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

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

Show com Jorge Vercilo e Banda \ 
que se apresentam no Juçara Clube de j fecha*- 
Imperatriz. 

Ano II H- 420 

Inaugurado o Beco Gilmário Café 

Interventor destaca trabalho do jornalista na administração municipal 

William Marinho é indicado para substituir Gilmário em Departamento da Sec. de Obras 
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Beco Gilmário Café é 

O "número 

uma homenagem ao jornalista que implantou o Código de Postura do Município de Imperatriz 

Ontem às 18:30 hs, o 
interventor estadual de 
Imperatriz, Ildon Marques, 
inaugurou o Beco Gilmário 
Cafe, numa homenagem ao 
jornalista que implantou o 
Código de Postura do 
município. 

Na solenidade de 
inauguração do logradouro, o 
interventor Marques 
emocionou-se ao se referir a 
Gilmário Café como um 
exemplo de administrador 
público. 

No evento, o interventor 
anunciou que William 
Marinho será o substituto de 
Gilmário Café no 
departamento ligado a 
Secretaria Municipal de 
Obras que trata da 
fiscalização do Código de 
Postura do Município. 

0 secretário de Obras, 
Jairo Oliveira lembrou a 
importância de Gilmário Café 
na administração do 
município. 

A família do jornalista 
homenageado esteve 
presente a solenidade de 
inauguração do mais novo 
logradouro de Imperatriz. 

Páginas 2A e 4A 

10 mil 

É a previsão do númc- | 
ro de Foliões que vão par- | 
ticipar do Carnaval do Tch- ? 
an promovido pelo Sistema i 
Tucanu's de Comunicação. | 

Sérgio Mota participa 

de encontro com tucanos 

0 ministro das 
Comunicações, Sérgio Motta, 
está em São Luís para 
prestigiar encontro dos 

prefeituráveis do PSDB no 
Maranhão. 

0 Sistema Tucanu's de 
Comunicação promoverá a 

cobertura da passagem de 
Sérgio Motta pelo Estado. 

Página 3A 

O fato 

Os servi- 
dores estaduais 
estão indigna- 
dos com o au- 
mento das con- 
tribuições do 

li Instituto de Previdência do 
\ Estado do Maranhão. 

Ipem aumenta alíquota 

Contribuição ao Ipem 

A pessoa 

0 Depu- 
tado Davi 
Alves Silva 
ainda não se 
pronunciou 
sobre sua 
expulsão do 
PPB 
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m Antes 

Depois 

0 servidor do Estado que 
ganha até R$ 200,00 está 
pagando mais caro a sua 
contribuição ao Ipem. (Veja 
gráfico ao lado). 

0 aumento é abusivo e 
contra o pacto nacional para 
abaixar os preços. 

0 decreto que 
determinou o aumento no 
desconto a partir de 21 de 
dezembro ainda não 
divulgado de forma oficial 
na cidade. Página 6A 
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por FREDERICO LUIZ 

Frederico Luiz usa e abu- 
sa da sátira para cobrar da 
govenadora Roseana, as 33 
promesss de campanha 
eleitora. Imperatriz Urgfente 
também lança propostas cul- 
turais e no campo das idéias. 

Confira. 
Lembre-se que no Seu 

Líder Diário, você encontra 
colunistas nas páginas de 
nntniiafno. 
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jornal Capifal 

Espingarda mata menor 
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Rádio Ca|)ítal AM 

Uma nova 

onda no ar 

950 KHz 

10 mil 

Watts 

Coluna Sociedade e 

Expressão com 

Soraya Luiza 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

Ladrão rouba entidade 
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ti Caderno 

L'S$ Com. Compra 

R$0,9783 (0.0%) 

US$ Com. Venda 

ü 
Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

US$ Black Compra 

RS 0.983 (0,0%) 

liS$ Black Venda 

| 

ÜS$ FluL Compra 

R$0,9829 (-0,04%) 

US$ Flui. Venda i 

RS 0,9831 ^0,04%) 

Ouro (grama) 

RS 12,80 (sexta-feira) i 

Poupança 

1,8293% (15.01.96) 

CDB/RDB 

34.97% (29.01.96) 
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Difícil de acreditar que o 
deputado federal Davi 
Alves Silva tenha perdido a 
batalha junto à direção 
municipal do PPB. Contudo, 
o advogado José Lamarck 
de Andrade Lima está de 
parabéns. Ele e a direção 
nacional da legenda. 

Graça Monteiro 
Juçara 

Centenas de escolas 
particulares no nosso 
Estado funcional sem 
autorização. Em São Luís, o 
Conselho Estadual de 
Educação identificou 
oitenta e oito esta semana. 
Creio que se o CEE fizesse 
fiscalização por aqui 
descobriria outras mais. 

Adriano 
Albuquerque 

Vila Davi 

O novo coordenador da 
Defesa Civil em Imperatriz 
é o advogado Yan Carvalho, 
que já vem trabalhando 
junto aos moradores da 
Beira Rio, conscientizando- 
os das possibilidades de 
alagamento. Pela 
competência já 
demonstrada, acredito no 
seu trabalho. 

Fernando Silva 
Beira Rio 

Telma é Telebrás, e todo 
o mundo sabe disso. Outro 
dia, ao fazer um 
levantamento sobre a 
Telecomunicações do 
Maranhão S/A, percebi que 
a nossa é a única afiliada do 
Sistema Telebrás que 
possui nome de mulher. 
Um belo nome, diga-se de 
passagem. 

Antonio Duarte 
Oliveira 

Ouro Verde 

Tomei conhecimento 
que o Programa 
Universidade Solidária 
poderá levar a primeira- 
dama do País, dona Ruth 
Cardoso, a visitar o 
município de Matões. A 
visita poderá acontecer na 
próxima quarta-feira. 
Considero boa a iniciativa. 

Gilberto Santana 
Santa Rita 

Continuamos a sofrer a 
deficiência de infraestrtura 
na nossa comunidade, por 
irresponsabilidade e falta 
de compromisso de nossos 
x-governantes. E certo 

que o interventor Ildon 
Marques pouco pode fazer. 
Mas ainda esperamos. 

André Marcos 
Entroncamento 

O Maranhão 

que vai perder 

0 Maranhão precisa de um 
novo tempo. Porém, o novo 
tempo que necessitamos é de 
mais obras e ação de governo 
na região tocantina. 

Não adianta querer imaginar 
um Maranhão apenas com 
propaganda. A realidade 
necessita chegar aos 
indicadores sociais. 

E sabidamente, os 
indicadores sociais do nosso 
Estado não são os melhores. 
Grassa o analfabetismo e as 
péssimas condições de vida. 

Porém, outro fato vem se 

juntar a falta de infra-estrutura 
no Maranhão. Trata-se do 
assassinato da esperança em 
dias melhores. 

Os responsáveis pelo Estado 
de Miséria, descontentes com 
a situação, ainda querem 
massacrar de forma decisiva a 
população. 

Conspiram-se em tódos os 
quadrantes, que não adianta 
resistir, que o rei jamais cairá e 
que nunca as forças populares 
terão oportunidade de 
administrar. 

Sobre esse aspecto, verifica- 

se claramente o rompante de 
arrogância que acontece nos 
chamados candidatos 
governistas. 

Os governistas fazem 
questão de dizer que possuem 
o apoio irrestrito da família 
Sarney. Como se isso fosse o 
passaporte para a vitória. 

Esquecem, no entanto, 
estes mesmos continuadores 
da política do Estado que o povo 
pode adquirir consciência. É só 
esperar que mais dias ou menos 
dias, virá a resposta do povo. E 
o Maranhão deixa de perder. 

O Beco de Gilmárío 

por Frederico Luiz - 
da Direção de Jornalismo 

A juventude do amigo é 
uma coisa que deixa qualquer 
um estupefato. 

Ontem inaugurou-se o 
Beco Gilmário Café. Numa 
ruela que dá para a avenida 
BeiraRio. 

0 gesto do interventor 
Ildon Marques não poderia ser 
melhor e mais atencioso para 
com o município e a memória 
do intelectual imperatrizense. 

Nesse aspecto, a juventude 
de Gilmário Café era algo que 
atrapalhava qualquer um 
cidadão. 

Jamais se sentia derrotado. 
Em seu semblante estava a 
fisionomia de um general 
recém-chegado de uma 
guerra vitoriosa. 

0 Jornal Capital teve a 
honra de contar com Gilmário 
Café na sua equipe de 
articulistas. Mesmo que por 
um período curto, o famoso 
escriba abrilhantou as páginas 
deste Jornal. 

Porém, a obra de Gilmário 
Café é maior do que as linhas 
escritas no Jornal Capital, ou 
em qualquer outro veículo de 
comunicação. 

A obra de Gilmário Café é 
infinitamente maior do que o 
concreto e as instalações 
conseguidas em sua gestão a 
frente de um departamento da 
secretaria de Obras do 
município. 

0 exemplo que Gilmário 
Café nos deu, por ironia do 
destino, tem pouco, ou quase 
nada a ver com o Beco 
inaugurado hoje. Com seu 
concreto, cimento, num 

casamento lógico digno de 
uma grande construção. 

A pavimentação do coração 
e do cérebro do 
Imperatrizense foi a grande 
obra de Gilmário Café. 

Onde estivesse, Gilmário 
defendia a modernidade e as 
relações de fraternidade entre 
as pessoas. 

Com seu estilo simples, de 
acordo com sua abnegação, ele 
deixa um exemplo encravado 
nas mentes dos que o 
conheceram e dos por ele 
desconhecido. 

A marca de Gilmário Café é 
o sentimento de respeito e de 
cidadania. 

0 Beco Gilmário Café, é o 
nome mais apropriado para 
sua personalidade e seu 
caráter. E dando para a Beira- 
Rio, junta-se Gilmário Café, 
com Gilmário Café. 

O ano político 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria Regional 

Entra fevereiro. 0 ano vai ser 
decisivo. 0 tempo passa como 
num passe de mágica. E os 
candidatos aos cargos políticos 
já estão percorrendo suas 
bases. 

Parece que foi ontem que 
1996 nasceu. Não importa. 0 
interessante, agora, é 
conscientizar-se que trata-se de 
um ano político, das mudanças 

aspiradas pela população. Se o 
cargo desejado for majoritário, 
o candidato espera contar com 
o apoio de suas lideranças. 
Assim, observa que será 
possível transmitir, com 
detalhes, seu programa de 
governo aos eleitores. 

Já os candidatos que 
disputam uma vaga na Câmara 
Municipal, percorrem, de 
acordo com seus recursos, os 
redutos eleitorais. 0 local onde 
nasceu politicamente. 

Apregoam propostas 
inovadoras e uma constante 
fiscalização ao Poder Executivo. 
Fazem de tudo. Visitam as casas 
dos eleitores, não importando 
se ele tem uma condição 
financeira mais elevada. Beijam 
os filhos dos pobres. Estão 
sempre andando pelos bairros 
periféricos a cata do tão 
desejado votinho. 0 ano é 
mesmo político. Preste atenção, 
senhor eleitor em quem votará. 
Depois, não adiantará chorar. 
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Sistciuu Tiicaim** dc Comunicação 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

José Filho 
Diretor Comercial 

Jornal Capital 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 
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Gean Ribeiro 
Diretor de Redação 

Joselita Damacena 
Diretor Comercial 

Deívidi dos Santos 
Diretor de Informática 
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Direta 

por JOSE FILHO 

Plantão 
De acordo com 

especulações na capital do 
estado, o nome mais cotado, até 
agora, para substituir o 
interventor Ildon Marques na 
Prefeitura de Imperatriz, é o do 
ex-deputado estadual Dorian 
Menezes. Ele teria trânsito livre 
entre a classe empresarial e a 
sociedade [ara dar contunuidad 
ao trabalho desenvolvido por 
Ildon Marques. 

Declaração 
A declaração do senador 

EpÜádo Cafeteira, de que o PPR 
em Imperatriz (executiva 
provisória) continua nas mãos do 
advogado José lamarck, 
eqüivale a afirmativa de que o 
deputado federal Davi Alves 
Silva, ficou sem partido e sem 
legendapara disputar as eleições 
do próximo dia 03 de outubro. 

Jogo 
Davi Alves Silva tinha 

consciência desse desfecho, 
asseguram os analistas políticos, 
sob a visão de um jogo de 
inteligência do deputado que 
nescessitava de uma " desculpa" 
para explicar a sua ausência das 
eleições. Tecnicamente essa é a 
melhor e mais lúcida explicação 
de Davi: Como disputar as 
eleições se estou sem partido e 
sem legenda? 

Vereadores 
No caso dos vereadores que 

ie filiaram ao PPB e que também 
podem perder a legenda, fica a 
segurançade "candidatura nata". 
A lei deve flexível para quem 
detém mandato e postula a 
reeleição. Até mesmo a volta ao 
partido de origem não é 
descartável. 

Desemprego 
Conforme informações do 

comércio local, o mês de 
fevereiro começa com o maior 
índice de desemprego da 
cidade nos últimos 15 anos. Os 
setores mais atingidos são a 
indústria, o próprio comércio 
e a construção civil. Também 
o setor informal e da prestação 
de serviços estão 
comprometidos. 

Denúncia 
O presidente da Federação 

do Comércio do Estado do 
Tocantins, denunciaaexistência 
de Sindicatos Nacionais 
fantasmas operando no 
Brasilinteiro e fazendo vitimas 
tanto no comércio como em 
empresas prestadoras de 
serviço. Ele afirma que o ramo 
de hotelaria, bares, 
lanchonetes, restaurantes e 
similares também estão na lista 
dos sindicatos fantasmas que 
fazem vítimas também no 
Maranhão. 

Disparidades 
Os matérias escolares 

vendidos em Imperatriz estão 
se transformando em um 
verdadeiro desafio para as 
autoridades ligadas ao Procon 
e à Sunab, que está sendo 
reestruturada peío governo. A 
disparidade chega a assustar. 
Existem diferenças superiores 
a 300% (trezentos por cento). 
Na hora de comprar faça uma 
pesquisa para não ser roubado 
por comerciantes desonestos. 

Aborto 
Conforme denuncia uma 

menor, existem em Imperatriz 
verdadeiras fábricas de aborto. 
As vítimas são normalmente 
menores de idade, que são 
obrigadas a praticar o aborto 
pelos "pais", que querem 
assumir a responsabilidade de 
um filho indesejado, 
principalmente quando a mãe 
ainda é solteira. 

Integrado 
Em São Luís já começa a ser 

implantado o transporte 
coletivo integrado. Como 
sempre, Imperatrriz fica só na 
vontade, porque não há sequer 
um vereador disposto a levar 
para a Câmara um projeto que 
estabeleça esse serviço na 
cidade. Os interesses da 
comunidade são menos 
importantes do que os 
interesses das empresas que 
operam no ramo dos 
transportes coletivos. 

