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0 Inst. Nac. de Meteorologia informa 
que o tempo em Imperatriz hoje será 
tempo nublado a moderado com 
pancadas de chuvas esparsas e 

  visibilidade boa. 

Imperatriz - terça-feira, 27 d 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

0 lançamento do Sport Atlétic's Bar,, 
pela Liga Imperatrizense de Futebol de 
Salão. 0 mesmo congregará os 
desportistas locais. 
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Menor é raptada no Casa Blanca 

Doenlemental há menos de i 
um ano,a nu -nor I-nca^nK -Vria 
Alves, de 17 anos de iílade. foi 
raçwárfà por em hrtndd fornwiíio 
ix>r dez homens 

O eriny ae<)nít cc^u {xir volta 

da 1h da madrugada de 
domingo, quando Uicívane 
tomava jKtrle numa feshi, m 
C lube Casa Hlanea. 

í )s de scoi il k cid( ís a leyurai 11 
a força. Um irmão da monor. 

Elias Vera Alves, que tinha Li 
anos. foi morto há quatro 
meses por um viciado em 
maconha, no inferior dn 
própria casa onde nn««iva. 
 Pégitvt 7A 

Homem flagra esposa em adultéric 

N<> quintal da própria: 
residência, situada no 
povoado Bananal, o 
trabalhador Erinaldo 
Rodrigues da Rocha flagrou 
a mulher praticando crime 

de adultério com um cunhado 
seu. Fie procurou o Plantão 
C entral da Polícia Civil c 
denunciou o caso. 

Seu compadre, além de 
manter caso amoroso com 

dona Marta Cabral dâ Silva, i 
agora vem o ameaçando de 
morte. Marta abandonou a 
casa onde morava, deixando 
dois filhos menores. 
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Militar atira em mulheres 

Bêbado, o policial militar Farias tentou invadir residência e promoveu tiroteio 

Universidade 

americana presta 

serviço em Imperatriz 

ma 4A 

Deusdedith Sampaio 

defende-se de acusações 

Página 3A 

a lança expansão 

OI 1 » 

à. a. » ^4,1. i átguui lie k 

•: 

mmw * - 3m 

SÍS&. 

O número 

81 

E o número de novos 
municípios maranhenses, 
que poderão ter nomeado 
seus interventores ainda 
este ano, pela governadora 
Roseana Sarney. 

As novas unidades 
administrativas foram 
criadas cm plebiscito e 
seria instaladas a partir da 
eleição de seus prefeitos e 
vereadores em 03 de 
outubro deste ano. 

v===? Uiulo 

George Miranda, titular do Jg Distrito Policial instaurou inquérito para apurar o caso 

Gaton disputa presidência 

do Sindicato Rural 

Em completo estado de 
embriagues alcoólica, o PM 
Farias promoveu a maior 
confusão, sábado à noite, 
quando tentou entrar em uma 
residência sem o 
consentimento de seus 
legítimos proprietários. 

0 caso deu-se por volta das 
20h, após o mesmo ter tomado 
parte numa bebedeira. Farias 
foi impedido de entrar na casa 
de um cunhado do militar 
reformado, Inácio Brito de 
Oliveira. 

Armado, e após o 
impedimento aqui citado, 
Farias passou a fazer disparos 
em plena via pública. Dos 
quatro tiros dados naquele 
momento, ♦ um acabou 
atingindo a cabeça da senhora 
Francisca Carvalho de 
Oliveira, enquanto outro, 
atingiu uma irmã sua. 
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Uuí I ■u (/" S/nrural do Imperatriz 

Em Assembléia Geral 
encerrada às 21h30 de ontem, 
o Sindicato Rural de 
Imperatriz aprovou alterações 
no seu Estatudo, com 
destaques para a redução do 
mandato, que era de 3 anos e 
passou pra 2, com direito a 
reeleição. 

Por unanimidade; o nome 
do pecuarista Gladstone 
Antomi) Eíuíí nta, o 'Gaton", 
foi lançado como candidato na 
próxima eleição. Ele vai 
presidir o Sinrural no biênio 
96/97. 

Indagado a respeito do 
assunto, Gaton foi enfático em 
aflrinMr que aceita smi 
caiuhaalura, desde que o atuai 
pn sideule - o "Eráriciscano'' - 
-uno concorra ao pleito. 

Imperatri7 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ ^ 

Frederico Luiz desnuda Com uma linguagem ágil, 
os principais fatos políticos Frederico Luiz abusa da 
de Imperatriz e Região charge eletrônica com o Zé 
Tocantina. Nas Ondas da Praça, personagem criado 
Curtas, o colunista resume para a coluna, 
sua sátira aos políticos. Página 1C 
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'os inunicii>ios 

A pessoa 

deputado 
cst a d uai 
João Paivc, 
que apoia a 
nomeação 
de interven- 
tores para as novas 
unidades administrativas. 

TV, Rádio e 

Jornal Capital 
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Sem maiores recursos a Secretaria de Obras do Mv ^eipio conseguiu debelar vários problemas 
provocados pelas chuvas que têm caído sobre a cidade nos últimos dias (Página 6A) 

^ AçaDând?*: Sorayo 

Luíza comenta a sociedade 

açailandense 

lasso Assunção 

Programação da TV 

LS$ Com. Compra 

R$ 0,9815 (-0,()(i%) 

l!S$ Com. Venda 

R$0,9818 (-0,06%) 

USS Black Compra 

0 
cr . W 

o Caderno 

ita Jorna 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

US$ Black Venda 
ImÊÊm 

Ouro (gramo) 

RS 12M (sábado) 

Poupança 

1,7430% (24.02.96) 

CDB/RDB 

29,50% (23.02.96) 
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Está mais do que certo o 
deputado federal Sebatião 
Madeira, quando fala da 
necessidade de se conquistar 
os votos da periferia urbana, 
Ele sabe que lá está a maioria 
dos votos inconscientes, 
necessários para consolidar 
sua vitória na eleição 
municipal de 3 de outubro. 
Aliado aos 80% dos votos 
conscientes na cidade, não 
tenho dúvida: Madeira será 
o próximo prefeito de 
Imperatriz. 

Pedro Santos 
Centro 

0 :Lula de lá, ex- 
presidente nadonaldo PT, diz 
que é favorável à 
possibilidade de reeleição do 
presidente da República. Já 
o Lula daqui, que é dirigente 
do PSB, mostra-se contrário. 
Lula Almeida, com o qual 
confirmo plenamente, afirma 
que seria casuísmo. 

Vanessa Magalhães 
Redenção I 

Não sei as outras, mas a 
Escola Nascimento de 
Morais, o Polivalente, 
radicalizou geral. Com nova 
estrutura de ensino, 
promete melhor rendimento 
para os alunos ali 
matriculados. 

Luíza Beltrão 
Cafeteira 

Enquanto alguns 
questionam a ética no setor, 
a medicina popular vem 
tomando corpo na cidade. 
Pela iniciativa, e em razão do 
desafio que faz aos colegas, 
quero parabenizar o médico 
AndréPaulino. Afinal, trata- 
se oe um ato de 
solidariedade e cidadania 

André Buarque 
JK 

O cantor e compositor 
ZecaTocantins anda sumido, 
desde a apresentação do 
show "Mestiço", que foi 
sucesso de renda e de 
público, no Teatro Ferreira 
GuBar. Precisa aparecer mais 
na mídia e melhor divulgar o 
seu talento. 

Jussara Antunes 
Imigrantes 

É lamentável o descaso 
do prefeito Ildemar 
Gonçalves para com a cidade 
de Açailândia. As ruas do 
centro e dos bairros 
periféricos fazem vergonha, 
além do desinteresse com o 
Terçado Municipal, que está 
ntregue à sujeira. E 
ícessário uma maior 
nscientização do prefeito 
a que haja uma melhor 
linistração. . 

Fernando Silva 
Açailândia 

vergonhoso o que é 
rado na televisão 
mdense. A população é 
adaa assistir programas 
mais baixos níveis. A 

é das administrações 
gãos que contratam 
cr pessoa para fazer a 
iicação da cidade. Um 
lo é um prop^mia 

do pele TV 
azônia,(CNT) , 
minado Pintando o 7, 

rdadeira baixaria. 
Célia Regina 

Açailândia 

Ijévi-Straus mostra SP 

antropólogo francês 
Vve$teve no Brasil na 

década de trinta e reúne no 
livro "Saudades de São Paulo" 
fotos da cidade na época. Ele 
chegou a morar na capital por 
alguns anos, na rua Cincinato 
Braga 

Claude Lévi-Strauss é um 
velho amigo do Brasil. Esteve 
outras vezes aqui, mas parece 
ter sido essa visita, na década 
de trinta, a que mais lhe deixou 
marcas. Sempre interessado 
no cotidiano e nos fatos, ele 
deixa em "Saudades de São 
Paulo" um registro da época e 
de seu trabalho. 

O prefácio da obra começa 
com elucubrações sobre a 

palavra "saudade" e seu 
significado único. 0 autor fala 
que, ao aplicar o termo, não 
teve intenção de lamentar por 
não estar mais no lugar. "Eu 
evocava antes aquele aperto 
no coração que sentimos 
quando, ao relembrar ou rever 
certos lugares, somos 
penetrados pela evidência de 
que não há no mundo nada de 
permanente nem de estável 
em que possamos nos apoiar". 

As fotos tiradas entre 1935 
e 1937, registraram atividades 
populares, ruas, lugares em 
construção e o porto de 
Santos. 

Segundo o autor, na época 
eram comum as viagens até o 

litoral para se despedir ou 
receber amigos, já que aviões 
de longo percurso ainda não 
existiam e as pessoas só 
chegavam no Brasil pelas vias 
marítimas. 

Lévi-Strauss conta que havia 
uma pequena linha aérea entre 
Rio e São Paulo, "devo a ela 
meu batismo no ar". 

Junto com os amigos 
Fernand Braudel (historiador), 
Pierre Monbèig (geógrafo), 
Jean Mang (filósfo) e suas 
mulheres, formou uma equipe 
que explorou ruas e regiões da 
cidade. "Não perdíamos uma 
oportunidade de sair pelos 
arredores de São Paulo atrás 
de descobertas". 

Bruxa abre baú 

A boa série do "Castelo 
ie Rá-Tim-Bum", que 

a Companhia das letrinhas e 
a Fundação Padre Anchieta 
lançam em parceria, chega 
ao número 4. 

Desta vez, a feiticeira 
Morgana abre o baú da 
memória, e resolve escrever 
um livro. 

E, como a bruxinha tem 

"apenas" seis mil anos, pode- 
se esperar uma infinidade de 
casos. 

Como sempre, a autora 
Anna Muylaert brinca com a 
história oficial — sem 
prejuízo para essa, muito 
pelo contrário — 
impregnando-a com seu 
humor. 

As crianças ficam sabendo 

como o fogo foi descoberto, 
a roda, e por aí vai uma parte 
da civilização do mundo. Até 
a conquista da Lua está no 
livrinho. 

As ilustrasções de Girotto 
e Fernandes traduzem o 
espírito do faz-de-conta da 
TV, sem fazer uso do traço 
infantil. Imperdível — e não 
só para os pequenos. 

"Estreei Fighter" chega às telas 

Acaba de estreiar nos 
cimemas o desenho 

animado "Street Fighter 2 - o 
filme". A produção japonesa 
segue na onda dos games, com 
muita ação e artes marciais. A 
animação chegou depois do 
filme de Jean-Claude Van 
Damme. 

No futuro, a civilização é 
ameaçada pela mente maligna 
de Bison, que faz parte de uma 
organização secreta chamada 
Shdaloo. Ele quer capturar as 
mentes e corpos dos maiores 
lutadores do universo para 
conquistar o mundo. Para detê- 
lo, entraram em cena Ken e Ryu, 
dois dos mais poderosos 
lutadores de artes marciais. 

Eles se unem para a chamada 
"luta de todas as lutas" contra o 
mal. ^ 

Nq^feéio dessa guerra, 
aparece um Chun li, líder da 
pglíçía iijterjiacional Interpol, 
que está atrás de Bison. 

Qúd|) também procura o 
líder adi mSl é Guinle, um 
coronel do'éxército americano. 

"Street Fighter" em 
desenho deve convencer o 
público. 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

José Filho 
Diretor Comercial 

Jornal Capita 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 
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TRIBUNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Impeachment 
Branco I 

Pelaprimeira vez em sua 
história, a Câmara Municipal 
de Imperatriz passou a ser 
administrada por uma espécie 
de Junta Governativa. O 
presidente Antonio Salgado 
Filho perdeu quase todos os 
poderes em reunião realizada 
na manhã de ontém em seu 
gabinete. Insatisfeitos com a 
performance do 
administrador do Poder 
Legislativo, os vereadores 
decidiram pela formação de 
uma comissão a ser 
responsável pela gerência 
financeira do Palácio Dorgival 
Pinheiro de Souza. Ela é 
formada pelos vereadores 
Walmir Izídio Costa, Simplício 
Zuza Neto e Conceição 
Formiga. 

Impeachment 
Branco II 

' A Junta Governativa foi 
formada porque, à exceção do 
vereador José Carlos Soares, 
os parlamentares já não 
confiam no presidente. Eles 
o criticam pela contratação de 
assessores, o que resultou no 
aumento da folha de pessoal, 
e o acusam de não recolher 
Imposto de Renda 
descontado aos vereadores e 
obrigações sociais subtraídas 
dos vencimentos dos 
servidores. Segundo alguns 
parlamentares, o dirigente 
tem cometido outros erros 
em sua gestão, 
principalmente na área 
financeira. 

Impeachment 
Branco III 

O advogado Walmir Izídio 
e os professores Simplício 
Zuza e Conceição Formiga 
começaram, ainda ontém, 
uma investigação dos atos da 
atual Mesa Diretora desde 
janeiro de 95. Caso seja 

constatada a prática de alguma 
irregularidade o presidente 
deve ser responsabilizado, 
cogitando-se inclusive do 
desconto, em folha, do seu 
salário mensal para o 
ressarcimento de eventuais 
prejuízos impostos ao Poder 
Público e aos vereadores. Os 
próximos pagamentos já 
serão feitos pela Junta, que 
também deve tomar 
providências no sentido de 
enxugar a folha da Câmara - o 
que pode resultar em 
demissões e corte de 
despesas. 

