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Oliint Nac.de Mdcorokigiaínfomia 
que o U-miK) rm Impcralriz strá 
tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas iosladas e 
visibilidade Ixja. 
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Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

Na rua Bernardo Sayao, o Encontro 
do Partido Verde que vai decidir sobre 
coligações para o pleito de 03 de 
outubro. 
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Violência aterroriza Imperatriz 

Agente da Polícia Civil mata soldado e é morto 

Ônibus desgoverna, mata quatro pessoas e deixa quarenta e duas feridas 
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010 l 
E o luimero da rodovia 

que está interditada por 
causa do desli/amenlo de 
lerra ocorrido na semana 
passada. \ ários caminhões 
estão parados esperando 
alguma atitude do governo 
e já hoiive até acidentes 
com vítima fatal. 

BR 010 tem fila 

interminável 

O fato 

O snper- 
ministro do 
Planejamento, 
José Serra, se 
reuniu às l(ih3U 
da última sexta- 

feira, com o relator da 
Comissão Especial que 
analisa a privatização da 
Vale, senador Nev Suassuna. 

A pessoa 

l q 
í presidente da 
; Assijeiaçáo 
í Brasileira dos Ealjrieanles 
i de lílelrodoméstieos 
j (Eletros), Roberto Macedo, 
!i disse que o crescimento de 
| eletros em 93 foi de 3()%. 
: causando o aumento dc 

consumo de energia 
i residencial. 
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Ontem pela manhã, uma fila 
de três quilômetros irritou os 
motoristas na A BR 010, no 
trecho próximo ao Barra 
Grande. 

4 Um acidente envolvendo 
um caminhão foi o responsável 
pela longa fda. 

A Polícia Rodoviária 
Fedéral ainda não divulgou 
quando o tráfego no trecho 
será liberado nos dois 
sentidos. 
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PR 010 teve novo acidente ontem pela manhã 

F umbeart 

elege 

diretoria 

José Pereira foi 
reconduzido ao cargo de 
presidente da Federação 
dos Bairros da Região 
Tocantina. 
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Salvador pode retomar 

à Prefeitura Municipal 

(> cx-prcíeilo Ndvador O deputado Sebastião atual interventor, lídon 
Rodnkmes {kkIc retornar ao Madeira. PSDB, candidato Marques. Este é o ir"suio 
irm^amlodo I <>dvr ikxiXTitivo tucano a prefeito cie IntjHTatriz pensamento do vereador 
Municipal no dia 21 de ' disse que o melhor pata a Carluihos PSDB. 
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Uma semana com muitos 
crimes em Imperatriz. Na 
madrugada de ontem, o agente 
Nivio, da Polícia Civil matou o 
soldado Carlos José da PM 
Outro PM que eslava de 
serviço atirou e matou o 
agente. O duplo homicídio 
aconteceu em frente a 
danceteria Broadwav 

Na BR 010, um ônibus da 
Princesa do Agreste, 
procedente de Recife, 
descontrolou-se e caiu num 
precipício matando duas 
pessoas e ferindo outras 
quarenta e duas. 

Hoje completa um ano do 
seqüestro do empresário Ezir 
Jr. Página 8A 

Companhij» Sl<ierúrgicâ Paulista 
46.7 Mi| 

ia Ma Sr» 

Em dôlare?» 

Lucro em 95 

8 InvesOrnefitos em 96 

Cosipa divulga 

balanço da empresa 

Opinião 

por CONOR FARIAS 

Conor Farias usa e 
abusa da 

irreverência para lançar 
críticas aos políticos de 
Imperatriz e do Maranhão. 

Confira também as 
opiniões de José Filho sobre 

economia, cultura, arte e 
filosofia. 

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

A opinião do colunista 
pode ser a sua também. 
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Jornal Capital 
   

Coluna Linha Direta, 

com 

José Filho 

Por Dentro da Imprensa 

Programaçáo da TV 

o 

Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

S. ék ?:• i 
w Ir fé ,.1% 'i 3.V ):• V«K 

US$ Com. Compra 

R$ 0.9723 (+0.01%) 

ÜS$ Com. Venda 

R$0,9731 (+0.01%) 

USS Black Compra 

R.$ 0,9729 (+9,01) 

USS Black Venda 

R$9,981 (-0.71%) 

USl Flui. Compra 
R$ 9.9768 (-0,95%) 

USS Fluí. Venda 

K$ O.9770 (-0,03%) 

Ouro (grama) 

RS 12,30 (+0.24%) 

Poupança 

1,8711% (27.12.93) 

CDB/RDB 

37,57% 
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Muitas ruas de 
Imperatriz estào 
merecendo um (rato. Tem 
ruas intrafegáveis, e pior 
ainda ninguém tomam 
nenhuma iniciativa para 
melhorar a situação. E 
necessário que as pessoas 
colaborem e dê alguma 
iniciativa, por que desse 
jeito não dá para ficar. 

Daniel Vieira 
Nova Imperatriz 

A violência está um caos 
na Vila Lobão, são vários 
marginais que andam nas 
ruas amedrontando 
pessoas. 0 policiamento 
está fraco, pois casas são 
arrombadas diariamente e 
não se vê nenhum marginal 
indo preso. Essas coisas 
precisam tomar rumo. 

Maria Lemos 
Vila Lobão 

Agradeço as car tinhas 
que o Jornal Capital publica 
diariamente denunciando 
várias coisas que estão 
errado na cidade de 
Imperatriz. Acredito que 
com as car tinhas a cidade 
pode mudar, e mudar para 
melhor, pois ela mostra os 
problemas do povo e dos 
bairros de Imperatriz. 
Parabéns Jornal Capital i)or 
estar promovendo este tipo 
de coisa, e abrindo um 
espaço para o povo 
denunciar as coisas erradas 
do seu bairro e até mesmo 
da cidade. 

Melània Silveira 
Centro 

Exite cm Imperatriz uma 
grande quantidade de 
motoristas que não 
resiKutam a lei. Eles andam 
a contra-mào e não 
resjxMtam o sinal vermelho. 
Seria bom que os 
motoristas trocassem de 
lugar com os |)edeslres e 
corressem menos para a 
maior segurança das 
pessoas. 