Para Meditação 
"Porque Deus amou o 

mundo de tal maneira que deu 
o seu Filho unigênito, para que 
todo o que Nele crê não {)ereça, 
mas tenha a vida eterna". 

0 plantão Hospitalar 

Plantão 24 Horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

03/02/96 

Hospital íjeml 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

03/02/96 

Rádio 

Capital 

Hospital Nice Lobão 
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Sérgio Motta reúne-se com candidata 

Ministro das Comunicações prestigia líderes do PSDB do Maranhão 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

399 dias. Como o tempo 
paSsa, hein excelência? Mas 
nada de obras! Tente mudar 
a imagem negativa que o seu 
governo tem aqui na região 
tocantina. Trabalhe. G povo 
quer apenas observar ação 
por parte do seu governo. 

De 
volta 

A Pau Am, a mais 
badalada empresfi aérea 
internacional do passado, 
está de volta. Chuck Gobb e 
Martin Shugue. dois 
empresários de Miami, 
montaram operação para 
reviver a empresa, lalida há 
quatro anos e meio. 

Cobb comprou a marca 
Pan Am cm 1993 por US$ 1,3 
bilhão e só agora conseguiu 
fazer a companhia decolar de 
novo. Os investimentos para 
a empreitada estão avaliados 
cm US$ 30 milhões. 

Carnaval 
do Tchan 

Todos os preparativos 
contunuam sendo ultimados. 
Vai ser uma festa 
genuinamente 
imperatrizense e sem o 
pagamento de nenhuma taxa 
para ingresso. Local: avenida 
Beira-Rio. Promoção: 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação. O evento 
conta com o apoio de várias 
empresas da cidade. A 
cerveja, claro, é Cerpa, a 
mais saborosa do País. 
Participe! 

Mudando 
para crescer 

Disposta a expandir seus 
negócios na América latina, 
a ÍRM mexeu em sua 
organização interna. Na 
semana passada, Reobeli 
Libero, responsável pelas 
atividades da empresa no 
continente, anunciou as 
mudanças. 

O presidehtc da IBM do 
Brasil, Rudolf Hohn, passa 
agora a acumular também o 
cargo de vice-presidente para 
a América Latina na área de 
infra-estrutura, que inclui 

tecnologia de informação, 
distribuição, logística e 
construções. Mário Bethleni 
foi nomeado gerente geral da 
IBM Brasil e Sérgio Restrepo 
assumirá a gerência da PC 
Company Brasil, 

Vercilo 
na terra 

Acontecendo esta noite, 
no Ginásio de Esportes do 
juçafa Clübe, o show do 
eanlor e compositor Jorge 
Vercilo. Vem acompanhado 
de sua banda. É o atual 
sucesso da Música Popular 
Brasileira (MPB). A 
promoção é da Rádio 
Difusora FM. O evento tem 
tudo para ser coroado de 
sucesso. Depois, a Banda 
ADL Som Pop animará o 
público presente. Vai ser só 
carnaval até a madrugada de 
domingo. '% || W || i 

Garantindo 
vagas 

O secretário de Educação 
do Município, Agostinho 
Noleto, afirma que nenhuma 
criança que estuda na rede 
municipal de ensino ficará 
fora da sala de aula, durante 
o ano letivo. 

Portando 
bandeira 

Integrante do tradicional 
bloco carioca "Simpatia é 
Quase Amor", que desfila no 
Carnaval pelas ruas de 
Ipanema, o secretário de 
Acompanhamento 
Econômico do Ministério da 
Fazenda, Luiz Paulo Vellozo 
Lucas, já está em ritmo de 
samba. "Hoje para mim o 
Carnaval é só um hobby, mas 
continuo participando", diz 
ele. 

Responsável pelo 
acompanhamento dos preços 
nos principais setores dã 
economia, Vellozo garante 
que o "Simpatia" entrou no 
Real: "as camisetas do bloco 
custam R$ 10, mesmo preço 
do ano passado". Ele 
comprou 20 peças — uma 
delas é para o discretíssimo 
ministro da Fazenda, Pedro 
Malan. 

E a coluna mostrando as 
novidades do Reino de FHC. 

- por Frederico Luiz 
Da DireçaO de jornalismo 

O ministro das 
Comunicações, Sérgio Motta, 
PSDB, conversa hoje eiil São 
Luís, com cerca de lOU 
candidatos a prefeito nas 
eleições de 03 de outubro 
deste ano. 

Sérgio Motta vem ao 
Maranhão para continuar, no 
Estado, o processo de 
fortalecimento do Partido da 

Social Democracia Brasileira. 
O ministro estará 

acompanhado dos deputados 
Jaime Santana e Sebastião 
Madeira, ambos do PSDB- 
MA. 

Sérgio Motta já declarou 
nue vai fazer camapanha nos 
ÉstaaõS com o objetivo de 
fortalecer os cã'.ndidatos a 
prefeito e vereador 
PSDB. 

Ele confirmou que estará 
em Imperatriz este ano para 
participar da campanha do 

república Federativa do brasil 
ESTADO DO MARANHÃO 

Cartório rio T' Ofício Comarca cie Açaiiândia - Estado do Maranhão 
CGC 07504590/0001-39 

MARIA ESTER RODRIGUES DE SAMPAIO 
EscriVã Tabeliã 
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FRANCISCO ALBERTO R. DE SAMPAIO 
Escrevente Juramentado 

külTAL DE REGISTRO DF. IDTKAMFNTn 

MARIA ESTER RODRIGUES DE SAMPAIO, Escrivã e 
I abeliã do cartório do T' Ofício e Oficial do Registro de Im.óveis desta cidade 
e Comarca de Açaiiândia, Estado do Maranhão, Etc... 

FAZ saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que processando por este Cartório de Registro de 
Imóveis, o§ térmos de pedido de um loteamento uübano, cprn a denominação 
de LOTEAMENTO JARDIM BRASIL", cujadocumentaçao exafnioada, por esta 
Oficial foi achada em ordem, do imóvel construído de: UM TERRENO nesta 
cidade. Frente para a Av. Santa Luzia, com a área. total de 58.445.74 m2 
(cinqüenta o oito mil quatrocentos e quarenta e cinco ínetròs vírgula setenta e 
quatro centímetros quadrados). Descrição do Perímetro - Partindo do marco 
11P1D na margem direita da BR-222 sentido Açailándia/Santa Luzia e divisâ 
com o loteamento Jardim Alah com azimute de L97,J32'3r e distância de 
67,3Õrn, chóga-se ao marco 9BD; deste, com azimute de 209y06'20" e distâftcia 
de 14l,74m, chega-se ao marco 8DTV na divisa com o lotena divisa com o lote 
Jardim Glória; deste, com azimute de 303e47'21" e distância de 404,95m. chega- 
se ao marco 3B1 na divisa com área do Rotary Clube, com azimute de 22"47'31" 
e distância de 57,08m, chega-se ao marco 1B5; na divisa com área de José 
Moreira: deste com azimute de 107L58'3r e distância de 86.62m, chega-se ao 
marco 19; deste com azimute de 2SH1'08" e distância de 37,15m chega-se ao 
marco 21G2 na margem direita da BR-222; deste, com azimute 107'-33,33" e 
distância de 320,08m, chega-se ao marco UPTD. Ponto inicial da descrição 
deste perímetro. O imóvel localiza-se no perímetro Urbano de Açaiiândia. com 
LI 14,92 mentroslineares, conforme levantamento topográfico realizado pelo 
Eng'-' Agrimensor - José Alberto Lazzarin - Crea n" 12591 - SC - 4364 - MA. 
devidamente Registrado no Livro ny 2-AB, fls. 135, Mat, nv 4.630 e AV-ÜI; de 
propriedade do Sr. JOSÉ ANTÔNIO NETO, brasileiro, comerciante, casado 
com a sr8 Janete de Oliveira Silva, portador do CPF, nB 025.662.141-15 é da Cl. 
RG. nfl 460.087-SSP/GO, ela de CPF n" 335.684.481-49 e da CI.RG. n" M-69.854- 
SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade, nos terníos dà pfocuração 
pública lavrada n/notas no Livro n- 028, fls. 176vB, era 23.02.95. E pâfa qlie 
ninguém possa alegar ignorância, fez expedir o firesente edital, qííé sefá 
publicado na imprensa local no Jornal Capital; por 03 (três) dias consecutivos, 
podendo dito registro ser impugnado no prazo de quinze (15) dias, contados 
da data da última publicação! Dado e passado ríésta cidadé dfe Açaiiândia, 
Comárca de Açaiiândia, Estado do Maranhão, cartório do H Ofício e Registro 
de rmóveis, aos trinta e um (31) dias do mês de janeiro (01), do ano de tttim 
mil novecentos e noventa e seis (1996), Eu, Paulo Oliveira Sousa,..Escrevente 
uramentado Substituto, datilografei e subscrevo 

PAULO OLIVEIRA SOUSA 
  ■  Esc. Jurament1-' SubsL 

J 
\ GASTROCLÍNICA 

Dr. Nailton J. F. Lyra 
| Dra. Maria do Carmo S. Lyra 
1 Dr. J. Edson M. Araújo 
■ -Dr. Milko Abrantes 

•>b 

Rllà Sergipe, 601 - centro - Fone (Ò98) 721 - 3746 
Fax (098) 721 - 7248 - Imperatriz - IVIA 

deputado federal Sebastião 
Madeira, que concorre a 
prefeitura. 

O Sistema TucaniFs de 
Comunicação estará presente 
em São Luís para a cobertura 
da reunião de Sérgio Motta 
com os prefeituráVeis do 
PSDB. W ú 

O Diretor-Presideíite do 
Sistema TucaniFs de 
CúFiunicação, jornalista 
Conor PireS Farias, emais 
uma equipe do Sistema estará 
presente no jantar que será 

oferecido aos cándidàtos 
demais convidados. 

"O ministro Sérgio 
sua 
ciar 

tizâr 
«Pasta, Çoi 

os meios de co ícaçao ao 
timula a 

r e n ovaç ào Fôgi ca e 
qualitátivá fíál ci^^oras que 
recebem concessão ( 
governo federal pa 
operarem estaçõe&de rádio e 
televisão", disse Conor 
Farias. . 

1 PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIARIA DO MARANHÃO 

VARA ÚNICA DE IMPERATRIZ 

EDITAL 

, í; , > ;, ■ 0 juiz Federal da Vara Única de Imperatriz 
torna público que será realizado na data horário e local abaixo 
indicados a audiência de naturalização referente ao Processo 
n0 96.13039-3, em que é ftaturalizando MARWAN ELIAS 
YOUSSEF, natural da Síria, nascido no dia 28 de janeiro de 
1962, fííhó de Elias Youssef e de Nadia Yoqssef 

OBJETO 
DA AÜDIENCIA: Entregar o Certificado de naturalização nQ 

r, . JÁ 8311-000390/94, 
(^xpedido pelo Ministério da Justiça. 

DATA, LOCAL 
E HORÁRIO: Dia 05 de fevereiro de 1996, às 10:00 horas, 

na sede da Justiça Federal em Imperatriz/ 
MA, situada na Rua Rafael 
Almeida Ribeiro, ne 750, Bairro São 
Salvador - fone 
723.2999 

Imperalriz/MA, 02 de fevereiro de 1996 

ROBERTO CARVALHO VELOSO 

Juiz Federal Substituto, com titularidade plena na 

Vara Única de Imperatriz/MA 

hííM.í 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 

Senhoras e Senhores 

• ■ ■ ['/•< 1 ,■ ■ " 

•1. 
- , * ■ ■ ' ' " % ú '■ - Ti; . ' ! 
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Jornalista é homenageado pela Secretaria de Obras do Município e ganha ma com seu nome 

Panorama 

Geral 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Corcordatas 
caindo 

Pesquisa da Serasa 
mostra que em dezembro de 
95 houve queda de 3,7% nos 
títulos protestados em 
relação a novembro. No 
mesmo período, as 
concordatas caíram 3,3% e as 
falências, 5%. 

Segundo o presidente da 
Serasa, Élcio Aníbal, a queda 
da inadimplência está sendo 
lenta, mas ainda está em um 
patamar elevado. No 
fechamento de 95, os títulos 
protestados cresceram 83%, 
em rêlaçao a 94, as falências 
requeridas 156%, as 
concordatas 301% e as 
falências decretadas 33%. 

Querando 
crescer 

Caso o governo reduza as 
taxas de juros, afrouxe a 
política cambial e 
desbloqueie os 
financiamentos para bens de 
capital, o setor de máquinas 
poderá crescer 3% este ano. 
A opinião é do presidente da 
Abimaq, Sérgio Magalhães. 

Em 95, o setor produziu 
US$ 16,2 bi, 1,4% superior a 
94, e desempregou 15 mil 
pessoas devido ao bloqueio 
dos financiamentos, aos juros 
e à concorrência externa. •- 

Um 
alô legal 

Para o empresário Hassen 
Yussuf, que esteve visitando 
nosso sistema de 
comunicação na tarde de 
ontem. 

Projeto 
no forno 

Já foi formado o primeiro 
consórcio para participação 
de privatização na área 
portuária. Participam o 
Banco Boreal, Grupo Libra 
Opportunity e Bozano 
Simonsen. 

O consórcio, criado nos 
moldes da Iven, que 
participou da privatização da 
Escelsa, já tem um projeto no 
forno: o arrendamento do 
porto do Rio. 

Lançando 
campanha 

Crianças e gestantes do 
Nordeste vão receber leite' e 
igua enriquecidos com ferro. 

O objetivo da Campanha 
Nacional de Preveção da 
Anemia, lançada, pelo 
Instituto Nacional de 
Alimentação e Nutrição, 
pretende estender esse 
benefício a todos os estados 
do Brasil. 

Segundo a Secretaria de 
Saúde de São Paulo, metade 
das crianças brasileiras com 
idade entre seis meses e dois 
anos sofrem de anemia 
ferropriva. A anemia, 
provocada pela falta de ferro, 
pode causar problemas de 
crescimento, distúrbios de 
comportamento e dificuldade 
3e aprendizagem. 

O leite materno, um 
alimento rico em ferro, é 
essencial para a prevenção da 
anemia em crianças 
pequenas. 

Estourando 
champanhe 

0 deputado Delfim Neto 
disse que a mudança na 
banda cambial não significa 
absolutamente nana, porque 
a moeda não vai flutuar na 
banda, será administrada 
pelo Banco Central. "Esse 
pessoal é bom de notícia, 
mais nada. Na verdade, trata- 
se do nhenhenhem cambial. 
O pior é que teve exportador 
que estourou champanha 
para comemorar. Hoje está 
tentando pôr a rolha de volta 
ao lugar e devolver a garrafa". 

