego é aquele que não quer 
enxergar. 

O Governo do Estado não 
quer enxergar os problemas do 
Maranhão e da Região 
Tocantina. Deve ser por isso, 
inclusive, que a governadora 
Roseana não cumpre as suas 
promessas. Como se 
vivêssemos em Canãa, a terra 
que corre o leite e o mel. 

Os novos rumos da TV 

A partir do assassinato 
da atriz DanielaPerez, 

a televisão brasileira entrou na 
berlinda. A tragédia, bem como 
o tratamento dispensado ao 
crime e a seus 
desdobramentos pela mídia, 
suscitaram ampla discussão na 
sociedade civil. Muito se tem 
pensado quanto aos conte dos 
das mensagens que o meio vem 
difundindo e à forma como a 
instituição vem se organizando 
no Brasil. 

Há muitas perguntas no ar. 
Será que a TV estimula a 
violência que cresce nas cidades 
do País ou apenas a reflete? De 
que maneira e em que grau a 
programação das emissoras 
interfere no comportamento 
do cidadão brasileiro? Será que 
as atuais redes atendem aos 
verdadeiros anseios dos 
telespectadores, ou que, ao 
contrário, o alimentam uma 
tendência à desagregação 
social e ética, apontada por 
alguns como parte do cotidiano 

deste imenso e heterogêneo 
País? 

Certamente, o momento 
leva a procurar respostas para 
estas e outras perguntas que 
ajudem a esclarecer o que se 
passa na complexa rçlação 
eiílre a televisão e o n/blico. 
Afinal, as estatísticas revelam: 
o aparelho de TV hoje está 
presente em 27,6 milhões de 
domicílios-brasileiros, onde'"" 
moram 74% dás famílias do 
País. E estas famílias têm por 
hábito assistir televisão durante 
uma média de seis horas por dia 
- nos finais de semana, esta 
média chega a dez horas diárias. 

A polêmica, que já tomou 
páginas e páginas de jornais e 
continua se ampliando, gira em 
torno da programação 
oferecida pelas redes 
comerciais. A discussão 
focaliza também os critérios 
adotados nas concessões de 
novos canais e na renovação das 
concessões para as emissoras 
que já estão no ar, o que é de 

responsabilidade do 
Congresso Nacional, de acordo 
com a Constituição. 

Diante da patente 
insatisfação setores sociais - 
Clero, intelectuais e 
profissionais da mídia -, o 
debate quanto aos mecanismos 
que podem vir a ser usados 
pela própria sociedade civil para 
que o futuro da televisão 
brasileira caminhe junto com o 
desenvolvimento da nação, 
parece que tem tudo para se 
tornar permanente. 

A importância de uma 
melhor a^pquação do meio a 
suas finalidacfes fez com que a 
Igreja ajudasse a dar o pontapé 
inicial na troca de idéias sobre 
o tema. Em uma série de 
artigos publicados no Jornal do 
Brasil, Dom Lucas Moreira 
Neves - cardeal primaz do 
Brasil e arcebispo de Salvador - 
deflagrou a campanha pela 
ética na televisão brasileira, 
acusando-a de difundir a 
violência e a pornografia. 
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porJOSE FILHO 

Aeroporto 

A governadora Roseana 
Sarney conseguiu junto ao 
presidente da Infraero, tornar 
oaeroporto doTirifical, em São 
Luís, em um dos mais 
modernos do Brasil, enquanto 
promete construir e 
modernizar os aeroportos de 
várias cidades do interior, entre 
eles, Balsas, Barreirinhas e 
Santa Inês. 

Imperatriz 

Aqui a situação é adversa: 
quando há muitos anos o 
Governo Federal, através da 
própria Infraero liberou 
recursos para a construção do 
novo terminal de Imperatriz, o 
então deputado federal Edison 
Lobão, completamente omisso, 
permitiu que os recursos 
fossem desviados e servissem 
para a construção do terminal 
aeroportuário de Salvador-BA. 

Vôos 

Até mesmo a retirada dos 
vôos dos "Boeings" de 
Imperatriz foi uma decisão 
política: o Governo do Estado 
permitiu que uma fazenda da 
Varigfjosse invadida e ficasse 
por isso mesmo. Em represália, 
a Varig retirou os seus aviões 
modernos de Imperatriz. 

Atendimento 

A deputada Marly Abdalla, 
atualmente na Secretaria de 
Desportos e Lazer, dá um 
tratamento especial para os 
visitantes de Imperatriz. 
Dinâmica, cordial e prestativa, 
Marly Abdalla afirma que tem 
um carinho muito especial pela 
cidade, e a melhor maneira de 
retribuir a boa votação aqui 
recebida nas Itimas eleições. 

Testemunho 

A jovem Janaína, que se 
atirou do 8e andar de um edifício, 
uma queda vertical de 
aproximadamente 26 metros, 
tendo quebrado o pescoço, uma 
perna e um braço; cirurgia 
adiada em razão de sintomas 
febris, uma pneumonia e 
suspeita de minigite, deu seu 

testemunho ontem, às 20 
horas, no salão de convenção 
do Hotel Posseidon, em uma 
reunião da Adhonep - 
Associação dos Homens de 
Negócio do Evangelho Pleno. 

Curada 

De acordo com o 
diagnóstico dos médicos que 
a atenderam em São Paulo, 
"ela teria vida vegetativa e só 
movimentaria os olhos e a 
boca". No seu testemunho, 
Janaína contou como sua vida 
está sendo restaurada, 
espiritualmente e fisicamente, 
inclusive, movimentando os 
braços e as pernas. 

Vereadores 

Durante a semana, 
vereadores com "visão 
política" começaram a 
manifestar uma grande 
preocupação com a 
emancipação de novos 
mun ici| m is desmembradt is de 
Imperatriz, sobretudo em 
razão da lei que determina o 
limite de vagas na Câmara 
Municipal em razão do próprio 
colégio eleitoral. Com a 
emancipação, Imperatriz 
poderá ter no máximo 17 
vereadores. 

Policiamento 

O 39 BPM está realizando 
um policiamento ostensivo na 
avenida Get lio Vargas, o que 
é muito bom. No entanto, 
setores onde a criminalidade 
e a marginalidade imperam, 
como os bairros mais 
afastados, continuam sem a 
presença da polícia. 

Balsas 

É das mais promissoras a 
safra de grãos do importante 
município do Sul do Maranhã*). 
A plantação foi financiada pelos 
próprios compradores, e não 
pelo governo, como deveria 
acontecer. 

Para meditação 

"Crê no Senhor Jesus, e 
serás salvo, tu e tua casa". (At. 
1(3-31) 

piontõo Hospitolof 

Plantão 24 Horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

02/02/96 

Mospitol Sta. Jsabei 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

02/02/96 

Hospital Sta. Jsabei 
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Dep. Davi Alves Silva é expulso do PP 

Disputa termina em vitória para o senador que reestabeleceu José Lamarck na presidência do partido 

T 

i 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

398dias. Excelência, quando 
que a senhora colocará em 
prática as obras anunciadas 
durante sua camisinha eleitoral? 
0 povo espera com muita 
exjxíctativa. 3 orce ijara que as 
obras cheguem num curto 
espaço de tempo. Chega de 
balelas! 

Frente 
Ética I 

A Frente Ética esteve 
presente em peso, na edição de 
ontem do "Imperatriz 24 
Horas". Como de costume, o 
programa discutiu assuntos 
relacionados ao pleito deste 
ano. Os integrantes dos 
|)artidos de ojiosição pediram 
que as eleições transcorram 
dentro de um clima 
democrático em Im|)eratriz. 

Frente 
Ética II 

0 presidente do Sindicato 
dos Bancários do Maranhão, 
Uflio Oliveira, destacou que é 
preciso haver união |X)r |jarte 
de todos os segmentos sociais 
da cidade. Afirmou que sem 

isso jamais será possível 
vislumbrar um futuro 
promissor para o povo carente, 
que vive relegado ao segundo 
plano. "E preciso fazer nascer 
um clima democrático", 
observou. 

Frente 
Ética III 

Os membros dos |)artidos 
de oposição presentes ao 
"Imperatriz 24 Horas" 
disseram que é preciso existir 
prejjeto político para o 
município. 

Frente 
Ética IV 

Todos os i reparativos estão 
sendo feitos jjara a conclusão 
de um projerio de 
sistemalização. A Frente Ética 
quer promover a moralização 
na forma de se- fazer política em 
Imperatriz. 

Ex-deputado 
presente 

C hico do Rádio também 
esteve- pre-sente na edição de- 

ontem do "Imperatriz 24 
Horas*. Conversou sobre a 
sucessão municipal e seus 
preíjelos políticos para e) 
munieÍDio, 

por Frederico Luiz 

A Direção Nacional do 
PPB, Partido Pre)gressista 
Brsileiro, decidiu ontem a 
tarde, voltar atrás e 
reestabelecer a antiga 
Comissão Provisória 
Municipal ele» PPB de 
Imperatriz presidida pelo 
aehogado José Lamarck. 

A decisão destitui o 
vereador Homero Garcia da 
presidência municipal do PPB 
e se constitui numa vitória 
política do senador Epitácio 
Cafeteira que desejava 
reestabelecer a Comissão 
Provisória liderada pelo 
advogado José Lamarck. 

Ainda de acordo com a ala 
do Diretório Nacional do PPB, 
ficam indeferidas, de acordo 
com decisão anterior da 
Comissão Provisória 
Municipal do Partido, as 
filiações partidárias do 
deputado federal Davi Alves 
Silva e de seu grupo político, 
incluindo nove vereadores. 

"Davi e seu grupo devem 
retornar ao PFL da 
governadora Roseana, de onde 

nunca deviam ter saído, eles se 
parecem muito e estiveram 
juntos na última eleição 
estadual", ironizou o senador 
Epitácio Cafeteira. 

Contrariando o senador 
Epitácio Cafeteira, o deputado 
federal Davi Alves Silva, em 
dezembro do ano pasado, 
ingressou no PPB c afastou a 
executiva municipal da sigla 
que era contra a sua entrada 
no partido. 

0 senador Epitácio 
Cafeteira pressionou a 
Direção Nacional do PPB e 
exigiu a expulsão do deputado 
da sigla. Cafeteira disse que 
com a permanência de Davi, 
mais dois senadores e cinco 
deputados federais sairiam dos 
quadros do PPB. 

Os dois senadores que 
ficaram solidários a Cafeteira 
são: Lucídio Portela, do Piauí 
e Leomar Quintanilha, do 
Tocantins. 

Leomar Quintanilha é 
considerado um interlocutor 
privilegiado do governador do 
Tocantins, José Wilson 
Siqueira Campos, também 
filiado ao PPB. 

GASTROCLÍNICA 

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

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

A batalha de Davi 

por Raimundo Primeiro 

O comandante maior do 
Partido Progressista Brasi- 
leiro. PPB, no Estado do 
Maranhão, Epitácio Cafetei- 
ra, expulsou o deputado fe- 
deral Davi Alves Silva das 
hostes da legenda. 

Davi Alves Silva lutou. 
C onseguiu de todas as for- 
mas legalizar seu ingresso 
no PPB MA. Mas o ex-go- 
vernador do Estado, no en- ^ 
tanto, sabendo da vontade 
popular em não querer um 
político que represente o 
atraso e. principalmente, a 
má administração no co- 
rnando de Imperatriz. 

Todos os segmentos po- i 
pulares de Imperatriz estão i 
r espirando aliviados. A no- j 
tícia da expulsão de Davi Al- i 
ves Silva dos quadros do i 
PPB deixou mu clima de ex- i 

pectativas positivas no ar. O 
povo vislumbra, assim, nm 
Ihores dias para a segur 
maior cidade do Maranh. 
A cidade tem de continuar 
progressista. E as mudan- 
ças acontecerão com a es- 
colha de um nome que te- 
nha, efetivamente, o respal- 
do popuar. O autoritarismo 
e a forma retrograda de se 
fazer política estão sendo 
banidos. 