Regi na Ido Pé rides 
Entroncamento 

Muitas pessoas em 
Imperatriz estão sem 
empregos, e por este e por 
muitos outros motivos é 
que fazem as pessoas a 
pedirem um prato de 
comida e até mesmo um 
pouco de comida |)ara dar o 
de comer jíara seus filhos. 
Nós cidadãos, deveríamos 
olhar para o outro lado da 
vida e ajudar a quem precisa. 
Muitas pessoas necessitam 
de ajuda. 

Izelda Maria 

Entroncamento 

idade. 
vlandem Cartinhas 

a redação do Jornal 
Capital, estas cartinhas 
significam muito para a 
cie' de de Imperatriz. 

O preconceito 

racial do futebol 

por MARCELO MONTEIRO 

Friedenreich, Fausto, 
Domingos da Guia, 

Leônidas da Silva, Guarrincha, 
Pelé e Romário. A relação dos 
jogadores negros e mulatos que 
vestiram a camisa da seleção 
brasileira e trouxeram glórias 
liara o jiaís é imensa. Entretanto, 
se hoje jogadores de várias 
raças jogam livremente nos 
clubes do país, a situação era 
diferente até meados da década 
de 30. Na época, 40 anos deiKíis 
do fim oficial da escravidão do 
Brasil, " muitos clubes 
imixjrtantes, como Fluminense, 
Flamengo e Botafogo, não 
aceitavam jogadores negros e 
mulatos. E não bastava se da 
raça branca; tinha que ser de boa 
família. Branco |x)bre não linha 
vez. 

A trajetória de luta dos 
negros e mulatos pelo direito à 
igualdade no futebol é narrada 
pelo cronista esportivo Mário 
Filho no livro "0 negro no 
futebol brasileiro". A segunda 
edição da obra, atualizada em 
1964, foi relançada 
recentemente pela Editora 
Firmo. A primeira versão do livro 
foi editada em 1947. 

Nome do batismo do maior 
estádio do mundo, o Maracanã, 
uma das maiores homenagens 
que um amante do futebol 

poderia receber, Mário Filho 
descreve casos de negros e 
mulatos que tentavam disfarçar 
a cor e escaj )ar da discriminação. 
Exemplos como Miranda, 
jogador do América do Rio no 
início da década 2t), que entrava 
em um camjxj com um gorro na 
cabeça para encobrir o cabelo 
crespo, ou de Friedenreich, 
I irimeiro grande ídolo do futebol 
brasileiro, que não cobria o 
cabelo, mas passavam horas 
tentando "amansá-lo". 

Apesar da popularidade de 
Fnedenrich, a democracia racial 
do esporte ainda precisou de 
algum tempo para ser 
consolidada. No futebol carioca 
da década de 11). os negros, 
mulatos e brancos pobres 
somente aluavam em times 
pequenos. 

Até 1922, nenhum time de 
brancos de "boa família"havia 
conquistado o título do estado. 
Em 23, o Vasco da Gama, com 
um escrete formado jxir negros, 
mulatos e brancos pobres, 
conquistou o título. A vitória foi 
"uma verdadeira revolução no 
futebol brasileiro", define Mário 
Filho. 

A reação dos clubes 
"brancosToi imediata, com a 
imposição de condições para a 
inscrição de atletas. Prevalecia 

Extensão universitária 

a tese do amadorismo: os 
jogadores não podiam viver do 
futebol, tendo que comprovar 
que tinham outra fonte de 
renda. Os ricos podiam viver do 
dinheiro da família; os pobres 
tinham que ter um emprego. 
Outra dificuldade: os jogadores 
deveriam preencher uma ficha 
com inúmeros dados antes dos 
jogos, o que dificultava a vida dos 
que tinham pouca ou nenhuma 
escolaridade. 

O profissionalismo acabou 
sendo um fator fundamental 
I )ara a su| xTaçà< »do| )rec< mceifi» 
contra os jogadores não- 
brancos. Apesar de algumas 
resistências iniciais, os 
dirigentes dos times foram 
recebendo que o importante 
era a qualidade do jogador e não 
a cor da pele. Equipes como o 
Vasco e América pagavam 
beln aos atletas, pretos, 
mulatos ou brancos, formando 
os melhores esquadrões, 
levando mais torcida e 
conquistando os 
campeonatos. Diante da 
realidade, os times mais 
reticentes, como Fluminense 
c Botafogo, acabaram abrindo 
mão de sua "tradição", 
permitindo que o futebol 
brasileiro se tornasse um 
esporte democrático. 

Retomando Anotações 

à Deriva — Parte I 

por JOSÉ GERALDO DA COSTA 

Encontro anotações feitas há 
I)elo menos dois anos. Sem título, 
estão | xtrém encimadas | xw esta 
observação; 

Entre os i)articii suites teriam 
estado "núcleos deexlelisão"..., 
por suposto por seus 
representantes. Quais e de onde 
? Só da Ilha ? Se também "do 
interior"... |x>r que não também 
de Imperatriz ? Que nem ficou 
informada do qüe lá iria haver... 

( Pois é. A questão não é de 
hoje... Aquelas notas, aqui 
retomadas, jielo que hoje posso 
deduzir, fí-las em razão de 
apreciação crítica de documento 
chegadi > ai > Canij insdl, da l J FMA 
em Imperatriz, vindo-nos na 
sede em São Luí«u. Que, como 
capital, Item que deveria ser 

menos "ilha", sendo mais 
fulcro e centro de referência. E, 

nesta situação, ser mais 
acolhedora... das coisas e das 
gentes deste dito "interior". 

Isto, que muito bem poderia 
ser tema para outra crônica..., 
valendo embora para a 
experiência sócio-política de 
todo o estado, reflete-se no 
espaço universitário. E assim 
sendo, iio 

caso. vem ao caso...) 
Seguem as anotações 
Extensão não deveria ser 

entendida - nem apenas nem 
mesmo princiiialmente - como 
um processo de (sic) 
democratização do ensino... Nem 
também no sentido de levá-lo (o 
ensino, como modo de 
comunicar o conhecimento 
organizado, acadêmico...) à 
comunidade não acadêmica. 
Nem igualmente como 

propiciar a "participação da 
comunidade na vida 
universitária" 

Sem prejuízo, no entanto, 
dessas orientações, a indicada 
"relação ensino/extensão" não 
se daria apenas nem 
principalmente naquelas 
situações e/ou momentos. Mas 
sim. e a rigor, a partir do 
momento em que - através do 
ensino (que o seja...) fora da 
universidade mas por ela 
cuidado ou induzido/orientado; 
e/ou de atividades de pesquisa, 
que seja ou não do ti| x» | x^squisa- 
ação - a universidade, por seus 
recursos humanos para tanto 
colocados (professores, 
técnicos, alunos ...) possa 
efetivamente contribuir para 
a discursada "transformação 
da sociedade". 

m 
Gapi. 