Fatura 
liquidada 

Apesar de não ser bem- 
amado pelos palácios 
municipal e estadual, Fiquene 
deve mesmo ser o candidato 
e prefeito do PFL em 
Imperatriz. Tudo porque o ex- 
governador, apesarda 
campanha orquestrada contra 

seu nome, continua figurando 
nas pesquisas como a melhor 
alternativa para a campanha 
situacionista no Município. 

Perguntinha 

Os novos municípios 
sairão mesmo? 

Causa 
nobre 

Nada é mais importante 
para Imperatriz que a criação, 
aqui, de uma Universidade 
Federal, a qual mudaria 
radicalmente a história 
regional. Aliás, não se 
conhece cidade brasileita do 
mesmo porte que não 
disponha de uma instituição 
de nível superior. A UFI 
estancará a exportação de 
jovens e proporcionará aos 
pobres, que não podem 
buscar outros centros para 
estudos de terceiro grau, a 
oportunidade de se formarem 
em diversas áreas. 

Preseve a natureza 

Não destrua o verde 

Jornal Capital 

0 piontoo Hospitalar 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

27/02/96 

Mospital São Kafad 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

27/02/96 

Mater Clínica 
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Dono de TV tenta estorquir deputado 

O deputado Deusdedith Sampaio afirma que Marcelo Sabbag cobrou R$ 3 mil para retirar imagens 

do seu canal de televisão, em Açailândia 

por CONOR FARIAS 

Bom dia, 
governador! 

423 dias. Excelência, o 
povo da Região Tocantina 
quer saber mesmo é onde 
se encontra a governadora 
Roseana Sarney. Será na 
China, ou será em outro 
lugar do mundo? Enquanto 
ela viaja, o povo dessa 
banda do Maranhão fica a 
mercê de obras. Nenhuma 
infra-estrutura até agora foi 
montada pelo seu governo, 
em nossa região. 

Bom dia, 
governador! II 

Governador, quando 
doutora Roseana Sarney 
voltar, apresente o recado 
do imperatrizense, que não 
agüenta mais ouvir falar em 
continuidade de obras 
importantes, como é o caso 
da reconstrução do ly 

Distrito Policial, o que seria 
muito importante para o 
reforço da segurança 
pública em nossa cidade. E 
é por isso que eu digo 
sempre: "Viva a 
Democacia". 

Reunião 
administrativa ? 

Vereadores de 
Imperatriz andam de 
segredinhos. Ontem, 
fizeram uma reunião 
administrativa, com a 
presença de alguns 
parlamentares, entre eles o 
vereador Ney Bandeira. No 
final da tarde, num contacto 
mantido por este diário, 
Ney disse que o assunto 
tratado foi referente a 
própria administração da 
Casa de Leis. 

Reunião 
administrativa? II 

Entretanto, a 
informação que nos foi 
repassada, o que não deixa 
de ter cabimento com o 
que disse o vereador Ney 
Bandeira, é que os 
parlamentares estariam 
estudando uma forma de 
investigar as contas do 
presidente Salgado Filho. 
Por enquanto, nada 
confirmado, embora a 
fonte que nos passou a 
informação seja digna de 
toda a confiança que nela 
depositamos. Estamos de 
olho, heim vereadores! 

IIdão arrebenta 

0 interventor Ildon 
Marques continua 
arrebentando. Com o que 
não presta, e que até pouco 
tempo era tida como praça 
pública na cidade. A obra 
de reconstrução da Praça 
Mané Garrincha, que agora 
vai se tornar na maior praça 
polio-esportiva do interior 
do estado, continua em 
pleno andamento. 

//dão arrebenta 

O secretário Jairo de 
Oliveira também está 
determinado quanto a 
conclusão da obra. O 
objetivo, conforme 
informações obtidas na 
Prefeitura Municipal, é 
concluir o trabalho antes 
do dia 31 de março, quando 
o Ildão deixa a 
interventoria. Até lá, os 
barraqueiros que ali se 
instalaram vão continuar 
nas calçadas do Estádio 
Frei Epifânio. 

ATENÇÃO! escoiar e turismo 

SÃO LUCAS 

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

TRABALHAMOS COM 
MICRO ÔNIBUS "TOPIC", AR CONDICIONADO, SOM 
AMBIENTE, ASSISTÊNCIA MÉDICA, SERVIÇO DE 
bordo (água e refrigerante) E motorista 
QUALIFICADO. 

A NOSSA PREOCUPAÇÃO É 0 CONFORTO 
SEGURANÇA E A TRANQÜILIDADE DO SEU FILHO É 
TODA SU« "IMÍLIA. 

ESPERAMOS O SEU CONTATO PELO FONE: 721- 
7874 OU 977-1330, TRATAR COM JÚLIO CÉSAR. 

por Jaldene Nunes 
Da Diretoria de Redação 

Acusado de ter agredido 
uma equipe de reportagem da 
TY Amazônia, afiliada da CNT 
(Central Nacional de 
Televisão) em Açailândia, o 
deputado estadual Deusdedith 
Sampaio esteve ontem à noite 
na redação do Jornal Capital, 
onde respondeu aos 
argumentos do diretor- 
presidente daquele canal, 
Marcelo Sabbag, acusando-o 
de tentar extorqui-lo. 

Também falando como 
médico, o parlamentar 
maranhense iniciou 
reafirmando o que já havia dito 
em Açailândia. "E meus 
amigos aqui em Imperatriz, 
que também conhecem esse 
rapaz, sabem que ele é um 
psicopata", acusou. Em 
seguida, disse que quem ainda 
não o conhece, basta constatar 
nos olhos de Marcelo Sabbag, 
para perceber aquilo que 
declarou o deputado. 

Deusdedith Sampaio 
afirmou que as imagens 
exibidas jior Marcelo Sabbag 
são no intuito de conseguir 
dinheiro. "Ele quer me 
extorquir. Agora, dinheiro pra 
ele eu não dou", prosseguiu. De 
acordo com o que declarou 
Deusdedith, não é só a ele que 
o diretor-presidente da TV 
Amazônia tenta extorquir. A 
Câmara Municipal de 
Açailândia também recebeu 
proposta. 

O representante na 
Assembléia Legislativa 
maranhense denuncia que seu 
oponente fez a oferta de só falar 
na sua televisão aqueles 
vereadores que pagassem R$ 1 
mil cada. "Resumindo: ele 
agora está com a mania de 
querer extorquir parlamentar", 
destaca Deusdedith disse que 
tem testemunhas que 
presenciaram o fato 
denunciado por Marcelo 
Sabbag. 

São pessoas que estavam na 
parte inferior do Clube 
Gigantão, durante os festejos 
de carnaval deste ano, mas que 

têm outra#ersão para o que foi 
colocado pelo diretor- 
presidente da TV Amazônia A 
manifestação vai ser dada, via 
relatório, que já está sendo 
confeccionado pelas 
declarantes. O documento vai 
ser usado na Justiça. 

Indignado com a promoção 
inoportuna de Marcelo Sabbag, 
Deusdedith afirma ter 
conhecimento de que o mesmo 
também tentou extorquir a 
empresários açailandenses. 
"Tenho o testemunho de 
alguns amigos que ele também 
tentou extorquir, usando da sua 
televisão. E dentro da área de 
saúde, ele pegou alguns 
hospitais e tentou fazer o 
mesmo com seus 
proprietários". 

Fita solicitada 
Para o parlamentar 

maranhense, o diretor- 
presidente da CNT em 
Açailândia não passa de um 
moleque de recado de seus 
adversários políticos na 
cidade. "Ele está tentando me 
marginalizar", explodiu. 
"Quer que o dê dinheiro, mas 
isso eu não vou fazer". 

Chamando-o de doente e 
mau caráter, Deusdedith 
Sampaio diz que não se 

mistura nem compactua com 
mau elemento. Ele declara 
que já enviou ofício 
solicitando cópia da fita SVHS, 
que continua tendo suas 
imagens reprisadas naquele 
cana] de televisão em 
Açailândia. 

A Assembléia Parlamentar 
do Maranhão deve se 
manifestar sobre o caso, uma 
vez que o deputado solicitou 
que se tome um^ providência, 
justificando que o Poder 
Legislativo está sofrendo 
acusações infundadas e que 
este é um dos três poderes do 
Estado. 

Além disso, Marcelo 
Sabbag também será 
acionado judicialmente, tendo 
em vista o tamanho 
desrespeito que vem sofrendo 
o deputado. "Andou dizendo 
até que a Região Tocantina 
precisaria ter uma prostituta, 
representando-a na 
Assembléia Legislativa, e não 
eu". 

O deputado entendeu a 
frase como uma falta de 
respeito também para as 
mulheres que se prostituem, 
legitimando que estas também 
são gente, e que não podem 
ficar sendo marginalizadas por 

ele, um cidadão que vem 
atuando de má fé, pedindo 
dinheiro a um e outro. 

"Foi o que aconteceu 
comigo, quando ele me 
mandou pedir dinheiro, antes 
de divulgar as imagens". Após 
todas as declarações aqui 
citadas, Deusdedith revele 
que não possui outro termo 
para se referir ao seu 
adversário, senão chamá-lo de 
verme. 

Ele entende que não é 
possível que um cidadão tente 
extorquir as pessoas, na 
tentativa de conseguir 
dinheiro fácil e com o uso da 
violência, seja ela física ou 
moralmente. "E eu, como 
deputado, ele quer que 
sustente a televisão dele, a 
exemplo do que é cobrado a 
outros". 

"Mas para sustentar a 
televisão dele", concluiu 
Deusdedith, "basta que ele 
trabalhe, dê a ela um padrão de 
qualidade que ó comércio e 
toda a sociedade local vai 
prestigiá-lo,, mas da forma 
como ele vem se comportando, 
vai pegar a mesma mochila 
com que chegou em Açailândia 

e voltar, infelizmente, para o 
Município de Imperatriz". 
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O deputado estadual Deusdedith Sampaio, que se negou a concordar com a extorsão 

AIL estimula cultura 
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por Frederico luíz 
Da Diretoria de Jornalismo 

É certo que no mundo atual 
muita discursão estéril tem 
dominado o mercado das 
letras. 

Agora, tudo é discutível, e 
tudo tem o seu valor. 

Alguns intelectuais chegam 
ao cúmulo de perceber 
resquícios de literatura 
brasileira no livro O Dono do 
Mar, recém-lançado pelo Dono 
do Maranhão. 

Certo é que em Imperatriz, 
por sorte e dom dos nossos 
artistas, a produção literária 
tem alcançado bom nível. 

Neste aspecto particular, 

deve-se resssaltar o trabalho 
desenvolvido pela Academia 
Imperatrizense de Letras, a 
AIL 

Os acadêmicos tem-se 
comportado de forma menos 
acadêmica e mais prática. 

Incentivando a literatura local 
e mostrando que os nossos 
escritores, de forma 
consolidada, já alcançam o 
público regional. 

A AIL, presidida pelo 
teólogo e escritor Vitor Milesi, 

participa da vida da cidade. 
Interferindo no cotidiano, 
consegue deixar sua marca no 
município. 

Os imortais de Imperatriz, 
nesse aspecto particular, 
possuem uma característica 
que serve de exemplo para o 
Brasil. 

Os intelectuais daquela 
casa, deixam o diletantismo de 
lado, e estão arregaçando as 
mangas para defender a 
cultura da cidade. 

Tudo isso feito, sem as 
barreiras do regionalismo, do 
bairrismo ou de qualquer 
"ismo". 

E assim que se estimula a 
produção cultural. 

Segunda a Sexta - 08 hs 

TV - Capital - Canal 5 

Apresentação: José Filho 



Cidade Imperatriz, 27 de fevereiro de 1996 

Estude na American World University 

Convênio internacional com universidades brasileiras credenciadas 

Linha 

Direta 

* 

porJOSE FILHO 

Recursos 
0 governo estufa o peito 

para anunciar o empréstimo 
externo do valor de 4 bilhões 
de dólares para recuperação 
das estradas brasileiras, No 
entanto, o dinheiro já chega 
com endereço certo e mais 
uma vez a Belém-Brasília, uma 
das mais importantes 
rodovias, fica vendo a banda 
passar. 

Futebol 
Sem entrar no mérito da 

questão, a equipe da Sociedade 
Atlética de Imperatriz, Cavalo 
de Aço, está praticamente fora 
a Campeonato de Futebol 

Profissional. 0 presidente 
Willian Marinho, por falta de 
apoio, renunciou, e a equipe 
pode ter o mesmo destino do 
outrora grande^ Tocantins 
Esporte Clube. E uma pena 
para a cidade de Imperatriz. 

Vandalismo 
Um dos maiores problemas 

do serviço - ainda precário - da 
iluminação pública de 
Imperatriz é o vandalismo. 
Pessoas inescrupulosas 
durante as madrugadas, 
chegam a praticar "tiro ao alvo" 
nas luiqinárias, deixando ruas 
completamente às escuras. 
Quem mais sofre com esse 
vandalismo são os estudante, 
com o curso noturno. 

Aniversário 
0 conjunto musical 

Emanuel, da Primeira Igreja 
Batista de Imperatriz, 
completa seis anos de vida no 
próximo dia 2 de março. A data 
será comemorada a partir das 
19h00 na sede da igreja, à rua 
Hermes da Fonseca, 30, no 
centro da cidade. 

Sugestão 
É surpreendente o número 

de pessoas que procuram os 
hospitais de plantão em 
Imperatriz, especialmente à 
noite. No entanto, o 
atendimento fica pela metade, 
pois o paciente quando precisa 
de um exame deve-se 
madrugar no dia seguinte 

para conseguir o "carimbo" de 
autorização. 

Solução 
O ideal seria que os SUS 

colocasse também no 
plantação, um funcionário 
para "carimbar" esses 
pedidos, tão logo os pacientes 
sejam examinados pelo 
médico, uma vez que esses 
profissionais de medicina não 
pediriam, por brincadeira 
exame complementar. O 
atendimento sejia 
racionalizado e eficiente, 
beneficiando toda a 
comunidade. 

Municípios 
A criação dos novos 

municípios será mesmo 
efetivada com eleições no dia 
03 de outubro. A garantia é do 
deputado Jõao Paiva (PSD), 
que conversou sobre o 
assunto com o deputado 
federal César Bandeira (PFL- 
MA) relator da matéria do 
governo Fernando Henrique, 
que proíbe criação de 
municípios em 96. 