Ao expulsar Davi Alves; 
Silva do PPB, o ex-governa- 
dor Epitácio Cafeteira de- 
monstrou que continua ten- 
do prestigio político em to- 
dos os setores, lauto a ní- 
vel federal como estadual. 
Trabalhou e conseguiu con- 
solidar o projeto almejado 
pela população. Principal- 
mente os setores que estão 
que estão ávidos por uma 
Imperatriz mais dinâmica. 

( Dr. Rodrigues 

Doenças nervosas e mentais 

Atendimento de segunda a sexta-feira, 

das 14h00 às 18h00 í 

Atendemos UNIMED 

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

oras 

Senhores 

jr 
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Wapital 4A Cidade Imperatriz, 02 de fevereiro de 1996 

Festa abre ano letivo 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Opinião 
Na cidade de Imperatriz 

dos últimos tempos, acirrou-se 
um duelo de opiniões acerca 
do próximo interventor, que 
certamente terá que 
corresponder todas as 
expectativas de um povo que, 
de uma forma ou de outra já 
aprendeu a lutar por seus 
direitos. 

Diante do fogo cruzado das 
críticas, estabeleceu-se uma 
conceituação apressada, 
suportando assim, todos os 
disparos da contradição, daí 
então surgiu o nome do 
deputado estadual João Paiva 
como provável interventor. 

0 parlamentar no entanto, 
afirmou publicamente que 
jamais pretendeu deixar seu 
cargo de deputado e disputar 
a interventoria por apenas 
nove meses. 

Voltas às aulas 
A polêmica criada em torno 

dos proprietários de escolas 
particulares e pais de alunos, 
continua mesmo dando o que 
falar até o início das aulas. 

Em meio a tantas 
denúncias, um dos maiores 
problemas é sem dúvida 
nenhuma, no momento em 
que se exige a famosa lista de 
materiais escolas, que muitas 
vezes oscila entre vinte até 
setenta itens. E mole, ou quer 
mais! 

Bom show 
Fez o cantor e compositor 

Zeca Tocantins. Foi no Teatro 
Ferreira Gullar, na noite de 
quarta-feira, e conseguiu 
reunir expressivo número de 
pessoas. Esteve ao lado de 
^ena Garcia e Jaqueline. 

Nossa boa música esteve em 
alta. 

Vendas 
Os lojistas de Imperatriz 

trabalham em promoções. 
Tudo visando o aumento das 
vendas. 

Sucessão 
Já dizia um poeta popular, 

até mesmo nas flores se 
encontra a diferença da sorte. 
F, é com essa visão que 

constatamos possivelmente a 
sucessão municipal do 
PMDB, com a candidatura do 
interventor Ildon Mârques. 

E assim começou a 
história, Ildon Marques 
assim como quem não queria 
nada, foi realizando alguma 
coisa, aqui outra ali em 
benefício da população e, aos 
poucos o interventor foi 
conquistando seu reduto 
eleitoral. 

Aliança 
Mediante a uma situação 

desgastante do deputado 
idealizador da sacolinha da 
fome, Davi Alves Silva, tem 
muito negumho confiante que 
o peixe morto não está tão 
morto assim, pois ainda 
deverá surpreender muita 
gente. 

Mesmo com a afirmação 
de que Davi Alves Silva é 
inelegível, já é público e 
notório que será mesmo 
formada uma aliança entre o 
ex-governador José de 
Ribamar Fiquene. 

Ribeirinhos 
Devido ao aumento das 

águas que vem caindo sobre 
o leito do rio Tocantins, 
continua deixando centenas 
de ribeirinhos expulsos de 
suas casas. 

Não apenas os moradores 
ribeirinhos, mas todo um 
povo residente nos bairros 
mais írfastadocaumtjauara 
sentindo na pele 
literalmente falando - as 
conseqüências das grandes 
chuvas, e de um setor onde o 
saneamento básico, 
praticamente não existe. 

Animais 
Os tráfego de animais 

soltos nas vias públicas, 
continua sendo uma constante 
em Imperatriz e, uma das 
causas mais freqüêntes de 
acidentes automobilísticos. 

Além da impunidade, que 
tem se tornado num dos 
fatores que mais contribuem 
para a incidência deste ato 
criminoso, a fragilidade das 
penas aplicadas, ou seja, 
nenhuma. 

Onde andas? 

Onde andará o saneamento básico do bairro 

Bacuri, tema discutido em vários encontros e, 

principalmente quando se aproxima o período 

eleitoral? , 

O 
*>*89 

A Secretaria de Educação, 
Cultura, Desportos e I^izer está 
preparando uma grande festa 
liara celebrar a abertura do ano 
letivo de 1996. 

Pelo menos 1.200 pessoas 
entre professores, sujiervisores 
e diretores devem lotar o 
Ginásio Fiqueninho, no próximo 
dia 5, segunda-feira. 

Cantores da terra, um grupo 
de seresta, o coral da Igreja 
Adventista e a Banda Municipal 
vão abrir com muita música e 
alegria o início das atividades 
dos professores municipais, a 
partir das 09h00. 

A tarde, no Colégio Dorgival 
Pinheiro de Sousa todos os 
professores, diretores e 
supervisores farão uma 
reciclagem de 12 dias, com 
carga horária de 80 horas para 
cada curso. 

O início das aulas nas escolas 
municipais será dia 21 de 
fevereiro. Este é o ANO DA 
EDUCAÇÃO. 

0 secretário de Educação, 
Agostinho Noleto, espera 
alcançar níveis de qualidade de 
ensino elevados, seguindo todas 
as metas de trabalho |)ara este 
ano. 

m 

Dr. Agostinho Noleto, Secretário de Educação do Município 

Ponte está 

preocupando 
Uma ponte de madeira 

que fica na rua Coronel 
Manoel Bandeira, no bairro 
Bacuri, está prestes a 
desabar. O problema fica em 
uma das irincijíais artérias 
da região central da cidade, 

De acordo com o 
comerciante Manuel Pereira, ; 
a ponte está completamente i 
destruída pela ação do tempo 
e, em conseqüência disso, 
várias pessoas já caíram ao 
tentar passar pela mesma. 

O problema é que a 
madeira está completamente 
podre e, rxir este motivo, o 
tráfego de veículos já foi ; 
interrompido, estando 
1 «ssaudo apenas ciclistas, e 
mesmo assim com muita 
dificuldade. 

Várias rwlamaçòes foram 
feitas pelos moradores, mas 
até agora o problema não foi 
resolvido, llá expectativa de 
que. em breves dias. a 
Secretaria de Obras realize a ; 
recuperação da ponte. 

J air Xexéo é empossado 

Secretário da Sejusp-MA promete combater violência 

O papel 

de Xexéo 

por RAIMUNDO 

PRIMEIRO 
O coronel Jair de Araújo 

Caldas Xexéo assume o 
cornando da Secretaria de 
Justiça e Segurança Pública do 
Estado (Sejusp-MA), com o 
icopósitodé promover a ordem 
e instigar maior tranqüilidade 
ao cidadão maranhense. Vai ser 
um trabalho difícíl. Mas não 
impossível. E que ele conta ixnn 
o apok) de líderes iioliticos, 
comunitários, empresários, 
industriais, dentre outros. 

Não comentou com 
detalhes o seu programa de 
combate ao crime, no discurso 
qbe profenu durante o ato de 
posses no Palácio Henrique de 
Ia Rocque, em São luis. Mas. 
por outro lado. afirmou que 
precisa sentar com as 
autoridades policiais para saber 
como se encontra o setor de 
Segurança Pública do Estado. 

Xexéu tem 58 anos e é 
carioca. Quarenta dos quais de 
vida militar. E oficia] da reserva 
do Exercito Brasilt iro, casado 
e pai de três filhos. () rurrilcuio 
continua: fez cursos na 
Academia Militar das Agulhas 
Negras e na Faculdade de 
Ciências Econômicas, 
Contábeis e Administração, 
(Administração de Empresas) 
e comandou a Companhia da 
1* Brigada de Infantaria 
Motorizai!a do RR 

mm 
•c 

Jair Xexéo assume Sejusp 

0 Maranhão já tem um 
novo secretário de Justiça e 
Segurança Pública. Trata-se do 
coronel Jair Xexéo, que foi 
empossado no cargo no final 
da tarde dc quarta-feira, dia 31, 
em cerimônia realizada no 
Palácio Henrique de La 
Rocque, que foi presidida pela 
governadora Roseana Sarney. 
Ele recebeu carta branca da 
chefe do Poder Executivo 
estadual. 

Ainda no evento, durante o 
seu discurso, o novo secretário 

afirmou que pretendo 
desenvolver uma 
administração que esteja 
efetivamente voltada em 
atender os pedidos da 
população. Destacou que os 
quarenta anos de serviços 
prestados à Polícia Militar do 
Estado estão, agora, a serviço 
de toda a comunidade 
maranhense. "Serei um 
auxiliar leal, sincero e que 
jamais serei capaz de 
apunhalá-la pelas costas", 
afirmou. 

0 coronel Jair Xexéo 
enfatizou que, durante o tempo 
que estiver no comando da 
Sejusp-MA, sua preocupação 
será no sentido de colocar em 
prática um trabalho planejado. 
Sua primeira missão será 
manter uma conversa com os 
delegados da Polícia Civil (PC), 
oficiais da Polícia Militar (PM), 
além da classe política. "Quero 
saber de tudo que está 
ocorrendo na área da 
segurança pública". 

0 novo secretário de Justiça 
e Segurança Pública do Estado 

disse que "farei um plano de 
trabalho com base nestas 
conversações". O coronel Jair 
Xexéo aproveitou para 
assinalar que já se considera 
um maranhense de coração. 

No final do seu 
pronunciamento, Jair Xexéo 
lembrou que é administrador 
de empresas, oficial de Estado 
Maior, pertenceu ao Conselho 
de Segurança Nacional e 
comandou a Companhia da 
Primeira Brigada de Infantaria 
Motorizada e o 
Quinquagésimo Sexto 
Batalhão de Infantaria. "Serei 
um coordenador, um homem 
que ouvirá e tentará resolvei- 
os problemas da comunidade 
maranhense". 

Enfrentando o crime 
Jair Xexéo, ao comentar o 

desaparecimento do 
empresário Sérgio Moreira, 
observou que "no momento 
ainda não se tem certeza do 
que realmente aconteceu11. 
Mas garantiu que o crime no 
Maranhão será combatido em 
sua gestão. 

Vfrodutos Químicos Ltda 

Temos completa linha de: 

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

Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, 
escadas, luminárias, peneiras, escovas e etc. 
i/UDr/víuP8!: so^a Justiça (líquida e escama), água sanitária " Kl B O NA , breu, solução de bateria, essências, barrilha, cloros, 
adubos, etc. 

* Xampú para auto super ativo "MARASIL", desinfetantes, 
detergentes, tambores de ferro e bombas plásticas, ele. 

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

Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 

65903-290 Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 

Fax: (098) 721-3296 

Promoções: 
* Cloro granulado (balde 10 

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

* Algldda manutenção (01 It) 
RS 3,80 • à vista 

* Barrilha (kg) R$ 0.90 - á 
vista 

* Sulfato dc Alumínio (kg) RS 
- a vista 

TucaniTs Produções 

A mais c jmpleta produtora de áudio e vídeo do meio norte brasileiro 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - MA - Telefax (098) 723 - 2034 
""  ' > '    ■J   - 



Promoção 
A colunista social, Soraya 

Luiza e a diretora executiva 
Railda Ramos, estão 
organizando mais uma 
promoção que vai reunir as 
mulheres da sociedade 
açailandense. 0 objetivo é 
motivar a cidade, reunindo 
as donas de casa num chá 
com desfile de moda, tendo 
como local a Danceteria 
Zoom. A Soraya é uma 
pessoa inteligente e tem 
muitas idéias. 