Sistema TucauuA de Comuuleação 
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0 Jornal Capital recebe noticiários das agências Estado e Voz da América 
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A Peste que 

Ameaça o Mundo 

Os termômetros confirmam que o 

mundo está ardendo em febre, 

vítima de um "doença" 

1 7" 

por EDUARDO GALENO 

lírvclador o sucesso dc 
um livro nos F.slados Unidos 
que diz, com todas as letras, 
o que muitos pensam mas 
não sc atrevem a manifestar 
em voz aliai: dois cientistas 
proclamam sem papas na 
língua que os negros e os 
pobres tém um coeficiente 
intelectual iiicvilalmcnte 
menor que os brancos c os 
ricos- por motivos gcnéticos- 
e, portanto, é um total 
desperd ício empregar 
dinheiro na sua edueação e 
assistência social. 

O livro, The Bell curve, 
não acrescenta nada que 
valha a pena à vasta 
bibliografia do racismo, mas 
sua enorme repercussão 
indica que está dizendo o que 
muita gente quer escutar. lí 
o que de verdade importa é 
que sua mensagem coincide 
com a bíblia da economia de 
mercado: do ponto de vista da 
relgiào do dinheiro, a pobreza 
não é resultado da injustiça, 
mas o castigo que a 
ineficiência merece. 

Para fundamentar esta 
tese, sergem ideólogos 
fornecendo a grande 
desculpa para um sistema 
que está cm guerra com os 
pobres porque é incapaz de 
combater a pobreza: os 
pobres não são burros por 
herança genética. 

A pobreza é tão 
"natural"como a democracia 
racial que mantém os negros 
abaixo dos brancos. A 
desigualdade social ficaria, 
assim, consagrada pela 
legitimação biológica: a 
divisão da sociedade em 
classes faz parte da ordem 
nalurafdas coisas. 

lista, certamente, não é a 
promeira vez que os testes 
de Q.J (coeficiente 
intelectual) servem de 
matéria-prima para justificar 
o racismo, apesar do 
duvidoso valor destas 

medições que tratam as 
pessoas como se fossem 
números. 

Em The bell curv, os 
professores Richard 
Ilernslein e Charles 
Murray não fazem mais do 
que confirmar que Alfred 
Binet tinha motivos para 
desconfiar da sua própria 
invenção Em fins do 
século passado, Binei havia 
criado em Paris o primeiro 
leste de coeficiente 
inteleelual, com o louvevel 1 
próposito de indentificar as 
crianças que precisavam de 
mais ajuda dos professores 
nas escolas. Mas foi o 
primeiro a preceber que 
tratava-se de um 
instrumento imperfeito", 
segundo ele mesmo 
poderia medir a inteligência 
ou servir para desqualificar 
alguém. 

O próprio Binei havia 
sofrido na pele esse tipo de 
problema, ao ser 
subestimado por seus 
professores, quando ainda 
era estudante, como 
ocorreu com Winstou 
Churchill, Albert Einstcin e 
muitas outras crianças com 
uma aprendizagem lenta, 
que recebiam de seus 
professores frases 
estimulantes como:"Você 
nunca vai chegar a lugar 
nenhum". 

O teste, que pode ter 
uma certa utilidade em 
determinado momento e 
lugar, obviamente pode não 
servir para nada em .outro 
momento, e lugar. As 
primeiras aplicações do 
teste Binct nos portos dc 
Nova Iorque - por onde 
entrava a maioria dos 
estrangeiros que se radicou 
na América no início do 
século- mostraram mais de 
80% dos imigrantes judeus, 
húngaros, italianos e russos 
eram débeis mentais. 

^0) Plontõo Hospitolci/- 

Planfao de emergência dos 

hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

14/01/96 

ospital das Clínicas 

Plantão de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

14/01/96 

Hospital Santa Jzabel 
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Volta de Salvador divide opiniõer 

Entre as muitas favoráveis, há quem concorde com a retomada do poder por Salvador Almeidí 

& 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, governadora! 
Excelência, («u não perdi a 

conta: hoje, dia 14 de janeiro, 
completa-se o total exato de 
!)79 dias de seu governo. H o 
povo de Imperatriz, e de toda 
a Região Tocanlina, continua 
querendo saber onde está o 
"Maranhão Feliz" prometido 
pela senhora. Aliás, 
governadora Roseana Sarney, 
que Maranhão é aquele que 
aparece nos quatro canais de 
televisão, mostrando um 
Maranhão Feliz, cujas 
respostas para a pergunta "0 
que há de novo no Maranhão" 
são as mais variadas. 
Governadora, o povo lá 
cansado de ser enganado. É 
por isso que eu digo sempre: 
"Viva a Democracia!" 

Nota à Imprensa 
A junta Governativa que 

está administrando o Sindicato 
dos I rabalhadores em 
I ransportes Rodoviários de 
Imperatriz, o dos motoristas, 
emitiu notaá imprensa, com o 
objetivo de prestar 
esclarecimentos sobre a 
ocupação da sede da entidade. 
Segundo a nota, aocu|)açào da 
sede do Sindicato, registrada 
a partir da Zero Mora de 
sábado, dia 6, foi pacífica e 
aconteceu ao término do 
mandato da Diretoria 
presidida pelo senhor 
Francisco Brito da Silva, que, 
subalternamente. sem o aval 

jda categoria, havia fabricado 
um outro estatuto, que 
garantia sua permanência atê 
dezembro de 14)98. 