Regional 
Carlos Garcia e José 

Edson são nomes cotados 
para suceder o médico 
Arnaldo Alencar, na direção 
do Hospital Regional. 
Candidato a vereador pelo 
PFL de Fiquene, Arnaldo 
Alencar deverá deixar o cargo 
no início de abriu, e seu 
sucessor será indicado com 
aval do ex-governador do 
Maranhão Tem pressa. 

Culto 
Os cantores evangelistas 

José Vantuil e Daniel Silva 
retornaram ao Rio de Janeiro, 
após participarem do culto em 
Rondon do Pará e Imperatriz. 
Em seus testemunhos, houve 
a convenção de dezenas de 
pessoas que ainda não 
conheciam Jesus Cristo. 

Meditação 
"O Deus, salva-me, pelo 

teu nome e faze-se justiça pelo 
teu poder." (Salmo 54). 

Logomarca da 

Gastroclínica 

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

; 

American World University 
fowa City, lowa, ÜSA 

cotmm mrmHAaoHAL com 
UNÍVERSJDADES ERASSLE5RAS CREDENCIADAS 

Faça sua Wuv&tõidadB 

Gnãda&çãõ-, Váb-Gimduaçàn, Hleôbtada e 

'Üojuí&uuí&, deaVui da òblema (miv&t&il&üa 

MWtixxma, dcnt deix&t a ôea paiò e, 

ôe deôejxtt, bem tavv da cosa. 

_ _ COLÉGIO BRASILEIRO DE 
APERFEIÇOAMENTO Ê 
PÓS-GRADUAÇÃO 
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por Raimundo Primeiro 
Da Edítoria de Regional 

Imperatriz já conta com os 
serviços prestados pela 
American World University, dos 
Estados Unidos. 

Quem representa na cidade 

o instituto inglês de ensino à 
distância é o professor José 
Maria Cabral Marques, ex- 
secretário de Governo do Estado 
e ex-reitor da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA). 

A American World 
University é uma Universidade 

Aberta (Ensino a Distância), 
licenciada pelo Sistema 
Universitário norte-americano e 
credenciada pela World 
Association Of University And 
Colleges (Wauc). 

Atua em trinta e dois países, 
nos cinco continentes, 

empregando as mais modernas 
tecnologias aplicadas na 
educação. 

O professor José Maria 
Cabral Marques afirmou que a 
American World University 
também está tendo boa 
aceitação em Imperatriz. 

Sinrural muda estatuto 

Gladstone Pimenta é 

candidato à presidência do Sindicato Rural de Imperatriz 

por Jaldene Nunes 
Da Diretoria de Redação 

Terminada às 21h30 desta 
segunda-feira, dia 25, reunião de 
assembléia do Sinrural (Sindicato 
Rural de Imperatriz), que tem 
como presidente o pecuarista 
Francisco Soares—Franciscano. 

No encontro, por 
unanimidade, foram aprovadas: a 
prestação de contas do ano de 
1995; alterações do Estatuto da 
entidade, com destaques para a 
redução do mandato do 
presidente, que era de 3 anos e 
passou pra 2, com direito a 
reeleição; além da criação do 
Conselho Superior do Sindicato, 
formado pelos cinco ex- 
presidentes da entidade; e, 
finalmente, pela criação das 
assessorias Social e de 
Divulgação, encarregadas de 

movimentar os associados e suas 
famílias, do ponto de vista social, 
bem como de melhores 
informações a respeito da 
programação do Sindicato Rural 
para o ano de 1996. 

Presente como convidado 
especial, o pecuarista Guilherme 
Baptista Ventura, candidato nas 
eleições municipais do ano em 
curso. 

Eleição no Sindicato 
Como o calendário do 

Sindicato jjrevê eleições este ano, 
foi lançada a candidatura do 
pecuarista Gladstone Antonio 
Pimenta, jara presidir o Sinrural 
no biênio 96/97, com aprovação 
da unanimidade dos 
agropecuaristas presentes à 
Assembléia Geral de ontem à 
noite. 

Indagado a respeito do 
lançamento de sua candidatura, 

o doutor Gladstone Pimenta foi 
claro em aceitar a candidatura, 
desde que o atual presidente — 
Franciscano — não se candidate 
à reeleição, o que foi aprovado na 
noite passada, em Assembléia 
Geral do Sindicato. 

O pecuarista André Paulino, 

que também estava presente, foi 
perguntado a respeito da 
candidatura de Gaton, quando 
afirmou que este tem tudo para 
fazer uma excelente 
administração, declarando ainda 
que a reunião foi muito 
iroveitosa. 

W 

O pecuarista André Paulino, que apoia candidatura de Gaton 

Crônica 

Dos Tempos do Biotônico 

por Clemente Viegas 
Advogado 

Lerftbrâ-se você dos 
tempos do BIOTÔNICO 
FONTOURA? - Um produto 
(«ra remédio) comprado 
pa$ farmácias, com um 
gasto de álcaai? E que 
segundo a prescrição, era 
om grande tônico; um 
fortifícanteüí Lembra do 
biotônico fontoura??? 

Pois ê... a gente era tudo 
menino do interior ♦ num 
tempo em que não tinha luz 
etetricâ, nem bicicléta, nem 

televisão nem nada e vivia 
caç&ndtf uma coisa prá 
malinar. A gente era tudo 
malmo.,. 

As mangueiras^ cajueiros e 

sofriam com a mahnaçáo da 
criançada. A gente vjvivia 
varejando as pobres fruteiras 
o ano inteiro, Embaixo era 
iímpo só de pé dc menino. 

A minba avó era uma 
mulher doentia», cheia de/ 
nervosismos, mal alimentada, 
meio enfraquecida e porisso 
volta-e-meia ela tinha consigo 
íiiiividrdid^ 

Era o remédio certo, ura 
santo remédiol 
Rejnvenescente da memória. 
Fortificante; tônico para o 
sangue e para as músculos, 
Saborzinbo forte de bebida 
alcóolica. Uma colherada * 
duas vçzes ao dia, durante as 
refeições. E o vidro de 
biotôniea lá, nm tanto assim 
escondido,., para evitar o 
alcance daeurrtola de netos,.. 

+ Aí, a gente chegava ponta» 
de-pé, de mansinho, calado, 
quieto e encarava o biotônico 
da velha... numa boa. Não 
pelo remédio : mas pelo 

gostinho de álcool* pelo 
grogue que era / o 
biotônico... 

Esta semana, eitfrenfandn 
uma ressaca de Dengue - 
com o físico fragilizado, todo 
doído, enfastiado, minhâ 
mulher me trouxe, 
imaginem... uma colherada 
de biotônico. Blotônicc 
FontouralIJ 

Voltei aos tempos de 
criançal lembrehráe das 
malinações dá Infância; 
lembrei-me da minha avó que 
está iá no céu e,.. escrevi 
estes comentários. Bom dia. 

O 

ísfííx 

TucamTs Produções 

completa produtora de áudio e vídeo do meio norte brasileiro 
11*^ 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - ^elefax (098) 723 - 2034 
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por lasso Assunção 
Jornalista 

O mais moderno conceito 
de administração coloca em 
primeiro plano o 
atendimento ao cliente. A 
concorrência não está longe 
(às vezes está bem ao lado) 
e é cada vez maior e mais 
bem preparada. 

Por isso, quem quiser 
manter o consumidor como 
assíduo freqüentador de sua 
empresa, sempre do outro 
lado do balcão, vai ter de 
fazê-lo se sentir único, 
especial. Mas, como, se são 
tantos? 

As vezes, o balconista 
conhece o cliente de longa 
data, conversa com ele vez 
por outra, troca idéias sobre 
problemas domésticos ou de 
saúde, fala de futebol e 
outros assuntos, importantes 

Cariai S* 

Rede Record 

OG.ÍK (). Ee.sj)i i Uu da 
Fé 

07:00 - Repéirter 190 
08:00 - Bom Dia Cidade 
08:30 - O Despertar da 

Fé (Local) 
09:00 - Note e Anote 
12:00-O Rádio na TV 
13:00 - Falando de Deus 
13:03 - Cidade Agora 
15:00 - Cine Aventura 
15:30 - Tarde Criança 
18:00 - Oração das Seis 
18:05 - Cidade Alerta 
20:00 - Imperatriz 24 

Horas 
22:00 - Campeões de 

Audiência 
23:00 - 25a Hora 
01:00 - Palavra de Vida 

Seja mais um 

assinante do 

Jorna! Capital 

e fique por 

dentro das 

notícias mais 

quentes da 

região 

- mento faz a diferença 

Informação é a melhor estratégia 

ou corriqueiros. 
Mas, na verdade, muitas 

vezes nem sabe o nome da 
pessoa a quem atende, presta 
orientação, dá conselhos e 
bate papo. Será um Silva ou um 
Oliveira, Manoel ou Joaquim, 
Maria ou Socorro? 

Como fazer com que uma 
pessoa que se conhece "só de 
vista", que é apenas mais um 
freguês, que só aparece 
eventualmente, quando 
precisa fazer uma comprar, em 
meio a tantas outras iguais — 
como fazer com que se sinta 
diferente? 

Eis a resposta: através da 
informação, não a informação 
especializada, coisa de 
médico, de doutor. Não, muito 
pelo contrário. Em geral, as 
informações necessárias 
nesse caso são as mais 
simples possíveis. 

E preciso saber sobre o 

próprio cliente: se é 
flamenguista ou vascaíno, 
quando faz aniversário, qual a 
sua profissão — porque são 
esses dados, quando 
lembrados no momento certo, 
que diferenciam um cliente do 
outro. 

Quando um freguês entra 
numa loja, por mais que ele 
seja um cidadão comum, ao se 
fazer uma referência a uma 
característica sua, por mais 
trivial que seja, ele certamente 
se sentirá diferenciado, 
especial. 

Ou seja, quando se destaca 
uma preferência da pessoa, 
uma das suas características 
com a qual ela se identifica, 
quem o faz a distingui dentre 
as demais, principalmente 
quando se trata de dados 
pessoais. 

Parabenizar um freguês 
pelo seu aniversário, pela 

vitória de seu time, pela 
profissão que exerce, por 
resultados de seu trabalho, não 
há dúvida —, cativa-o e o 
mantém sempre do outro lado 
do balcão. 

Em se tratando de farmácia, 
especialmente, algumas 
informações mais técnicas, mas 
da mesma forma simples, 
relacionadas à saúde, também 
podem ser fundamentais na 
Conquista do cliente. 

Dicas sobre a tabela de 
vacinação, sobre o posto de 
saúde, o hospital ou o 
especialista mais próximo são 
sem dúvida preciosas para quem 
busca tratamento. É importante, 
no entanto, a imparcialidade. 

Não se deve indicar ao 
cliente apenas o médico amigo 
ou com quem o balconista 
simpatiza, mas pelo menos dois, 
para que o cliente faça a sua 
própria escolha, evitando-se 

dúvidas ou suspeitas 
posteriores. 

Assim, através de 
pequenos comentários que 
valorizem o consumidor, ou da 
prestação de informações 
simples, mas práticas, de 
maneira informal, mas com 
sinceridade, a clientela estará 

garantida. 
Parabenizar um freguês 

pelo seu aniversário, pela 
vitória de seu time, pela 
profissão que exerce, por 
resultados de seu trabalho", 
não há dúvida —, cativao e 
o mantém sempre do outro 
lado do balcão. 
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HAÍ AÇAO DE HOJE PARA AS TVS VHS/UHF - IMPERATRIZ 
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Cariai 4 

Band 

TV Ní; tiva 

Canal 13 

MANCHETE 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO ; , NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Assista o 

programa 

imperatriz 

Notícias 

às 

18h00, 

pela TV 

Capitai, 

Canal 5, 

Rede 

Record 

Todos os 

dias você 

ouve, na 

Rádio 

Capital 

AM, das 

16h00 às 

17h00, o 

programa 

Tribuna 

da 

Cidade, 

com 

Aurino 

Brite 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV CNT 

Assista os 

flashs do 

Cornoval 

96, pelo 

W 

Capital, 

Canal 5. 

Estaremos 

ligados 

para ver 

a mo foi 

o carnaval 

Para 

TER UM 

ÍUTURO 

qwNiido 

PARA 

SUA 

EMpRESA 

f 

E 

pRECÍSO 

anuncíar 

NO 

JornaI 

CapítaI 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV 
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w 
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Açailândia/Social Imperatriz, 27 da fevereiro de 1996 

Expressão 

por SORAYA LUIZA 

Em destaque, hoje, a sociedade açailandense que, 

nos mais distintos eventos sociais e culturais do 

Município, sempre apresenta-se de forma alegre e 

descontraída. 

: f 
íSií 

II 

É nca e João Carlos Guimarães, presentes nos eventos 
sociais de Açailândia 

I 
i 

A elegância de Maurilio, diretor da Siderúrgica Pindaré 

Em destaque o casal Sobreira, Paulo e Fátima, um casal elegantíssimo da city 

WÊm. 

m 

m 
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- CaSal g MárÍO Saraiva' em mompafo de descontração Eudes (Fekari Presentes), em divertimento noturno: sempre mantendo a simpatia 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 
t 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Mar^hão 

. i 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

Planos de saúde para empresas, 

""ip famílias e individuais. < íl ^ 

^ Saúde é produto de primeiríssima^ 

necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1 750 (Gessila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia - Maranhãc 



mx 
« 
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íer o artigo 
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Nacional 
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Imperatriz 

Ha 

sssa 

por FREDERICO LUIZ 

» Compre o 
Bingão 

0 Bingão do Conor Farias 
está mesmo supimpa. Agora, 
todo informatizado e 100% 
imperatrizense. As cartolas 
são imiTí^ssasc mímeradas 
na eidade. Conor Farias 

i|u( cospe 20 cartolas -por 
minutos, Weóçjo ;do 
primeiro inundo. 

Fim do 
Carnav,?! 

rorniinou no último 
domingo, o Carnaval do 
Conor. Sucesso de público. 
Sábado e domingo passado, 
o folião compareceu às 
margens do rio Tocantins 
para fazer a famosa farra. As 
polícias Militar, Civil e do 
Exército garantiram a 
segurança de quem optou 
pela festa gratuita. No 
próximo ano, tem mais 
Carnaval do Conor. 

Raimundo 
Cabeludo 

considerado um político 
inteligente, daqueles que não 
perdem viagem. Nem 
campanha eleitoral. 