"Para o deputado, a ação 
do BC é blefe". Sobre a 
possibilidade da banda durar 
até o final do ano, Delfim 
ironizou: "ele está pessimista, 
eu pensei que iria durar até o 
ano 2000". A situação 
continua afetando o comércio 
exterior, segundo o deputado. 
"Agora o Brasil faz parte da 
comunidade brabo-pau, e se 
equipara em volume físico de 
exportações à Bolívia, 
Paraguai e Uruguai. Mas 
como o BC acha que não tem 
nada a ver com as 
exportações, isso deverá 
ficar como preocupação do 
Espírito Santo. Na verdade, 
eles estão destruindo o 
Brasil". O deputado acredita 
que o déficit comercial deve 
se repetir em 1996. 

Frase 
do dia 

"Ou Mitterrand e a 
sedução da eternidade. Ou: 
ser ou não ser Tutankamon, 
eis a questão". 

ilil IÍI: 
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Beco O Gilmário Café fica do no localizado às margens Tocantins 
Ocorreu às 18h30 horas de 

ontem, na região Beira Rio, a 
inauguração do Beco 
"Gilmário Café". Diversas 
autoridades municipais 
participaram do evento, bem 
como familiares do jornalista 
falecido no ano passado. 

A solenidade de 
inauguração foi presidida pelo 
secretário de Obras, Jairo 

mm 

Oliveira, que determinou que 
fosse feita a obra, como forma 
de homenagear ao jornalista, 
que também o assessorou 
durante alguns meses. 

O Beco "Gilmário Café" é 
um dos logradouros que dão 
acesso à avenida João de Deus 
Fiquene, a "Beira Rio", e ficou 
assim denominado conforme o 
desejo do interventor Ildon 

Marques de Souza, numa justa 
homenagem ao 
imperatrizense. 

De acordo com 
levantamentos feitos ontem 
junto à Seoturb, a obra inclui a 
pavimentação e iluminação da 
via de acesso. "E uma singela, 
porém, justa homenagem ao 
nosso companheiro Gilmário", 
expressou Jairo Oliveira. 

Devido o fato de terem sido 
colocadas luminárias, o 
logradouro público ficou para 
ser inaugurada no final da 
tarde. Familiares e amigos do 
jornalista, que se fizeram 
presentes, emocionaram-se 
em meio à solenidade. 

Gilmário Café faleceu no 
ano passado, vítima de uma 
forte descarga elétrica em 
uma chácara de sua 
propriedade, no 
Ribeirãozinho. No Jornal 
Capital e em 0 Progresso, 
assinou por vários anos a 
coluna "Política & Políticos". 

No espaço, além de 
articular fatos notórios da 
política imperatrizense, 
Gilmário costumava tecer 
críticas ao não cumprimento 
do Código de Postura. 

Foi por isso que Gilmário 
foi convidado para coordenar 
o Departamento de Praças e 
Logradouros Públicos, 
vinculado à Seoturb, onde 
vinha desenvolvendo um 
trabalho digno dos elogios da 
comunidade. Seu jeito sincero 
e fraterno mostrou que é 
possível governar com a 
participação do contribuinte. 

A justa homenagem 

por JALDENE NUNES 

Gilmírío Café era dono de 
um estilo que «ó ele tinha. 
Comotodojornalista, era meio 
normal e meio louco. Mas, 
também, irreverente. Gilmário 
foi vítima de uma forte 
descarga elétrica, numa tarde | 
em que o serviço de energia 

havia faltado. 
Acostumado a tecer críticas 

sinceras, não deixava passar 
uma oportunidade de 
ridicularizar os códigos de 
Obras e Postura. Até que um 
dia foi chamado para coordenar 
o Departamento, onde realizou 
tarefa que satisfazia a todos I 
nós. 

A homenagem que a 
Seoturb faz ao companheiro, 
mesmo depois de sua morte, é 
mais do que merecida. 
Gilmário não foi apenas o mais 
critico jornaliste que conheci na 
cidade, mas um cidadão que 
aprendeu a amar a terra 
escolhida para viver. 

A Imprensa de Imperatriz se 

orgulha de ter aprendido com 
ele, e de ver o seu trabalho 
reconhecido. Vemos que 
médicos e empresários 
sempre foram 
homenageados. A 
homenagem a Gilmário é 
justa, por tudo o que fez pela 
cidade. 

Secretaria luta contra o câncer 

por Jaldone Nunes 
Da Editoria de Cidade 

O secretário iniciou o 
programa após ter tomado 
conhecimento de que, em todo 
o País, o Maranhão é o Estado 
de maior incidência do câncer 
na mama e no útero. 

E segundo ele afirmou, 
Imperatriz situa-se no mapa 
entre as cidades que registram 
o maior número de casos. O 
programa objetiva, portanto, 
facilitar o atendimento médico- 
hospitalar aos moradores do 
interior do Município, onde a 

prevenção nunca é feita. 
Além dos testes, o 

secretário e sua equipe 
realizam um trabalho de 
conscientização das mulheres. 
O assessor da Semus explica 
que o câncer da mama ataca 
principalmente a mulheres 
acima de 40 anos, comentando 
que nessa faixa de idade a 
incidência é mais acentuada. 

Ao contrário, segundo 
Tarcísio Lopes, as mulheres 
com idades entre o período 
menstrual e até a faixa dos 30 
aos 40 anos, é que estão mais 

i ao câncer do útero. Em 

ambos os casos, se detectado 
com tempo, há possibilidades 
de se fazer o tratamento. 

Em Imperatriz, os testes de 
prevenção podem ser feitos 
gratuitamente. O endereço é 
fornecido pela própria 
Secretaria de Saúde do, que 
também vem orientando as 
mulheres da sede do 
Município. Anteontem, por 
exemplo, Luiz Carlos realizou 
palestra com apresentação de 
sliders na Escola Beira Rio, 
localizada na região baixa do 
bairro Nova Imperatriz. Na 
mesma escola, ele e sua equipe 

deverão realizar os testes cr 

prevenção na próxima quarta- 
feira. 

Para o titular da pasta de 
Saúde do Município, os locais 
visitados pelo programa são 
onde residem as pessoas que 
mais necessitam dos cuidados 
médicos. Ele pretende reduzir 
ao máximo a incidência do 
câncer da mama e do útero, e 
para isso é especializado em 
mamologia e em ginecologia, 
sem falar no pessoal de apoio e 
na determinação dada pelo 
interventor Ildon Marques de 
Souza. 

Quebra-molas 
Os moradores da rua 

Luís Domingues, setor da 
praça Brasil, estão pedindo 
a Secretaria de Obras do 
Município a instalação de 
um quebra-molas no trecho 
da artéria, que fica 
localizado entre ruas 
Alagoas e Sergipe. 

E que já ocorreram até 
acidentes por causa dos 
raças que o "filhinhos de 
papai" dão no local. 

\Produtog Químlcog Ltdaj 

Temos completa linha de: 

Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadlnho CEP 

66903-290 Imperatriz -MA Fone; (098) 721-3494 

Fax; (098) 721-3296 

torre 

escad J ^ lxiu. WO , sauuas, ruuus. 
adas.lum manas, peneiras, escovas e etc. 

Ácidos, soda cáustica (líquida e esçama), água sanitária " 
KjBONA", breu, solução de batena, essências, barrilha, cloros, 
adubos, etc, 

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

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

Promoções; 
, * Cloro granulado (baide 10 
kg) R$ 60,00 • à vista ou cheque 
p/ 8 dias 

* Algicida manutenção, (01 It) 
RS 3,80 - à vista 

• Barrilha (kg) RS 0,90 - à 
vista 
, * Sulfato de Alumínio (kg) RS 
0,90 • à vista 

♦ O 

1 

w mh: m 
Super 

TucamTs Produções 

io e vídeo do meio 

Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - MA - Telefax (098) 723 - 2034 

: : 
■ 

•■m mm 

mm 
   
IH 

t 



Especial 
r 

E tempo 

de ser 

criança e o 

desafio dos 

brasileiros 

Página 2B 

Polícia 

A primeira 

parte de um 

misterioso 

crime que 

chocou o 

Brasil 

Página 4B 
Jornal Capital 

Açaílândia 

VeJa o que 

ACONTECE NO 

MUNdo socíaL 

dA cídAdE do 

Ferro e as 

díCAS dE 

SoRAyA LUÍZA 

Página 2B 

Açailândi^ 

Políticos 

repudiam 

atitude do 

senador José 

Sarney 
Página 3' 

tmperatiz, (MA), 03 de fevereiro de 1996. Encarte especial do Jornal Capital. Consulte o editor para publicação (mesmo que parcial) de matérias deste caderno ] 

5 t: 
 ti 

por MARCOS ANTUNES 

Rádio 
Festa 

É o nome do programa 
apresentado por Manoel 
Cecüio, na Rádio Capital AM, 
todas as manhãs. Ele 
divulga, com propriedade os 
assuntos relacionados aos 
problemas verificados cm 
Imperatriz e João Lisboa. 
Tem uma maneira original 
de comunicar. Prova disso é 
que o "Rádio Festa" está na 
boca do povo. Mais um ponto 
positivo da direção geral da 
emissora, que passa por 
profundo processo de 
transfor mação. 

Valdo 
Vale 

E o diretor artístico da 
Rádio Cultura AM de 
Açailândia. E um profissional 
de mão cheia e já provou isso 
quando esteve no comando de 
outras emissoras da cidade do 
ferro. Quem trabalha e faz por 
onde merecer, alcança seus 
objetivos de luta. Com certeza, 
uma decisão sóbria da direção 
geral da emissora em nomeá- 
lo para tão importante cargo. 

Gente 
fina 

0 Gil Carvalho, da Rádio 
Imperatriz AM, que esforça no 
sentido de tornar mais 
dinâmico o Departamento de 

Jornalismo da RI. Comandado 
por Ana Maria, ele cumpre 
como manda o figurino as suas 
funções. 

Motorola 
em ação 

Todos os dias, o repórter 
Léo Costa bota a boca no 
mundo através da motorola da 
Rádio Capital AM. Denuncia, 
ouve depoimentos das 
autoridades e faz ecoar o grito 
por melhores dos moradores 
de Imperatriz e João Lisboa. 
Ninguém consegue, assim, 
segurar o golzinho vermelho 
da emissora de propriedade do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação. Vai fundo, 
garoto! 

Alto 
astral 

0 "Show do Amaral", 
programa levado ao ar todas 
as tardes pela Rádio 
Imperatriz, tem uma boa 
comunicação. Consegue 
agradar aos radiouvintes do 
ftprário da emissora da rua 
Simpliciw Moreira, a 
Namoradinha do Vale. 

Airt 
forte 

0 colega Clélio Silveira con- 
tinua firme e forte no comando 
da Associação de Imprensa de 
Imijeratriz.e Região Tocantina. 
Os colegas da Airt estão de 
olho nos assuntos 
relacionados aos órgãos de 
comunicação desta parte do 
Estado. 

Atendimento 
legal 

Na editoração O que 
ç jornalista? 

Tem a nossa colega 
Luciana, que trabalha na 
recepção da TV Capital, Canal 
5. Atende a todos com carinho, 
pois sabe que o crescimento 
consolidado de uma empresa, 
em quaisquer campos, 
depende de como a 
recepcionista trata seus 
clientes e amigos. Valeu, 
menina! 

Nossa Socorro Carneiro é 
mesmo supimpa. E como a 
Ciça Guimarães: quebra o 
côco, mas não arrebenta a 
sapucaia. Meu, é uma 
profissional de mão cheia! 

0 que 
é jornalismo? 

71 

È a profissão ou ofício de 
escrever, publicar ou dirigir 
um jornal, departamento de 
notícia de emissora de rádio ou 
de televisão, ou uma 
asscssqria de comunicação 
social. E uma das mais puras 
vocações do homem e 
comporta múltiplas 
especializações. 

É atividade profissional, 
de nível superior, 
regulamentada pelo Dec.-lei 
972, de 17.10.1669, 
regulamentado pelo Decreto 
65.912, de 19.12.1969, e 
requer, para o seu exercício, 
registro no Ministério do 
Trabalho. 

Jorna 

Capital 

723 

2034 

O menor abandonado em Imperatri 

Trabalho infantil é um atentado a dignidade humana 

Raimundo Primeiro analisa o papel dos órgão públicos na defesa da criança 

As questões relacionadas a 
problemática do menor 
continuam sendo discutidas 
em lodo o País. As instituições 
pedem uma solução urgente. 
Não existe cidade, no atual 
contexto, que ainda não 
colocou em pauta o tema 
promovendo seminários, 
cujos palestrantes foram os 
mais renomados 
especialistas do assunto no 
Brasil. A idéia é dirimir até 
mesmo as pequenas 
dúvidas. O assunto suscita 
a curiosidade de todos os 
segmentos sociais. 

Recentemente, para 
avaliar o interesse das 
entidades governamentais e 
não-governamentais em 
eliminar o trabalho infantil 
nas carvoarias do Mato 
Grosso do Sul, a Secretaria 
Executiva do Fórum 
Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho 
Infantil em parceria com o 
Ministério Público do 
Trabalho realizou colocou em 
prática uma série de contatos 
com diversas instalações 
instaladas naquele estado. 

Nesses encontros, a 
Secretaria do Fórum e o 
procurador-chefe do 
Ministério Público do 
Trabalho em Mato Grosso do 
Sul, Luiz Antonio Camargo, 
fizeram várias entrevistas para 
elencar as diversas opiniões 

-Vi 

relacionadas a exploração 
infantil na produção de carvão, 
bem como as ações 
desenvolvidas por cada 
instituição, as sugestões de 
cada uma para barrar o 
emprego da mão-de-obra de 
crianças e quais os recursos 
disponíveis para essa tarefa. 

Conforme fiquei sabendo, o 
procurador-chefe e o 
secretário executivo do 
Fórum concluíram que os 
diversos setores 
organizados da 
sociedade e os órgãos 
públicos reconhecem a 
necessidade de uma ação 
articulada para eliminar o 
emprego da mão-de-obra 
infanto-juvenil na 
produção do carvão 
vegetal e sugeriram que o 
Fórum tomasse a iniciativa de 
levar a efeito esse encontro. 

No Maranhão, o assunto já 
foi discutido de forma 
exaustiva. Em Imperatriz, 
existem também não foi 
diferente. E que existem 
muitos menores nas ruas da 
cidade e, ao mesmo tempo, 
trabalhando. Na maioria dos 
casos, eles estão sendo 
explorados por seus 
empregadores. Pode? Sou do 
pensamento que deve ser 
realizada uma ampla reunilao 
com todas as entid^ «: 
envolvidas com a ^escao e a 
realização de uma campanha 
nacional (nos mesmos moldes 

da do sociólogo SéuPh0) de 
sensibilização c 
esclarecimento sobre o 
trabalho infantil nos meios de 
comunicação. 