Nota à Imprensa II 
Ainda segundo a nota 

divulgada à imprensa local, a 
maioria dos trabalhadores 
filiados direta ou 
indiretamente no Sindicato 
não queria e não quer a 
prorrogação do mandato da 
administração Brito, 
justamente porque ela nunca 
atendeu aos interesses dos 
trabalhadores, procurando 
sempre a defesa dos iwtrões. 
Por ter trilhado sua gestão em 
sentido contrário aos anseios 
da categoria, fazendo 

"administração pêlega", ou 
seja, de traição aos próprios 
associados, nos. 
trabalhadores em 
transportes* rodoviários de 
Imperatriz, resolvemos 
afastar Francisco Brito, 
como Ioda a Diretoria ora 
vigente do Sindicato. 

Nota à Imprensa III 
Logo após a aludida 

ocupação, prossegue a nota, 
uma Assembléia Geral e 
Extraordinária empossou a 
Junta Governativa, que está 
presidindo este Sindicato por 
um [KTÍodo de até 90 dias. 
Os objetivos do movimento 
que culminou na derrubada 
de Brito e seus auxiliares, 
são tornar este Sindicato 
forte a favor dos interesses 
da categoria, lutando 
explicitamente pelos 
trabalhadores nele 
associados; torná-lo livre do 
jogo dos patrões, moralizá-lo. 

Nota à Imprensa IV 
Para fechar, a nota afirma 

que a Junta Governativa vai 
gerir a Presidência do 
Sindicato até as eleições |)ara 
Presidente e fazer auditoria 
nas contas da Entidade. Se 
comprovarmos a 
malversação dos recursos 
deste Sindicato pela ex- 
Diretoria, dá 
prosseguimento, vamos 
perpetrar na Justiça ações 
que visem o ressarcimento 
à Entidade e a punição dos 
responsáveis. Não 
alimentamos nenhum 
sentimento revanchista à 
Diretoria passada, mas não 
podemos ignorar os 
prejuízos que a 
administração Brito 
ocasionou em nosso seio. 
Por estes motivos, avaliados 
por nós como justos, que 
resolvemos tomar em 
nossas mãos os nossos 
destinos. "Enquanto um 
Sindicato for livre não 
haverá trabalhador 
explorado", conclui a nota, 
assinada pelo Coordenador 
Substituto, João Alves de 
Sousa. 

GASTROCÜNICA 

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

Video Endoscopia 

Esôfago Gastro Duodenoscopia 

Colonoscopia 

Retossigmoidoscopia 
Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestivo 

Colo-Proctologia 
Cirurgia Vídeo-Laparoscópica 

Colangiopancreatografia 
Endoscópica 

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

Fax (098) 721-7248 ■ Imperatrii-MA . 

A |K)ssibilidade do prefeito- 
afastado de Imperatriz, 
Salvador Rodrigues de 
Almeida, voltar ao comando do' 
Poder Executivo munici|)al tem 
deixado a todos nós 
apreensivos. 

Pelo menos essas foram as 
declarações de moradores da 
cidade, ao serem questionados 
sobre o assunto, que tomou 
corpo com a articulação de 
analistas políticos locais. 

Informa-se, inclusive, que o 
prefeito-deposto estaria com o 
esboço completo de uma 
equipe de alto nível, o que lhe 
proporcionaria maior 
impressão na volta ao cargo. 

Para o trabalhador José 
Corrêa da Silva, que reside na 
rua Coriolano Milhomem, a 
volta do prefeito-deposto à 
chefia do Poder Executivo 
representaria um novo atraso. 

"A cidade está passando |x)r 
um novo processo", diz ele. "E 
é esse fato que me faz acreditar 
que não haveria clima |)ara a 
volta do prefeito-afastado 
Salvador Rodrigues". 

Assim como José Corrêa, 
outros populares foram 
ouvidos pela reportagem do 
Jornal Capital. Há até quem 
encontre como uma boa saída 
l>arao Município de Imperatriz. 

E o caso da dona-de-casa 
Euza Lopes Martins, que 
reside na rua Porto Franco, 
bairro Vila Cafeteira. "Eu não 
vejo o interventor fazer nada. 
Aqui mesmo tá (sic) um 
absurdo". 

Mas, ao contrário, o que 
dizem as lideranças políticas 

sobre o assunto? 0 vereador 
Carlinhos Amorim (PSDB) 
considera que lldoli Marques 
tem feito o que pode. 

"No nosso entendimento, a 
administração do interventor 
Ildon Marques deve ser 
avaliada de maneira positiva", 
afirmou o parlamentar, ao 
comentar o governo atual. 

Para ele, obras físicas de 
infraestrutura realmente 
deixaram de ser executadas 
nesse primeiro ano de 
intervenção. "Se bem que há 
outras obras, nós podemos vê- 
las". 

De acordo com Carlinhos 
Amorim, a grande obra do 
interventor estadual no 
Município está sendo o 
saneamento das finanças 
públicas e a moralização da 
administração. 

0 mesmo também foi dito 
pelo deputado federal 
Sebastião Madeira (PSDB- 
MA). Ele vai concorrer ao 
cargo de prefeito da cidade, na 
eleição de 3 de outubro deste 
ano. 

Para Madeira, só há um 
concerto para Imperatriz. "E 
esse concerto é não |)ermitindo 
que eles voltem a comandar os 
destinos de nossa cidade", 
expressou o deputado tucano. 

O parlamentar federal 
continua achando que ainda há 
jeito para a cidade. "Eu 
continuo dizendo esse slogam, 
mas o remédio correto quem 
dá é você. votando em alguém 
que não tenha compromisso e 
que não tenha vínculo com 
essas forças do atraso". 

m 
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Salvador Rodrigues, prefeito-afastado de Imperatriz 

O vereador Joel Costa 
(PRP), líder do governo 
Marques na Câmara, também 
não vê essa possibilidade da 
volta de Salvador, no momento 
atual, e nem mesmo do 
deputado Davi Alves Silva. Ele 
comunga do pensamento de 
que Imperatriz mudou, e seu 
povo também. 

Em pronunciamento à 
imprensa, após seu retorno de 
São Luís, onde teve sua 
permanência por mais trinta 
dias confirmada à frente dos 
destinos da Prefeitura 
Municipal, o próprio Ildon 
Marques procurou sensibilizar 
ã população local. 

Disse que até a imprensa 
poderia ajudar no surgimento 
de uma nova consciência; a de 
que o importante não é, 
essencialmente, a existência de 

obras infraestruturais, mas sim 
escolas dignas, e com 
professores respeitados e 
valorizados, para os nossos 
filhos. 