Disputa 
municipal 

Cuia briga do foice. No 
1 \ssim vg| sér a dtsjHii.t 
oleitoráT nos municípios 
próximos o rircmwizinluw n 
Imperatriz, joao Lisboa. 
\niáránie Monte--' Altos. 
Lorto Franco e Açailãndia 
|n-onu tem 'disi)iilas . li ilorais 
duríssimas. Vamos ver (|uein 
c que vai dar as cartas na 
Região Tocantina depois de 03 
de outubro. 

O bicondutor 
Lamarck 
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A Gésar o que é de César. 
.A Raimundo Caiu 1 ido o 
é de Raimundo Cabeludo- O 
preff-ito de João Lisboa 
' 'íiiou unia atilud' e|egapl< 
l^^fez o mal enfendid-o*s 
confirmou que o carnaval 
! aya Prato s< ra mesmi, 
rc alizado pelo SisL ara 
I ucanu s de Comunicação 
em parceria com a Prefeitura 
Municipal «. ■ izinba cidade. 
Raimundo Cabeludo, dessa 
forma, mostra porque é 

O advogado José Lamarck 
acaba de presentear 
Imperatriz. Com seu esforço, 
está implantando na cidade, 
cursos de graduação, pós- 
graduação, mestrado e 
doutorado. É o ensino a 
distância, em convênio com 
uiua universidade americana. 
Jo--- ■ J^-nnarck, com sua ampla 
concepção de mundo, brinda 
ím| íefafriz com essa excelente 
nendadi . Aliás, (|nem (|uiser 
saber l«H| sobia ensino de 
!erc» ir(í|!ntái a distância, basta 
ligaTpara Jf advogado no 721- 
'-'32. E a American World 

1 'niversity, dos EE.UU. 
checando ao município. Valeu 
Lajnarck- Tivéssemos mais 
atitldes como esta, a cidade 
estaria bem melhor. 

Senador 
de Imperatriz 

Ontem foi publicado nesta 
coluna, que o senador Edison 
Lobão teria passado pela 
Assembléia Legislativa na 
condição de deputado 
estadual. 0 político de 
Imperatriz, já foi muita coisa 
néssa vida, menos deputado 
estadual. Desculpem a nossa 
falha. Porém, ficam mantidas 
as críticas a falta da presença 
do parlamentar na cidade. 

Frente 
Ética 

0 candidato a candidato da 
Ftente Ética a prefeito de 
Imperatriz, Jornar Fernandes, 
descarta a possibilidade de PT- 
PV-PlTL se coligarem, ou com 
o PSDB de Sebastião Madeira, 
nu com o PMDB de lldon 

■ Marques. Os "Éticos" vão 
encarar a paiada para 
promoverem uma alternativa 
de poder no Esládo. A Freme 
acredita na doce pulverização. 
Lontra a amarga polarização. 

Sebastião 
Madeira 

0 candidato tucano à 
Prefeitura de Imperatriz, deve- 
se coligar com os mesmos 
partidos que lançaram 
Epitácio Cafeteira para o 
Governo do Estado em 1994. 
PSB e PPR vão apoiar o 
candidato do PSDB. Em São 
Luís, da mesma fbrmá, o 
candidato do PSB, o ex- 
deputadb estadual, Juarez 
Medeiros, recebe a benção de 
Cafeteira e dos Tucanos. 

lldon 
Marques c 

Tem muita gente que 
continua analisando de forma 
errada, a participação de lldon 
Marques no pleito de 03 de 
outubro deste ano. A discursão 
central, não é a legalidade da 
candidatura do atual 
interventor estadual. 
Agostinho Noleto matou a 
charada faz dois meses. A 
eleição de Imperatriz passa 
pelo interventor. Quemapostar 
no contrário, deve perder 
pi cciosos votos e a vitória da" 
eleição, candidato, ou não, 
lldon interfere no processo. E 
uma coisa é certa. O PMDB 
terá candidato próprio em 
Imperatriz/Quem viver, verá. 

Ondas Curtas 

□ É seis. Só recebe seis. É seis mil o salário de um vereador da imperosa. 

□ Tem gente que discursa uma Vez na Câmara. Quantas caras palavras meu amigo. 

□ Onde está a governadora. Chegou no Maranhao? 

□ Atenção assessoria da governadora. Estamos com saudade. 

□ José Reinaldo Tavares continua sem aparecer no Diário Oficioso. 

□ A eleição em Açailãndia está pegando fogo. 

□ Orlando Menezes volta a assinar coluna no Jornal Capital. Nesses dias. 

Gean Ribeiro deve retornar ao seu líder diário. Será editor-assistente. 

Q 0 rio Tocantins continua lindo. 

□ A Praça Mane Garrincha vai ficar a Alegria do Povo. 

Q A minha Portuguesa não tem jeito. Não pode ser líder de jeito nenhum. 

□ Só vai dar Brasil cm Aflanta no futebol. Zagallo continua firme cforte. 

□ Esse Túlio c uma maravilha. FVz mais quatro, gols no domingo passado. 

Q Fn voltei a telefone. É uma alegria enorme. 

O Seu Líder Diário está todo azul. Amanhã volta ao preto. .. 

□ O alemão voador está a pé. A Ferrari não toma jeito. 

□ 0 SistemaTucamLs paga por notícias da governadora. Interessados ligar para 723- 
2034. 

I j 0 Ciro do Brasil vem para Imperatriz. 

| Miguel Arraes pegou ar nesse finaLde-semana. Tem gente em Brasília boicotando o 
retorno do Banco Mercantil de Pernambuco ao mecado. Coisa de Malvadeza, que é 
Econômico demais da conta. 

Ciro Gomes chega a 

Imperatriz para palestrar 

0 homem m dar ins 

pitos na equipe de F1IC 

VALÉ TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma^conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregadores. 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disDO' :~ão dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI ■ BR- 010 - Km 1350 - Maranhão Movo - Imperatriz-MA - Fone: 72 
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a ando até o mofo é problema 

Vida de pequeno provedor é 
pior que de microempresário. 
Não bastassem as 
idiossincrasias e caminhos 
tortuosos nacionais para se 
tentar um lugar ao sol na selva 
capitalista tupiniquim, há que se 
enfrentar o problema da infra- 
estrutura de comunicações. Aqui 
e agora, tudo é muito difícil e 
lento. Há falta de linhas 
telefônicas. De backbones. De 
dinheiro. De provedores de 
informações. De informações. 
De usuários on-line. De 
computadores para toda a 
população. Mas esse quadros de 
velho oeste não vem assustando 
empresários de todos os 
quilates, já que vislumbraram na 
Internet uma alternativa de 
negócios com retorno mais ou 
menos demorado - alguns 
acreditam em seis meses, outros 
em dois anos. Por isso, os 
percalços iniciais acabam 
virando lição de vida profissional 
para uns e potencial derrocada 
para outros. Na próxima 
passagem de ano, 
provavelmente uma boa 
-porcentagem dos provedores de 
fundo de quintal que ainda estão 
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por surgir ou estará nadando em 
dinheiro ou se afogando em 
números vermelhos. Uns serão 
abandonados por seus usuários 
Por incompetência 
administrativa. Outros, por 
incapacidade criativa de 
competir com os tubarões, que 
ainda não mostram seus dentes. 
Por enquanto, ainda é cedo para 
futurologias. 0 que importa é o 
presente. Mesmo que incerto, 
como costuma ser o brasileiro. 

É por isso que a maioria dos 
micros e pequenos provedores 
ainda tem o cheiro de analistas 
de sistemas e homens de redes 
em busca de uma oportunidade 
de negócio. Mas mesmo para 
iniciados em informática, o 
começo não é simples. No ar 
desde o começo de outubro, a 
Supridados, por exemplo, vem 
encontrando muitas dificuldades 
para se estabelecer no 
emergente mercado Internet. 
Antes de se jogar de cabeça no 
mercado de provedores, a 
Supridados trabalhava com 
redes locais, programas de 
comunicação para acesso 
Renpac (Rede Nacional de 
Pacotes, da Embratel) para 

tribunais e para a Caixa 
Econômica Federal do Pará. 
Baseada em Belém, a empresa 
penou para conseguir ser 
provedora. Teve que 
desembolsar entre US$ 50 mil e 
US$ 60 mil e até agora não viu 
um centavo de volta. Com 200 
usuários em dezembro e uma 
taxa de crescimento de 100 
usuários por mês, a Supridados, 
hoje tem dez funcionários e um 
Pentium de 100 Mhz como 
servidor, quer crescer. Numa 
velocidade maior do que tem 
sido possível. Encomendou 10 
linhas digitais, mas até agora só 
recebeu cinco. Segundo Mauro 
Bastos, do suporte técnico da 
Supridados e filho do diretor da 
empresa, "a principal dificuldade 
tem sido expandir os links e as 
linhas". O mesmo acontece com 
a maioria dos provedores 
nacionais de pequeno e médio 
porte. 

Outro problema curioso que 
a empresa enfrenta é a umidade 
amazônica, que beira os 92%. 
^Tivemos que usar sílica para 
impedir o mofo principalmente 
nos disqpetes; mas o maior 
medo é a chuvarada, que pode 

fazer com que as linhas não 
funcionem", explica Bastos. 

A questão telefônica é a dona 
de 99,99% das reclamações na 
maioria dos provedores 
nacionais. O outro 0,01% fica por 
conta de alguns medos 
mercadológicos: os menores 
temem ser engolidos. Com 
razão. Hoje com cerca de 50 
usuários, a Flynet, de Blumenau, 
uma das primeiras a surgir nesta 
cidade que, curiosamente, já tem 
cinco provedores, reclama da 
concorrência desleal. Desde 
novembro no cibermercado, a 
empresa se senta ameaçada por 
um concorrente que ajudou a 
nascer. Um dos sócios da 
empresa, Adivar Tessari, que 
havia sido bolsista do Softex 
2.000 no núcleo de Blumenau e 
acabou se tornando o 
coordenador da seção de 
Internet do programa 
exportador, hoje se queixa da 
concorrência "Quem comprou 
as máquinas? Quem pagou pelas 
instalações físicas? Pelo pessoal 
técnico? 1 udo isso é subsidiado 
pelo governo; como concorrer 
com tudo isso?", reclama Almir 
Kupers, sócio de Tessari. 

Kupers, aliás, tem mais queixas 
que seu sócio. "Além disso, o 
custo da linha aqui em Blumenau 
é alto: R$ 2.500. E a qualidade é 
pior ainda Alinha cai a toda hera 
e os usuários reclamam que a 
velocidade é muito lenta" 

Essa não é a única 
reclamação. Muitos provedores, 
além da Flaynet, também se 
queixam da falta de informações 
em português. "Atualmente, os 
melhores veículos de 
propaganda da Internet são os 
filhos dos empresários que 
acabam conseguindo mostrar as 
vantagens competitivas que a 
rede pode lhes 
proporcionar",completa Kupers, 
lembrando que o País 
agradeceria se pudesse ter 
telefones para toda a população 
e se abertura das 
telecomunicações viesse a 
amenizar o problema. 

Reclamações pululam. Há os 
que reclamam dos que têm 
dinheiro para bancar os custos 
da compra de know-how. Há os 
que reclamam da 
megaconcorrência. Há os que 
reclamam do usuário, leigo total 
em qualquer capítulo informata, 

capaz de fazer perguntas e 
observações as mais equisitas - e 
justas - possíves. "Depois da 
novela, todo mundo quer 
namorar a Dara, mas muita gente 
pergunta se a Internet só é em 
inglês", diz José Artur Pozzetti, 
gerente geral da Scam (Serviços 
de Comunicação da Amazônia), 
uma empresa do grupo Rede 
Amazônica de Rádio e TV, filiada 
da Rede Globo que trabalha com 
serviços de rádio troncalizado, 
pagers e há dois meses com 
Internet, seu target principal. 
Sejam quais forem as 
dificuldades, nenhum deles 
abdica da chance de tentar a 
chance no mercado que ainda 
nem bem nasceu. Mas que tem 
espaço para todo mundo. Tanto 
é que o próprio Pozzetti se 
encarrega de arriscar um palpite 
comercial em causa própria: "Em 
breve, será possível que o 
usuário, em plena selva, acessem 
a rede, já que uma das empresas 
do grupo trabalha com placas de 
energia solar. Quem sabe os 
hotéis da selva não criam suas 
páginas Web?. Quando a Internet 
chegar à selva em boa velocidade, 
a Internet BR terá vingado. 

Promoção: Federação de Atletismo do Maranhão 
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Fim das aposentadorias privilegiadas 

Telefones dos políticos tocam o dia inteiro em Brasília. Eleitores descontentes 

protestam com a proposta feita para manter as gordas aposentadorias dos deputados e senadores 

Brasil em 

Revista 

CZ3 

por SOCORRO CARNEIRO 

Novas moedas 
As moedas brasileiras vão 

ficar coloridas e ganhar novos 
desenhos. Qualquer pessoa 
poderá par ticipar da pesquisa, 
que será feita para a escolha 
da nova família de moedas. 

0 Banco Central decidiu 
ouvir sugestões de pessoas 
que entendem do assunto, os 
usuários de moedas, e, no 
próximo mês, pesquisadores 
vão sair às ruas para perguntar 
quais mudanças devem ser 
feitas para facilitar a 
identificação das moedas. 

O objetivo é fazer com que 
as pessoas gostem de usar as 
moedas, o que não está 
acontecendo atualmente, pois 
as moedas estão ficando 
encalhadas nos bancos. O 
tamanho e os valores vao 
continuar os mesmos das 
moedas atuais, porém cada 
uma vai ganhar cor diferente. 

Dados 
Em setembro, o Ministério 

da Agricultura anuncia, dentro 
do zoneamento agrícola, a 
política para o plantio da saíra 
de verão para arroz, feijão, soja 
c milho, e era novembro já terá 
todos os dados consolidados 
em CD-Rom e disponíveis pela 
Internet - rede mundial de 
dados acessíveis por 
computadores. 

Ao elaborar o programa de 
zoneamento agrícola, os 
órgãos de governo puderam 
contar cora informações para 
recomendação de locais exatos 
de plantio de arroz, feijão, soja 
e milho. 

Dados sobre os tipos de 
solo e sementes mais indicadas 
foram fornecidos pela 
Embrapa e seus centros de 
pesquisas espalhados pelo 
!,aís. além dos órgãos de 
pesquisa estaduais e 
universidades, entre elas, as de 
São Paulo e Campinas. 