Convite 
O prefeito Raimundo 

Cabeludo, dono da Rádio e 
TV Nativa, está conversando 
com Sérgio Cativo Barros e 
Maria Spíndola, para 
conl ralá-los. Segundo 
informa se, o prefeito 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

05:00 - C) Despertar da 
Fé 

06:00 - Repé)rter 190 
07:00 - Bom Dia Cidade 
07:30 - O Despertar da 

Fé - local 
08:00 - Note e Anote 
11:15- Forno, Fogão & 

Cia 
12:00 - O Rádio na TV 
13:00 - Falando de Deus 
13:03 - Cidade Agora 
14:30 - Tarde Criança 

com Mariane 
17:00 - Cidade Alerta 
18:00 - Imperatriz 

Notícias 
18:05-Jornal da Record 
19:00- Imperatriz 24 

Horas 
20:00 - Série - Paixões 

Perigosas 
21:00 - Arquivo X 
22:00 - 25a Hora 
00:00 - Palavra de Vida 

Jornal, 

Rádio e 

TV 

Capital 

sempre 

com 

você 

Cabeludo pretende entregar a 
direção administrativa ao 
Sérgio Cativo para que ele 
reestruture, principalmente a 
PV Nativa, com uma 
programação local capaz de 
conquistar audiência. A 
Spíndola assumiria o 
jornalismo. Bom negócio! 

Assessoria 
Não confirmaram-me, 

contudo, há fortes rumores de 
que Domingos César deixou a 
assessoria do deputado 
estadual Deusdete Sampaio. A 
se confirmar a notícia, quem 
saiu perdendo foi o deputado, 
visto que Domingos César é 
um profissional de mão cheia 
e excelente articulador 
polílico. Quem sabe. eles 
voltarão a conversar e 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

05:30 -Diário Rural 
06:00 - Home Shopping 

Show 
07:00 - Dia a Dia 
08:30- Cozinha 

Maravilhosa 
da Ofélia 

09:00 - Meu Pé de Laranja 
Lima 

10:00 - Estação Criança 
10:00 - Jacques Cousteau 
11:45 - Anos Incríveis 
12:30 - Sessão Livre 
14:30- CineTrash 
16:00 - Supermarket 
17:00 - Programa Sílvia 

Poppovic 
18:00 - Cavalo Amarelo 
20:00 - Rede Cidade 
21:00 - Jornal da 

Bandeirantes 
21:30 - Louco Por Você 
22:30 - Cine Chevrolet 
00:00 - Jornal da Noite 
00:30-Flash 

Leía e 

ASSINE O 

JornaI 

CApÍTAÍ, 

SEU IÍJER 

cJíArío 

entendam-se. 

Mudança 
Começou a mudança da 

Rádio Capital AM de João 
Lisboa para o estúdio auxiliar 
localizado na Super Quadra 

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 
10:00 - 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 - Winspector 
16:30- Grupo Imagem 
17:30 - Sessão Animada 
18:15 - Bola Nativa 
18:30 - Imperatriz em 

Manchete 
19:00-RX 
19:30 - Solbrain 
19:50 - Esquentando os 

Tamborins 
19:55 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:15- Manchete Esportiva 
20:30 - Cana] 100 
20:35 - Jornal da Manchete 
21:45 - Tocaia Grande 
22:40 - Boletim Olímpico 
22:45 - Sexta Máxima. 

Impacto Mortal 
00:45 - Momento 

Econômico 
01:00 - Dose Dupla 
01:45- Home Shopping 
02:00 - Segunda Edição 
02:30 -Clip Gosp'-1 

03:30 - Espaço Renascer 

602, em Imperatriz. A parte 
burocrática praticamente já 
está transferida, inclusive o 
jornalismo, que dentro das 
próximas horas estará 
funcionando com toda equipe 
da Super Quadra 602. 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

05; 15 - Telecurso 2000 - 
Curso 

Prifissionalizante 
05:30 - Telecurso 2000 2a 

Grau 
05:45 - Telecurso 2000 T 

Grau 
06:00 - Bom Dia Brasil 
06:30 - Bom Dia Imperatriz 
07:00-TV Colosso 
11:30- Globo Esporte 
11:45 - Jornal do 

Maranhão 1Q 

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

Novo - Renascer 
14:30 - Sessão da Tarde 

Nosso Amigo 
Frankenstein 

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

Maranhão 2° 
Edição 

18:00 - Cara & Coroa 
19:00 - Jornal Nacional 
19:35 - Explode Coração 
20:40 - Globo Repórter 
21:40- Festival de Verão 

Recordações 
de Minha Vida 

23:40 - Jornal da Globo 
00:10- Corujão I 
Cidade Ardente 
02:00 - Corujão II - Quando 

Setembro Vier 

í imos o 

■ u Jornal 

Capital 

Voltando 
O jornalista Coriolano Filho 

acaba de ser contratado para 
voltar a escrever no jornal "O 
Estado do Maranhão". O 
diretor da sucursal, Jurivê de 
Macedo, disse que Imperatriz 
ganíia mais uni espaço para as 
informações noticiosas locais. 
Portanto, houve a necessidade 
de montar uma equipe com os 
jornalistas Coló Filho e Elson 
Araújo. Muito bom! 

Chegando a hora 
Ana Maria, redatora-chefe 

do jornalismo da Rádio 
Imperatriz, pediu afastamento 
para licença maternidade. A 
partir da próxima semana, ela 
vai dedicar-se exclusivamente 
à arrumação do enxoval do 
bebê. e depois do nascimento 
do primogênito, ficará cm casa 
por mais dois meses e meio. 
Ana Maria pretende voltar ao 
trabalho no mês de maio. Seja 
muito feliz! 

Candidato 
E provável que o 

apresentador de televisão e 
presidente da AIRT, Clélio 
Silveira, seja candidato às 
eleições minicipais 

- Imperatriz 

TV Difusora 

Canal ^ 

SBT 

05:58 - Palavra Viva 
06:00 - Alvorada Sertaneja 
07:00 - Bandeira 2 
07:30 - Thompson Sem 

Censura 
08:00 - Bom Dia & Cia 

com Eliane 
09:00 - Programa Sérgio 

Malandro 
10:30 - Moreira Serra 

Especial 
11:00- Carrossel 
11:40 - Repórter Difusora 
12:35 - Cinema em Casa - 

O Assassino de 
Maiami 

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

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

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

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

Pascowitch 
00:35-Perfil 
01:35 - Telesisan 

Rádio Capital 

- Uma nova 

onda no ar 

concorrendo a uma cadeira 
na Câmara Municipal. FJe diz 
que não pretende, mas pelo 
que se observa, o moço está 
cie olho no Palácio Dorgival 
Pinheiro de Sousa. 

Nota dez 
Para o Emanuel Gomes, 

coordenador técnico da 
Rádio Imperatriz, que no dia- 
a-dia tem feito tudo quanto 
pode para acompanhar o 
ritmo do trabalho 
desenvolvido na emissora. 
Emanuel é um jovem de 
talento e muita 
responsabilidade, tem a 
incubência de editar de 
segunda a sábado as edições 
do Jornal 890. Boa sorte! 

Comentários 
Fala-se à boca miúda que 

O radialista Arimatéia Júnior 
foi convidado para 
assessoria do deputado 
federal Sebastião Madeira, 
quando da campanha à 
prefeitura, nas eleições 
municipais de 96. Sabe-se 
que o moço que fez esse 
trabalho na eleição anterior 
foi o Wanderley. Mas, tudo 
pode! 

TV CNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

Não forneceu programação 

õl 

SEqUNdA A 

SEXTA' 

Feíra, A 

PARTIR 

(Ias 

15:00 

hs, peLa 

TV 

CapitaI, 

CanaI 5. 

Faça suas 

recIamações 

ATRAVÉS 

dA 

UividAdE 

MóveL 

Socidedade 

em 

Expressão 

Tudo sobre a 

sociedade 

açailandense 

com Soraya 

Luíza 

Página 2B 

Especial 

Ceia a 

primeira parte 

da história do 

erime da rua 

Cuba 

Página 4B 

Açaílândía 

Os ASSUNTOS 

cIe políiicA 

COM A ColuiMA 

Ferro em 

Brasa, com 

MarínaIúo 

GonçaIves 

Página 3B 

Especial 

Um casa! í 

assassinada 

há 7 anos e 

até hoje não 

encontraram 

o assassino. 

Leia! 

Página ' 

imperatiz, (MA), 02 de fevereiro de 1996. Encarte especial do Jornal Capital. Consulte o editor para publicação (mesmo que parcial) de matérias deste caderno 

por MARCELO CARDOSO 

Reflexão 

Não se deixe levar pelo extremismo. 

Nem exagere para mais, nem para 

menos. 

Saiba permanecer no melo termo. 

Se correr demais, cansará. 

Se ficar muito parado, acabará 

consumindo o terreno debaixo dos 

próprios pés, e dentro de pouco 

estará pisando numa cova. 

Não pare, mas também não queira 

correr demais. 

Caminhe firme e com segurança, sem 

pressa, mas não se detenha jamais na 

senda do progresso. 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF 
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Sociedade em 

Expressão 

por SORAYA LUIZA 

Sem data 
A Associação Comercial e Industrial de Açailândia não realizou, como estava prevista, a 

Assembléia Extraordinária no último dia 30 de janeiro. A importantíssima reunião marcada 
para às 19h30, tendo como local a Zoom Danceteria, foi desmarcada às 20h00, ocasião em que 
já se encontravam aproximadamente 30 convidados. A ausência do presidente, o empresário 
Carlos Galletti, e do vice-presidente Raimundo Oliveira foram observadas pelos presentes. A 
mesma, até o momento, não tem data definida, pelo menos é o que foi afirmado pela secretária 
da Associação. Acreditamos que ainda esta semana será reagêndada uma nova data, tendo em 
vista que o evento é importantíssimo. 
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O solteirão mais cobiçado do pedaço, ladeado pela sua mana Mérines e Railda Ramos 
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Em destaque, Ricardo Amaury Vasconcelos, diretor do Meio Ambiente da Acia 

Em alta 

As promoções do empresário Miro Ferraz. Ele vem cada vez mais promovendo as melhores 
noitadas para os açailandenses, o que o torna conhecido como o "Homem da Noite". 0 mesmo 
oferece hoje duas casas que agradam a todos os que visitam, e por falar em noitada, hoje 
temos a tradicional quinta verão vivo, que vem arrebentando e sem sombra de dúvida já 
consagrou a melhor opção das quintas, tendo em vista que a freqüência é muito seleta com 
clientes especiais. 
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Depois de muito refletir, como é próprio das pessoas experimentadas, o 
jovem Laércio Vasconcelos aceitou a sua candidatura a uma vaga no 
Legislativo Municipal, o que não deixou de ser uma grande alegria para os 
amigos e uma boa camada da população. Afinal, o jovem tem tradição em 
Açailândia e bons propósitos. 

Viajou ontem para a capital paranaense o gatíssimo Ulisses Gonçalves, 
onde reside atualmente. A viagem deixou muitas gatinhas de coração em 
pedaços. 

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) reuniu ontem por filiados e 
simpatizantes, no plenário da Câmara Municipal de Açailândia. 

Quem acaba de ser afetada pelo mosquito Aedes-aegipty é a nossa amiga 
Railda Ramos (diretora da TV Cidade), que mesmo dengosa tentava 
solucionar o problema da imagem da TV que caiu muito a qualidade depois 
da sabotagem sofrida no seu transmissor. 