"Você tem que analisar o que 
é mais importante: se é a sua 
rua estar asfaltada, enquanto 
seu filho não tem uma escola 
digna nem o professor dessa 
criança tem" o devido respeito; 
ou se é o contrário — eu 
entendo que o futuro da criança 
é o mais imporante". 

0 estudante da rede 
municipal de ensino, Arlandes 
Ferreira, residente na rua 
jjresidente Collor de Mello, na 
Vila João Castelo, concorda com 
o interventor. "Acho que a volta 
de Salvador representa o 
retorno de uma outra 
consciência", afirmou o 
estudante. 

Encontro do PV acontece hoje 

P 
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Será realizado hoje, dia 14, 
o encontro do Partido Verde 
(PV). 0 evento acontece na 
sede do partido, situada na 
avenida Bernardo Sayão, 7()h, 
liara onde devem se deslocar 
a partir das 8 horas filiados e 
simpatizantes. 

Além de discutir a 
participação da legenda no 
processo de sucessão 
municipal deste ano, outros 
assuntos estarão na pauta de 
discussões. 0 presidente da 
Comissão Provisória na cidade 

é o advogado e ex-vereador 
Aroaldo Santos. 

Ele confirmou que há duas 
hipóteses em estudo pelo 
partido: o lançamento de 
candidaturas próprias, 
inclusive a prefeito; e a 
possibilidade de coligação com 
o PT e PDT, no sentido de 
também compor a Frente Ética 
de oposição popular, em 
Imperatriz. 

"Aquilo o que for decidido 
no encontro deste domingo 
pela maioria do partido, será 

comunicado à comunidade 
imperatrizense", disse 
Membros do PT e P1 1 
deverão participar do encontro 
de hoje, que tende a ser 
bastante concorrido. 

Outra discussão no 
encontro de hoje, conforme 
conseguiu apurar a 
reportagem, é a montagem de 
um projeto de governo para 
Imperatriz. As propostas 
incluem a defesa do meio- 
ambiente, meta principal dos 
Verdes. 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SEI DA REGIÃO, 

TRABALHAMOS COM COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luis Domingues, n0 1206 fone 72M077 

Vendo 

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

Alugo 

* 1 apartamento no Edifício Granviüe 

* 1 casa na rua Projetada B, Nova Imperatriz 

* 1 casa com galpão, próprio para garagem ou 

oficina 

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

asfalto 

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

ao lado do viaduto 

Tratar com Geraldo Fone: 723-1306 OBS: Favor ligar somente os interessados 
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Fumbeart elege nova diretoria 

A eleição aconteceu em assembléia convocada para discutir a formação da chapa 

Linha 

Direta m 

■•vi 

por JOSE FILHO 

Governo 
Um amigo íntimo do 

deputado federal Davi Alves 
Silva disse ontem a tarde, que 
"Davi não será candidato à 
prefeito de Imperatriz. Ele tem 
outros planos, mais altos e 
mais ousados. Davi está se 
preparando |)ara ser candidato 
ao Governo do Estado, à 
sucessão de Roseana Sarney. 
Uma candidatura a prefeito 
poderia diminuir o im|)acto de 
seus projetos." 

Silêncio 
Na verdade, Davi Alves 

Silva tem guardado silêncio 
absoluto quando o assunto é 
sucessão municipal, inclusive 
saindo pela tangente ao 
afirmar que "ainda não é hora 
para discutir esse assunto". 

Apoio 
Para analistas políticos, "o 

caminho a ser seguido pelo 
deputado Davi será mesmo o 
de apoiar Eiquene à sucessão 
municipal, com o 
compromisso de tê-lo ao seu 
lado na campanha 
governamental, o que não 
deixa de ser uma jogada 
inteligente." 

Liqüidação 
Passada a euforia de fim de 

ano, o comércio de Imperatriz 
está reagindo de forma 
acelerada. Comerciantes 
efetuam verdadeiras 
liqüidações de estoque, 
atraindo o consumidor em 
melhores condições ale 
mesmo do natal. Os descontos 
atingem índices nunca 
imaginados: alguns setores 
chcgama oferecer até 50% 
(cinqüenta por cento). 

Recessão 
Enquanto isso, a 

construção civil está sofrendo 
a sua maior e pior crise de 
todos os tempos. O setor está 
praticamente parado e o 
número de desempregado 
assusta. Se não houver uma 
política adequada para a 
construção civil nos próximos 
meses, sem dúvida alguma 
que o setor vai entrar em 
colápso. 

Telefones 
A Telecomunicações do 

Maranhão S/ A. - Telma -, deve 
abrir inscrição nos próximos 

dias, para venda de telefones, 
através de um novo plano de 
expansão. O número de linhas 
disponíveis ainda não foi 
divulgado, sabendo-se apenas, 
que o financiamento será de 4 
meses e o custo final será de 
R$ 1.100,(X) (hum mil e cem 
reais). 

Atravessadores 
Alguns gêneros 

alimentícios em Imperatriz, 
notada m ente 
hortifrutigranjeiros, estão 
atingindo altas muito acima do 
índice inflacionário. Üs 
atravessadores do mercado 
não perderam tempo em 
"culpar" o período da chuvoso 
como responsável [telas altas, 
quando na verdade a 
responsabilidade deveria ficar 
com um verdadeiro "cartel" 
dos produtos e que atua na 
área do Mercadinho da 
Benedito Leite. 

Inacreditável 
Apesar de toda a 

movimentação política 
registrada em Imiteratriz nos 
últimos dias, especialmente 
quando é questionada a 
sucessão municipal, o eleitor 
propriamente dito, o homem 
anônimo que trabalha e 
constrói a cidade, continua 
completamente indiferente a 
essa questão. A preocupação 
parece existir ajtenas entre os 
políticos e segmentos por eles 
orientados. * 

Propaganda 
Antes do Governo Federal 

mandar colocar no ar nas 
emissoras de rádio e televisão, 
a propaganda do Sistema 
I ínico de Saúde - SUS - deveria 
mandar a sua "equipe de 
técnicos" fazer uma visita ao 
Nordeste, principalmente ao 
Maranhão e Imperatriz, [jara 
descobrir que a propaganda é 
enganosa, que tudo que vai 
para o ar não jiassa de uma 
grande mentira. 