Aumento 
Embora a Internet tenha 

demonstrado um crescimento 
grande e contínuo nos seus 26 
anos de história, os últimos 
dois anos foram de uma 
explosão assustadora - com a 

Internet mais do que 
triplicando de tamanho. 0 
crescimento da Internet em 
1995 foi marcado por uma 
ascesão dramática de 
domínios comerciais e do 
World Wide Web. Enquanto as 
empresas rumavam para a 
Internet, acontecia durante o 
ano uma avalanche de 
pesquisas cujo objetivo era 
avaliar a Internet e seus 
usuários, com uma série de 
estudos concentrados no 
comércio na Internet e nas 
tendências de compras on-line 
dos usuários. 

Comissão especial 
A comissão especial que 

analisa a MP dos bancos 
rejeitou requerimento do 
deputado Milton Temer 
convocando os dirigentes do 
Banco Nacional a dar 
explicações sobre os negócios 
do banco. 

Decidiu-se, e está em ata, 
que, se fetos novos surgissem, 
a proposta seria reexaminada. 
Temer acha que não faltam 
fatos novos. Voltará à carga. 

Tirahdo o sono 
As aposentadorias estão 

tirando o sono do ministro 
Re ihold Stephanes. Não é só 
no erviço público que isso 
es contccendo. 

gens de trabalho 
C prefeito de Curitiba, 

Rafael Greca, aproveitou a 
semana do'•carnaval em 
viagem de trabalho aos 
Estados Unidos. 

Esteve com Enrique 
Iglesias, do BID, e com o 
subsecretário de Estado para 
Assuntos Globais, Timot.hy 
Wirth. 

Deu até uma força a 
projetos de interesse do 
Governo Estadual, onde 
certamente ainda quer chegar. 

Sem dúvida 
Os peemedebistas não têm 

dúvida: a imagem de 
cangaceiro light que o líder 
pefclista Inocêncio de Oliveira 
está cultivando é tática para o 
lançamento de sua 
candidatura à presidência da 
Câmara. 

Foto São Pedro I 

Fazemos fotos coloridas, cartões 

documentários e postais. 
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Rua * onio Miranda n0 1446, entre 

Ba víínas Geralô-Entroncamento 

por Francisco Santos 
Da Agência Folha 

0 deputado Nilson Gibson 
(PSB-PE) pode desistir da 
proposta para tentar salvar o 
IPC, instituto que paga as 
aposentadorias dos políticos, 
feita por ele e assinada por 
224 parlamentares. 

A proposta causou 
confusão em Brasília. Os 
telefones dos gabinetes dos 
deputados não pararam de 
tocar o dia inteiro. Eram 
eleitores querendo saber por 
que todo mundo defendia as 
aposentadorias privilegiadas. 

Os políticos recebem uma 
aposentadoria mínima de R$ 
832,66. 

0 IPC foi criado por uma 
lei ordinária e não consta da 
Constituição. No texto do 
relator da Previdência, Euler 
Ribeiro (PMDB-AM), a 
aposentadoria parlamentar 
passou a ser matéria 
constitucional. 

A estratégia discutida pelo 
presidente da Câmara, Luís 
Eduardo Magalhães (PFL- 
BA), e os líderes de partidos 
prevê a votação de um projeto 
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O governador Mário Co vau disse 

de lei com o fim do instituto, Previdência. 
logo após a retirada do artigo 
do projeto de reforma da 

que defende a extinção do IPC 

dizendo que foram enganados 
Os políticos que apoiaram ou que 

a defesa do IPC se liistifiraratn 
ou 
i-nfecrnismo 

assinaram por 

Governo cria obstáculo 

\ 
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por Vicente Patrus 
Da Agência Folha 

A conta individual de 
previdên cia coniplernenlar 
(poupança da aposentadoria) 
que está sendo estudada pelo 
governo poderá ficar menos 
atraente qué o previsto. 

O projeto que cria o produto 
— inicialmente como uma 
espécie de previdência 
complementar — deve ser 
enviado ao Congresso cm 

março e poderá impedir a 
dedução de Iodas as 
contribuições feitas pelos 
participantes na declaração do 
imposto de Renda. 

( O governo aindà não 
chegou a um consenso se esse 
novo produto pode ser 
consirir-rado um uivestinu nto 
ou uma contribuiçã') 
previdenciária. de acordo com 
os critérios fixados pela lei do 
Imposto de Renda da Pessoa 
Física. 

Foi essa lei que permitiu, a 
fiartir deste ano, a dedução no 
IR da contribuição para as 
entidades fechadas de 
p r e v i dê nc ia co in pi emer tar 
(conhecidos como fundos de 
pensão) - o que^ já era 
.e ívc para as contribuições 

feitas. 
O texto final do projeto m 

lei deve ser fechado após 
Carnaval. A Receita prete; 
incluir um limite para dediv ' 
as contribuições. 

Seijão convida Magalhães 
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O ministro Sérgio Moita, pede silêncio a repórteres que questionam sobre sua candidatura 

por íienry Antonucci 
Da Agência Folha 

"Quero ie ver no meu 
palanque em SãoFaulo , disse 

o ministro das 
í' - , Sérgio Motta, 

, , ováv : ■ and idato do ^SDB a 
prefeito de São Paulo. Ao q: •£■ 
n prefeito de Campinas, Jos^ 
Roberto Magalhães Teixeira 
respondeu, também em tom 
de brincadeira: "E você te 
dúvida?". 

O diálogo ocorreu durante 
a visita do presidente 
Fernando Henrique Cardoso, 
quatro ministros e o 
governador Mário Covas 
fizeram à casa de Magalhães 
Teixeira, que está com câncer. 

Magalhães Teixeira quis 
saber de Sérgio Motta se ele 
será candidato em São Paulo. 
O ministro brincou: T 

Querem me mandar einhar 
de Brasília. Estou me sentindo 
Vsprestigiado". 

Júnior - Repórter Verdaw 

Il&p © a sàhaé 
m 

m 
   

' 

RIU NOTICIAS 



4C Esporte Imperatriz, 27 de fevereiro de 1996 

Romário perde regalias no Flamengo 

Kleber cede às pressões dos ex-presidentes do clube 

Ele também muda o tratamento dispensado ao polêmico atacante 

por Jaldene Nunes 
Da Diretoria de Redação 

Há um ano, eles pareciam 
nascidos um para o outro: de 
um lado, um craque 
renomado, talentoso, mas de 
comportamento 
incompreendido — um ser 
polêmico. Do outro, um 
dirigente novato, bem- 
sucedido empresário, com 
discursos modernos e muita 
ousadia — um homem de 
visão. Hoje, exatos 13 meses 
depois de terem selado um 
pacto de fidelidade aos 
interesses do Flamengo, o 
artilheiro Romário de Souza 
Faria e o presidente Kleber 
da Fonseca Leite unem-se 
apenas pelos braços formais 
de seus cargos, numa relação 
seca, gélida e sem a afável 
reciprocidade de 95. 

Kleber foi pressionado por 
conselheiros, principalmente 
pelo grupo formado pelos ex- 
presidentes do clube, a ser 
mais severo com Romário. E 
cedeu. Agora, faz questão de 
mostrar ^jue o astro que foi 
tido como a viga mestre de 
um novo Flamengo não passa 
de mais um jogador no clube 
— a maior estrela, é verdade, 
mas com iguais direitos e 
obrigações. Frio, já não 
cultua a mesma idolatria e 
nem tampouco tolera 
manhas. "Tenho por ele a 
mesma admiração e respeito. 
Só que há, agora, uma 
postura mais profissional", 
diz Kleber. 

Romário sentiu a 
diferença ainda no fim do ano 
passado, quando quase teve 
o passe negociado com 
empresários ligados ao 
Salamanca, da Espanha. Foi 
como um golpe. Não 
esperava aquela reação. Até 
hoje, por mais que Kleber 
convença de que o objetivo 
era apenas ouvir a proposta 
dos espanhóis, Romário tem 
dentro de si a certeza de que 
houve uma quebra no pacto 
firmado entre ambos, de 
enfrentarem juntos a missão 
de dar pelo menos um título 
ao Flamengo. "Eles jamais 
poderiam ter feito aquilo 
comigo", reclama, até hoje. 

O pior, porém, pode estar 
por vir. As primeiras 
declarações do jogador com 
respeito a falta de aparelhos 
na sala de musculação 
despertaram a ira dos 
dirigentes e de conselheiros 
que absorveram as palavras 
de Romário como uma crítica 
à instituição. Kleber foi 
novamente requisitado a 
tomar uma posição e a fez 
deixando no ar, em carta 
aberta remetida ao jogador, 
a suspeita de que se 
houvesse interesse de 
Romário em se recuperar de 
suas dores no joelho, ele 
poderia estar fazendo 
tratamento numa academia 
particular. 

Ainda assim, a resposta 
mesmo veio mais tarde. 
Ilhado na Barra da Tijuca, 
Romário faltou a dois 

embarques num mesmo dia 
e o veto à participação na 
partida de estréia do time na 
Copa do Brasil, contra o 
Linhares, em Cariacica, no 
Espírito Santo, foi apenas a 
mais branda das punições 
que os dirigentes pensaram 
anunciar. "Já estão 
exagerando. Não vou aceitar 
punição", reagiu, ao ser 
informado de uma suposta 
intenção, mais tarde não 
confirmada. 

Acompanhando tudo de 
seu gabinete, Kleber pouco 
aparece no campo. "Tenho 
um gerente com plenos 
poderes para resolver esses 
problemas", justifica, 
passando o chicote para o 
gerente de futebol Paulo 
Angione. Esse, com 
habilidade e sensibilidade, 
tenta manejar a engrenagem 
sem atitudes drásticas. E 
administra o relacionamento 
entre o astro e o presidente, 
até que a conquista de um 
título possa fazer tudo voltar 
a ser como antes. 

Coreanos elegem astro 
como ídolo 

Para os coreanos, 
Romário é o maior ídolo na 
atualidade em termos 
mundiais. Esse foi o 
resultado de uma ampla 
votação feita nas escolas da 
Coréia, junto a estudantes 
das mais variadas idades. Por 
conta da sua fama naquele 
País, uma equipe da TV 
estatal coreana está no Brasil 

para fazer uma série de 
entevistas com o astro. 
Jogador e jornalistas tiveram 
um encontro na sexta-feira, na 
Gávea, ocasião em que 
Romário tomou 
conhecimento do fato. 

"Estou muito orgulhoso e 
honrado com a atenção dos 

coreanos", comentou, em 
depoimento para a TV 
coreana, acrescentando que 
está torcendo para que a 
Coréia seja escolhida pela Fifa 
como sede da Copa do Mundo 
de 2.002. 

A televisão da Coréia fez 
uma matéria especial no jogo 

deste domingo entre 
Flamengo e Olaria, em São 
Januário. Registrou, em 
detalhes, a atuação de 
Romário. Em linhas gerais, a 
idéia é realizar uma espéciede 
documentário sobre o craque, 
para depois transmití-lo na 
Coréia em cadeia nacional. 
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Erro favorece Vasco 

Defesa do tricolor falha e entrega ouro para os vascaínos 

por Jaidene Nunes 

O Vasco saiu vitorioso do 
clássico sem atrativos, mas de 
muitos gols, sábado à tarde 
contra o Fluminense, no Caio 
Martins, em Niterói. A 
despretensiosa partida, que 
reuniu pouco mais de dois mil 
torcedores nas arquibancadas 
do estádio, serviu para 
desnudar a qualidade técnica 
das zagas dos times do Rio. 
As muitas falhas apresentadas 
tiveram influência direta no 
placar de 4 a 2 para o Vasco. 

Com seis minutps de jogo, 
o Vasco já tinha dois gols de 
vantagem no marcador — 
gols de Nilson e Válber. Ainda 
no primeiro tempo, o zagueiro 
ascaíno Zé Carlos desviou 

contra o seu próprio gol. 
conardo fez 2 a 2. 

O árbitro Léo Feldman 
expulsou injustamente no 
final do primeiro tempo o 
1? ral-esquerdo Bil. Mesmo 

n dez jogadores em campo, 
asco voltou para o segundo 

mpo disposto a liquidar seu 
Iversário. Pimentel, em 

jogada individual pela ponta 

esquerda, tocou entre as 
pernas de Ronald e concluiu 
com categoria na saída do 
goleiro. 

O Fluminense ainda tentou 
empatar. O técnico Jair 
Pereira promoveu a entrada 
de Rogerinho e o retorno de 
Luis Henrique após um ano de 

inatividade. Aos 28, Zé Carlos 
se redimiu de sua pífia 
atuação na etapa inicial, 
marcando de cabeça o quarto 
gol, selando a vitória. Antes 
do apito final, o lateral 
Esquerdinha recebeu o 
cartão vermelho por entrada 
violenta. 

Edmundo foi julgado 

Corinthians quer que o jogador atue na partida 

contra o Palmeiras 

m 

por David Zimmer 
Da Agência Sport Press 

O Corinthians continua se 
articulando para garantir a 
presença de Edmundo na 
partida contra o Palmeiras, 
dia 3 de março. O atacante foi 
julgado ontem, 26, por sua 
expulsão contra o Santos. 

O Timão vai entrar com 
pedido de efeito suspensivo 
de pena. 

Esse tipo de recurso é 
previsto no artigo 26, 
parágrafo 3o da Lei Zico, para 
penas de mais de dois jogos 
ou quinze dias. 

Edmundo vai a 
julgamento pelo artigo 310 
do CBDF (vias de fato contra 
a adversário), que prevê 
suspensão de duas a quatro 

partidas em caso de 
condenação. Como o atacante 
é reicindente, a punição pode 
ser aumentada. 

O jogador não acha que 
pode acontecer uma 
"armação" por causa do jogo 
com o Verdão: "estou 
tranqüilo. Até porque também 
fui agredido pelo Sandro", 
disse. 

O Corinthians já 
depositou na FPF os R$ 3 mil 

referentes à multa que 
Marcelin^o Carioca 
recebeu da Comissão 
Disciplinar por dizer, 
através de gestos, que o 
juiz Flávio de Carvalho 
estava roubando o 
Corinthians na partida 
contra o Santos. 

O Timão pede a 
anulação da multa e, se não 
conseguir, irá cobrá-la de 
Marcelinho. 