Taí uma boa notícia para os telespectadores da TV Cidade. É que na 
próxima semana a emissora estará com a imagem normalizada. Embora a 
diretora continue uma fera depois que descobriu a provável sabotagem, o 
qual a mesma vem fazendo uma investigação que provavelmente não ficará 
sem o famoso "acerto de contas". Adianta-se num momento, que uma certa 
emissora é a principal suspeita. Aguardamos... 

A todo vapor a vendas dos convites para o tão badalado chárequint amanhã, 
na Zoom Danceteria. Os convites podem ser adquiridos pelo telefone (738- 
1450) ou no O Boticário, Lacqua di Fiori e Minas Barasil. 

Iran (Droga Santos), é sua esposa, em momentos de descontração 

No escuro 
E o que se pode afirmar da precariedade do fornecimento de energia elétrica em Açailândia. 

A precariedade do sistema da rede de fornecimento é tão abusivo que não se pode ao menos 
pensar em chuva, que ocorre logo pane na rede elétrica, deixando toda a população no escuro 
o pior de tudo isso. 

Dengue 
A secretária municipal de Saúde reuniu, na última terça-feira no plenário da Câmara 

Municipal, com todos os segmentos representantivos da sociedade açailandense, objetivando 
coordenar forças para melhor combater o mosquito Aedes-aegipty, transmissor do vírus dengue. 
Uma situação preocupante, tendo em vista que no ano passado, tivemos milhares de casos de 
dengue constatados pelos médicos. A iniciativa da secretária merece aplausos, mais tem que 
ser decisiva, já que a epidemia vem afetando um bom número da população, com a chegada 
das chuSaspatizantes, no plenário da Câmara Municipal de Açailândia. 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Mars.mao 

Construtora Wanderson 

Vende-se 02 casas, com ponto comercial 

e residencial, na melhor área comercial 

de Açailândia. 

Rua Duque de Caxias, n" 886 e 888. 

Interessados tratar pelos fones: 

,738-1186 - 738-1114 e 738-1733. 

Falar com Sócrates. 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Chico 
do Rádio 

No Imperatriz 24 horas de 
ontem, o ex-deputado Chico 
do Radio reafirmou sua 
candidatura. E disse que vai 
eleger uma bancada de 
vereadores. E o PL criando 
asas. 

Frente 
Ética 

O Cidade Agora de 
sábado, portanto amanhã, 
conta com a participação dos 
candidatos da Frente Ética a 
prefeito de Imperatriz. 
Imperdível, PT, PDT e agora 
o PV, mostrando seu 
programa de governo para o 
município. 

Fé no 
homem 

Cafeteira pode ser 
acusado de muitas coisas. 
Menos de traidor. E pode ter 
muitas virtudes. Mais tem 
uma que c maior, a de ser 
amigo dos amigos. Não deu 
outra, Cafeteira tanto 
articulou que conseguiu 
reestabclecer a antiga 
executiva municipal do 
Partido Progressista 
Brasileiro. 

José 
Lamarck 

"Minha mão não assina a 
filiação de Davi Alves Silva", 
disse Lamarck. Mais do que 
isso, o presidente da 
Comissão Provisória do PPB 
de Imperatriz, conseguiu 
transformar uma briga 
paroquial numa questão 
eclesiástica. 

Sebastião 
Madeira 

Quem saiu ganhando na 
vitória de Cafeteira sobre Davi 
foi o deputado federal 
Sebastião Madeira, candidato 
tucano a prefeito municipal. 
Cafeteira mandou recado 
ontem, afirmando que seu 
candidato em Imperatriz é 
Madeira. 

José 
Reinaldo 

O nome do vice-governador 
José Rcynaldo Tavares põe 
respeito e/ou medo. Uma viva 
alma não apareceu cm público 
para discordar de sua 
indicação para interventor de 
Imperatriz. Fonte privilegiada 
do Palácio Henrique De La 
Roque garante que o nome de 
José Reynaldo servirá para 
afastar qualquer tentativa de 
pressão à governadora. 

Salvador 
Rodrigues 

Palmeiras 
de volta 

Fechar jornal tarde tem 
suas vantagens. Ontem deu 
para ver o futebol-arte do 
Palmeiras, que deitou e rolou 
em cima do Novo Horizontino. 
Pelo menos no primeiro tempo 
quando o "verdão" goleou o 
time local por 4x1. Wanderley 
Luxemburgo é mesmo o 
bicho. Não precisa nem dizer 
que a Equipe da Record deu 
um show. 

Artur 
Maciel 

Ondas Curtas 

"Cafifa" não é brincadeira. 

Começou o segundo tempo e o Parmeiras fez 5x1. 

Vou terminar logo a coluna senão Muller faz outro gol. 

Quero ver o processo de escolha do candidato da Frente Ética. 

0 Brasil ganhou quatro mundiais. Obs. Tetra. Com a camisa 10. Lembra alguma coisa? 

De novo o Zé da Praça. Aí embaixo. 

  

Meu filho é pé, mão e 
pescoço quente. Minha esposa 
Simone ligou ontem de Recife 
e colocou o nome dele no 
sorteio das camisas da Ccrpa 
para o Carnaval doTchan. Não 
deu outra e Conor Farias, no 
Imperatriz 24 horas, leu Artur 
Maciel como um dos 
sorteados. Em tempo, o 
herdeiro estará em Imperatriz 
durante o carnaval. 

Jorge 
Vercilo 

v-.' 

Davi pensou que ia derrotar o 

com uma funda üafila 

Em nome da arte 

A arte de dizer a verdade 

O prefeito-afastado de 
Imperatriz, Salvador 
Rodrigues, continua no páreo. 
Mas o boatos de seu retorno 
esfriaram. 

È amanhã o grande dia. 
Jorge Vercilo e Banda em 
Imperatriz. De volta ao show 
intimista. Com direito a boa 
letra e excelente melodia. A 
organização do espetáculo, 
com certeza, estará supimpa, 
com gente que entende do 
assunto tomando conta do 
pedaço. 

Verbete: verdade 
|Do lat. veritate.] 
S. f. 
1. Conformidade com o 

real; exatidão, realidade: 
2. Franqueza, 

sinceridade. 
3. Coisa verdadeira ou 

certa: 
4. Princípio certo: 

5. Representação fiel de 
alguma coisa da natureza: 

6. Caráter, cunho: 

Verdade de fato. Filos. 
1. Verdade que é 

contingente e cujo oposto é 
impossível. 

Verdade de razão. Filos. 
1. Verdade necessária e 

cujo oposto é impossível. 
De verdade. 

1. V. em verdade: 
Em verdade. 

1. Conforme a verdade; 
verdadeiramente; na 
realidade: de verdade; na 
verdade: 

Na verdade. 
1. V. em verdade: 

VALE TRANSPORTE 

^ TCI 0 Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados 

} e empregadores. 

| Presente no Imposto de Renda. 0 nosso Departamento de Vendas está à disooslção dos 

j senhores empresários que desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionárioL, 

:.V- . 

iiiH 

VALÊ • TRANSPOftft. 
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A esquerda é sempre democrática? 

A esquerda tem grande 
tradição de intolerância e 
muitos de seus erros foram 
desnudados com a queda do 
Muro de Berlim. Igualdade 
sem democracia é miragem 
e o stalinismo foi o seu 
principal exemplo. Admite- 
se, no entanto, que a 
esquerda revolucionária é 
sempre democrática e 
progressista. 

por MARINA SILVA 
A esquerda tem uma longa 

tradição de intolerência. Tem 
também muitos dogmas e 
preconceitos. Mas sem ela 
ainda estaríamos na 
monarquia. Sua contribuição 
para a democracia moderna é 
fundamental e ainda não está 
esgotada. A idéia de socialismo 
tem uma base ética que o 
mundo não pode desprezar, 
sob pena de cair num 
pragmatismo cínico que 
justifica a exclusão social. 

Marina Silva é senadora 
— PT/AC 

por LÚCIO 

ALCÂNTARA 
Se observarmos a História, 

verificaremos que a esquerda 
nem sempre foi democrática e 
progressista. 

A recente queda do Muro de 
Berlim e o fim do "socialismo 
real" puseram a nu a ausência 
de estruturas democráticas 
que possibilitassem avanços no 
sentido da pluralidade e 
diversidade de opinião, que 
consolidassem conceitos como 
o da cidadania. 

Contudo, todos os erros não 
podem nem devem ser 
creditados à esquerda. 

As imposições da Guerra 
Fria e a bipolaridade empurram 
para o gueto dos opressores 
aqueles que mais das vezes 
buscavam enraizar objetivos 
generosos — estes sim valores 
da esquerda—, quais sejam: os 
da liberdade, da igualdade e da 
fraternidade entre os povos. 

Resgatar o poder inegável 
de criatividade da esquerda é 
retomar o elo perdido de 
socialismo com democracia. 

Lúcio Alcântara é 
senador — PSDB/CE 

por JOSÉ GENOÍNO 
Entendo que não, e o 

exemplo do stanilismo é 

QUEBRA-CABEÇAS 

paradigmático, não é? Mas 
ficou provado que igualdade 
sem democracia é uma 
miragem, trágica para a 
esquerda c para a humanidade. 
Sempre que a liberdade é 
sacrificada, privilégios, velhos 
e novos, ganham força. A 
igualdade é irmã gêmea da 
liberdade. 

José Genoíno é deputado 
federal — PT/SP 

por DOMINGOS LEONELLI 
A esquerda como um todo, 

obviamente, não. A esquerda 
revolucionária, sim. Uma 
moderna concepção 
revolucionária, ainda por ser 
plenamente formulada, deverá 
conter como elementos 
essenciais à democracia — 
como processo e fim — e o 
progresso como fator de 
libertação do trabalho, do 
espírito e da vida. 

E nesse sentido que a 
esquerda realmente 
revolucionária é sempre 
democrática. 

(Da revista "Esquerda 
21 "/Ano 1, N- 1, 
setembro/outubro de 
1995). 

Psicologia e Educação 

por MARIA HELENA 

RICARDO LIBÓRIO 

0 objetivo dos nossos 
"quebra-cabeças" é 
questionar os valores que 
norteiam o nosso 
PROJETO DE EDUCAR. 

1 - Um pai preocupado com 
educação escreve: 

"Não posso esmagar meus 
filhos, considerá-los como 
coisas que levo para onde me 
pareça melhor. Meus filhos, 
como eu são buscas. São 
inquietações tal como eu". 

Um jovem de 16 anos 
pergunta: 

— Pai, li esta afirmação e 
não entendi o que o pai do 
texto quis dizer nas duas 
últimas frases. 0 que ele quis 
dizer mesmo com isso, pai? 

Como nós, na condição 
de pais, responderíamos a 
tal pergunta? 

2 - Os comerciais de TV 
exercem excepcional atração 
sobre as crianças. Os anúncios 
trazem sempre "boas 
notícias", além de serem 
inssistentes e repetitivos; 
enfatizam as virtudes do 
produto sem qualquer menção 
a seus pontos fracos. A 
publicidade leva às crianças a 
ilusão de que existe uma 
infinidade de produtos e 
serviços de que podem dispor; 
mas não encoraja 
absolutamente as crianças a 
controlar seu desejo de 
comprar. Desta forma, ensina- 
as a se tornarem 
consumidores 
indiscriminados, excitando seu 
desejo de possuir coisas 
inúteis. • 

Reflitamos: 
Qual o papel do 

educador entre o fascinante 
e o fascinado? 

3 - No interior da moldura 
histórica dos anos setentas a 
noventas, a preocupação com 
o menor — crianças e 
adolescentes — é um traço 
distintivo. 

...entretanto, no interior da 
moldura histórica de nossos 
dias, faz parte do quadro o que 
costumamos chamar de 
"menores abandonados". 

Reflitamos: 
O que podemos apontar 

como fatores decisivos para 
que uma criança ou jovem 

respondam de maneira 
delinqüente? 