Para meditação 
"Amarás, jmms, o Senhor teu 

Deus, de todo o teu coração, 
de toda a tua alma, de todo o 
teu entendimento e de toda a 
tua força. Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. 
Não há outro mandamento 
maior do que este". (Mc 12- 
30,31) 
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José Pereira foi reconduzido à presodêncLi por mais um ano 

Presidentes de várias 
associações de bairros 
participaram de uma 
assembléia realizada domingo 
passado, quando seria 
discutida a formação das 
chapas que concorreriam a 
eleição para presidente da 

Federação das Uniões de 
Moradores de Bairros e 
Entidades Afins -El 'MBEART 

Após a abertura da 
Assembléia Geral feita pelo 
presidente José Pereira da 
Silva, quando ele relatou a 
necessidade de ser 

apresentado um ou mais 
candidato para concorrer as 
eleição no próximo dia 20, 
todos os 100 líderes 
comunitários presentes foram 
unânemes em indicar o nome 
do atual presidente para 
continuar os trabalhos 
iniciados e governar a 
entidade por mais um ano. 

José Pereira foi 
reconduzido à presidência por 
aclamação e na próxima 
reunião, dia 20, será apenas 
homologado seu nome como 
presidente eleito. 

Esta éa primeira vez, desde 
a sua criação, que a entidade 
elege um presidente por 
aclamação e não por votação. 
Para José Pereira esta foi uma 
grande surpresa, já que ele 
esperabva uma eleição 
concorrida. 

A proposta apresentada 
pelo presidente José Pereira 
versava sobre a apresentação 
de chapas que pudessem 
concorrer de maneira be.m 

democrática, mas os líderes 
comunitários resolveram, em 
comum acordo com o 
Conselho Fiscal, levar a 

"proposta a plenário, da 
prorrogação do mandato da 
atual diretoria. 

"Tudo o que aconteceu foi 
reconhecimento pelo trabalho 
que a nossa diretoria 
desenvolveu ao longo dos 12 
meses de mandanto que 
exercemos. Não queria 
continuar presidenyte, porque 
lemos pessoas capacitadas 
para desenvolverem um 
excelenete trabalho à frente da 
entidade, mas já que fiu 
aclamado pelas liderasnças 
para comandar os destinos da 
FUMBEART por mais um 
ano, farei o possível para 
continuar merecendo a 
confiança em mim depositada 
por essas mais de KM) pessoas 
que realmente espelham a 
lide rança que exercem junto 
as suas comunidades", 
finalizou José Pereira. 

Opinião 

BR-010 causa prejuísos à população 

por JOSE FILHO 
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Uma vítima fatal, prejuízos 
materiais incalculáveis, risco 
permanente de novos acidentes 
e uma fila interminável de 
veículos constituem o quadro 
em que se encontra a Rodovia 
Belém-Brasília, a BR -010, 
depois de vários 
desmoramentos em suas 
costas. 

Produtos perecíveis 
aumentam osm prejuízos, 
enquanto que o bloqueio da 
mais importante de 

interligação do sul com o 
Norte-Nordeste, [lassando pelo 
Centro-Oeste. deixam isolados 
importantes centros 
consumidores expotadores de 
produtos, principalmente 
Belém, capital do Pará, e 
Manaus, capital do Amazonas. 

Além disso, toda a região 
Sul paraense e maranhense, 
que dependem da Belém- 
Brasília, como Dom Elizeu, 
Marabá , Rondou do Pará, 
Paragominas, Açailándia. Santa 

Luzia e Santa Inês, caminhos 
obrigatórios para São Luís, 
capital do Maranhão, podem 
enfrentar uma crise até mesmo 
de abastecimento, naoa|XMiasde 
gêneros alimentícios, mas 
princil lalmente de combustíveis. 

Enquanto isso. a residência 
do DNER em Imperatriz, 
responsável pela manuntenção 
desse trecho das BR-010, 
continua de braços cruzados 
esperando que aconteça algum 
"milagre [Milíticojiara solucionar 
o problema, mesmo sabendo 
que empreiteiras do setor 
mantém escapamenlos e 
escritórios na cidade. 

A nível de serviços prestados 
[iclo órgão federal resixmsável. 
apenas a Polícia Rodoviária (em 
intensificado a fiscalização |»ara 
impedir que outros acidentes 
aconteçam, muito embora a 
maior responsabilidade seja da 
própria residência do DNER. 

que por náo ter inicialiva ot. 
competência para resolver o 
problema, se limita a afirmar 
que "não dispõe de recursos 
para locar máquinas e 
equipamentos indispensáveis à 
liberação da BR". 

Enquanto o orgào espera 
que haja uma "sensibilidade"do 
governo para correr em seu 
auxílio, as previsões de novas 
fortes chuvas na região podem 
agravar ainda mais a situação, 
pois ainda existe o risco de 
novos deslizamentos de terra, 
princi| lalemenle no setor mais 
atingido. que e nas 
proximidades do Barra Grande. 
Por outro lado. motoristas 
asseguram que a lavadeira 
Vermelha, nas proximidades é 
Açailándia, oferece um risco 
ainda maior, pois "já existem 
sinais evidentes que as encostas 
da BR podem ceder a qualquer 
momento." 

S\nion'\2i& a 

Rádio (Sapifal 

AM, 950 Kk^ 

iO mil waJT s de 

poferveia 

Produtos Químicos Ltda 

Rua Benedito Leite, 1757 - 
Mercadinho CEP 65903- 

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

Temos completa linha de: 

* Produtos químicos para tratamento de água $n geral, \liscinas, 
torre de refrigeração, caldeiras e etc. 

* Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, 
escadas, luminárias, peneiras, escovas e etc. 

* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária " 
KIBüNÀ", breu, solução de bateria, 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: 
* Cbiugranulado (bakle 10 kg) R$ fihÜU-àvistacJuchequep/ 8dias 
* Algicida manutenção (01 It) R$ 3,80 - à vista 
* Barrilha (kg) R$0,90-avista , 
* Sulfato de Alumínio (kg) R$ 0.90 - a vista 

* 

\ TucaniTs Produções, 

A melhor produção de aúdío e vídeo 

da Resíão Tocantína 

► 

!► 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

É hora de andar! 

das fruías 
KxisU mais de uma razau para v.ur cmlicr i- sr lambuzar (Ir frulas. Klas sau dcliriusas 

nuli divas, vrrsatris. quasr nau rnKurdam c ainda sr Iransfonnam rm rficirntrs cusmrliros 
caseiros. Quer ver so/ Kscolha a sna favoria e deslrnl.e! 