"eto, objetivo e corajoso. Rssim é Orlando Menezes, q 

comando de segunda a sexta-feira, o progrerna Cidade 

Alerta dos 13h00 às 15h30, pela Sy Cidade 

A verdade nua e doa a quem doer. 
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Plane f + ll Parcelas 

COMPRA AINANCIADA COMPRA PROGRAMADA 

/ 

Refrigerador Cônsul 
275 Its, RC 28 D 71,84 862,11 55,00 660,00 202,11 

Refrigerador Cônsul 

300 Its. RA 30 A 76,34 916,11 55,68 668,15 

 ' 
■■■1 247,96 

Refrigerador Cônsul 

392 Its. RD 47 A 162,73 1.952,77 119,05 1.428,54 

h;;r : "-r ,T* i ' • ' . ^ vir-- 

HHHI 524,23 

'reezer Cônsul 

Horizontal 310 Its. 98,84 1.186,08 71,12 853,46 BWB» 332,61 

Preezer Cônsul 

Horizontal 410 Its. 118,34 1.420,05 87,64 1.051,68 368,37 

Cond. AR Cônsul 
7.500 BTUS 86,99 1.043,88 59,78 717,34 BBHI 3*6,54 

Condkionador de Ar Cônsul 

10.000 BTUS 104,24 1.250,87 82,43 989,20 261,67 

fogão Esmaltes Slena 

4 bocas MMMIMMMmIHBÍ 20,70 248,38 13,94 167,23 81,11 

Fogão Esmaltes Canoa 

4 bosas :wsKSSOÊÊÊÊÊÊISIÊÊSÊÊbÊê 17,25 206,99 11,59 139,09 ■■ü 57,90 

Fogão Atlanta 

4 bosas 23,85 286,16 16,71 200,52 WÊÊÊm 

Lavadora Arno 

Lavete 25,20 302,37 19,28 231,35 Íl,oi 

TVPhlIso 14" 

sores Cl Vídeo "Dueto" 113,84 1.366,05 79,71 956,55 409,50 

TVPhlIso 14" 'mmm 

sores C/CR PC 1444 52,34 628,13 38,50 462,00 
:: í ■. 

TVPhlIso **0" 

sores C/Cm símpllflsada 59,84 718,11 44,23 530,74 WÊÊÊE J 87,37 

Vídeo Cassete 
Phllso 4 cabeças PVC 9400 65,24 782,92 46,00 552,00 230,92 

Confunto de Som Philips 
C/rask AS 125 35,85 430,15 28,48 341,77 8^30 

TV Toshiba 14" 
sores C/CR 14,70 E 55,34 664,13 39,51 474,09 190,04 

Bicicleta Monark 

Barra Circular 25,04 300,45 ; ^ >,00 228,00 72,45 

Mobylete Calol 

XR 50 281,22 3.374,62 210,00 2.520,00 SESÊÊ 854,62 
Mo compra programada o produto será entregue após pagamento da 7a parcela. Pagamento das parcelas somente nas lojas Ullanl 
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Indefinição prossegue em Açailândia 

trOCO"0 

T,eiTi 
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por CLAUDIA PINHEIRO 

Câmara 
reinicia 

m 

E a cidade de Açailândia 
continua abandonada. O 
prefeito lldemar Gonçalves 
dos Santos pouco tem 
contribuído, principalmente 
nos últimos meses, pelo 
desenvolvimento desse 
progressista Município. 0 
administrador não promove 
incentivos industriais nem 
comerciais, o que tem nos 
deixado muito apreensivos. 

Volta 
às aulas 

:• 

om o reinicio de mais 
.no Jctivo, o comércio 

' iro • de Açailândia 

retornou a vender mais do 
que se esperava. Um sinal de 
que a crise na Cidade do 
Ferro está mesmo distante, 
apesar do caos 
administrativo que aqui si 
instalou. 

Agricultura 
cresce 

A Câmara Municipal de 
Açailândia, a exemplo de 
outros municípios, já 
reiniciou o período 
legislativo deste ano. Os 
vereadores prometem mu ito 
trabalho, haja vista que-se 
trata de um ano eleitoral. 
Alguns deles, já em busca de 
votos, deixam de comparecer 
às sessões ordinárias para 
fazer a tradicional visita de 
base. 

Cidade 
abandonada 

x" 

i 

O setor da Agricultura em 
Açailândia continua em alta. 
Presume-se que ocorra uma 
das maiores safras de grãos. 
Há expectativas, entretanto, 
que parte desta possa se 
perder. O problema é a 
inexistência de obras de 
infraestrutura nas principais 
vicinais do Município. A 
maior dificuldade está sendo 
encontrada pela comunidade 
do povoado Macaco Assado, 
onde a trafegabilidade 
tornou-se mais difícil, depois 
do cair das chuvas. 

Baixaria 

É o que está acontecendo 
com a comunicação de 
Açailândia. Infelizmente 
temos apresentadores e 
repórteres despreparados, 
que tentam denegrir de todas 
as formas pessoas, até 
mesmo autoridades da 
cidade. 

Extorsão 
O diretor-presidente da TV 

Amazônia vem tentando 
extorquir parlamentares, 
tanto do I^egislativo municipal 
quando do estadual. A 
denúncia foi dada por 
Deüsdedilh Sampaio, ontem 
na redação do Jornal Capital. 

por Cláudia Pinheiro 
Da Sucursal de Açailândia 

Há pouco mais de sete 
meses para a data das eleições 
municipais, previstas para o 
dia 3 de outubro, a população 
de Açailândia continua com 
suas atenções redobradas 
quanto a sucessão do prefeito 
lldemar Gonçalves dos 
Santos. 

O quadro que se 
redesenha ainda é nebuloso e, 
como bem definiu o jornalista 
Marinaldo Gonçalves, trata-se 
de algo bem parecido com os 
chamados filmes de suspenso. 
E que surgem várias 
situações, algumas inusitadas 
até. 

( ontudo, apostam os 
analistas, poucas dessas 
situações provocam as 
mudanças esperadas pelo 
povo. Açailândia, atualmente, 
vive um caos político- 
administrativo. E para a 
sucessão do atual chefe do 
Poder Executivo, há apenas 
dois postulante. 

O jornalista Domingos 
Cézar, que pretende 
revolucionar os moldes de se 
fazer campanha„ é o tido como 
q candidato oficial da Frente 
Ética, que em Açailândia é 
constituída pelo PTe PCdoB. 
O segundo postulante^ ou 
melhor, a segunda postulante 
também é da área de 
comunicação. Trata-se da 
radialista Gleide Santos, que 
deve concorrer pelo PMN. 

Mais ainda é cedo para se 
apostar em nomes, justificam 
outros, principalmente 
aqueles que não têm ligação 
com o PT, PCdoB nem PMN. 
O prefeito lldemar, por 
exemplo, é simpático ao 
lançamento da candidatura do 
vereador Elson Batista dos 
Santos. Por outro lado, o 
empresariado local prefere 
apostar no industrial Carlos 
Galletti. Há dois meses da 
indicação para a chapa 
majoritária, os dois buscam o 
apoio nas bases e nas 
executivas municipais do PFL 
e do PTB, legendas 
partidárias que têm ligação 
direta com o governo de 
lldemar Gonçalves. 

Mas é Galletti quem 
recebe a adesão irrestrita das 
classes produtores, assim 
como de lideranças políticas 
de nível estadual. Por outro 
lado, há aqueles 
intransigentes na defesa do 
nome de Elson Santos. Outro 
fato que cabe ser lembrado, é 
que eles são, com toda a 
certeza, os detentores da 
maioria dos votos na 
convenção municipal. São 
amigos do prefeito. E não têm 
pretensões de abandonar o 
barco. 

Jornal 

Capitai 

Fone: 

723-2034 

Silvana lidera 

requerimento 

A parlamentar açailandense apresentou, no ano 

passado, 36 requerimentos em plenário 

por Cláudia Pinheiro 

A Câmara Municipal de 
Açailândia já reiniciou os 
trabalhos parlamentares em 
mais um período legislativo. 
A maioria dos vereadores 
açailandenses tem 
comparecido ao plenário, 
onde importantes assuntos 
relacionados à comunidade 
prosseguem em discussão. 
No ano passado, antes do 
recesso, a Mesa Diretora 
daquela Casa de Leis 
apresentou um extenso 
relatório, no qual foram 
citadas as principais 
atividades desenvolvidas 
durante o período. De acordo 

com o relatório, Silvana Silvestre 
foi a líder na apresentação de 
requerimentos. 

Ela apresentou 36, no total. 
Em seguida, aparecem, na 
seqüência, os seguintes 
parlamentares; Gristiano Filho, 
com 22; Antonio Ferreira e 
Geová de Sousa, 20; Eulália Dias 
do Norte, 14; Aríete Cutrim, 9; e 
Hildebrando Vieira de Sá, 4. 
Conforme levantou a 
reportagem, os demais 
legisladores, ou apresentaram 
apenas abaixo de quatro 
requerimentos, ou não fizeram 
nenhum. 

Como é de praxe pelo 
comportamento dos prefeitos 
municipais, apenas algumas das 

solicitações da vereadora 
Silvana Silvestre foram 
atendidas. Dp total de 36 
requerimentos feitos por 
ela, destacam-se alguns: a 
recuperação da rua 
Juscelino Kubitschek, no 
Jardim América, e a 
implantação de um poço 
artesiano no Jardim 
Glória, no Jardim de Alah 
e na Vila Gastào, são 
alguns desses bons 
exemplos. Contudo, a 
parlamentar continua no 
aguardo do cumprimento, 
embora reconheça que a 
execução das obras não é 
obrigatória pelo prefeito 
municipal. 

QUANDO VOCÊ 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADAE 

SALDO 

FINACLADO ATE 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO Dl 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 
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Automóveis e Peças Caprí Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

Jornal Capital 
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Lisue 732-1345 e 

faça a assinatura do Seu 
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A Top Model e atriz Islene 
Cristina, que está fazendo 
sucesso na propaganda do 
disco cigano, onde dança* 
Estará em breve na city 
ministrando curso 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Aniversariou 

ic , • 
A família Cunha esteve reunida no último sábado para festejar em clima 

de alto astral o aniversário da arquiteta Neilamy Cunha. A noite, que contou com 

um seletíssimo número de convidados, foi regado a whisky e um variadíssimo 

cardápio com um sabor bem brasileiro. Entre tantas opções, o ponto alto ficou 

por conta do camarão e canelone. 

^ 
A boa surpresa do domigâo ficou por conta do presidente do Juçara 

Clube, Cleonir, que presenteou a esposa Alda, com um saboroso almoço, ladeado 

por amigos e família, em comemoração pela passagem de seu aniversário. 0 dia 

foi supimpa. 

Vc 
Hoje está aniversariando a repórter Eliene França, que recebe os votos 

de felicidades dos colegas de trabalho. 0 dia para Eliene será de muitas supresas. 

Parabéns! 

^ 
Nesta quarta-feira, o jovem empresário Anderson (Carioca) recepcionará 

em seu "ap", um seleto números de amigos, para juntos comemomorarem a 

especial data de aniversário. 
5 ' 

,> :í 

*** Viajando 

hoje para umas 
merecidas férias 

pelo Nordeste, a 

senhora Didi e 

Ribamar Cunha. 

*** Quem 

também aproveita 

para curtir o 
Nordeste, é o casal 
R i b i n h a 

Cunha(Avenida 

Veículos) e 
V a n e s s a 

acompanhados, 

dos pimpolhos. 

Visitando 

Esteve ontem a 

noite circulando 

pelos corredores 

do Jornal Capital, 

o Deputado 
Deusdedith 

Sampaio e seu 

Assessor Gildásio 

Castro. 

. "iv : 

■ .V 

MM 

• 

í : 

X • 

grande manifestação na Praça de Fátima a partir das 

17 hs, com a participação de artistas e sorteios de 

prêmios em comemoração ao Dia da Mulher, 

"jç -fa 
A vereadora Conceição Formiga e Conceição 

Amorim, que tem prestado relevantes serviços à 

comunidade, estão se empenhando para o sucesso do 

evento em homenagem à mulher. 

Tour 

"klck 
Quem acaba de retornar bronzeadíssimo das 

belas praias do Caribe, é o casal Humberto Castro e 

HÜden. 
Vr "sk* 

O empresário Ronaldo (TCI) encontra-se em 

Manaus em atividades profissionais. 

» 

«•5 
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Eliene França, repórter do Sistema Tucanu s de 
Comunicação, é a mais nova sócia especial da Escolinha 
do Marwel, aniversaria no dia de hoje e recebe os 
parabéns de toda a família Marwel Esporte Clube 

O gatíssimo Beto Simas, modelo e ator, que foi destaque 
(Adão) na escola de samba campeã do Carnaval Carioca, 
já está agendando trabalho para este ano em Imperatriz 

Dia da Mulher 

Será comemorado com uma vasta programação 

sob organização do Clube de Mães de Imperatriz, 

Comitê Permanente Contra a Violência e o Sindicato 

dos Professores. 0 calendário de atividades inicia 

com palestras dirigida à mulher, tendo como 

palestrantes os médicos Dra. Ângela Cristina e Dr. 

Emílio Borges, nos dias 28, 29/02 e 01, 06 e 07/03. 

A palestra acontecerá em associações de bairros e 

Clubes de Aviàes. 

E d.a 08 encerra-se a programação com uma 

yyy 
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A animada turma de funcionários e diretores da Cei mar, em festa de confraternização no Hotel Posseidon 

-T . Ml •OS 
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Segunda a Sexta - 09 hs 
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Telma recebe inscrição 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Olá, bom dia! 

Medida 
cautelar 

0 Ministério Público do 
Trabalho entrou com medida 
cautelar no TRT (Tribunal 
Regional do Trabalho) 
pedindo a suspensão de oito 
das 15 cláusulas do contrato 
coletivo de temporário. 

Segundo Mariza 
Marcondes Monteiro, 
procuradora-chefe da 
Procuradoria Regional do 
Trabalho, a intenção é que o 
TRT conceda a liminar 
imediatamente, impedindo a 
continuidade do acordo, que 
por enquanto só foi assinada 
pela Aliança Metalúrgica 

Passo 
positivo 

0 presidente Fernando 
Henrique Cardoso voltou a 
dizer que "considera um passo 
positivo" o acordo firmado 
pelos metalúrgicos de São 
Paulo para a redução de 
encargos trabalhistas. 