4 - Aguardamos a sua 
opinião a respeito dos 
questionamentos acima, 
visando ao desejado encaixe 
das peças dos propostos 
"quebra-cabeças". 

Caixa Postal 635 
Belo Horizonte-MG 

Maria Helena Ricardo 
Libório é professora e 
psicanalista. Do jornal 
Recebendo o Português em 
casa, publicação mensal do 
"Língua Pátria" — Cusro de 
Português/Belo Horizonte- 
MG. 
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Telefonia celular: Europa de olh 

Diretor de uma múlti européia de telecomunicações 

faz algumas restrições importantes a essa aparente unanimidade 

Brasil em 

Revista 

LZj 

por SOCORRO CARNEIRO 

Mercado financeiro 
O ministro da Fazenda, 

Pedro Malan, garantiu 
ontem que a situação do 
mercado financeiro é 
tranqüila, mesmo depois da 
mudança das bandas 
cambiais. De acordo com o 
ministro, essa mudança 
demonstra que a política de 
governo para o setor é 
completa. 

Bandas cambiais 
O Banco Central fixou 

um sistema de bandas 
cambiais, ou seja, valores 
mínimos e máximos de 
compra e venda do dólar em 
março do ano passado. De 
lá para cá, o Banco Central 
alterou esses valores três 
vezes. A primeira, quatro 
dias depois de ter adotado 
o sistema. Os valores 
mudaram de R$ 0,86 da cola 
mínima para R$ 0,88 e a 
máxima de R$ 0,90 para R$ 
0,93. Um dos principais 
motivos para a mudança foi 
o comportamento do 
mercado de câmbio e o 
saldo negativo da balança 
comercial. 

Bandas cambiais II 
A outra mudança 

aconteceu em junho de 95, 
com os valores sendo 
alterados para R$ 0,91 na 
cota mínima e R$ 0,99 na 
maxima. Como as pressões 
no mercado aumentaram, e 
com uma previsão de déficit 
na balança comercial, o 
governo optou mais uma 
vez para operar novamente 
nos valores para R$ 0,97 e 
R$ 1,06, no máximo. 0 
sistema de bandas foi 
criado para acabar com o 
câmbio oficial, em que o 
Banco Central fixava 
diariamente as taxas de 
compra e venda de dólar. A 
partir de então, o mercado 
trabalha nisso até a criação 
do sistema de bandas. 

Sem desvalorização 
O governo garante que o 

Real continua sendo uma 
moeda forte e nega que 
tenha havido desvalorização 
com a mudança da faixa de 
variaçao do câmbio. O porta- 
voz do Palácio do Planalto, 
embaixador Sérgio Amaral, 
afirmou que a economia 
permanece estável e que a 
cotaçao do dólar continuou 
sendo, ontem, a mesma de 
anteontem. 

Com investimentos 
Confiando na garantia de 

estabilidade anunciada pelo 
governo, representantes de 
um dos quinze maiores 
grupos empresariais do 
mundo procuraram o 
presidente Fernando 
Henrique ontem à tarde, 
para dizer que querem 
voltar a investir no Pais, 
depois de sete anos de 
afastamento. Fabricante de 
helicópteros, turbinas, 
elevadores e aparelhos de 
arcondicionados, o grupo 
atua no Pais desde 1920, 
com um faturamento anual 
de US$ 22 bi. Junto com o 
vice-presidente da CNI, 
Mário Amatto, o diretor- 
presidente do grupo, Jorge 
David, disse que ouviu do 
presidente Fernando 
Henrique a afirmação de 
que, com a flexibilização do 
Real, o governo quer 
provar que não está 
amarrando a economia, e 
que o câmbio precisa 
flutuar de acordo com a 
necessidade. 

Recursos no Rio 
O Banco Nacional para o 

Desenvolvimento 
Econômico e Social 
(BNDES) assina com o 
governo do Rio de Janeiro 
contrato para adiantamento 
de recursos ao Estado no 
valor de R$ 244 mi. O 
dinheiro é para o 
pagamento de dívidas e a 
conclusão do metrô entre 
Copacabana e Tavuna, 
beneficiando um milhão de 
pessoas. 

Horário de Verão 
O Ministério de Minas e 

Energia informa que o 
horário de verão termina no 
dia 10 de fevereiro â meia 
noite. Os relógios devem 
ser atrasados em uma 
hora nas quinze unidades 
da Federação que 
adotaram o horário. 0 
horário de verão foi 
adotado ainda no governo 
do ex-presidente José 
Sarney, com o objetivo de 
economizar energia 
elétrica. 0 Estado do 
Tocantins, por exemplo, 
adotou o novo horário e é 
uma das unidades onde os 
relógios terão de ser 
atrasados em uma hora, 
no próximo dia 10 de 
fevereiro. 

0 mercado de telefonia 
celular no Brasil tem sido alvo 
de avaliações nababescas em 
termos das suas possibilidades 
de ganho. 0 diretor de uma 
múlti européia de 
telecomunicações faz algumas 
restrições importantes a essa 
aparente unanimidade. 

A empresa se instalou no 
País visando o mercado de 
redes corporativas — 
transmissão de dados, imagem 
e som via satélite, microondas 
e fibra ótica —, que considera 
mais rentável. Por essa razão, 
esse executivo prefere falar 
em off. Para ele, duas razões 
devem atestar as múltis 
européias do celular no Brasil: 
1) a operacionalizaçáo, devido 
à tecnologia usada no País 
(AMPS -digital e analógico) e 
2) o custo da concessão, 

considerada cara demais 
pelas múltis européias. 

Com relação à tecnologia, 
que combina o sistema 
analógico e digital, o 
executivo diz que toda a 
Europa e outros países estão 
utilizando o sistema GCM, 
totalmente digital. "Esta é a 
tecnologia do futuro", afirma. 

Sobre o custo das 
concessões, ele acredita que 
será muito elevado. Nas 
últimas concorrências 
realizadas no mundo, o preço 
de instalação de um celular, 
calculado cm cima da Pop 
(texa de referencia mundial), 
estava em US$ 35. 
"Considerando que o Estado 
de São Paulo tem 30 milhões 
de habitantes, só a concessão 
vai custar US$ 1 bi", explica. 
Para esse executivo, ainda 

serão necessários altos 
investimentos para a instalação 
de toda a rede. 

Outro aspecto que intriga os 
investidores é o potencial de 
mercado de celular calculado 
pela Telebrás. Para esse 
executivo, os números não 
representam a realidade. "Foi 
divulgada uma lista de espera de 
cerca de 1 milhão de 
interessados e de 4 milhões de 
usuários potenciais. Porém, 
estatisticamente, é necessário 
levar em conta o nível de vida 
das pessoas, o poder aquisitivo 
e o potencial de assinantes 
possíveis". Dessa combinação, 
acrescenta, nasce a taxa de 
penetração, que é um 
porcentual de pessoas com 
renda suficiente para adquirir 
um celular. 

Segundo esse executivo, a 

maior taxa do mundo é da 
Suécia, de 20%. A Itália, um 
dos mercados com maior 
crescimento nos últimos 
anos, tem uma taxa de 
penetração de apenas 0,66%, 
considerando que apenas 1 > 
de sua população tem r la 
média entre US$ 2 mil a uS$ 
3 mil por mês. 

Por isso, afirma, diante do 
custo de instalação e da 
assinatura e do poder 
aquisitivo médio do 
brasileiro, não é possível 
imaginar um mercado de 4 
milhões de usuários. Para ele, 
os preços terão de cair ou o 
número de usuários possíveis 
terá de ser revisado. Dessa 
forma, ele considera mais 
interessante os mercados de 
países como índia, China e 
Oriente Médio. 

Luta contra a Aids 

Estados Unidos usam seis vezes mais preservativos que Brasil 

Médico diz que a retirada dos impostos poderia baixar o preço da 

camisinha para menos de R$ 0,50 por duas unidades 

Todos os estados cobram 
ICMS sobre o preservativo, 
segundo o gerente de Assuntos 
Públicos da Johnson & 
Johnson, Luís Carlos Dutra 
Júnior. Em São Paulo, a alíquota 
é de 18%. 

Na Região Sul e Sudeste, de 
12% em média. No. Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste e 
Espírito Santo, de 7%. Além do 
ICMS, há a incidência de 0,65% 
do PIS e 2% da Cofins. O 

médico Drausio Varclla, um 
dos maiores especialistas em 
Aids no Brasil, diz que a 
retirada dos impostos poderia 
baixar o preço da camisinha 
para menos de R$ 0,50 por 
duas unidades. "Só assim se 
usará a camisinha no País", 
afirma. "E como se dizia 
antigamente: os preços com 
impostos, ficam pela hora da 
morte", diz o médico. O 
consumo de preservativos no 

Brasil é mínimo. 
Levantamento realizado pela 

Nielsen mostra que cerca de 75 
milhões de camisinhas foram 
comercializadas no País em 
1995. Há, no Brasil, cerca de 50 
milhões de mulheres em idade 
sexualmente ativa. Como explica 
Varella, isso significa que 75 
milhões de camisinhas 
consumidas em 95 é muito 
pouco. Dutra Júnior concorda. 

"O uso de preservativos no 

Brasil é pequeno se comparado 
a outros países. O consumo per 
capita nos Estados Unidos, por 
exenplo, é seis vezes superior 
ao brasileiro. No Japão, 20 
vezes maior", observa o 
executivo da J&J. 

Varella lembra que o 
governo ainda cobra impostos 
de remédios para aidéticos e 
que chegam aqui com preços 
até 50% maiores do que cm 
outros países. 

Servidor fica sem aumento 

O presidente da republica, 
Fernando Henrique Cardoso, 
ainda não sabe qual será o 
índice de aumento do 
funcionalismo público 
municipal. 

Fontes do Palácio do Planalto 
confirmam que o desejo do 
presidente é deixar os 
servidores sem aumento, para 
não comprometer o Orçamento 
da União para este ano. 

No entanto, a decisão do 
governo poderá ser mudada até 
o final do mês de fevereiro. 
Lideranças expressivas do 
PMDB, sequer admitem a 
ixjssibil idade de aumento zero 
para os servidores. 

O senador Humberto 
Lucena, PMDB-PB, defende até 
uma possível ruptura com o 
governo, se a equipe econônica 
deixar de negociar com as 
lideranças do funcionalismo. 

A mesma posição é 
defendida pelos outros dois 
senadores paraibanos, também 
peemedebistas, Ronaldo da 
Cunha Lima e Ney Suassuna. 

Não é a primeira vez que a 
bancada do PMDB da Paraíba 
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Fernando Henrique em 

ensaia rebelião com o 
Governo Federal. 

O senador Ronaldo Cunha 
Lima adotou posições 
nacionalistas na votação da 
emenda da quebra do 
monopólio do petróleo. Fato 
que obrigou o governo a 
garantir a manutenção da 

reunião ministerial: o encontro alimentou boatos 

Petrobrás. 
Outro rebelde é o senador Ney 

Suassuna, que no momento, é 
contra o pagamento de Royalties 
para remédios fabricados a partir 
de componentes extraídos da 
região amazônica. 

O presidente FHC chegou a 
ensaiar uma "canetada", para 

demitir o ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Cícero Lucena, do PMDB da 
Paraíba. 

Espera-se para a próxima 
semana a definição do aumento 
dos servidores e o País saberá 
quem venceu a guerra pelo 
aumento do funcionalismo. 
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4 jogos abrem Torneio de Inverno 

A Liga Imperatrizense de 
Desportos divulgou ontem a 
tabela do 3e Torneio de 
Inverno Master. que terá o 
número de 8 clubes 
participantes e ainda está sem 
patrocinador oficial. 