Fímora 
(>1 cal em KKIiv; lista fruta silvestre de sabor ácido doce contem varias vitamibas. mas destaca-se 

poi uma Imw quantidade de potássio. Pode ser consumida ao natural, na forma de doces sucos » 
Kdeias. lem açao d.ur. l.ca ( digestiva, alem de s,, -. ir eomo adstriiiRenle finando usada na pele. m 

Banana 

n„Srffur,e'1V,X,8'nArn1Ptu<'mUK,Kta|^ta®talemlW)KA^aU™a»t»valW nutr ilivo. ontem vitaminas A, B. C e E, potássio, ferro, fósforo e cálcio. Como é rica em açúcares 
deve ser consumida com moderação nas dietas de ematf-e.cimento. Só para se ter uma idéia, duas 
nana nas-maça eqüivalem, em calorias, a pouco mais de duas porções do doce dietélico da fruta. 

Csuu 
,i ralrm J}r l^ula (Ir rl,ma tropical, doer r suculrnUi, tem altít ronrrntraçàu do vilamiha 

C eiH mg rm (Kl g). O suco pre^ ad» rum sua pul|ia r diurrliru r ralmrnlc. Traz runsigu a 
(■br,usa castaulm. aUaiuriUr ralunra (TO cal rm UKIg), mas r|ur, drpuis ,lr turrada r uma ulima 

vitaminas B r (. Nau r su: a mfusau da polpa pude S(r um "sanl.n niKsliu" para srus |k-s. 

?Imeixa 
Brca: l«7 cal rm 100 g; vrrmrlha frrsra: 54 cal rm 100 R. Kxistr vários tipos, mas a srra 

((r sabor aduriradu) r a vrrmrlha (Irvrmrntr árida) são as mais runhrridas. Rira rm pró 
vitamina A e açúcares, a ameixa também possui substancias que. aplicadas sobre a pele, têm 
podei adstringente e emolienle. 

Abacate 
l(i7 ral rm KKI g. F uma das frutas mais ricas rm prutinas r vitaminas, rum destaque para 

A . as do complexos B Srus olrC.s, quando usados na forma dr rosmrliros, são importantes 
contra o ressecamento da pele do cabelo. 

Amêndoa 

fnnklhí.tm11()"(K 11 'fT";'' rm ',mlrai1" <™ l*» quantidade nessa fruta. Mas não r so. Fia tambm 1c m pi ot.na e bastante gordura. Ou seja, é altamente calórica. 0 s(>u óleo pode ser 

!rxHrútrlrxlolimUr.<'llnl'' "'Sm'"tk" |,ara iK'U' S<Ta- na f"rl™ ^ a an,rndoa r um 

Abacaxi 

mW^vK."10 K J' "'d"""'"'»!.- dr vitaminas A r t , além dr rálrio, Irn-o, robrr r , ag ,< s o. o, ser d.grst.vo r d,urrl.ro, o abacaxi < indicado nas dietas dr rmag.rcimrnK, 
I sado d,retamente na prlr. r rxrlrnlr no Iratamrulo da olrosidadr 

Laranja 

o srlírrinado I^aàrrrokn^f'' ™"llrri',,aS ílr vitamina C'a ultimamente perdeu 
. 1 1 <),ai 11,11,10,1,ais «'"centrada. 0 seu suco deve ser consumido imediatamente 

Limão 
2'S Cal K' Essa rica f""k- vila'"iba C <■ cálcio (em efeitos parecidos com os da 

Antes de caminhar, 

alongue os músculos, 

No final, ande devagar, 

respirando fundo, 

por 5 minutos 

Para complementar a sua dieta, ajudar você a perder peso e ficar com tudo em cima liara usar 
qualquer biquíni anok' a receita, caminhar, lísse exercício ajuda a queimar gorduras (dá para 
gastai ate SOO calorias por hora!) e também a melhorar as formas das pernas e do bumbum 
Alem dessas vantagens, você nao precisa mudar sua rotina e pode caminhar a qualquer hora na 
rua . na praia, numa esteira rolante... e quase não há riscos de machucados (o impacto é 
baixíssimo). 1 

F ainda tem mais: o roraváo fira mais forte, a pressão tende a diminuir, os riscos de 
apaiecei em doenças cardíacas no futuro firam menores; a oxigenarão do organismo melhora 
principalmente no rrrebro, o que faz você se concentrar melhor em tudo. É   tudo isso que 
a caminhada   « r orna ot,ma abada no seu programa para entrar em forma antes do verão. 
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Além da alimentação, o exercício físico é excencial para manter a boa forma 

lai anja; e depuraiivo e favorece a digestão. Pode ser usado em sucos, batidas, doces e sorvetes, 
ou ainda como tempero de carnes e saladas. 

riTamão 
b(S cal em 100 g. Alem de várias vitaminas, o mamão possui uma enzima chamada papaína 

que gaiantc boa digestão das proteínas e das gorduras. Como cosmético caseiro, a polpa da 
truta deixa a pele mais macia. 

maçã 
Verde: bl calem 100 g, vermelha: b.» cal em 100 g. Tanto a verde como a vermelha contêm 

vitaminas B J. B2 e A, além de fósforo e potássio. A maçã ajuda na digestão e combate a anemia. 
Sua polpa pode ser consumida crua ou na forma de geléias e compotas. A casca não deve ser 
dispensada, já que lem muitas fibras. 0 chá da casca também é um excelente calmente e 
diurético. 

Coco 
()b7 cal em 100 g. Óleos, sais minerais, açúcares, proteínas, potássio, fósforo e vitaminas são 

os principais nutrientes desse fruto. Sua polpa pode ser transformada em um hidratante eficaz 
contra o ressecamento dos joelhos e cotovelos. Já a sua água é um reconhecido repositor de 
sais minerais, agindo também como nulrilivo nos tratamentos de beleza. Experimente lavar o 
rosto com ela e note a diferença. 

manga 

7"' caI ^ S E uma fruta que contém potássio e vitaminas A e C. Na cozinha, a manga se 
revela um excelente acompanhamento para pratos doces e salgados. 

morango 
.59 cal em 100 g. Nao e vermelho por acaso. Além de vitamina C, o morango também é rico 

em ácidos orgânicos. Estas propriedades, que têm o poder de ativar a circulação do sangue 
aplicadas sobre a pele, proporcionam uma cor mais viva, mais saudável. Experimente amassar 
meia xícara de morangos frescos com meia xícara de iogurte natural e aplicar no rosto 0 
resultado e tao bom quanto fazer desta fruta a atração principal da sobremesa. 