"Não sou advogado para 
falai- da j iar te legal, mas aparte 
social é muito positiva". 

Segundo o presidente, a 
redução dc encargos 
trabalhistas depende agora de 
um avanço na parte legal. 

"Temos que prestar 
atenção às conseqüências para 
aqueles que vão ser objetos 
desse acordo e têm direitos a 
serem resguardados". 

"Deveremos estar 
pensando nas duas coisas: 
diminuir os encargos e ao 
mesmo tempo manter as 
condições de trabalhos 
favoráveis". 

Questionado sobre a 
possibilidade de o governo 
apressar a mudança na 
legislação para permitir o 
acordo de redução de 
encargos, como pedem os 
sindicalistas, ele afirmou que 
o ministro Paiva já vinha 
cuidando dessa matéria e vai 
dar continuidade ao trabalho. 

Um 
alô legal 

Para o industrial Bento 

Scandian, do Grupo Scandian, 
hoje residindo em São Paulo. 

Obtendo 
apoio 

O ministro da 
Administração, Bresser 
Pereira, disse considerar 
"ótima" a proposta da Central 
Única dos Trabalhadores de 
incluir a participação dos 
servidores na avaliação de 
desempenho. 

Bresser havia rejeitado 
negociar com a CUTareforma 
administrativa. 

Vendas 
em baixa 

As vendas estão fracas no 
comércio de Imperartriz. 0 
período de Carnaval deixou o 
consumidor local sem dinheiro 
no bolso. Agora, os lojistas 
armam novos esquemas. A 
criatividade fala mais alto em 
época de vacas magras. 

Inscrevendo 
para expansão 

A Telma de Imperatriz 
afirma que já encontram-se 
abertas as inscrições para 
expansão de telefone 
convencional. Francisco da 
Chaga Matos, gerente da 
Divisão Administrativa, 
fornece detalhes na própria 
empresa. 

Associação 
Comercial 

0 empresário Jurandir 
T eixeira, desenvolve uma boa 
administração no comando da 
Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz. Deu 
mais vida às atividades da ACL 

Veículos 
quentes 

As concessionárias de 
Imperatriz estão registrando 
boas vendas. 

Frase 
do dia 

"O amor é lua que aparece 
de repente e deixa a noite 
clara". 

(Jorge Vercilo, cantor e 
compositor) 

Pr. Rodrigues) 

Doenças nervosas e mentais 

Atendimento de segunda a sexta-feira, 

das 14h00 às 18h00 

Atendemos UNIMED 

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

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Regional 

A diretoria regional da 
Telma (Telecomunicações do 
Maranhão S/A), informa que 
começa hoje, dia 27, o prazo 
para recebimento de 
inscrições para expansão de 
telefone convencional, nas 
cidades da Região Tocantina e 
Sul do Maranhão conforme 
cronograma ao lado publicado. 
A) pessoas que não tenham 
telefones, B) pessoas que não 
tenham telefones instalados no 
endereço citado na ficha de 
inscrição; C) pessoas que não 
tenham pendências com a 
estatal. 

Francisco da Chaga Matos, 
gerente da Divisão 
Administrativa da Telma, 
também informou que Itinga, 
Pequiá, Estreito, Porto Franco 
e Fortaleza dos Nogueiras 
serão beneficiadas. 

O plano encerra-se em 

meados de outubro do ano em 
curso. Qualquer dúvida sobre 
o assunto pode ser dirimida na 
própria empresa, que fica 
localizada à rua Rio Grande do 
Norte, Centro. 

A empresa espera, assim, 
poder atender os pedidos da 
população imperatrizense. 

Há vários meses que o 
plano de expansão da telefonia 
convencional era solicitado. 

Foi inicialmente em São 
Luís. O prazo para a capital 
maranhense terminou ontem e 
teve boa aceitação. 

Em Imperatriz, espera-se 
que o plano atinja suas 
expectativas. 

Francisco da Chaga Matos 
disse ao Jornal Capital que os 
funcionários da autarquia 
estão preparados. 

Todas as dúvidas da 
população serão esclarecidas 
em tempo hábil. "Estamos 
apenas trabalhando em prol do 
povo", finalizou. 

Prazos/Recebimento 

Rota Entrega ficha (início) Receb. ficha até 

Rota 1 
Amarante 28/02/96 02/03/96 
João Lisboa 27/02/96 08/03/96 
Açailândia 29/02/96 13/03/96 

Rota 2 
Carolina 04/03/96 15/03/96 
Balsas 05/03/96 15/03/96 
S. R. Mangab. 06/03/96 15/03/96 
Loreto 06/03/96 15/03/96 
S. F. de Balsas 07/03/96 18/03/96 
T asso Fragoso 04/03/96 15/03/96 

Rota 3 
Montes Altos 11/03/96 21/03/96 
Sítio Novo 12/03/96 21/03/96 
Grajaú 13/03/96 21/03/96 

Rota 4 
Cidelândia não fazer ******* 

SPA Branca não fazer ******* 

Secretário faz balanço 

Jairo de Oliveira fala dos trabalhos de sua pasta 

por Wiilian Marinho 
Jornalista 

O secretário de Obras do 
Município, Jairo de Oliveira, 
fez ontem um balanço dos dois 
primeiros meses deste ano e, 
que mesmo sem maiores 
recursos para grandes obras, 
conseguiu debelar vários 
problemas provocados pelas 
chuvas que têm caído sobre a 
cidade nos últimos dias e que 
com determinação foram 
superados e devem continuar 
atacando principalmente aos 
acessos dos transportes 
coletivos aos bairros mais 
distantes do Centro. 

As equipes de homens e 
máquinas da Seoturb foram 
divididos em várias frentes de 
serviços,objetivando atingir 
vários locais ao mesmo tempo, 
o que desta forma faz com que 
os serviços sejam constantes e 
não privilegie nenhum bairro. 

O primeiro a receber 
serviços foi a Super Quadra 
602, que estava com suas ruas 
em péssimas condições de 
tráfego e com isso impedia a 
circulação de pedestres, 
oriundos dos bairros Jardim 
Morada do Sol, entre elas as 
ruas Santos Dumont, saindo 
da BR-010 ao Jardim Morada 
do Sol. Também, foi 
recuperada a rua Dom 
Marcelino, passando pelo 
Jadim Morada do Sol até a 
Vila Nova. 
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Secretaria de Obras 

Esta mesma frente 
conseguiu recuperar, mesmo 
com as chuvas, as ruas 
Arapongas - Morada do Sol, 
Karajás ao Jardim São Luís, 
continuou na Santos Dumont 
a Av. Pernambuco, passando 
pela Vila Nova até chegar ao 
Parque Santa Lúcia. 

Outra frente recuperou o 
acesso de pedestres e 
veículos entre a Av. 
Babaçulândia e o bairro Vila 
Nova, passando pelo Ceril 
Objetivo, Residencial 5 

recupera estradas nos bairros da cidade 

Estrelas e adjacências. 
Também realizaram serviços 
a rua Itaipu à Vila Fiquene, 
Rua Tomé de Souza, ligando 
os bairros da Vila Nova e Vila 
Fiquene, como também o 
acesso ao povoado de Jacabor. 

Acesso do Cefet, 
Camaçari, Avenidas 
Imperatriz, Industrial, JK e 
acesso ao Jardim Planalto, 
foram incluídas nesta etapa 
de serviços e já estão em 
perfeitas condições de 
tráfego. Mais de 15 mil metros 

cúbicos de piçarra foram 
utilizadas nestes trechos 
recuperados. 

Sem esquecer ainda, o 
acesso à av. Beira-Rio pela rua 
Urbano Santos. 

Vários bueiros foram 
construídos, bem como 
pontes, há muito reclamada 
pelos moradores, como por 
exemplo, na Vila Redenção II, 
onde até acidentes ocorreram 
e agora as pontes dão 
tranquililidades para 
pedestres e veículos. 

Gráfica Jardim 

o MELHOR SERVIÇO EM OFf SET DA REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

 Rua Luís Domingues, n0 1206 fone 721-1077 

O Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

ligue 738-134S 

1 1 

Divulgue sua empresa. 

ftãú esqueça que a propaganda é a alma do negócio 
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B ando rapta doente mentaí 

por Kléverson Almeida 
Da Diretoria de Redação 

A doente mental Lucivane 
Vera Alves, de 17 anos de 
idade, moradora no Conjunto 
Planalto, foi raptada por um 
bando formado por pelo 
menos dez homens, quando 
a mesma tomava parte numa 
festa que acontecia no Casa 
Blanca. 

Conforme denúncia feita 
no Plantão Central pela tia de 
Lucivane Vera, a doméstica 
Maria das Graças Ribeiro, de 
43 anos, o rapto deu-se cm 
frente aquele clube de dança, 
localizado no bairro Asa 
Norte, região do grande 
Santa Rita. 

Ela disse que quem 
primeiro soube da notícia foi 
a mãe da vítima, Antonia Vera 
Alves, de 39 anos. Dois 
desconhecidos deram a 
informação, por volta das 6h 
da manhã de domingo, tendo 
o rapto ocorrido à Ih do 
mesmo dia. 

Mesmo se tratando de uma 
doente mental, Antonia Vera 
não conseguiu evitar que sua 
filha saísse, sábado a noite. 
"Ela saiu por volta das 8h de 
ontem", disse à Maria das. 

Graças, pedindo que ela 
levasse o caso à Polícia Civil. 

Na Delegacia de Polícia, a 
reportagem apurou que 
Lucivane é uma espécie de 
"mulher impossível", pois faz 
tudo o que quer, não sendo 
impedida pela mãe que vive 
doente. "Não obedece a 
pobre mãe", documentou. 

No momento em que foi 
raptada, segundo disseram 
os dois estranhos, a doente 
mental tentou esboçar 
reação. "Ela já estava com os 
sapatos na mão", teria 
afirmado um dos 
desconhecidos, no ato do 
repasse da informação. 

Agentes que estavam de 
plantão, domingo a noite, 
informaram que o caso deve 
ser esclarecido pelas 
autoridades do 2Q DP, situado 
na Nova Imperatriz, onde o 
titular é o delegado 
Reginaldo Nunes de 
Carvalho. 

"E o resto é aguardar, 
rezar e pedir a Deus para 
que ela apareça, viva ou 
morta", confortou um dos 
policiais que estavam 
presentes. Há informações de 
que Lucivane Vera teria sido 
levada para a Estrada do Arroz. 

SíSS :■ : 

Lucivane Vera Alves, quando não íinha problemas mentais 

Ex-marído é culpado 

por Kléverson Almeida 

Paraa tia da jovem raptada, o 
principal culpado por todo esse 
desassossego por que passa a 
família é o ex-concubino dela. 
Raimundo Nonato, morador na 
Vüiriha, conviveu era regime de 
concubinato com sua sobrinha 
por alguns meses. 

Com ela, passou a ser pai, 
mas não acreditava que o filho 
fosse seu. "Quando estava com 

quinze dias de resguardo, ele a 
pressionou para que fizesse 
exame de sangue, sob suspeita 
da criança não ser filho dele", 
revelou. 

Luciane Vera acabou tendo 
quebrado o seu resguardo. A 
partir de então, há menos de um 
ano, ela enlouqueceu de vez. 
Recentemente, esteve 
internada na Clínica Psiquiátrica 
de Imperatriz, de onde recebeu 
alta há dois meses. 

Irmão foi assassinado 
Há cerca de quatro meses, 

o também menor Elias Vera 
Alves, que tinha 13 anos de 
idade, foi assassinado por um 
viciado em maconha, que antes 
havia discutido com a mãe dele. 
Elias era irmão de Lucivane e 
foi morto com uma facada na 
altura da garganta 

Arepor tagem documentou, 
em conversa com familiares da 
mesma, que o crime teria 
ocorrido no interior do quarto 
do garoto, quando este se 
encontrava almoçando. Elias 
nada tinha a ver com a 
discussão, que havia ocorrido 

vinte e quatro horas antes do 
homicídio. 

0 criminoso usou um facão 
enferrujado e, em estado 
desesperador, o menor foi 
removido para o Hospital 
Alvorada, onde ainda lutou contra 
a morte. Apesar dos esforços da 
equipe médica, Elias veio a 
falecer no dia seguinte, após ter 
sofrido uma infecção fatal 

0 caso não foi levado ao 
conhecimento da polícia. Até 
hoje, o criminoso continua 
impune, solto, devendo estar 
morando num bairro periférico 
dacidade. * 

Marido traído denuncia mulher 

por Socorro Carneiro 
Da Editoria de Polícia 

O trabalhador Erinaldo 
Rodrigues da Rocha, casado, 
33 anos de idade, morador no 
Setor Agrícola (Bananal), 
compareceu sábado a tarde 
no Plantão Central da Polícia 
Civil, onde denunciou a 
esposa, Marta Cabral da 
Silva, de quem disse ter sido 
traído. 

| 0 crime teria ocorrido um 
Uia antes, na sexta-feira, 
quando o mesmo havia se 
dirigido para uma pescaria no 
Túnel da Ferrovia Norte-Sul. 
Ao retornar para sua 
residência, deparou-se com a 
cena do adultério, que 

envolvia, como amante da 
esposa, um compadre seu. 

Erinaldo Rodrigues ficou 
parado, olhando a transa dos 
dois, até que tomou a iniciativa 
de aplicar um soco no rosto 
da mulher. Após isso, o seu 
compadre, com quem dona 
Marta vem mantendo o caso 
amoroso, armou-se com um 
revólver e tentou dar um tiro 
no seu oponente. 

Foi então que o queixoso 
correu para o interior de sua 
casa, onde resolveu esconder- 
se do ameaçador. A traição 
fora praticada no quintal do 
mesmo endereço. 
Impossibilitado de eliminar a 
vida do legítimo esposo de 
dona Marta, o desconhecido 

tratou de fugir do local. 
Mas não por muito tempo. 

Ele se armou com uma 
espingarda e continuou a caça 
ao trabalhador, afirmando que 
iria matá-lo. Mesmo com tudo 
isso, Erinaldo Rodrigues 
conseguiu escapar com vida, 
tendo sua esposa abandonado 
o lar e tomado rumo até 
ontem desconhecido. 

Além de denunciar o 
adultério cometido pela 
mulher, com quem tem dois 
filhos, o marido traído 
também relatou o fato dela ter 
deixado o lar. Mesmo que ela 
volte para apanhar as duas 
crianças, Josiane, de 10 anos, 
e Josiana, de 9, Erinaldo disse 
que não as entrega. 