Para as várias instituições 
visitadas, é importante que as 

prefeituras atuem de 
forma mais 

rigorosa 

T 

contra a exploração infantil em 
todas ás cidades do rincão 
nacional. Chega de 
exploração. 

No final do ano passado, 
participei de um encontro, que 
foi realizado na sede do 
Sindicato dos Trabalhadores 
da Construção Civil, em 
Imperatriz, promovido pela 
Associação Abrinq e contou 
com o apoio de uma entidade 

alemã. Durante dois 
dias (sábado 

T 

11 
1 
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domingo), o trabalho infantil 
foi debatido por cerca de 
cinqüenta participantes, que 
destacaram a necessidade da 
realização de uma campanha 
de combate a exploração da 
mão-de-obra infantil. Ninguém 
quer mais observar os nossos 
menores sendo explorados. 
Exige-se punição aos 
responsáveis. E o fechamento 
das empresas, não importa em 
que cidade, que empregam 
menores que ainda estão em 
idade escolar. O emprego deve 
acontecer, mas quando o 

menor deixou de ser 
criança. Teve uma 

infância sadia E isso aí...e 
fim de papo. Por enquanto. 

Sou um defensor ferrenho 
dos direitos da criança! 

Afinal, quem não foi criança? 
Qual aquele que já nasceu 
conhecendo os segredos da 
humanidade? e seus deliciosos 
mistérios? 

Denuncie a Violência 

ntra a Criança e o 

Adolescente 
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Sociedade em 

Expressão 

por SORAYA LUIZA 

Transferência 

Um fato desagradável e inesperado nos obriga a transferir a data da realização 
do Chá Requint. O surto de Dengue acometeu a nossa amiga Railda Ramos, que 
se encontra acamada. Avisamos às inúmeras damas da sociedade, que já 
adquiriram os convites, que o Chá Requint fica transferido para o próximo dia 9 
do corrente, em mesmo local e hora. 

m 
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Muita concentração: flagrados a colunista, Pedrina Tinto ri e o casal Bongio vanni, 
Mérines e Si Ivan o, cometendo o "pecado da gula" 

Boa notícia 

A população açailandense terá uma nova opção de saúde — "Same". 0 sistema 
foi implantado há mais ou menos três anos e vem desenvolvendo atendimento 
médicos direcionado aos funcionários de grandes empresas conveniadas, A 

diretoria do Same fará realizar na próxima terça-feira, dia 6, um coquetel de 
lançamento do novo plano, o qual poderá ser adquirido por pessoas físicas e 
pequenas empresas. O lançamento se dará nas dependências da Zoom Danceteria. 

A gatissima Tassia Literato, com sua mãe coruja Wagna, em momento de comemoração, 
juntamente com seus amiguinbo, dos seis aninhos da gatinha, 

Carnaval 

A Santropé estará fazendo a abertura oficial do Carnaval açailandense no 
próximo dia 16, ocasião em que a casa comemora a passagem do seu aniversário. 
E, pra comemorar um ano de sucesso, o empresário Miro Ferraz estará 
promovendo uma noitada carnavalesca com muito agito e emoção. Adianta-se 
que as comemorações de aniversário do Santropé serão para convidados veteranos 
da casa 

Sebrae 

0 Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas sediou na última 

quarta-feira reunião com toda a diretoria do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento, objetivando a elaboração do planejamento para 1996. A 
solenidade foi presidida pelo presidente da Comissão, o engenheiro Rubens 

Marrim Farras. Na realização do planejamento foram analisados pela Comissão 
de Desenvolvimento Municipal, os resultados do planejamento anterior. A 
Comissão deverá apresentar até o dia 15 de fevereiro o plano de ação para 1996. 
Da reunião participaram 20 membros da entidade. 
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Posando para a coluna, o empresário Sócrates Vasconcelos (leia-se Comercial 
Wanderson) e o médico Ubirajara, sempre presentes nos eventos da city 

O Armazém Paraíba, mesmo nestes tempos de crise, vem mantendo um bom 
número de vendas, graças ao bom atendimento c promoções que são tradição da 
casa e a simpatia do gerente Juvenal. E, por falar em Armazém Paraíba, as promoções 
da volta as aulas estão uma verdadeira tentação. Vale conferir! 

Uau! O Gigantão vem fazendo mesmo acontecer. Ontem, foi grande o sucesso da 
Noite da "Loira Suada". Os clientes saborearam a noite concorrendo a dez caixas de 
cerveja geladíssima. 

A Zoom Danceteria por sua vez sediará no próximo sábado, dia 10, a Noite do 
"Vermelho e Preto", que promete ser um sucesso. Então, vista-se de vermelho e 
preto e caia nesta folia. 

Ontem, a colunista esteve visitando a redação do Jornal Capital, a convite do 
superintendente Conor Farias, para tratar de assuntos referentes ã nossa sucursal, 
que deverá tomar novos rumos na próxima semana. 

E, por falar em redação, o assunto com as colegas foi a chácara do amigo Joel 
Falqueto. Pelo visto, o sucesso do paraíso J.F. já atravessou fronteiras. Taí o registro 
pro amigo: logo logo teremos visitantes da imperosa. 

A colunista e a executiva Railda Ramos informam às damas açailandenses que a 
venda de convites continuam. A todo vapor. 

Nota dez para o apresentador Fernando Santos, que vem se destacando e 
merecendo a credibilidade dos telespectadores, sem olhar com ou religião. O mesmo 
desce a ripa mesmo, quando tem que descer. O que vem fazendo crescer a simpatia 
pelo programa "Boca no Mundo", comandado pelo professor. 

Jll fPyME 

A sr" Francisca, 
clicada ao lado da 
nora Cristina, em 

momento de 
descon tração 
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O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

A*ailândia - Maranhão 

Construtora Wanderson 

Vende-se 02 casas, com ponto comercial 

e residencial, na melhor área comercial 

de Açailândia. 

Rua Duque de Caxias, n0 886 e 888. 

Interessados tratar pelos fones: 

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

Falar com Sócrates. 
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por FREDERICO LUIZ 

Frente 
Ética I 

, Os candidatos da Frente 
Ética de Imperatriz estarão 
no Cidade Agora de hoje que 
vai ao ar as 19:30 hs na TV 
Capital, Canal 5. 

Frente 
Ética II 

Formada pelo PT, PDT e 
agora o P V, os Éticos sonham 
em promover uma alternativa 
de poder a família Sarncy no 
Maranhão. O desempenho na 
capital do Estado anima 
setores da esquerda de 
imperatriz. 

Frente 
Ética III 

Porém, está faltando mais 
gente na Frente Ética de 
Imperatriz. O PSB de Lula 
Almeida e o PPS de Walter 
Rocha devem compor com o 
candidato tucano, Sebastião 
Madeira. Esquerda e centro- 
esquerda marcham 
divididos. 

Conor 
Farias 

O homem do Sistema 
Tucanu's estar em São Luís 
para conversar com o 
ministro das Comunicações, 
Sérgio Motta. Quer voltar 
com um estúdio auxiliar da 
Rádio Capital Am em baixo 
do colete. 

Joéder 
Oliveira 

O PMDB volta a ter ala 
jovem. Como nos velhos 
tempos. E Joéder Oliveira 

ocupa esse espaço. O detalhe 
é que esta ala jovem 
peemedebista sempre elegeu 
vereadores nas cidades de 
médio e grande porte. 
Imperatriz parece embarcar 
de forma definitiva na 
modernidade. 

Jorge 
Vercilo 

É hoje o mega-show da 
revelação da MPB, Jorge 
Vercilo e Banda estarão no 
Juçara Clube. A MPB 
precisava mesmo de uma 
renovada. Como dizia 
Tancredo, "é preciso que tudo 
mude para que continue 
igual". Afinal, Chico^ Gil e 
Caetano necessitam de 
sucessores. 

Terminou 
o tempo 

anos: 

Liga 
atuante 

A Liga Impertrizense de 
desportos, Lid, é uma entidade 
atuante e vitoriosa nos meios 
esportivos. Basta comprovar a 
atuação da Lid no futebol 
amador. Desde o infanto até o 
Masters. O detalhe, quando a 
ação é boa, estimula outros 
setores, da iniciativa privada a 
promoverem eventos. Ponto 
para a diretoria da entidade. 

O dia de 
Lamarck 

Ondas Curtas 

m # 

O Estado do Maranhão vive "Um novo tempo". Haja demagogia. 

Até uma procuradora de São Luís acionou a justiça para retirar a publicidade enganosa. 

Cidade Alerta está arrebentando. Com o mano Russo ninguém brinca. 

Brizola e Lula estão aprontando. Imperatriz vai ganhar. É só esperar. 

Hoje é dia de churrasco. E de Louras. Geladas e quentes. Verdadeiras e falsas. 

De novo o Zé da Praça. Aí embaixo. 
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Ontem foi o dia do 
advogado José Lamarck. Com 
seu estilo grave e sereno de 
falar, conseguiu mostrar que é 
bem articulado e que se 
comporta como desenvoltura 
quando lhe é imposto desafios. 
Na briga entre Cafeteira e Davi 
não lhe sobrou faíscas. 
Somente os louros da vitória. 
Habilidade é o que não falta no 
presidente do PPB de 
Imperatriz. 

FHC 
voltou? 

Quando sera que a governadora 
Essa pergunta nem Pai 

vai cumprir as 33 promessas Anderson pode responder 

• • V.- 

Em nome da arte 

A energia da vida ( Parte I) 

O tempo de Ildon Marques 
na interventoria está 
acabando. Porém, quem 
advinha o tempo de Marques 
na prefeitura? Mais quatro 

Fernando Henrique já 
retornou ao Brasil? A pergunta 
é respondida, sempre com um 
sonoro, não. De vez em 
quando o presidente FHC pisa 
em solo brasileiro, Mas não 
anda com o pensamento por 
aqui. É só reparar o valor do 
salário mínimo nacional e as 
nossas reservas cambiais. 

por Reynaldo Andreucci 

"Aquela cantora tem uma 
energia fantástica." "Rolou 
uma energia estranha 
naquele lugar". "Hoje estou 
com a maior energia para 
trabalhar". Quantas vezes 
você já ouviu frases desse 
tipo?Com certeza, inúmeras. 
Mas, afianal de contas, o que 
vtíT? a ser essa tal energia tão 
falada pòr ãi? 

Em linhas gerais, é a força 
vital que movimenta tudo no 
universo. Quando alguém, 

por exemplo, empurra um 
objeto está gastando a energia 
produzida por seus músculos. 
Nenhum movimento, nenhum 
trabalho, nem o própria animal 
ou vegetal poderiam existir 
sem energia. 

No corpo humano, ela 
forma uma espécie de rede. 
Quando alguém fala está 
gerando energia sonora, que 
deriva de energia muscular. 
Esta, por sua vez, provém da 
energia química do corpo, 
obtida dos alimentos. A 
energia dos alimentos, em sua 

análise, vem dos vegetais e 
carboidratos, que a retiram 
dos raios solares. 

Na verdade, quase toda 
energia que há na Terra vem 
do sol em forma radiação. Se 
você decompor a luz do sol, 
verá que ela é formada pelas 
sete cores básicas do arco- 
íris: vermelho, laranja, 
amarelo, verde azul, anil e 
violeta. 

Quando seu corpo recebe 
a luz solar, ele absorve a cor 
que precisa 
automaticamente. 

— 

VALE  

e empregadores130^ ^Uma conc'uista socia'mLlito imP0rtanle nas relações entre empregados ^ tci 

çpnhrrfc Qmnri'^03^0 c'e. ^enc'a- ^ nosso Departamento de Vendas está à disoosição dos : 'hm senhores empresários que desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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A esquerda "criativa 

Conflito entre crítica e proposição deve tomar novo ritmo 

Brasil sente o crescimento continuado da escjuerda e centro-escjuerda 

jj 

por Raimundo Primeiro 

Ao londo dos últimos anos, 
a esquerda tem desenvolvido 
um importante papel. Por 
meio das discussões dos 
problemas verificados não só 
no Brasil, mas também em 
outros países que foi possível 
promover o exercício da plena 
democracia. 

Os movimentos de 
oposição sempre estão lutando 
em busca de projetos que 
assegurem melhores dias para 
suas nações. Também 
concordo com Marina Silva 
quando ela diz que "a esquerda 
tem grande tradição de 
intolerância e muitos de seus 
erros foram desnudados com 
a queda do Muro de Berlim. 
Igualdade sem democracia é 
miragem e o stanilismo foi o 
seu principal exemplo". Tem 
de se admitir que a esquerda 
revolucionária é sempre 
democrática e progressista. 

A queda do Muro de Berlim 
fez com que os alemães se 
unissem e lutassem. Usando 
métodoá ' legais eles 
trabalharem. Promoveram o 
progresso e intercâmbio com 
outros países. Europeus e de 
outros continentes. Sóbrio o 
senador Lúcio Alcântara, 
PSDB do Ceará, quando 
ressalta que "resgatar o poder 
inegável de criatividade da 
esquerda é retomar o elo 
perdido de socialismo com 
democracia". 

No Brasil, os movimentos 
esquerdistas têm história. Por 
exemplo os sindicatos são 
exemplos vivos do assunto em 
voga. As classes mais fortes no 
País são os metalúrgicos, que 
possuem uma entidade 
realmente batalhadora, e os 
bancários, cuja organização já 
conseguiu vitórias dantes 
inimagináveis. 

A esquerda se faz presente, 
também, no Brasil por 

intermédio do Partido dos 
Trabalhadores, PT, que desde 
sua fundação tem conseguido 
conquistas importantes. Sua 
expressão maior é Luís Inácio 
"Lula" da Silva, oriundo do 
movimento metalúrgico. A 
legenda conseguiu eleger 
vários senadores, deputados 
federais e estaduais, prefeitos 
e até vereadoeres. 

Portanto, a esquerda foi 
marco decisivo dentro do atual 
contexto político observado no 
País. E vai continuar marcando 
presença. Os movimentos 
estão se organizando. 
Trabalham com o intuito 
primeiro de se fortelecerem 
cada vez mais. Não estão 
estagnados. E os tempos 
mudam. Cientes da verdade é 
que estão se modernizando, 
adequando as novidades, no 
limiar no ano dois mil. A 
chegada do novo milênio tem 
de contar com a força da 
esquerda. 

Lá vem Ha: 

Meio indecisa 

IniquiHa, 

sem saber o que deseja. 

Lá vem ela: 

Veloz 

Qual um pássaro, 

livre e voando pela 

da iiiocênna. 

La vem ela: 

Matreira, 

denqi isa. 

desposta. 

La vem ela: 

Tranqüila 

Iode, 

Dclerminada 

Lercorrendo 

As trilhas que jamais 

sonhara andar. 