Na primeira fase. os clubes 
foram distribuídos em duas 
chaves: A (Laminadora, União 
Sport, Cameleira e Bangu): e 
B (DNLR, .IV I.ideral. 
Xunrpita e União Cascavel). 

0 critério de escolha dos 
clubes nas respectivas chaves 
foi feito com o conhecimento 
de todos os dirigentes, 
durante reunião há uma 
semana, através de sorteio. 

Na primeira fase, os clubes 
que caíram na chave A 
enfrentam da chave B. Dessa 
forma, todos terão de se expor 
já a partir da primeira rodada, 
que acontece neste sábado 3. 

A competição será 
disputada a partir deste dia 3 
de fevereiro, devendo se 
estender até o início do mês 
de abril, segundo anunciou 
ontem o presidente Antonio 
Alves dos Santos. 
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Laminadora Paraná Esporte Clube, bicampeã do 

Apenas os dois melhores 
de cada chave serão 
classificados para o 
quadrangular final, que, 
diferente da forma de disputa 
da Copa Júnior, será 
disputado em jogos de ida e 

volta. 
Nesse caso, o líder do 

grupo A enfrenta o vice do B, 
enquanto o líder do grupo B 
pega o vice do A, em duas 
disputas válidas pela fase 
semi-fmal. 

Torneio Inverno 94/95 

Os vencedores do 
cruzamento serão 
classificados para a final em 
igualdade de condição. 
Persistindo o empate, a 
decisão será por cobrança dp 
pênaltis, sem prorrogação. 

F rodada será amanhã 

A abertura do 3" Torneio de Inverno Master acontece 
amanhã, sábado, a {«rlir das 16htK), quando será realizada a 
primeira rodada. A competição será iniciada com a realização 
dê quatro jogos, já que pilo é o numero de clubes: 
participantes; 

A principal disputa ocorrerá no Estádio Municipal, apôs 
a preliminar entre Ouro Verde e Guarani (valida pela Copa 
júnior) Ü jogo principal será entre a bicampeã do Torneio 
inverno, bnninadora Paraná, e o atual campeão da Divisão 
de Master. o DNER 

As demais partidas, também as 16h00 do sábado, serão: 
realizadas em locais distintos (ver tabela da primeiraI 
rodada, fornecida pela Lid). Ainda não há definição, mas 
o Armazém Paraíba deverá acertar como o patrocinador 
oficial da competição. 

39 TORNEIO INVERNO DE MASTER 
IVomovido pela Liga Imperatrizense de 

Desportos 
JOGOS DA l2 RODADA HORÁRIO DIA DATA IDCAL 

IAMINADORAx DNER 16h00 SÁB 03/02 
ESTÁDIO MUNICIPAL 

UNIÃO SPORT x JV LIDERAI 16b00 SÁB 03/02 
XURUPITÃO 

CAMELEIRA xXURUPITA 16h00 SÁB 03/02 
LAMINADORA 

BANGU x UNIÃO CASCAVEL 16h00 SÁB 03/02 
CAMPO DO DNER 

Plaza estréia base do time campeão 
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time Plaza 

O Plaza Futebol Clube 
entra em campo domingo, às 
lOhOO da manhã, com a base 
de jogadores que disputaram 
a Divisão de Acesso no ano 
passado, quando a equipe 
sagrou-se campeã, garantindo 
vaga para disputar a Divisão 
Especial da atual temporada. 

O Plaza estréia contra o 
Asken Futebol Clube, que há 
dois anos vem batalhando para 
a conquista do título da Copa 
Júnior. O jogo será o último da 
primeira rodada. Ás OShõO, 

campeao 

enfrentam-se Ponte Preta e 
PSV. No sábado, às I4h00, 
Ouro Verde e Guarani. 

O comando técnico do 
Plaza está a cargo do treinador 
Moiséis, o mesmo que deu o 
título da Divisão de Ácesso de 
95. Moisés, apesar disso, ainda 
não acertou com a diretoria se 
permanecerá ou não como o 
treinador do time amador. 

No entanto, com relação à 
equipe da categoria Júnior, 
Moisés informa que o esquema 
de jogo já está montado. 

segun da di vi sã o/9 5 

"Vamos jogar diferente de todo 
mundo", afirmou, anunciando 
que o Plaza entrará em campo 
com três atacantes: Gean, 
Itamar e Ivan. 

Para disputar a 2ã Copa 
Antarctica de Futebol Júnior, o 
Plaza trouxe alguns reforços. E 
o caso do ponta esquerda Gean, 
campeão amador do ano 
passado. Também aparece 
como reforço o lateral 
esquerdo André, que veio do 
Asken, adversário na estréias 
de domingo. 

Autônomo revela jogador 

Mais cinco jogadores foram 
confirmados para disputar a 
Copa Júnior. Eles estão 
dispulaiulo o Campeonato do 
Deparlamcnto AiHónomo do 
Bairro Santa Rita 

"Como a gente -vem 
acompanhando o desporto de 
bairros, vamos lançar esses 
cinco jogadores", disse Moisés,. 

técnico do Plaza Futebol Clube. 
As contratações efetuadas 

foram; a do goleiro Renildo. do 
centroavante Ivan, do au ;a 
direita Celson, dó cabeça de 
área Pedro c do ponta dii eila 
Wellyngton. 

"São todos em condição de 
mostrar um bom futebol", 
anunciou o técnico. Esses 

jogadores jã estão integrados 
ao grupo do Plaza, que há um 
mês vem se preparando. 

Amanhã, sabado, a partir 
das 14h0(), haverá treino no 
Campo do Santa Inês. Também 
são feitas maratonas, às terças 
v quintas, na avenida Beira Rio. 
O time não fez nenhum 
amistoso. 

Otimista Maxwell 

respeita adversário 

Há dois anos participando 
da Copa Júnior, o Asken 
Futebol Clube ainda não 
conseguiu firmar-se entre os 
chamados grandes clubes da i 
categoria. Mesmo assim, a 
garotada do Asken está 
bastante motivada para a 
estréia de domingo. O 
representante do Auhanguera : 
vai enfrentai- o Plaza. 

Em 94, quando participou ; 
pela primeira vez, o Asken 
ficou com a sexta melhor 
colocação, No ano seguinte,: 
com o quinto lugar. O técnico 
Maxwell Brito, que assumiu 
O comando há um mês. diz: 
que o time está bem 
preparado e seus atletas 
bastante motivados. Tí a 
gente espera estreiar coin ; 
uma boa vitória ". 

rle ressalta que o: 
otimismo deve existir, mas : 
sempre respeitando o 
adversário. "Em primeiro 
lugar, temos de respeitar o : 
adversário", afirmou. Ele 
avalia que a Copa Júnior di ste 
ano vai ser bastante 
eompetitivaAeuiKx ni vista os 
três primeiros jogos já 
realizados, "Quem está 
acompanhando l|s jogos sabe 
disso". 

O técnico do Asken 
assistiu e dissr que foi 
altíssimo o índice técnico das 

duas dispu 
chave B da i 
o seu cluht 
observou ale 
simples do R 
u Marwél, r 
lime veneçd- 
por todo o s 
jogo. 

O outro o 
treinador do 
do fabril pn 
que iniciou \ 
mas acabou 
na etapa c« 
f abril, que« 

is válklas pela 
Jiuix-lição, à qual 
pertence. Ele 

ilamenU" a vitória 
(f s.Ianduí sobre 
ssallaudo que o 

■i ío i cn pressão 
gimdo tempo de 

n.pS) citado pelo 
\skén, loi a virada 
ir a do Bananal, 
icem <» por 3 a 

rValalo lie 5 a 3 
nj á inenlar. "O 

in1' i na, virou 

pra cima do Bananal; c o 
Janduí fez 1 a 0 sobre o 
Marwel, sempre com o 
Marwel pressionamlo. 

A (stn ia do Asken, contra 
o Rlaza, acontece às LOliÓOda 
manhã deste domingo, no 
Estádio Municipal. O 
treinador anuncia o treino 
coletivo da equipe para às 
Mh00 de amanliã, sábado. 
Rara a estreia, o Asken vem 
treinando há um mês, sendo 
que às terças e quintas-feiras 
é feita a preparação física dós 
jogadores. 

Aski i apresenta reforços 

Não d: crenie (ias demais equipes que disputam 
a 2' Coi An ín reli ca de Futebol Júnior, o Asken 
também ai apresentar novas contratações no jogo 
de eslréi , ( omingo. contra o Plaza Futebol Clube. 

Algun reforços são: o meio campista Erivaldo 
e o latira, esquerda Gilson, que jogaram no Marília 
(campe: .Tiiveml/94). Maxwell Brito também 
anuncio a contratação do jogador Jonas, ex- 
Mar wei 

OAsi< n i irratoii ainda o atacante Arnaldo e o 

meia dir Glay, duas revelações do Polivalente 
nos Jogi Escolares de Imperatriz, ocorridos em 
outubro lo ai < passado. Do Asken de 95, serão 
mantido, o a acante 1 "rance e o goleiro Pantera, 
revelaçc' s da ultima temporada, além de outros 
atletas q e jogam nas categorias inferiores. 

díreto, objEfivo e coraJoso. Assím é Orlando Meneses, 

QUE COMANdA dE SECjUNdA A SEXTA^ÍeÍRA, O pROCjRAMA CidAdE 

AIerta, dAs 1 5h00 As 1 5h50, peIa TV Cidade. A vERdAdE 

N JA E CRUA, doA A QUEM doER. 
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Uma cidade fantasma 

Ferro em 

Brasa 

íisÊÊf. 

por MARINALDO GONÇALVES 

Dengue 
Com a chegada do 

período chuvoso, embora 
estejamos em pleno verão, 
aumentou a infestação do 
mosquito Aedes-aegipty, o 
transmissor do vírus do 
dengue. E os casos de 
dengue já estão se 
manifestando na cidade de 
forma muito intensa. Com 
vistas a combater a 
epidemia, a Secretaria 
Municipal de Saúde 
promoveu uma reunião com 
todos os segmentos 
representantivos da 
sociedade de Açailândia, 
objetivai! d o c o or d e nar 
forças para melhor 
combater o mosquito. A 
providência é válida, mas 
tem que contar com a 
decisiva atuação da 
Secretaria, antes que seja 
tarde demais. 

Dengue II 
A fundação Nacional de 

Saúde (FNS) divulgou 
notícia de que o Maranhão 
está afetado por uma 
epidemia de dengue, e que 
somente no ano passado 
foram registrados mais de 
400 casos em todo o Estado, 

dos quais mais de 150 teriam 
se verificado na capital. Isto 
prova o quanto o organismo é 
desatualizado, uma vez que, só 
em Açailândia, no ano 
passado, tivemos milhares de 
casos, comprovados pelos 
médicos, de dengue. E, se a 
estatística é falha, o serviço 
prestado é mais falho ainda. 

Mais cuidado 
Não é meu propósito fazer 

críticas levianas a quem quer 
que seja. Mas temos 
observado, com tristeza, que 
boa parte dos redatores das 
emissoras de televisão, vez por 
outra, deixam escapar, para os 
telespectadores, gritantes 
erros de ortografia e também 
de concordância verbal, 
deixando-nos surpresos, tendo 
em vista que a televisão é um 
veículo estritamente 
educativo. Creio que um 
pouco mais de atenção, além 
de uma consulta aos livros 
gramaticais, resolveria a 
questão. 

Na mesma 
A data de ontem assinalou 

os 30 anos desde que o atual 
senador José Sarney assumiu 
o Governo do Estado, depois 

de trair seu padrinho político, 
o governador Newton Bello, 
de quem se fez sucessor, c 
também o seu patrono na 
política, o então senador 
Vitórino Freire, ambos 
vinculados ao antigo Partido 
Social Democrático (PSD). 
Assumindo o governo, 
Sarney procurou se 
fortalecer politicamente 
junto aos quadros 
administrativos federais e 
aos grandes empresários, 
para os quais vendeu, de 
forma espúria, as terras 
férteis do Maranhão. A par til- 
de então, o ocupante de 
terras, o pobre caboclo 
maranhense, foi expulso de 
seu local de trabalho, 
iniciando-se o êxodo rural, 
que forma bolsões de miséria 
nas grandes cidades do 
Estado. 