Comerciante é agredido 

por Socorro Carneiro 

Policiais do lç DP (Centro) 
promovem diligências visando 
descobrir as identidades dos 
três homens, que agrediram a 

socos e pontapés o 
comerciante Pedro Campos 
Duarte, de 28 anos, morador na 
rua João Lisboa n9 1505 
(Entroncamento). A 
truculência ocorreu no instante 

era que o mesmo estava, em 
companhia de sua família, 
divertindo-se na avenida João 
de Deus Fiquene (Beira-Rio). 
Todos da família estavam no 
interior de um veículo pequeno. 

Mulher dirigia o veículo 

por Socorro Carneiro 

Quando o automóvel era 
dirigido por sua esposa, de 
pré-nome Alineide, o trio se 
encontrava na altura da 
boate Fly Back, onde 
impediu o trânsito. Ela 
buzinou, solicitando 
passagem, sendo atendida 
apenas com chutes no 

veículo. Nesse momento, o 
comerciante resolveu tomar 
satisfação sobre o que 
estava acontecendo. 
Quando menos esperava, o 
Pedro Campos recebeu a 
agressão física patrocinada 
por um dos estranhos. Após 
o fato, deslocou-se até o 
Plantão Central onde 
denunciou o ato delituoso. 

Recruta agride estudante 

por Socorro Carneiro 

Uma inimizade existente 
entre o recruta do 50 Bis, 
apenas identificado como 
Alciran, e sua ex-paquera, a 
estudante Zélia Amorim da 
Silva, de 17 anos, acabou em 
agressão física, domingo a noite. 

Tudo aconteceu quando os 
dois se encontraram em via 
pública Zélia conversava com a 
ex-namorada de Alciran, de 
nome Zelma, no instante em que 
este chegou ao local, situado a 
uma quadra da casa onde mora 
a vítima, na rua Ceará n91915 
(Centro). 

Sem ser chamado, ele 
inter viu na conversa das duas 
jovens, já em tom de revolta 0 
problema é que ele não teria 
gostado do assunto que as duas 
tratavam, cujo teor não foi 
revelado à Polícia Civil. 

Eles passaram a discutir, 
tendo a amiga Zelma ficado 
apenas ouvindo o bate-boca. 
Nesse momento, Alciran, que 
tem fama de truculento, passou 
a dirigir palavras imorais à jovem 
indefesa, além de agredí-la 
fisicamente. 

No Plantão Central, uma 
hora depois do que havia 
acontecido, Zélia Amorim 
contou que o fato foi visto por 
alguns populares. Ela foi 
socorrida por um amigo. Após 
este retirar-se, o recruta 
continuou a promover 
empurrões. 

m 

m 

Delegada Radige envia ofício para ouvir o acusado 

Em dado momento, 
conforme apurou areportagem, 
Alciran também agrediu 
verbalmente sua ex-namorada, 
de quem está separado há vários 
meses. Não satisfeito ainda, o 
acusado jogou até a bicicleta por 
sobre a estudante. 

O recruta do Exército fugiu 
após a prática do ato criminoso. 
Ontem, acompanhada de sua 
mãe, Zélia deveria ter 
encaminhado a mesma denúncia 

ao comandante do Batalhão de 
Infantaria e Selva, tenente- 
coronel Diógenes Dantas 
Filho. 

Além disso, a titular da 
Delegacia Especial da Mulher 
deve enviar ofício ao 50 Bis, 
solicitando que o recruta seja 
apresentado para dar as 
devidas explicações. Há pouco 
tempo no Quartel do Exército, 
Alciran pode até ser expulso da 
corporação. 

Assista todos os sábados, a partir das 20:15hs pela TV Capitai Canal 

5, o programa CiJaJe Agora, onde são discutidos temas polêmicos e 

atuais, sobre a política de no^c* ' Jade e do Estado, com a participação 

popular. Apresentação: Conor Tarias 
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Ex-mando de PM aplica golpe 

<z> 
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por KLEVERSON ALMEIDA 

Arrombamento na 602 
Nem mesmo a Super 

Quadra 602 (Setor 
Rodoviário) está livre das 
ações promovidas pelos 
donos do alheio. Para 
documentar o fato, o corretor 
de imóveis Emídio Barbosa 
da Silva, de 47 anos, 
denunciou que sua casa foi 
arrombada no último final de 
semana. Ele mora na avenida 
Raul Mariano Alves n9 13, de 
onde os gatunos levaram um 
televisor portátil AM/FM, 
uma bicicleta, uma bolsa 
contendo várias peças de 
roupas, entre outros objetos. 

Não levantou 
suspeitas 

Após ter tomado 
conhecimento do crime, do 
qual não levanta suspeitas de 
seu autor, Emídio Barbosa 
deslocou-se até a Delegacia 
de Roubos e Furtos (DRF), 
onde comunicou o que havia 
acontecido. O delegado 
Arlindo Assunção da Silva, 
titular daquela especializada, 
determinou que fossem 
feitas diligências visando 
identificar os criminosos. Ele 
pretende colocá-los na 
cadeia, evitando que outros 
delitos dessa natureza 
continuem a acontecer. 

Tentativa de morte 
José de Sousa Barros, 34 

anos, morador na Fazenda 
Nutrinorte, no Município de 
Imperatriz, denunciou na 
Delegacia de Polícia do 
Plantão Central, que sua 
esposa Josilene Sousa da 
Silva foi agredida a panadas 
de facão, quando se 
encontrava no povoado 
Ribeirãozinho. Ela só não foi 

assassinada por ter deixado 
aquele local. 

Inquérito apura 
José dos Santos 

desconhece os motivos que 
fizeram com que Antonio de 
tal agisse de tal maneira, 
declarando apenas que este 
provocou vários ferimentos 
pelo corpo da vítima, que 
teve de deixar o local para 
não ser morta. O caso foi 
levado ao conhecimento do 
distrito de jurisdição, 
devendo ser instaurado o 
competente inquérito 
policial, peça que vai apurar 
as responsabilidades em 
torno dessa tentativa de 
morte. 

Mulher denuncia 
A doméstica Dina 

Fernandes da Silva também 
procurou a Polícia Civil de 
Imperatriz neste final de 
semana, para denunciar que 
fora vítima de lesão corporal, 
patrocinada pelo próprio 
esposo, cujo nome não foi 
citado na ocorrência. Ela 
chegou na casa onde mora, 
no Jardim Oriental, por volta 
das 16h de sábado, tendo 
encontrado o marido 
dormindo. 

Cortou a cabeça 
Quando acordou, ainda 

embriagado, o homem pegou 
um copo de vidro e jogou na 
cabeça da amante. Ela teve a 
cabeça cortada com um dos 
cacos, quando foi socorrida 
por familiares, que 
impediram que a agressão 
continuasse a acontecer. O 
sangue começou a escorrer. 
Nesse momento, o homem 
truculento evadiu-se do local, 
partindo para um matagal. 

AO/TE SEU 

VERÃO COM 

por Kléverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Conto do Vigário. Com 
essa denominação, o militar 
Antonio Santana da Silva 
Aguiar, lotado no 39 Batalhão 
da PM em Imperatriz, 
registrou queixa no Plantão 
Central da Polícia Civil contra 
o elemento apenas 
identificado pelo apelido de 
"Fred", que, em companhia de 
uma mulher e de mais outro 
homem, foi até o comércio de 
propriedade do queixoso, no 
povoado Bananal, onde se 
prestou a quitar um débito no 
valor de R$ 480,00. 

No comércio, encontrava- 
se a mulher do militar, a 
senhora Nadir Silva Brasil, de 
quem o acusado é conhecido 
de vista. Ela estava na 
presença do senhor apenas 
conhecido por Antonio, por 

volta das 15h do sábado, 
quando Fred apareceu em um 
Fiat Uno de cor prata, e placas 
não anotadas. O acusado, ex- 
marido da PM Sônia, teria 
afirmado que estava disposto 
a pagar o débito de R$ 480,00, 
que fora contraído junto ao 
Antonio. 

Fred, então, pediu R$ 80,00 
para a esposa do queixoso, no 
que foi prontamente atendido. 
Logo depois, perguntou para 
a mesma senhora Nadir se 
esta não tinha R$ 400,(K). Ela, 
sem saber que se tratava de 
um tremendo conto do 
vigário, voltou a atendê-lo. 
Buscou o dinheiro e o 
entregou nas mãos de Fred, 
que, em seguida, dirigiu-se 
até o seu automóvel em 
companhia do senhor 
Antonio, também enganado, 
por quem devolveria o 
dinheiro emprestado po dona 

Nadir e a quem pagaria o 
débito, possivelmente 
contraído num outro conto 
parecido. 

Antonio não percebeu que 
também estava sendo vítima 
do golpe, e seguiu viagem no 
veículo que era dirigido por 
Fred, também em companhia 
de uma mulher e de outro 
homem, ambos 
desconhecidos. Em dado 
momento, após desconfiar da 
trama intelectual, Antonio 
perguntou para o tal Fred se 
este não tinha o dinheiro que 
lhe era devido, bem como 
para a senhora Nadir Silva. 
Descobriu que o acusado 
possuía apenas o valor de R$ 
18,00. 

Alguns minutos depois, 
quando Antonio já havia se 
convencido que o condutor 
poderia tratar-se de um 
homem de bem, foi deixado 

no meio da estrada. 0 
espertão Fred, como vem 
sendo acusado pela prática do 
delito, afirmara que iria voltar 
para apanhar o amigo da sua 
mais nova vítima, não 
retornando mais até a manhã 
de ontem. 

A reportagem do Jornal 
Capital, o agente Bandeira, 
lotado no último Plantão 
Central da Polícia Civil, 
informou que essa não é a 
primeira denúncia contra o 
tal Fred, que tem casa situada 
na rua 14 (Parque Buriti). 0 
caso está sendo apurado pela 
equipe de capturas da 
Delegacia de Roubos e 
Furtos, comandada pelo 
agente Edilson Santos. 
Diligências estão sendo 
feitas, mas, até o meio-dia de 
ontem, o acusado ainda não 
tinha sido localizado pelas 
autoridades. 

Militar, embriagado, atinge dois a tiros 

por Kléverson Almeida 

Totalmente embriagado, o 
soldado PM Farias foi até a 
casa do cunhado de Inácio 
Brito de Oliveira, cuja 
identidade não foi levantada, 
onde tentou entrar no interior 
da mesma sem o 
consentimento de seus 
legítimos proprietários. O 
fato deu-se na noite de 
sábado último, por volta das 
20h, instantes depois de 
Farias ter tomado parte numa 

bebedeira. Ao dirigir-se à 
residência do cunhado de 
Inácio Brito, que também é 
militar reformado, Farias foi 
impedido de entrar pelos 
donos da casa. 

Logo em seguida, o 
soldado passou a promover 
disparos. Quatro tiros foram 
disparados. Um deles atingiu 
a senhora Francisca 
Carvalho de Oliveira, na 
cabeça, e o outro acabou 
acertando uma irmã de 
Francisca, de nome não 

levantado, as quais foram 
levadas às pressas para o 
hospital do plantão de 
emergência geral, convênio 
com o Sus — naquela noite, o 
São Rafael -, onde receberam 
o tratamento médico devido. 
Ontem, já passavam bem, e 
prestaram depoimento no l9 

DP (Centro). 
Foi o próprio PM 

reformado, Inácio Brito, 
quem conseguiu evitar 
maiores prejuízos, inclusive à 
vida humana, ao tomar o 

revólver do acusado. Após 
isto, Farias deixou o local do 
crime. Correndo, disse que 
iria buscar uma espingarda 
cano 20, com a qual 
promoveria outros disparos. 
Uma viatura da PM foi 
acionada, tendo o militar — 
embriagado — sid«J 
transportado até o Quartel do 
39 BPM. Após baixada 
portaria, o delegado George 
Miranda instaurou o inquérito 
policial, peça investigativa 
que vai apurar o acontecido. 

Número de ocorrências 

registradas no Plantão Central 
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Tertsrtrva de homddo 

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

Temos completa linha de: 
Produtos químicos para tratamento de água em geral, piscinas, 

torre de refrigeração, caldeiras laticínios, couros, sabão e etc. 
Equipamentos para piscinas, filtros "OARVA" o oi i o o  X — ~ l — * * " — • • . • J ' u 11 CA O, JLXl 1-1 VJ O 

escadas, luminárias, peneiras, escovas e etc. 
* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água s<   

breu, solução de bateria, essências, barrilha, cloros, adubos, etc. 

DARKA". saunas, rodos, 

sanitária" KIBONA", 

Xampú para auto, super ativo "MÁRÃSÍL", desínfetantes, 
detergentes, tambores de ferro e bombas plásticas, etc. 

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

Promoções: 
* Cloro granufedo (balde 10 kg) R$ 

60,00 - à vista ou cheque p/ 8 dias 
* Aigidüa manutenção (01 U) R$; 

3,80 - à vista 
* Barrilha (kg) R$ 0,90 - à vista 
* Sulfato de Alumínio (kg) R$0.90 

-à vista . . 

Garro de 

radialista 

é roubado 

por Kléverson Almeida 

Policiais lotados na 
Delegacia de Roubos e 
Furtos promovem 
diligências no sentido de 
localizar o veículo Monza 
Classic ano 89 de cor verde 
e placas A L-OOAív/iü*. jdr 
propriedade do radialista 
José Carlos de Santana, 28 
anos, morador na rua 
Coronel Manoel Bandeira 
n9 2500 (Centro). 

No Plantão Central, 
disse que, na sexta-feira 23, 
havia mandado que um 
homem apenas identificado 
por Wilson levasse seu 
veículo para uma oficina 
mecânica na cidade. Logo 
após isso, viajou com 
destino à capital 
pernambucana — Recife — 
tendo retornado no final de 
semana. 

Em aqui chegando, 
dirigiu-se à oficina 
mecânica onde o carro teria 
sido deixado. Foi então que 
descobriu; o veículo havia 
sido roubado. Wilson, que 
conseguiu dinheiro 
emprestado usando o nome 
do radialista perante os 
seus amigos, tinha 
desaparecido com o seu 
veículo, que até ontem 
continuava sumido. 

Repórter 190 - De segunda a sábado, 

das 07h00 as 07h30 Apresentação: Otair Moreira 