Lá vem ela: 

Com cheiro 

De p 

De floresta virgem. 

A Doce 

Inocência 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Lá vem ela; 

Cantando 

alegre, 

espantando 

a tristeza* 

Lá vem ela: 

Transpirando 

Desejo, 

Ililllii Pâzendo enlouquer 
Com $eu ar de transparên- 

Lá vem ela; 

Chamando 

. atenção, 

mexendo com todos* 

. ^ Lá vem ela: 

Para felicidade minha 

5 Charmosa, 

Linda, 

Sexy, 

Inocentei 

Um conceito de usuário 

por Sílvia Agosto 

Um grupo de tecnologia 
está formado pelos 
"usuários", que podem 
manipular diferentes tipos 
de tecnologias audiovisuais.: 
Esse setor se distingue do 
anterior, pois, embora aptos 
a decndificar as mensagens, 
não utilizam 
profissionalmente esí?as 
tecnologias. 

O outro grupo está 
formado pelos "excluídos" 
do sistema, que tem acesso 
ao mundo audiovisual, mas 
com uma leitura muito 
limitada dessas novas 
tecnologias. 

"O acesso ás tecnologias 

audiovisuais — garante 
Sahsay — constitui um novo 
sistema de exclusão social 
entre os que possuem e osi 
que carecem de determinados 
conhecimentos." 

O discurso audiovisual 
— "A partir das entrevistas, 
começamos a desvendar o 
que fazem os jovens com as 
imagens que consomem, i 
muitas das quais são comuns 
aos diferentes setores", 
assinala Sahsay. 

0 eixo comum desse 
processo, segundo a 
pesquisa, é que a organização 
grupai dos jovens se realiza a 
partir do visual e é a imagem 
que ordena um novo tipo de 
cidadania jovem A 

constituição dos grupos; 
juvenis, segundo esse 
enfoque, está determinada 
pela idéia do look, isto é. dos 
códigos visuais. 

"Os sistemas de 
agrupação e exclusão são 
analisados nesse trabalho a; 
partir do conceito de 'tribos 
urbanas*, que indicam 
grupos juvenis com 
princípios comuns de 
percepção, concepção e 
ação", explica Devalle. 

As "tribos" analisadas por 
Sahsay se nucleiam e se 
diferenciam pela forma 
como se vestem, a 
maquiagem, as cores, o 
penteado, isto é, por todo um 
"discurso audiovisuaL. 

Carnaval 

Lava-Prafos 

yr o* 
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Cerpa e Armazém Paraíba 

aquecendo o primeiro grito de 

carnaval de João Lisboa, 

apresentam: 

BANDA BUM BUM DE 

BEBÊ E TRIO CERPA 

Neste Domingo 

na Praça do Mercado 

I íiví: 

Segunda a Sexta - 07 hs 

TV - Capital - Canal 5 

Apresentação; José Filho 
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Bancada da Amazônia discute Sivan 

Brasil em 

Revista 
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por SOCORRO CARNEIRO 

Teles: Alelua 
critica Motta 

0 deputado José Carlos 
Aleluia (PFL-BA) criticou as 
limitações da 
regulamentação proposta 
pelo ministro Sérgio Motta. 
"Esperava-se que a proposta 
fosse mais ampla, sobre todo 
o setor de telecomunicações. 
Além de o ministro referir-se 
apenas à telefonia celular, 
ainda há a imposição de que 
■r)l% do capital seja 
nortrncente-a empresas 
b^nAlTciras^ Segundo o 
deputado, o fato de o 
ministro Sérgio Motta não 
estar propondo nenhum 
órgão de controle é 
preocupante, porque deixa 
todo o processo nas mãos da 
burocracia. 

Câmbio abre 
mês positivo 

0 fluxo cambial fechou 
anteontem com superávit de 
US$ 161,937 mi. As 
exportações ficaram em US$ 
229,447 mi, contra US$ 
126,929 mi de importações. 
A entrada de capital foi de 
US$ 258,995 mi e as 
remessas somaram US$ 
199,575 mi. 0 superávit 
cambial superou a média 
diária de janeiro, de US$ 148 
mi. Caso essa trajetória seja 
mantida, a expectativa de 
que o BC possa adotar novas 
medidas para restringir o 
capital externo pode ganhar 
força. 0 diretor de assuntos 
internacionais do BC, 
Gustavo Franco, reconheceu 
que o governo pode estudar 
novas medidas se o fluxo de 
janeiro (US$ 3,2 bi no câmbio 
comercial e de US$ 2,4 bi 
quando descontadas as 
remessas pelo flutuante) seja 
mantido como tendência nos 
meses seguintes. 

Desemprego na 
Alemanha é recorde 

0 desemprego na 
Alemanha em janeiro já 
atinge mais de quatro 
milhões de pessoas, o mais 
alto desde a Segunda Guerra 
Mundial. De acordo com 
dados preliminares da 
Confederação de Sindicatos 
Almemães (DBG), o número 
de desocupados em janeiro 
cresceu 250 mil, em relação 
ao mesmo mês do ano 
passado, atingindo 4,05 
milhões de trabalhadores. O 
maior crescimento foi 
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registrado na região leste do 
País, v onde foram 
desempregados 100 mil 
pessoas, somando-se aos 1,1 
milhão de desocupados. Na 
região oeste da Alemanha, o 
número de desocupados já 
chega a 2,8 milhões, um 
recorde segundo o DGB. Os 
dados oficiais do 
desemprego na Alemanha 
serão divulgados na próxima 
quinta-feira pelo Escritório 
Federal de Emprego. Em 
Davos, onde se realiza o 
World Economic Fórum, o 
desemprego passou a ser um 
dos temas principais do de- 
bate de hoje. "0 desemprego 
é o problema mais grave da 
economia mundial, 
principalmente na Europa, e 
reduzí-lo é o principal desafio 
das nações", declarou o 
presidente do Bundesbank, 
Hans Tietmeyer. A tnesma 
opinião tiveram o presidente 
do Banco da França, Jean 
Claude Trichet, e o 
subsecretário do Tesouro 
norte-americano, Lawrence 
Summers. 

Tigre quer 70% do 
mercado de tubos 

A Tubos Conexões Tigre, 
líder do mercado de tubos 
com 61%, quer chegar a 70% 
este ano, com investimentos 
previstos de R$ 10 mi em 
desenvolvimento de 
recursos humanos e 
treinamento. A Tigre 
inaugurou esta semana uma 
fábrica de tudos em Joinville, 
onde investiu R$ 40 mi. A 
produção será ampliada de 5 
mil t/mês para 5,4 mil t. A 
companhia faturou o ano 
passado R$ mi, contra R$ 367 
mi em 94. O lucro foi de R$ 
45 mi em 95. 

Energia: reservas de 
200 mil megawatts 

O secretário de Energia, 
Peter Greiner, informou aos 
fabricantes de bens de capi- 
tal sob encomenda que o 
País possui uma reserva 
estimada de 200 mil mega- 
watts de energia, que podem 
ser gerados a partir de no- 
vas hidrelétricas. Quase três 
vezes mais do que se gera 
hoje. Greiner explicou 
também que o governo está 
em processo de contratação 
de uma consultoria 
internacional para mostrar 
os pontos principais que o 
mercado exigirá do setor no 
País nos próximos anos. 

m 
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Dep. Sebastião Madeira coordena encontro da Amazônia 

0 presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, 
será cobrado pelos 
parlamentares da região 
amazônica acerca do Projeto 
Sivam (Sistema de Vigilância 
da Amazônia), durante o 
encontro dos parlamentares 
da região amazônica nos dias 
28 e 29 de março, em 
Imperatriz. 

Os deputados e senadores 
da Amazônia Legal se reúnem 
em Imperatriz, cidade 
considerada o Portal da 
Amazônia para debaterem o 

tema. 
Os deputados de oposh .o 

ao presdidente questionam a 
viabilidade econômica do 
Projeto e querem uma nova 
licitação como forma de 
garantir a lisura da 
implantação do Sivam. 

0 deputado Sebastião 
Madeira, PSDB, 
coordenador da reunião da 
bancada amazônica gara» 
que o Sivam é necessár i 
nação e que por esse motivo, 
a sua forma de execução não 
deve interferir no mérito. 

BC abaixa juro de mercado 

As principais mesas de 
crédito do sistema financeiro 
privado ainda estão avaliàndò 
se a queda do juro primário 
promovida pelo Banco Central 
terá sustentação no longo 
prazo. Segundo a percepção 
dè executivos que trabalham 
na área de ativos das 
instituições, os tomadores de 
crédito ainda estão em meio a 
um esforço dirigido ãtentativa 
de alongar os prazos das 
operações de alavancagem, 
principalmente através da 
captação de linhas diretas 
indexas à variação cambial. 

Como os grandes 
tomadores querem prazo para 
realizar operações de 
empréstimo, fugindo das 
renovações mensais, algumas 
instituições têm dúvidas sobre 
o efeito da queda do juro 
primário sobre estas 
operações ativas. "Como os 
clientes querem alongar as 
linhas, temos de criar uma 
outra referência para taxar as 
operações", afirma uma fonte 
de um grande banco de varejo. 
"Não sabemos se este juro 
menor será duradouro no 

tempo". As empresas de 
porte, de um modo geral, 
estão fugindo da rotina de 
rolar sua alavancagem de 
trinta em trinta dias mediante 
o desconto de duplicadas. 

. "Ninguém quer ficar 
pagando juro mensal para 
banco", diz o diretor 
financeiro de uma empresa 
multinacional. "Por isso, é 
preciso realizar uirC 
movimento intensivo na 
busca de linhas de prazo 
mais longo". Um banco com 
um eurobônus ao mercado 
internacional, por exemplo, 
teve uma demanda de ÜS$ 
450 mi. Alguns bancos 
consideram que a utilização 
da TR também não traz 
conforto para doadores e 
tomadores de crédito. Por 
essa razão, começam a 
pensar em estruturar suas 
linhas de crédito atreladas ao 
CDI. O sistema financeiro 
ainda está proibido 
legalmente de realizar 
operações em CDI, mas 
pensa em pedir autorização 
ao Banco Central para 
conseguir isso. 

Estrangeiro chegou 

Os estrangeiros estão 
chegando. A Bovespa 
negociou nos últimos 3 
Itregòes, em média, US$ SOS,:» 
milhões. Este giro está muito 
próximo do alcançado no 2o 

semestre de 1994, ou no 
período de euforia dos 
primeiros meses do Plano i 
Kcal e da arrancada de ; 
Fernando Henrique Cardoso 
na corrida da eleição 
presidencial Ontem, a 
BoVespa contabilizou giro 
financeiro equivalente a US$ i 
446 milhões. Este foi o volume 
médio das transações 

fechadas em setembro de 
1994. véspera do 1° turno 
que levou FHC ao Palácio do 
Planalto. E prematuro 
aí ir mar que a firme 
movimentação nas bolsas, 
nos últimos dias, estará 
garantindo uma tendência 
que não será alterada 
rapidamente. No entanto, 
especialistas em análise 
gráfica reconhecem que o 
índice Bovespa está 
rompendo pontos de 
resistência, seguindo uma 
nova referência d' 
negociação: 60.000 ponto 

Pinheiro investido pelo capital 

estrangeiro na Bovespa 

Volume investido 

m 

; : 

398.3 mm 

100 150 200 

em US$ milhões 

250 300 350 400 

Aumenta o mercado de Futuro 

Da Agência Estado 
O aumento do interesse 

pelas Cédulas de Produto 
Rural (CPR) levaram a um 
recorde do número de 
negócios com café na Bolsa de 

Mercados e Futuros 
(BM&F). Janeiro 
ultrapassou a marca dos 10 
mil contratos negociados 
pela primeira vez, atingindo 
10.866 unidades. O recorde 

anterior era de agosto de 93, 
com 9.580 contratos negociados 
num mês. O mês passado ficou 
em 5.046 contratos em aberto, 
maior volume desde maio de 
1994, quando o mercado 

começava a sentir os reflexos 
das geadas daquele aqo. . 
Ontem, o pregão de café 
movimentou R$ 2,9 mi, com a 
negociação de 196 contratos, 
mantendo o ritmo de janeiro. 

Messias Júnior - Repórter Verdade 

De segunda a sábado ■6£ 
hs - TV Capitai - Canal 5 
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Esporte Imperatriz, 03 de fevereiro de 1996 

Imperatriz deve reapresentar na quarta 

Único time profissional da cidade busca título inédito no estadual 

Patrocínio foi definido ontem Tudo indica que na próxima 
quarta-feira, dia 7, a Sociedade 
Atlética Imperatriz fará sua 
reapresentação à torcida no 
Estádio Municipal Frei 
Epifênio d'Abadia. 

A afirmação foi feita ontem 
à tarde pelo presidente do 
clube, jornalista William 
Marinho, que anunciou ter 
acertado o patrocínio com a 
Dismar — Brahma. 

Numa clara referência de 
otimismo, o presidente 
William Marinho disse que o 
Imperatriz vai bem, obrigado! 
"Vamos colocar o time para ser 
campeão estadual", afirmou. 

Apesar de ter fechado o 
patrocínio, o dirigente do 
Cavalo de Aço disse que 
somente na segunda-feira vai 
oficializar a data e horário da 
reapresentação do grupo. 

Por enquanto, anuncia que 
alguns atletas já estão sendo 
sondados, com vistas a 
abertura do Campeonato 
Maranhense^ que tem início 
previsto para o dia 10 de março. 

O goleiro João Carlos, o 
zagueiro Duílio e meio 
campista Fabinho, ambos ex- 
jogadores do Cavalo de Aço, 

'' ''' '''' f|| 
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Grupo do Imperatriz deve reiniciar atividades na próxima semana 

devem retornar ao grupo. 
Atualmente jogando no 

União de Araguaína, os atletas 
citados acima serão liberados 
tão logo o time tocantinense 
seja eliminado da Copa do 
Brasil. 

Valber, zagueiro central de 
Açailândia, também deve 

integrar o Imperatriz. O 
mesmo, espera-se pela 
confirmação, deve acontecer 
com o ponta direita Maradona, 
de Porto Franco. 

Mesmo se quisesse 
esconder o otimismo, Marinho 
não conseguiria. "No ano 
passado nós só apenhamos, 

mas agora o Imperatriz vai 
estar por cima", disse. 

Este ano até a sede do 
Cavalo de Aço, que se 
encontra praticamente 
abandonada, deve passar por 
reformas. "Vamos mandar 
pintar a sede, antes da 
reapresentação". 

O presidente da Sociedade Atlética Imperatriz. William 
Marinho, disse que o patrocínio da Dismar foi definido 
ontem de manha. 

A empresa vai fornecer todo o material esportivo: de 
treino <• de jogo. Dismar e a distribuidora da cervejaria 
Brahma em imperatriz. 