Na mesma II 
A partir da criminosa 

dilapidação do patrimônio do 
Estado, iniciou-se uma nova 
era de saque ao erário 
estadual, desta feita praticado 
pelos seus apaniguados, que 
não hesitaram cm implantar 
um clima de verdadeiro 
terror policial no interior do 
Maranhão, até dizimar as 
forças políticas adversárias. 
Completada a ocupação 
política do Estado, senhor 
absoluto do tesouro estadual, 
o atua] senador pelo Amapá, 
valendo-se da corrupção e 
da intimidação, conforme o 
caso, se mantém até hoje no 
poder, para infelicidade de 
todos os maranhenses. 

A Prefeitura Municipal de 
Açailândia continua fechada 
para o público. Para o 
munícipe. Para o contribuinte 
que paga seus impostos em 
dia. 

Uma pena que esse fato 
aconteça na Cidade do Ferro, 
no próspero município. Um 
fato lamentável. 

Nesse aspecto, fica 
evidenciado o descaso e o 
tratamento diferenciado que é 
fornecido ao poder público 
municipal. 

Uma prefeitura do porte da 
cidade de Açailândia fecha 
suas portas e nada acontece. 

Já imaginou o que seria, 
caso o Palácio do Planalto 
cerrasse suas portas. 

Ou o Palácio Henrique De 
Ui Roque amanhecesse com 
seus portões fechados. 

A repercussão seria 
imediata. 

No entanto, uma cidade do 
portede Açailândia, referência 
regional no Vale do Tocantins, 
potência industrial do meio 
Norte brasileiro, elo de ligação 
do porto de Itaqui com a bacia 
do Ferro cm Carajás, tem sua 
prefeitura com portas 
fechadas e simplesmente 
nenhuma providência é 
tomada. 

Infelizmente. 

m 

m 

m 
m 
■ 

ü 

M 

I 

m 

r 

■ 

Prefeito Açailândia. lldemar Gonçalves 

Em Açailândia: 

Sucursal do jornal Capital 

Trasse suóís portas. Fone; 738 - 1345 

QUANTO VOCÊ 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADAE 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADOATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DT 

FÁBRICA. 

Dia 03 de 

fevereiro, sábado 

no ginásio do 

Juçara Clube 

iNqRESSO: B| 

RS 5,00 * FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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é você Que queria um caminháo 
bom pra chuchu e a preço de banana? 
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Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 
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O crime da rua Cuba 

Chovia muito na 
madrugada de 23 de 
dezembro de 1988. Era 
véspera de Natal e na casa 109 
da rua Cuba, nos Jardins, 
Jorge Toufic Bouchabki e sua 
mulher Maria Cecília estavam 
deitados. Na cabeceira da 
cama, numa bancada de 
madeira, o rádio-relógio 
preparado para despertar às 
7 horas. Ao lado, a aliança de 
ouro, alguns vidros de 
perfume e, junto à cama, os 
chinelos do casal. Tudo estava 
em ordem - a porta do quarto 
estava em ordem - fechada 
por dentro, também as janelas 
- e nada indicava que aquele 
seria o cenário de um dos 
mais misteriosos crimes que, 
sete anos depois, continua nas 
prateleiras da Justiça como 
insolúvel. 

O casal tinha três filhos. 
Graziela de 12 anos, Marcelo 
de 16e Jorginho, 18. Naquela 
noite, após arrumarem a 
árvore de Nata], junto à 
escada que levava aos 
quartos, visitaram um amigo, 

viram televisão, os meninos 
jogaram videogame. A 
cachorra Diana nem sequer 
latiu quando o advogado 
Jorge e a mulher foram 
assassinados e cobertos com 
um lençol. Parecia que 
dormiam tranqüilamente. 

Mas nada nesta história 
parece ser o que é. Para o 
delegado José Augusto 
Veloso, que chegou ao 
número 109 da rua Cuba já na 
tarde do dia 24, e para o 
promotor Luís Antônio 
Guimarães Marrey, Jorginho, 
o filho mais velho, matara os 
pais. Para o delegado geral, na 
ocasião, tratava-se de um 
assassinato seguido de 
suicídio. Para o advogado de 
defesa, José Carlos Dias, e 
para as famílias Bouchabki e 
Delmanto, fora latrocínio - e 
o ladrão já estivera antes na 
casa. Já os irmãos do 
advogado morto afirmaram 
que ele vinha sendo 
ameaçado e o crime seria uma 
vingança. 

Na realidade as mortes 

aconteceram entre 5 e 7 horas 
da manhã, sem que ninguém 
da casa ouvisse qualquer 
ruído dos cinco tiros (um 
atravessou a cabeceira da 
cama), e a arma do crime, 
calibre 32 com balas muito 
velhas, até hoje ainda não foi 
encontrada. Jorge Delmanto 
Bouchabki, na época com 18 
anos, estudante do Colégio 
Dante Alighieri e fazendo 
cursinho para o vestibular, foi 
acusado e indiciado em 
inquérito como principal 
suspeito da morte dos pais 
pela polícia e pelo Ministério 
Público. Nada foi aprovado. 
Existiam apenas indícios e 
depois de um inquérito com 
1.162 páginas, oito volumes, o 
caso foi arquivado pela Justiça 
em agosto de 1991 e o rapaz 
considerado inocente. 

Na sentença de 48 páginas, 
o juiz Linneu Rodrigues 
Sobrinho, da 53 Vara do Júri 
de Pinheiros, afirmou não ter 
encontrado provas que 
incriminassem o estudante. 
Após reler por várias vezes os 
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O túmulo de Bouchabki e Maria Cecília: assassinados sem assassino 

depoimentos de mais de cem 
pessoas e os laudos periciais, 
concluiu que a polícia deixou 
de investigar muitos detalhes, 
tudo o que aconteceu naquela 
noite, véspera de Natal, 

mesmo sabendo o que fez cada 
um de seus personagens, ainda 
assim fica-se nas suposições. 
Sabe-se de verdade que a cena 
do crime foi arrumada após o 
duplo assassinato. E que muita 

gente mentiu e se contradisse. 
Amanhã publicaremos a 

continuação da história do 
crime que abalou Brasil, pois 
muitos detalhes ainda serão 
comentados. 

Dia 14 de 

Fevereiro 

Edição de Carnaval 

Tchan,tchan,tchan,tchan 

€sse é de Imperatriz, é coisa nossa 

Csse você acredito, você conFia. 

O de Fevereiro - Sorteio antecipado - 20 bicicletas 
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29 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma TV 

Colorida 
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bateria e carregador1 

Um Vídeo 
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Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Novo "tour" 

A cidade ganhou na última terça-feira, um grande empreendimento, trata-se dc 

Agência de Turismo Sunset Aracati, que recepcionou vários segmentos de 

expressividade de nossa sociedade, regado ao tradicional wisky e gostosas guloseimas 

do buffet Marta Preta. A empresa, que tem como proprietário os empresários Assis 

Teixeira (São Luís) e Rogério Frota, estão otimistas com o sucesso da Agência, que 

prestará serviços de alta qualidade. 
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Assis Teixeira, esta colunista e Rogério Frota, comandando o tour na city Telma, Fernando Antunes (Shalon Hotel) eEniquidson(Escal), marcam presença na inauguração 
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Soraya (Cemar) e Li (Imprecol): a agência chegou em boa hora Fernando Fir veda, Carlos Amorim, Doriam Menezes, Dr. Deusdete e Carlos Amorim Filho 
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Marly pede Estrada do Arroz 

por José Filho 

Desde a administração do 
govervo João Castelo, que 
Imperatriz vive a esperança de 
ver asfaltada a estrada do 
Arroz, a prineipal estrada 
vicinal do município e 
responsável pelo escoamento 
da produção agrícola e 
pecuária mais expressiva da 
região. Desde 1979 que se 
anuncia nas campanhas 
políticas que ela vai receber o 
benefício, inclusive tendo 
havido liberação de verbas para 
isso, sem contudo que, obras 
fossem executadas. 

Pelo menos em duas 
oportunidades foram feitos 
anúncios de que o Ministério 
dos Transportes havia 
autorizado o seu asfaltamento 
e o dinheiro liberado. No 
entando, por questões políticas, 

os recursos eram desviados e 
a estrada do Arroz permanecia 
a mesma, esperando por asfalto 
que nunca chegava. Essa 
responsabilidade acabou 
passando para a aussada do 
Governo do listado, porque cm 
Brasília o asfalto já havia sido 
executado, não se justificando 
portanto a liberação de novos 
recursos. 

A estrada do Arroz, 
especialmente no período das 
chuvas, se constitui no maior 
desafio dos produtores das 
regiões de São Pedro da Água 
Branca, Vila Nova dos 
Martírios, Cidelândia e outros 
povoados onde a produção 
agrícola e pecuária muitas 
vezes são comprometidas, uma 
vez que eles ficam sem 
condições de escoar o que 
produzem. 

.Além deses aspectos, ficam 

ainda os prejuízos em razão de 
muitos produtores 
comercializarem seus produtos 
com o Estado do Pará, 
deixando por isso de pagar 
seus impostos ao Maranhão. 
Mesmo assim, o asfalto da 
estrada do Arroz continua 
apenas no papel, sem uma 
decisão política para solucionar 
o drama de uma estrada 
intrafegável e das mais 
importantes |)ara a economia 
do próprio município. 

Compromisso 
No início da semana a 

deputada estadual Marly 
Abdalla, em contato com a 
reportagem, afirmou que 
conhece o problema da 
estrada do Arroz e as 
dificuldades dos produtores da 
região, afirmando por isso que 
"vai fazer gestões junto à 
governadora Roseana Sarney 

no sentido de liberar, com 
urgência, os recursos 
indispensáveis ao seu 
asfaltamento". 

Disse ainda a deputada, que 
hoje ocupa a Secretaria de 
Desportos e I,azer, que "tem 
uma grande responsabilidade 
para com Imperatriz e Região 
Tocantina, como uma 
autêntica e verdadeira 
representante política, razão 
pela qual vai colocar como 
prioridade de seu trabalho o 
asfaltamento da estrada do 
Arroz. Não é uma promessa vá 
e inconseqüente, mas um 
compromisso sério que 
assumo e vou dividí-lo com a 
governadora, que tem se 
mostrado sensível a todos os 
problemas do Estado, e em 
especial para com a Região 
Tocantina," finalizou a 
deputada Marly Abdalla. 
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Deputada estadual pelo Maranhão, Marly Abdalla 

Todos os bairros de 
Imperatriz estão em péssimas 
condições de trafegabUidade. 
Agora, com a chegada do 
per iodo ínvernoso a situação 
se complica a cada dia que 
passa. É o que está 

acontecendo, também, com o ■ 
Parque Alvorada 11, localizado 
na periferia da cidade. O 
bairro reclama beneficios ao 
Poder Público Municipal, 
principalmente na área de 
infraestrutura. Todas as suas 

ruas estão esburacadas, e, 
com as freqüentes chuvas, 
que estão caindo sobre a 
cidade, a situação tende a se ; 
complicar. Os moradores 
também estão reivindicando 
serviços em outros setores. 