O incentivo da Dismar somente se tornou possível depois 
de diversos con tatos realizados pela diretoria do Imperatriz 
Junto à distribuidora. 

Além do material esportivo, a empresa deve acertar rui 
segunda-feira a quantia em dinheiro que será dada ao clube, 
pelo patrocínio. 

Sérgio Belfort é contactado 

Pelas condições salariais impostas pelo ex-jogador 
Abelardo dos Santos, o "Mangueira", a diretoria do cube 
descartou que possa bancar a sua contratação. 

Apesar de estar em inieio de carreira como técnico. 
Mangueira não demonstra ter humildade o suficiente para 
treinar o time do Imperatriz, que inicia com caixa "zero". 

Mesmo assim, o nome de Mangueira não foi totalmente 
descartado. O dirigente cavaTmo diz que está aberto para 
conversações, embora venha mantendo outros contatos. 

fie disse que Sérgio Belfort, ex-Imperatriz e que 
atualmente se encontra no comando técnico do União de 
Araguaína. poderá retornar ao clube. 

"Não teriios nada cer U> ainda, mas já estans )S contactando 
com ele", afirmou. Enquanto isso, Isnard Antonio deve 
assumir a condição de técnico interino do Imperatriz. 

2q Copa Antarctica de Futebol Júnior "T" • "i * 

Ouro Verde ^id dctine arbitragem 

estréia hoje 

A Associação Atlética Ouro 
Verde apresenta caras novas 
hoje no jogo de estréia da 2a 

Copa Antarctica de Futebol 
Júnior, às 14h00, no Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
d'Abadia. O time pega o 
Guarani, na disputa válida pela 
chave A. 

O clube é estreante na 
categoria, mas, segundo o 
treinador Mariano Neto, 
possui um time que vai dá para 
honrar o nome do Ouro Verde, 
não fazendo vergonha ao time 
que disputou a Segunda 
Divisão do ano passado. 

"Sabemos das dificuldades, 
pois são cinco adversários de 
nível", afirmou o treinador. O 
Ouro Verde tem como 
adversários nesta primeira 
fase, além do Guarani, os 
seguintes clubes: Marília, 
Volta Redonda, Ponte Preta e 
PSV. 

Apesar de considerar o 
nível de cada equipe, mariano 
diz que é bom deixar claro que 
sua equipe possui uma 
filosofia de trabalho bastante 

definida. "Respeitamos a 
todos", declarou. "Agora, 
temer, jamais". 

O técnico Mariano Neto 
lembra que o clube não vai 
apresentar nenhum reforço, 
embora tenha declarado que 
foram feitas algumas 
contratações, como é o caso do 
zagueiro de área Vavá, feita por 
indicação. 

Os outros contratados são: 
o lateral direita João, o meio de 
campo Eliseu e o cabeça de 
área Kleber, que vieram do 
Bangu; o meia esquerda 
Macacheira, ex-Botafogo; o 
goleiro Flávio, ex-Janduí; e o 
centroavante Lambu, que no 
ano passado disputou a Divisão 
de Acesso pelo Ouro Verde. 

O treinador Mariano Neto 
acrescentou que outros 
jogadores que atuarão na 
competição de Futebol Júnior 
vieram do próprio Ouro Verde. 
"Fizemos uma peneira, e 
escolhemos os melhores", 
disse. O preparo físico do clube 
é feito por Erasmo Carlos de 
Sousa. 

Divulgada ontem pela Liga 
Imperatrizense de Desportos 
a arbitragem para o final de 
semana. Hoje, pela 2a Copa 
Antarctica de Futebol Júnior, 
acontece uma única disputa. 
Será entre Ouro Verde, 
estreante na categoria, e o 
time do Guarani. O jogo está 
previsto para às 14h00, na 
preliminar da abertura do 3Ç 

Torneio de Inverno Master, 
marcada para às 16h00 no 
Estádio Municipal. Outros três 
jogos, também pelo Torneio de 
Inverno, acontecem hoje em 
campos distintos (Ver tabela 
abaixo). Todos os jogos estão 
marcado para às 16h00. 

3o Torneio de Inverno Master 

Laminadora x DNER - Municipal 
Juiz Central: Luís Carlos Gonzaga 
Bandeira Vermelha: Valber Coelho Santana 
Bandeira Amarela: Francisco Carvalho 

Cameleira x Xurupita - Laminadora 
Juiz Central: Reinaldo M. Brito 
Bandeira Vermelha: Raimundo Pereira 
Bandeira Amarela: Edimilson 0. Brito 

JV Liderai x União Sport - JV Liderai 
Juiz Central: Jurandir Gomes da Silva 
Bandeira Vermelha; Cloves A. Oliveira 
Bandeira Amarela: José Wilson 

Bangu x União Cascavel - DNER 
Juiz Central: Carlos Magno 
Bandeira Vermelha; Edinan L. Carvalho 
Bandeira Amarela: José B. da Silva 

2a Copa Antarctica de Futebol Júnior 

Ouro Verde x Guarani - Municipal 
Juiz Central: Francisco Carvalho 
Bandeira Vermelha: Manoel Baldes 
Bandeira Amarela; Doraci R. dos Reis 

Jornal Capital 
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díreto, óbjEiivo e coraJoso. Assím é Orlando Meneses 

QUE COMANcIa cIe SEQUNdA a SEXTA'ÍeÍRA, O pROtjRAMA CidAflE 

AIeria, (Ias 1 5^00 às 1 5b50, peIa TV Cidade. A vercIacIe 
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Políticos repudiam Same^ 

Ferro em 

Brasa 
::: 

por MARINALDO GONÇALVES 

Proibição 
Numa operação conjunta 

que vai contar com a ajuda 
da Polícia Militar, 
seguranças da Norscrgel e 
ainda funcionários da 
Estrada de Ferro Carajás 
(EFC), a direção da Cia. Vale 
do Rio Doce resolveu proibir 
a presença de vendedores de 
comida e frutas no pátio de 
manobras da Estação do 
Pequiá. A alegação diz 
respeito à segurança, tendo 
em vista que mulheres e 
crianças ficam postadas 
muito próximas à via férrea. 
A medida entrou em vigor a 
partir de ontem. 

Proibição II 
Nas reuniões 

preliminares, para 
implantação da medida, as 
vendedoras se consideram 
prejudicadas na única 
atividade que lhes rendia 
algum dinheiro para o 
sustento familiar. 
Intransigente, a Vale do Rio 
Doce não recuou da decisão, 
enquanto que as vendedoras 
prometiam enfrentar a 
polícia, mas não pretendiam 
deixar as suas vendas. 
Mesmo sem parecer, a 
questão envolve mais um 
problema social, tendo em 
vista que cerca de 300 
vendedoras encontravam, 
ali, o sustento para suas 
famílias. 

É demais! 
Dizem que reclamar da 

Cemar é procurar espuma de 
sabão em cara de cavalo, é 
pura perda de tempo. Mas 
não dá pra ficar conformado! 
Nas últimas 36 horas se 
verificaram, nada mais nada 
menos, que 12 interrupções 
no fornecimento de energia 
elétrica para a cidade. Os 
prejuízos causados ao 
comércio e, principalmente à 
ind stria, são incalculáveis. 
Isto sem falar nos aparelhos 
de eletrodomésticos, que 
ficam sujeitos a danos 
irreparáveis. Tudo por culpa 
da Cemar , que presta um 
péssimo serviço à 
comunidade local. 

É demais II 
As constantes 

interrupções no 
fornecimento de energia 
elétrica apresenta 
características mais danosas 
para as sider rgicas 
instaladas no distrito 
industria] de Pequiá, tendo 
em vista que a suspensão da 
corrente elétrica implica no 
resfriamento dos altos- 
fornos, onde o minério de 

ferro se converte em estado 
líquido, em função da alta 
temperatura. Sem energia 
elétrica, os alto-fornos 
resfriam, provocando 
entupimentos que exigem 
no mínimo, cinco horas para 
que o forno volte a ter 
funcionamento normal, tão 
logo seja restabelecido o 
fornecimento de energia. 

Candidaturas 
Um movimentado partido 

das classes produtoras do 
município, mas que já toma 
contornos supra-partidários, 
está tomando conta dos 
meios políticos locais, com 
fortes indícios que se 
tornará uma indicação 
vitoriosa. Os entendimentos 
estão acontecendo de forma 
célere e já contam com 
inúmeros adeptos para o 
lançamento das 
candidaturas do empresário 
Carlos Galletti (PFL) e do 
ex-prefeito Leonardo 
Queiroz (PTB), para prefeito 
c vice-prefeito, 
respectivamente. 

Candidatura II 
Políticos integrantes dos 

vários grupos locais já 
deram seu aval e se 
mostraram bastante 
satisfeitos com a composição 
da chapa, classificando-a de 
politicamente correta, por 
encontrar a melhor solução 
para uma candidatura 
situacionista. Além do cunho 
de seriedade e competência 
que o cabeça de chapa 
ostenta, há que se 
reconhecer o respaldo 
popular desfrutado pelo 
candidato pelo indicado a 
vice. Isto sem falar que 
ambos os nomes são do 
perfeito agrado da 
governadora Roseana 
Sarney e de seus secretários 
de Estado. 

Responsável 
O jornalista e virtual 

candidato a prefeito pela 
coligação Frente Ética, 
Domingos Cézar (PT), disse 
que nao vê motivos para 
comemorações pelos 30 
anos de mandonismo 
político do grupo José 
Sarney. Segundo ele, "o povo 
maranhense tem mais é que 
chorar pelos 30 anos de 
atraso em que o Maranhão 
está mergulhado. Somos 
campeões nacionais de 
analfabetismo, temos a 
renda per cápita mais baixa 
do País, mais de três quartos 
da população vive na 
miséria, sem educação e 
sem assistência médica". 
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José Sarney, senador 

O grupo político que 
obedece a orientação do 
senador José Sarney, 
comemorou os 30 anos de sua 
ascensão ao poder político 
estadual, quando assumiu, no 
dia 31 de janeiro de 1966, o 
cargo de governador do 
Maranhão, substituindo ao 
governador Newton Bello, que 
havia sido um dos seu 
padrinhos políticos e ao qual 
abandonara para se juntar aos 
seus adversários de então. 
Iniciava-se, a partir daí, o 

pelo Estado do Amapá 

período de mando de José 
Sarney na política do Estado. 
Uma etapa que completou três 
décadas e que provoca 
grandes reações em seus 
adversários políticos, tendo 
em vista os métodos que vem 
empregando para manter esta 
dominação. 

Basicamente, os grupos 
políticos de oposição a Sarney 
são formados por políticos 
progressistas, alinhados mais 
à esquerda - aliás, Sarney 
também integrou a esquerda 

e chegou a assinar manifesto 
pedindo a legalização do 
Partido Comunista Brasileiro 
(PCB), mas a traiu seus 
companheiros quando 
ocorreu o golpe militar de 
1964, passando a apoiar a 
ditadura. São militantes 
engajados cm siglas tais como 
PDT, PSB, PT e outras de igual 
expressão. 

Segundo este grupo 
oposicionista, José Sarney e 
seu grupo têm sido a causa 
maior de todos os males que 
assolam o Estado, tais como 
analfabetismo, pobreza, falta 
de saúde pública, desemprego 
e dilapidação do erário público. 
Para o jornalista Domingos 
Cézar, virtual candidato da 
coligação Frente Ética, à 
Prefeitura Municipal de 
Açailândia, "José Sarney e seu 
grupo - diz o jornalista - são 
responsáveis por todo o atual 
descalabro que ocorre no 
Estado, já que são 30 anos de 
desmandos, escândalos 
administrativos e corrupção 
em todos os níveis". 

30 anos de atraso 
Para Domingos Cézar, 

longe de ser o grande líder, 
"Sarney somente tem 
infelicitado 0 Maranhão. Logo 
que chegou ao Governo do 
Estado, vendeu, de forma 
espúria e escandalosa, as terras 

do Estado para os grandes 
empresários do Sudeste, os 
quais promoveram a expulsão 
do homem do campo, 
provocando o grande êxodo 
rural e circundando as cidades 
de bolsões de miséria, com 
aumento da fome, da violência 
e da prostituição. Longe de 
fomentar o desenvolviment 
locupletou-se dos cofr 
públicos, transformando o 
Estado num dos mais 
miseráveis do País, onde se 
apresenta a renda per capital 
mais baixa de toda a nação". 

Ainda segundo o líder 
petista, "não se pode admitir 
que um Estado potencialmente 
rico como o Maranhão viva 
mergulhado na miséria, graças 
aos desacertos praticados pelo 
grupo político do senador 
Sarney. O Maranhão é um dos 
campeões brasileiros de 
analfabetismo, campeão 
proporcional em desemprego, 
líder em miséria e outros 
aspectos deprimentes, que 
somente nos entristecem. Não 
podemos concordar com a 
atitude de alguns puxa-sacos, 
que se põem a comemorar, 
uma vez que só temos motivos 
para ficar tristes e revoltados 
diante de tanta mentira, tanta 
corrupção, tanta perversão 
política e tanto mal causado ao 
povo maranhense". 

Grupo quer Galletti e Leonardo 

Lideranças aprovam chapa de Carlos Galletti e Leonardo Queiroz 

Um grupo de lideranças 
empresariais e políticas vem 
desenvolvendo 
entendimentos, visando o 
lançamento das candidaturas 
do empresário Carlos Galletti 
é do ex-prefeito Leonardo 
Queiroz, aos cargos de 
prefeito e vice-prefeito, 
respectivamente. Em seus 
contatos, que se desenvolvem 
intensamente nos últimos dias, 
os mentores da chapa têm 
encontrado a maior 
receptividade possível, 
especialmente dentro da 
classe política. 

Também a sondagem junto 
ao eleitorado tem mostrado 
surpreendente aceitação, 
tendo em vista que a 
composição da chapa procura 

reunir os dois principais 
requisitos do eleitorado, para 
a candidatura de prefeito: 
competência e probidade, 
além do respaldo popular. 
Argumentam os articuladores 
que a competência e honradez 
do empresário Carlos Galletti 
(PFL) são incontestáveis, 
enquanto que a densidade 
eleitoral de Leonardo Queiroz 
(PI B) é inquestionável. 

A aceitação da chapa vem 
obtendo tamanha repercussão 
que os mentores da 
articulação a querem 
transformar em candidatura 
supra-partidárias, o que 
ampliaria o leque de alianças 
políticas e sedimentaria a 
vitória no pleito de 03 de 
outubro próximo. No 

momento, os entendimentos 
prosseguem em fase bastante 
adiantada, onde o entusiasmo 
pela possibilidade de vitória 
vem contagiando a todos os 
políticos situacionistas, que 
viam com muita apreensão a 
possibilidade de derrota, que 
se mostrava iminente. 

Outro fator que tem 
provocado aceitação dos 
nomes de Carlos Galletti e 
Leonardo Queiroz, origina-se 
de que são dois nomes de 
ampla aceitação por parte da 
governadora Roseana Sarney, 
bem como pelo fato de 
contarem com o apoio de 
diversos secretários do 
Governo Estadual. Com todo 
esse suporte político, os 
mentores da chapa garantem 

que não haverá nenhuma 
dificuldade para a efetivação 
da coligação PPT/PTB. 

Sabemos que na atual 
conjuntura política torna-'-e 
difícil para o prefeito lide',, 
Gonçalves encontrar um ou 
candidato que reúna 
predicados da dupla Carlos 
Galletti/Leonardo Queiroz, os 
articuladores não admitem a 
possibilidade e dificuldade na 
efetivação da coligação 
partidária, tendo em vista que 
é o próprio Ademar Gonçalves 
que controla politicamente, 
tanto o PFL como o PTB. 
"Essa é a única chapa com 
possibilidade de vitória, que a 
situação tem para apresentar 
ao eleitorado", disse um dos 
articuladores. 

Paneleiras resistem proibição 

Depois de algumas reuniões 
mantidas entre as partes 
interessadas, numa das quais 
esteve presente um 
representante do comando da 
Polícia Militar do Maranhão, 
além de entidades de serviço e 
autoridades locais, vendedoras 
de comida e a direção local da 
Companhia Vale do Rio Doce 
não chegaram a um 
entendimento comum, no que 
diz respeito à comercialização 
de comida no leito da via férrea, 
dentr o do pátio de manobras da 
estação ferroviária do Pequiá. 

A comercialização de 

comidas e frutas é feita por 
cerca de 300 mulheres e 
dezenas de crianças, e tem sido 
meio de sustento das famílias 
envolvidas na comercialização. 
Durante a reunião da Itima 
terça-feira, Iracy dos Santos 
Sousa, uma das representantes 
das vendedoras, afirmou que 
"este é o nosso nico meio de 
vida. É dessa venda que 
compramos a alimentação de 
nosso filhos". 

A Vale do Rio Doce proibiu 
a venda de comida na estação, 
alegando que todos os 
vendedores corriam grave 

risco de vida, em virtude da 
aproximação com o comboio 
ferroviário. Entretanto, as 
vendedoras lembram que, ao 
longo dos anos, nunca houve 
nenhum acidente envolvendo 
vendedora ou criança. Para a 
maioria das que se sentem 
prejudicadas, a manobra não 
passa de resultado da pressão 
que o Café Palheta - detentor 
da concessão de exploração do 
restaurante do trem de 
passageiros - está fazendo 
sobre a direção da ferrovia. 

Sem chegarem a um 
acordo, as vendedoras estão 

prometendo que vão resistir à 
ordem de proibição de venda 
no pátio de manobras da 
estação, e aproveitam para 
denunciar que constantes 
vítimas de violências por parte 
dos policiais que ali são postos 
para reprimir suas atividades. 
"Eles nos insultam com 
palavrões, nos agridem, dando 
pontapés nos nossos pratos, 
tomam as nossas frutas e nos 
perseguem como se fôssemos 
ladrões ou qualquer outro tipo 
de marginal", acusou uma das 
vendedoras que, preferiu 
omitir o nome. 
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Mistério na R. Cuba-Parte 1 

Sabe-se que a cena do crime foi arrumada após o duplo assassinato 

Flávia recebeu outras 
ligações do namorado e por volta 
da 1 hora o rapaz a avisou que 
dormiria em casa. 0 pai não o 
deixou sair. Combinaram, então, 
se encontrar pela manhã. 
Jorginho chegou na casa de 
Flávia pouco depois das 7 horas. 
Ela estranhou como conseguira 
acordar sozinho, pois seu 
despertador estava quebrado e 
ele sempre dizia que a mãe 
insistia dezenas de vezes para 
que saísse da cama nos dias de 
aula. Jorginho convidou a 
namorada para irem a um 
shopping e ela ponderou que era 
cedo. Depois sugeriu que fossem 
ao zoológico e, pelo telefone, 
foram informados que o parque 
só abria às 11 horas. 0 rapaz 
dormiu por uma hora. Antes 
disso, telefonou duas vezes para 
as empregadas pedindo que 
separassem roupa limpa. Queria 
usá-las na noite de Natal na casa 
do tio, o advogado criminalista 
Roberto Delmanto. 

Ao meio-dia resolveu voltar 

para casa. Num dos últimos 
telefonemas foi informado que os 
pais continuavam dormindo e, 
quando chegou na casa da rua 
Cuba acompanhado pela 
namorada, encontrou a avó. 
Maria Cecília Torres Rodrigues 
Delmanto, a tia Peggy, os irmãos 
e as empregadas no quintal. 
Todos estavam assustados, pois 
a porta do quarto dos pais 
continuava fechada e não atendia 
ao interfone. 

A empregada Olinda Oliveira 
da Silva, cozinheira, com a ajuda 
de uma escada, subiu até a janela 
e não conseguiu abri-la. (Um 
cabo de vassoura no trilho, 
colocado após uma tentativa de 
assalto, impediu que ela entrasse 
no quarto.) A moça de olhos 
claros, que gostava de usar saias 
curtas e meias rendadas, 
assustada, viu por uma fresta o 
casal ainda na cama, coberto por 
um lençol. 

Jorginho telefonou para a 
polícia e, como demoravam, 
pediu ajuda a policiais militares 

que atendiam a um acidente de 
carro na avenida Nove de Julho. 
Estes mandaram-no ligar 
novamente para a delegacia do 
Itaim. Nesse meio tempo 
chegaram à casa da rua Cuba o 
advogado José Carlos Dias e o 
tio Jorginho, Roberto Delmanto. 
Não passava de 1 da tarde e, a 
pedido de Dias (amigo da íámilia 
e, depois, advogado de defesa do 
rapaz), o delegado José Augusto 
Veloso Sampaio, de plantão 
naquele dia na Delegacia de 
Homicídios, é chamado para 
investigar. 

Sampaio e sua equipe haviam 
acabado de sair de um animado 
almoço de Natal e, ainda 
eufóricos, perguntaram a todos 
na casa quem teria a chave da 
porta do quarto do advogado 
Jorge e de Cecília. Ninguém 
respondeu. E os policiais 
iniciaram o trabalho de retirada 
da dobradiça da porta. Mais de 
uma hora já havia passado e, só 
nesse momento, Jorginho 
informou ter a tal chave. 
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O casal assassinado do misterioso crime que chocou o Brasil pelo mistério 
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Mutirão da Saúde" foi positive 

Secretário de Saúde demonstra otimismo para o setor 

por Raimundo Primeiro 

O secretário de Saúde do 
Município, médico Luís Carlos 
Noleto, faz uma avaliação 
positiva do "Mutirão da 
Saúde", campanha colocada 
em prática pela pasta nò ano 
passado, com a finalidade 
principal de levar os serviços 
de saúde aos bairros mais 
afastados do centro comercial 
da cidade. 

0 secretário adianta que os 
técnicos da Semus 
continuarão visitando os 
bairros nos finais de semana. 
"Nossa intenção é pfomover 
uma melhor qualidade de vida 
ao nosso povo. Isso só será 
possível com a continuação do 
trabalho que já estamos 
realizando", afirmou. 

Noleto lembra que o Bacuri 
continua registrando casos de 
hanseníase, constituindo-se de 

fundamental importância a 
continuação do "Mutirão da 
Saúde". Destaca que já tem 
tudo pronto e, nos próximos 
dias, enviará novos 
documentos ao MiriiSÍ^l0 da 
Saúde. Deseja contar com C 
apoio do Governo Federal no 
trabalho que pretende realizar, 
visando diminuir com os casos 
de hanseníase em Imperatriz. 

A Secretaria de Saúde do 
Município não pára suas 
atividades. Continua 
desenvolvendo trabalhos em 
Coquelândia, Colégio 
Damásio de Carvalho, 
localizado no bairro Ouro 
Verde; Água Viva e Brejão. 

A Secretaria de Saúde fica 
situada na avenida Getúlio 
Vargas, proximidades da praça 
Brasil, e seus técnicos 
realizam palestras educativas, 
aplicação de vacinas (Sabih, 
Anti-Tetânica, dentre outras); 
coleta de material para 

exames, com a finalidade de 
detectar doenças, como por 
exemplo, hanseníase, sífilis e 
tuberculose; tratamento de 
verminose com distribuição de 
medicamentos; aplicação de 
flúor e treinamento da técnica 
correta de escovação (equipe 
de odontólogos). 

O secretário Luís Carlos 
informa que continuará 
fazendo gestões junto ao 
interventor Ildon Marques de 
Souza, no sentido de que ele 
invista, dentro das condições 
da Prefeitura Municipal, 
recurso® í10 setor de saúde. "O 
trabalho será mãí* torte este 
ano", garante. 

Lembra, a propósito, que o 
interventor não tem medido 
esforços para atender o 
pessoal da Secretária de Saúde 
do Município, sempre que é 
procüfado. "Um administrador 
consciente administra assim", 
finalizou 

Um Ministro do Barulho 

Sérgio Motta é o maestro do PSDB 

por Frederico Luiz 
Da direção de Jornalismo 

0 ministro Sérgio Motta 
das Comunicações, pode ser 
considerado o auxiliar que 
todo governante sonha em 
ter. 

Com personalidade digna 
de um General que 
conquistou o globo, Sérgio, 
ou Sergào, com queiram, 
oferece a seu príncipe, a 
virtude de romper barreiras 
inimagináveis. 

É certo que na missão de 
afastar aliados do centro do 
poder, o ministro das 
Comunicações de FHC 
aumentou em muita a sua 
coleção de desafetos. 

0 PFL corre de Sérgio, 
assim como o Anti-Cristo 
corre da cruz. Porém, os 
liberais respeirtam e muito 
o ministro de FHC. 

Para se ter uma idéia da 
lisura do ministro, 
anteontem foi julgada suas 
contas de quando dirigiu a 

Coalbra, uma empresa estatal. 
Não deu outra e o Tribunal de 
Contas da União aprovou sua 
administração por cinco votos 
a zero. 

Respeitado pela esquerda, 
o auxiliâr de Fertíando 
Henrique guarda um trunfo 
em sua assessor ia. Trata-se da 
ex-deputada Irma Passoni, 
ligada a igreja e com atuação 
no campo da comunicação. 

Passoni, durante os anos 
negros da ditadura militar, foi 
uma das poucas parlamentares 
que questionou de forma 
propositiva, o monopólio da 
informação da Rede Globo de 
Televisão. 

Aliás, Roberto Marinho não 
é mais o grande "Deus" que 
tanto apregoavam. 

Sérgio Motta conseguiu em 
relação ao semi-deus, o que 
Brizola jamais conseguiu. O 
respeito do maior empresário 
do setor de comunicações. 

Arrisca-se a dizer, no 
entanto, que a maior obra de 
Sergão não está no terreno das 

comunicações. Apesar de 
sua excelente atuação nesse 
campo. 

A maior obra do ministro 
das Comunicações está fora 
do seu ministério. Sérgio 
Mota conseguu daf vida ao 
seu partido político, o 
Partido da Social 
Democracia Brasileira, o 
PSDB. 

Sob esse aspecto, pode- 
se afirmar, que sobré a 
égide do ministro, os 
tucanos puderam alçar vôo 
em praticamente todos os 
recantos do país. 

Não há dúvida. Sérgio 
Motta é o ministro mais fiel 
ao seu partido. Nem Cícero 
Lucena do PMDB da 
Paraíba consegue encarnar 
tanto a figura de um Partido 
Político. 

Nesse aspecto particular, 
caso não passe a emenda de 
reeleição, o ministro das 
comunicações é sério 
candidato para concorrer a' 
presidência da República. 

Rádio Capital AM 

950 KHz -10.000 Watts 

por João Branco 

Enquanto acontece ura 
esforço nos municípios para 
resolver a questão da saúde, 
o governo federal, 
literalmente, marca passo 
na questão. 

O ministro da Saúde, 
Adib jatene, reconhece que 
sua Pasta está doente,; 

porém o governo federal, 
sequer sinaliza com a 

Hberaçtí.7 ^ recursos para 
o ministério conuL^^o ; 
pelo renomado 
cardiologista. 

As reservas cambiais 
brasileira beiram os 

ciquenta bilhões de dólares. É 
muito dinheiro. Contudo essa 
dinheirama não serve para 
investir em hospitais e postos 
de saúde. 

Ao contrário, o governo 
prefere deixar o dinheiro no 
Caixa. Esperando uma crise 
no mercado financeiro. 

Interessante é que reservas 
cambiais muito alta têm um 
custo financeiro. 

No entanto, é preciso dá um 
voto de confiança ao 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

Ele está inflexível na defesa 
do Plano Real e na 
estabilização da economia | 

brasileira. 
A paciência na verdade, 

do brasileiro é generosa 
com aqueles que mostrar 
novos rumos para o país. 
Vide os exemplos de 
Getúlio Vargas e Jusceltno i 
Kubistchek. Vamos esperar | 
que o giwf problema da | 
saúde seja Resolvido nos 
marcos desse governo. 
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Ipem aumenta contribuição de Servidor 

Funcionalismo estadual não foi consultado sobre a medida 

■ 

■ 

Governadora Roseana Sarney determinou aumento na contribuição de servidor 

Contribuição do servidor ao Ipem 

%sobre o salário 

Q 
Funcionário que ganha até R$ 200,00 

0 Ipem, Instituto de 
Previdência do Estado do 
Maranhão decidiu aumentar 
a taxa cobrada dos 
associados e que são 
servidores do Estado. 

Os servidores que 
percebem por mês, ate R$ 
200,00, pagavam uma taxa de 
apenas 7% sobre seus 
salários. Com a' íiova lei 
aprovada em 21 de 
dezembro do ano passado; o 
funcionalismo que percebe 
até essa faixa, pagará 
contribuição de 9%. 

Ontem no programa 
Cidade Agora veiculado às 
13:00 bs na TV. G-apital, 

canal, 5, apresentado por 
Conor Farias, os 
funcionários entrevistados e 
pertencentes aos quadros do 
Ipem, não quiseram se 
pronunciar sobre o assunto 
temendo represálias por 
par te -dar A gover nadora 
Roseana Sarney. 

A diretora do Ipem de 
Imperatriz, Yone Garcia, 
reconheceu que não tinha 
conhecimento acerca do 
aumento das contribuições. 

Segundo ela, a decisão 
tomada pelo Palácio 
Henrique De La Roque ainda 
não foi comunicada de forma 
oficial ao órgão em 

Imperatriz. 
Uma enquete realizada 

pelo Cidade Agora 
demonstrou que o 
atendimento médico 
prestado pelo Ipem está 
piorando, pois os servidores 
estaduais são obrigados a 
recorrer a outras casas de 
assistência médica. 