As principais ruas que dão 
acesso aos bairros Santa Rita, 
Bonsucesso e Parque São 
José, estão todãs 
interditadas. Isso aconteceu 
ontem à noite pelos próprios 
moradores, em protesto ao 

descaso demonstrado pelas 
autoridades. Os moradores 
estão querendo uma 
participação mais ativa por 
parte do Poder Publico. Chega 
de medidas paleativas, tendo 
em vista que o problema é 

antigo e a realização de obras 
fica apenas nas promessas, 
principalmente durante os 
períodos de eleições. Os 
moradores querem uma 
solução urgente e definitiva 
l)ara o problema. 
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Promoção: Sistema Tucanu's de Comunicação 

Rádio Capital - Jornal Capital - TV Capital 
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Destilaria Caíman S/A 

Dez anos gerando 

emprego 
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Diferro é de ferro mesmo 
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Cerpa! 

A cerveja oficial do carnaval. 

O resto é bla! bla! bia! 

Ventura, o homem do povo 

fqu/pe Phoenix 
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Passagens, 

traslados e passeios 

inclusos. 
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TODA EMOÇÃO DO MUNDO. 
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Nestas férias compre uma Honda 

Revendedor Autorizado: - Motores Tocantins Ltda. 
Av. Dorgival P. de Sousa, 611 - Centro 
Telefax: (098) 723-3553 - 723-1028 
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Sua Mais Nova Concepfãc 

Em Anêntia de Viagens. 
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Viagens e Turismo 

O Mundo Mais Perto de Você 

mM* 

Acaba cie aferr/sar nesfa (idade a 

mais nova agência de viagens: 

5UNSET & ARACATI. 

Passagens aéreas nacionais e 

internacionais, cruzeiros, excursões; 

enfim, tudo o que você precisa de 

uma agência de viagens, a SUNSET 

& ARACATI tem, E tem mais: Ela é 

resultado da união da maior 

agenda de viagens de São Luís tom 

um dos mais sólidos grupos 

empresariais de Imperatriz, 

Trotando em miúdos, 

a SUNSET & ARACATI já nasce forte. 

•Ma • Cep: 65900-000 • Telefax: 721-4500 
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Fazendeiro ameaça empregado 

Delegado do Primeiro Distrito está investigando denúncia 
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Furto 
0 senhor Ronaldo 

Bezerra de Moura, de 35 
anos de idade, residente à 
rua Tupinambá ne 1300 
Central Parque, bloco B, 
bairro Bacuri, esteve ontem 
na permanência da 
Delegacia de Roubos e 
Furtos. Ele comunicou que 
é gerente da Dispama, 
empresa localizada à rua 
Dom Vital n9 106 
Entrocamento, à qual 
recebeu a visita dos 
gatunos. O fato ocorreu na 
madrugada do dia 27 para o 
dia 28 do mês de janeiro, 
quando elementos 
desconhecidos 
arrombaram a gaveta do 
birô do escritório da 
mencionada empresa, e em 
seguida furtaram a 
importância de R$ 400,00, 
que se encontrava na 
mesma. O caso está sendo 
apurado pelas autoridades 
policiais da D RE 

Arrombamento 
Elementos ainda não 

identificados pela polícia 
fizeram uma visita nada 
agradável à residência do 
mecânico Cleonir da Silva 
Santos, de 20 anos, 
residente na rua Iracema n9 

769, no bairro Nova 
Imperatriz. Os criminosos 
agiram no último dia 30, 
quando não havia ninguém 
no interior da casa do 
trabalhador. De lá, os 
bandidos levaram um 
gravador e um televisor 
colorido. 

Furto 11 
E os donos do alheio não 

estão dando folga mesmo. 
Desta feita, a vítima foi a 

comerciante Aldaires 
Queiroz Guimarães, de 36 
anos. Os bandidos foram até 
a sua casa, situada à rua 
Benedito Leite n9 1333, no 
setor Mercadinho, de onde 
levaram um talão de cheques 
de propriedade da 
comunicante. O caso está 
registrado na Delegacia de 
Roubos e Furtos, para efeito 
de justificativa. 

Furto III 
Um televisor colorido. Foi 

o que um homem ainda não 
identificado pela polícia 
conseguiu levar do interior 
da casa do vendedor Danilo 
de Santana Fernandes, 27 
anos. Ele mora à rua B, 
quadra 12, Casa n9 18, no 
Conjunto Vitória, de onde se 
deslocou para comunicar o 
fato à polícia. O caso ainda 
não foi solucionado, mas a 
polícia está à procura dos 
gatunos. 

Furto IV 
Nem mesmo os veículos 

que ficam estacionados em 
locais estratégicos ficam 
livres das ações dos 
bandidos na grande 
Imperatriz. O comerciante 
Marco Aurélio Sousa 
Salvador Ferraz, que reside 
na rua João Lisboa n9 525, 
Centro, disse que, por volta 
das 02h00 da madrugada de 
anteontem, quebraram o 
pára-brisa traseiro de seu 
veículo, o Voyage de placas 
HOR-1001/MA, e levaram 
do seu interior um toca disco 
laser e treze CD's, além de 
dois auto-falantes. A polícia 
ainda desconhece as 
identidades dos criminosos, 
que continuam livres para 
fazer a próxima vítima. 

LEIA QUADRINHOS 

DE SUPER-HERÓ 

por Léo Costa 

Por volta das 13h00 horas 
de ontem, compareceu na 
Delegacia do Primeiro Distrito 
Policial, o senhor, Raimundo 
de Melo Carvalho, de 52 anos 
de idade, domiciliado na 
fazenda Santa Maria do Grotão 
neste município, comunicando 
que está sendo ameaçado de 

morte, constantemente por 
parte do proprietário da 
referida fazenda, que trata-se 
do senhor, Germino Sousa, e 
segundo consta em 
ocorrência, que as ameaças 
dão-se pelo fato do queixoso, 
apois ser dispensado da 
mesma, que já trabalhava há 
quase 16 anos, ter procurado 
a Delegacia Regional do 

Trábalho, solicitando da sub- 
delegacia as providências, 
para que o fazendeiro venha 
pagar os seus direitos 
trabalhista, e que além das 
ameaças, consta no livrão de 
ocorrências, que o senhor 
Germano, esta enviando 
hoiúens que trabalham para 
ele, e procuram o denuciânte, 
para lhe fazerem gestos de 

ameaças. 
0 registro foi feito no l9 DP, 

para fins de justificativas, e o 
fato já é do conhecimento das 
autoridades policias, o 
Delegado George Miranda, irá 
conversa do o fazendeiro, para 
que ele possa se explicar, pois 
o mesmo só pode tomar 
alguma decisão, após ouvir as 
duas versões. 

Cobrador denuncia 

Boa Esperança 

por Uo Costa 

O senhor, José Raimundo 
Jansen Filho, de 28 anos de; 
idade, residente na avi 
almiránte n9100 parque santa 
lucia, esteve na Delegacia do 
Primeiro Distrito Policial , 
pãfa apresentar queixa 
contra. Walter Orlando, 
gerente da empresa Boa 
Esperança nesta cidade, pelo 
mesmo, ter lhe trancado 
dentro de seu escritório, e ao 
mesmo tempo lhe agredido 
fisicamente, e além das 
agressões praticada pelo 
gerente da empresa acima 
citada ele foi ameaçado de 
morte pelo mesmo, e disse 
ainda, que iria pagara policia 
para da-lhe uma surra 

Tudo isso ocorreu, 
porque o queixoso era 
cobrador da empresa, e 
estava sendo demitido, tendo 
ele entregue seu crachá ao 
gerente, por volta das lOhOO 
horas de quarta íéira (31). 
sendo que na manhã de 
ontem, o mesmo alegou que 
não entregaria o se» crachá. 
o cobrador achou por bem: 
registrar a ocorrência, 
levando assim, mais um 
abacaxi para ser descascado 
pelos agentes do ly DP, que 
tem como titular o Delegado 
George Miranda, que vê que 
na realidade o assunto tem 
que ser estudado, pois os i 
casos de espancamentos já se 
tornaram monótonos na 
cidade. 

Bicicleta é 

roubada 

por Léo Costa 

Como sempre a Delegacia 
de Roubos e Furtos, é uma 
das mas movimentadas da 
cidade, ontem que 
compareceu na especializada, 

'para registrar ocorrência, 
sobre o furto de sua bicicleta, 
foi o senhor, Reginaldo Silva 
Gomes, residente a rua 
Pernambuco n9 595 bairro 
Juçara, comunicando que 
elementos desconhecidos, 
roubaram seu transporte 
movido a pedaladas, a mesma 
tem como numero da 
documentação o n9 042 093, 
segundo o senhor, Reginaldo 
Silva, tudo, isso acontece, 
porque o governo não está 
investindo na segurança da 

região. 
Outra vítima dos vândalos, 

que também esteve na DRF, 
para registrar uma 
ocorrência, foi o senhor, 
Olikan Araújo Santos, de 36 
anos de idade, residente á rua 
Rui Barbosa n9 187. Centro, 
que comunicou que lhe 
furtaram, uma folha de 
cheque em branco numero 
000 938 conta 0234-8, agência 
093, BEM ( Banco do Estado 
do Maranhão), em nome de 
Maria de Fatima Nunes 
Mireles, com isso, continua 
aumentando o numero dí 
ocorrências, na Delegacia 
acima citada, preocupando 
tanto o Delegado, Arlindo 
Assunção, bem como todos os 
agentes da especializada. 

Larápio leva TV 

por Léo Costa 

Reginaldo Pereira Silva, 
que trabalha como oleiro na 
Cerâmica Imperatriz, foi a 
mais nova vítima dos larápios, 
que continuam agindo até 
mesmo na região central da 
cidade. 

Ontem, quando deixou a 
empresa onde trabalha para 
preparar sua refeição diária, 

deparou-se com as portas da 
frente abertas. Para o 
desespero do mesmo, ao 
adentrar em sua casa, notou 
pela ausência de alguns 
pertences, sendo um televisor 
colorido e um aparelho de 
som. 

Ele contou que todas as 
manhãs deixa a casa onde 
mora, situada à rua Coriolano 
Milhomem n9 1222, Bacuri, 
para dirigir-se ao seu trabalho. 

O pai de família informou que 
sua esposa Marinalva da Silva 
Reis, que trabalha de 
empregada doméstica em 
endereço não fornecido, 
também deixa deixa o 
endereço onde reside o casal 
todas as manhãs, e só retorna 
à tardinha. 

Na permanência da 
Delegacia de Roubos e Furtos, 
ao meio de ontem, o 
trabalhador disse que ficou 

surpreso ao chegar na sua 
residência e ver que, além de 
seus bens acima citados e que 
haviam sido levados pelos 
bandidos, também "dançou" 
na quantia em dinheiro que 
guardava, justamente papj 
pagar a prestação do televiscl - 
em cores. A polícia realiza 
diligências, com o objetivo de 
trancafiar os elementos 
arrombadores e recuperar os 
bens do trabalhador. 

Btngão do Conor Farias 
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Panificadora Pão Da Terra 

Av. Getúlio Vargas - Entroncamento 

Snpermercados Variedades 

Av. Getúlio Vargas - Centro 

Casa Dota 

Rua Coriolano Milhomem 

Dro9aría Fábio Júnior 

Rua LeSncio Pires Dourado - Bacuri 

Drogão Cenfer 

Praça da Bíblia - Bacuri 

Supermercados Real II 

Rua Rio de Janeiro - Entrocamento 

Drogaria Real Farma 

Rua Frei Dario - Vila Lobão 

Panificadora Na Senhora de Fátima Parque do 

Buriti 

Farmácia Bom Jesus 

Av Mota e Silva. - Mucufba 

TCI 

WR Mudanças 

R. Luís Domingues - Entrocamento 

Alvorada Lanches 

Rua Rio Grande do Norte em frente a Telma 

Drogaria Kennedy 

Parque Anguera - (Socorro) 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM Off SET DA REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTAX OS MELHORES IMPRESSOS. 

jomingues. n0 1206 fone 72M077 