Os soldados lotados no 
terceiro Batalhão de Policial 
Militar de Imperatriz fizeram 
um Plano de Saúde em uma 
empresa privada porque não 
confiam na assistência 
prestada pelo Instituto de 
Previdência do Estado do 
Maranhão. 
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por Frederico Luiz R$ 200,00 jamais podem ser 

A governadora Roseana ' ^.^,,-^0. (>s servidores 
sarney continua colecionando bítííl imi$, deveriam 

Maas 00 isso, os sucessivos 1 0 sacrifício, de 
erros devem enviar a chefe do jg^jtária é aindenar 
executivo estadual para a os pCCjUCn0s servidores 
relação dos governantes que 
mais massacraram 
funcionalismo. 

E c<Tto «iue a governadora 
poderia tomar a decisão de 
governo de aumentar a 
arrecadação do Instituto de 
Previdência da Estado do 
Maranlião. 

A maneira de fazer é que | 
deveria ser diferente. O 
funcionário que percebe até 

{Xigarnn uma conta que não / 
fizeram. Afinal, não são cies os 
responsáveis pela falta de 
caixa do I nstituto. 

Por outro lado, o Ipem 
deixa de prestar uma 
assistência médica digna. 

Os servidores do Estado 
sabem disso, c por isso 
cobram a revogação do 
decreto que aumentou as 
taxas. 
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TRT-MA é informatizado 

A idéia é agilizar os serviços prestados pelo tribunal 

Em novo contato com o Jornal 
Capital, o presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho do 
Maranhão CTRT-MA), Manuel 
Alfredo Martins e Rocha, afirmou 
que a primeira instância foi 
prioridade para o Setor de 
Informática em 95. 

Ressalta que prova disso foi o 

desenvolvimento do Sistema de 
Administração de Processos 
Trabalhistas, SAPT1. 0 sistema, 
que é uma espécie de banco de 
dados, foiinstalado inicialmente na 
Quarta Junta de São Luís, o que 
possibilita a eliminação de várias 
atividades repetitivas realizadas 
com auxílio do fichário e de 

máquinas de escrever. 
Esse sistema será instalado nas 

demais Juntas de Conciliação e 
Julgamento da capital e do interior. 
As primeiras JCJ's do interior a 
contar com o SAP1 são as mais 
antigas, Imperatriz e Bacabal. 

Além dessas e também as de 
Balsas e Açailândia receberam 

micros que foram instalados nas 
salas de audiência. Segundo 
Manuel Alfredo, sessenta e cinco 
computadores serão instalados 
tanto na primeira quanto na 
segunda instância 

Só as secretarias de Juntas vão 
receber cerca de cinco máquinas. 
A compra dos equipamentos está 

em fase final de licitação. - 
Implantação do SAPT2 no TRT- 
MA; - instalação da rede de 
computadores doTRT ACPD vai 
funcionar no segundo andar e vai 
contar com quatro máquinas que 
vão interligar os demais 
computadores do Tribunal 
Regional do Trabalho. 

Manuel Alfredo revela, a 
propósito, que os setores de 
Cálculos Judiciais Trabalhistas, 
Distribuição do Fórum Astolfo 
Serra e Quarta JCJ de São Luís 
estão sendo informatizados. 
"Nossa missão é promover a 
tecnologia em todos os setores do 
TRT-MA",revelou. 
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Viagens e Turismo 

O Mundo Mais Perto de Você 

Sua Mais Nova Concepfgo 

Em Aaêntia de Viagens. 

Acaba de aterrísar nesta cidade a mais nova agência de viagens: 

SUNSn&ARACÂTI. 

Passagens aéreas nacionais e internacionais, cmeiros, excursões; 

enfim, tudo o que você precisa de uma agência de viagens, 

a SUNSiT & AkÂCATI tem. E tem mais: 

Ela é resultado da união da maior agência de viagens de São Luís 

com um dos mais sólidos grupos empresariais de Imperatriz. 

Trocando em miúdos, 

a SIIMSEÍ &ARAEA7I iá nasce forte. 

Cep: 65900-000 • Telefax: 721-4500 Rua Alagoas, 255 • Bairro lutara • Imperatriz- 
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Tiro de espingarda mata menor 

Marcelo Sousa tinha apenas 12 anos e foi fulminado por outra criança 

O a 
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Perda 
de carteira 

Compareceu na 
Delegacia de Roubos e 
Furtos, o senhor, Salomão 
Alves Nascimento, de 55 
anos de idade, residente à 
rua Dois Irmão np 314, Vila 
Lobão. Comunicando que 
elementos desconhecidos, 
furtaram de sua residência, 
uma carteira da Associação 
do Sindicato dos Motoristas, 
cartão de perícia, e outros 
documentos de ordem 
pessoal, ele registrou 
ocorrência, para os devidos 
fins. 

Dupla 
espanca 

Por volta das 02h00 horas 
da manhã de ontem, foi 
entregue no Plantão Central 
do Primeiro Distrito Policial. 
Dois elementos menores de 
idade, das inicias, J.R.G.S. de 
15 anos de idade, residente 
no Setor Rodoviário, e o 
outro menor também de 15 
anos, das inicias, R.S. 
domiciliado à rua Monte 
Castelo, Nova Imperatriz. 
Pelo fato dos mesmos, terem 
espancado um outro menor, 
das inicias, F.A.A. mas 
conhecido por Careca. A 
brica ocorreu no Setor 
Rodoviário, os dois menores 
estão a disposição das 
autorides, responsáveis para 
que possam apurar ocaso, e 
saber qual será destinos, dos 
dois delinqüentes, enquanto 
Careca, foi encaminhado à 
uma casa de Saúde. 

Saiu de 
Circulação 

Quem também foi tirado 
de circulação, pela Policia 
Militar, na noita de Quinta 
Feira (01). Foi o menor das 
inicias, L.C.L. quando o 
mesmo estava tentando 
roubar, à bicicleta de 
propriedade do senhor, 
Ricardo Aurora Costa. O 
transporte movido à 
pedaladas, estava próximo ao 
Bazar Ipanema, calçadão 
centro de Imperatriz. A 
policia foi comunicada, e 
tirou de linha mas um larapio. 
Ricardo Aurora, que tinha 
sido a vítima do elemento, 
reside à rua Amazonas n? 

514, Centro.E se ele tivese 
dormindo no ponto, com 
certeza não iria pedalar mas 
tão sedo em sua Bike, com 
isso, o marginal teria sidado 
bem. Mas em um trabalho 
agiu da PM. Ricardo irá andar 
um bom tempo em seu 
camelo de Pneus. E o que 
gosta das coisas aleias, ficará 
um bom tempo, vendo o sol 
nascer quadrado. 

Outro 
Espancamento 

Joana Mendes da Silva, de 
22 anos de idade, residênte à 
rua José Bonifácio n9 700, 
Jardim São Luis. Comunicou 
no 1DP, que fora espancada 
pelo seu amante, José Câmilo 
Duarte Filho, de 48 anos, 
residente na Cidade de João 
Lisboa/MA. O caso foi 
encaminhado para à 
Delegacia Especial da 
Mulher, à onde sera apurado 
pela a Delegada Radige 
Rodrigues. 

leia mammos 

por Léo Costa 
Da Editoria de Polícia 

Na noite, de qiunta feira 
(01) deste, os agentes do 
Primeiro Distrito Policial. 
Tomaram conhecimento, 
através de um telefonema 
anônimo, que havia ocorrido 
um crime de homicídio, em 
uma residência, localizada à 
rua Manoel Fernandes n0163, 
bairro Boca da Mata. A 
mesma de propriedade do 
senhor, Antonio Pinheiro da 
Silva, de 42 anos de idade. 

Que teve como vítima fatal, 
o menor, Marcelo Silva 
Sousa, que tinha apenas 12 
anos de idade, a criança teve 
sua vida ceifada, quando foi 
alvejada com um tiro, de 
espingarda calibre 36. O 
disparo foi feito, pelo 
também menor, das inicias, 
A.K.P.S. de 11 anos. Tudo 
aconteceu, porque os dois 
menores estavam brincando 
com à arma de fogo, e dentro 
da brincadeira, a arma 
disparou com um tiro 
certeiro, acertando assim, 

Marcelo Silva. E para 
desespero dos pais da vítima, 
o senhor, Darci José Bezerra 
de Sousa e à senhora, 
Francisca Pinheiro de Sousa, 
residentes à rua 08, casa 117, 
Vila Cafeteira, que não 
resistindo os ferimentos,veio 
a falecer. E ação da Mãe da 
outra criança, que trata-se da 
senhora, Francinete Pereira 
da Silva, domiciliado à rua 
Manoel Fernandes n0 163, 
bairro Boca da Mata. A 
mesma também esta chogada 
com o que aconteceu, os 

policias que tiveram no local, 
foram os agentes. Frazão, 
Bandeira, e Paulo César, eles 
deteram o menor, e 
apresentaram para o 1DP, 
para que possa serem 
tomadas as devidas 
providencias, por parte das 
autoridades policias. E já a 
criãnça que morreu, depois 
de ter passado pelo Istituto 
Médico Legal, o corpo foi 
levado para ser velado na 
casa que morava, para em 
seguida ser enterrado, em 
um dos cemitérios da cidade. 

Gatuno lesa 

por Léo Costa 

Compareceu na 
Delegacia de Roubos e 
Furtos, na qualidade de | 
Presidente da Associação da 
Cemar/MA, em Imperatriz, 
o Técnico Industrial, José 
Nascimento Pinheiro 
Duarte, de 31 anos de idade, 
residente à rua São Bento n9 

1279, Jardim Cristo Rei. 
Aonde egnesrno comunicou, 
que elementos 
desconhecidos, adentraram 
na sede da associação acima 
citada, que fica localizada as 
margens da rodovia Pedro 
Neiva de Santana, Km 04 
(estrada de joão lisboa), 
bairro Bom Jesus, nesta. E 

furtaram 11 CD's, 16 
Carteiras de Cigarro Calton, 
62 Inchas Telefônicas, e mas 
à importância de R$ 10,09 
(Dez Reais) em dinheiro. O 
roubo acontceu por volta das 
I5h00 horas, de Quinta Feira 
(01) do corrênte mês. Os 
agentes da Especialisada, já 
fizeram diligencias, no 
sentido de localizar, os 
verdadeiros culpados, pelo 
ato praticado pelos marginas, 
mas não se tem nenhuma 
pista até o esato momento. 
Mas o presidente da 
entidade recreativa, ele 
espera que a policia, venha 
localizar este elementos, 
para que eles possam pagar 
os prejuízos, ocasionados, 
pelos mesmos. 

Mulher baderna 

e vai presa 

por Léo Costa 

Quem achar que somente 
Homens fazem bar d cr na, 
estão enganados, pois à 
'maior prova de tudo isso, foi 
o que aconteceu na noite de 
quinta feira, dia 01 deste. A 
onde os policias militares, 
que estavam de plantão no 
Terminal Rodoviário, que 
foram obrigados a efetuarem 
a prisão, da senhora, Luciana 
Alves Barros, que saiu de sua 
residência, localisada à rua 
Antonio Miranda, centro. E 
ao chegar no setor 
rodoviário, começou à tomar 
umas e outras, e quando já 
estava em grande estado de 
embriagues, comcssou a 
promover badernas. A 
mesma ainda portava uma 
faca, c por se achar dona do 

setor, acharam por bem 
solicitar ajuda dos militares, 
que grampiaram a Valentona. 
e a conduziram para o 
Primeiro Distrito Policial. 

E alem de Luciana, os PM's 
tiveram que prender o batedor 
de carteira, Gilvân Gomes 
Campos, sendo outro, que 
deixou sua casa cituada à rua 
José Bonifácio n9 447, bairro 
Bacuri. condestino i 
Terminal Rodoviário. Só que 
ele foi por em prática, as suas 
ações marginarias, o elemento 
já tinha feito duas vítimas, a 
senhora, Maria Gorctc, e o 
senhor, Raimundo Nonato, 
que aguardavam o ônibus para 
viajarem. Mas graças ao bom 
trabalho dos policias militaris, 
foi recuperado, os pertences 
do casal, c trancafiaram o 
mesmo. 

Desconhecido toma bicicleta 

por Léo Costa 
Da Editoria de polícia 

Quem esta bastante 
preocupado, com as ameaças 
que lhe foram feitas, é o 
jovem, Solivân Batista Silva, 
de 18 anos de idade. Que 
segundo ele, andava 
tranqüilamente por uma das 
ruas do bairro Juçara, e. 

quando chegou em frente à 
Igreja Batista, no bairro 
acima citado, foi 
surpriendido por um 
elemento desconhecido, que 
armado cora uma faca tipo 
pcxcira, lhe abordou e pediu 
que entrega-se à bicicleta à 
ele. Solivân Batista, não teve 
outra opção, que mesmo 
contra sua vontade, foi 
obrigado à entregar o seu 

transporte ao ladrão. A 
vítima apois ser roubada, foi 
até sua residência, localisada 
à rua Ceará n9 267 no 
referido bairro, para cm 
seguida se deslocar até à 
Delegacia de Roubos e 
Furtos, para contar o caso, 
aos Delegado Arlindo 
Assunção, titular da 
especialisada, a onde contou, 
que alem dc ter perdido sua 

bicicleta para o dono do 
alheio, ele ainda foi ameaçado 
pelo mesmo. Que disse ao 
comunicante, que sabe;- 
onde ele mora, e que iria 1L„ 
pegar outra vez. Solivân, esta 
bastante preocupado, com as 
ameaças que ouviu o 
elemento pronuciar, contra 
sua pessoa, e que registrou 
sua ocorrência, para fins de 

^újstificalivas. 

Bingão do Conor Farias 
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Panificadora Pão Pa Terra 

Av. Getúlio Vargas - Entroncamento 

Supermercados Variedades 

Av. Getíüio Vargas - Centro 

Casa Rosa 

Rua Coriolano Milbomem 

Drogaria Fábio Júnior 

Rua Leôncio Pires Dourado - Bacuri 

Drogão Cenfer 

Praça da Bíblia - Bacuri 

Supermercados Real II 

Rua Rio de Janeiro - Entrocamento 

Drogaria Real Farma 

Rua Frei Dario - Vila Lobão 

Panificadora Na Senhora de Fátima Parque do 

Buriti 

Farmácia Bom Jesus 

Av Mota o Silva. - Mucuíba 

TCI 

WR Mudanças 

R. Luís Domingues - Entrocamento 

Alvorada Lanches 

Rua Rio Grande do Norte em frente a Telma 

Drogaria Kennedy 

 Parque Anguera - (Socorro) 

Gráfica Jafdim 
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