Programa Rádio Festa. Apresentação 

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

Rádio Capital AM, 

950 khz: uma onda no ar 
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Valor da carteia R$ 5,00 

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

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

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

Postos de venda 

Supermercados 

Supermercado Sousa 

Supermercado Lívia 

Supermercado Laranjeira 

Supermercado São Vicente 

Supermercado Real II 

Supermercado Variedades 

Porão I, II e II 

O 

1 
li 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 

oras 

DipÃo 

Pao dA Terra 

PAINÍfiCAdoRA DuIaR 

PANificAdoRA N. SRA. dE FATÍMA 

PAINÍfiCAdoRA IqUATUENSE 

DROGARIAS 1 

TCI - 

Transportes 

CoIetívo 

■ 
% 

V 

Drobaria Fábio Júnior 

Drogãd Center ' 

Drogaria Realfarma 

Drogaria Econômica j 

Farmácia Bom Jesus 

^ Flora Medicinal 

WR MucIanças 

EIetrôníca TeU Ouemte 

HoteI São Luís 

Voz do dESMANTElo 

■<S/ 

^fiçailândia 

Jornal Capital 

O Boticário 

Rádio Clube FM 

TV Cidade 

Motoca 

Afaáx CoaJ&í C Mofa Peçai 

Ihomem pAdURy 

♦ 

o* 

4WO 

LL 

Lanchonetes 

Kodegius Lanches e Alvorada Lanches 

Mercearias 

Mercearia Raie, Casa Rodrigues e Casa Rosa 



Soraia Luíza 

conta as 

noviòaòes òa 

socieòaòe 

açailandense 

na coluna 

Socieòaòe em 

Expressão 

Página 2B 

Especial 

Confira 

qual é a 

capital da 

Aids 

Página 4B 

2^ 

ito 

Jornal 
j  

Capital 

Marketing 

VeJa como 

qASlhAR váríos 

PRÊMÍOS 

COMpRANdo A 

carteIa do 

BiNqÃo do 

CoMOR FaRÍAS 

Página 3B 

Especial 

0 HIV \é 

tomou 

conta de 

uma cidade 

de Santa 

Catarina 

Página 4B 

fmperatiz, (MA), 14 de janeiro de 1996. Encarte especial do Jornal Capital. Consulte o editor para publicação (mesmo que parcial) de matérias deste caderno 

Queime a Ponte que Acabou de Atravessar 

por MASAHARU TANIGUCHI 

Queime a ponte que 
acabou de 

atravessar é uma das 
grandes máximas que 
consta nas "Palavras de 
sabedoria. Caro leitor, após 
você tomar a decisão de 
realizar alguma coisa, é 
necessário seguir sempre 
em frente, com a firme 
convicção de que vencerá 
infalivelmen te. Ninguém 
poderá exteriorizar 
plenamente a sua força , 
sem ao iniciar o 
empreendimento, deixar 
preparado um caminho 
para retroceder quando se 
deparar com algum 
obstáculo. 

Quando J lio César 
desembarcou na costa 
britânica com o seu 
exército, ele mandou 
queimar todos os seus 
navios - navios esses que 
tinham prestado um 
grande seviço 

transportando o seu exército 
até o estreito de Dover e que. 
ho caso de derrota, seriam 
indispensáveis para a retirada. 

Quando compreendemos 
que "não há outra saída, a não 
ser marchar para frente ", 
conseguimos exteriorizar uma 
capacidade bem maior do que 
a demostrada em 
circunstâncias normais. 
Portanto, compreender que 
"não há outro caminho a não 
ser seguir em frente", é um 
meio de fazer exteriorizar a 
força da vida infinita que 
existe em nós."Vencerei 
infalivelmenle, onde quer que 
eu vá"- aquele que inicia 
q u al q u er e m pr ee n d i m e n t o 
coift essa determinação, 
alcançará in-falivelmente a 
vitória. Pssa determinação é 
indispensável, mas ela não 
poderá nascer dentro de nós 
quando existir um caminho 
para retroceder. Por isso. as 
pessoas que não tem 

autodeterminação precisam 
queimar a ponte que acabaram 
de atravessar. (Em inglês se 
diz: "Burn your bridge behind 
you"). Uma vez queimada a 
ponte, não se pode voltar atrás, 
por mais que se queira. A 
nica alternativa que resta é 
seguir em frente. 

"Não há outro meio a não 
ser seguir em frente!" - essa 
situação nos torna mais fortes, 
pois só um nico movimento 
possível, no caso, será para 
frente, e nunca para trás. De 
fato, quando"queimamos a 
ponte que acabamos de 
atravessar", teremos tudo de 
que necessitamos à nossa 
disposição. 

Um bom professor de 
natação leva o aluno à parte 
mais funda da piscina e solta 
suas mãos. Isso porque ele 
sabe que, se o aluno continuar 
indefinidamente na parte rasa, 
onde poderá ficar de pé 
sempre que se cansar ou sentir 

receio, o progresso será muito 
lento. Ao ser levado à parte 
funda e sem ter onde e em que 
se apoiar, o aluno tem de nadar, 
senão se afogará. É nesse 
momento que ele aprende, de 
fato, a flutuar, porque não pode 
deixar de exterioHzar toda a 
sua força. E, quando o homem 
exterioriza plenamente a sua 
força, ele passa a receber a 
força infinita proveniente da 
Grande Vida do Universo. 
Encerra uma grande verdade 
a seguinte frase de Samuel 
Smiles (jornalista, biógrafo e 
reformador social, nascido na 
Escórcia); "Deus ajuda a quem 
ajuda a si próprio". 

Caro leitor, empenhe toda a 
sua força naquilo que deseja 
realizar! Desse modo, você 
conseguirá exteriorizar cada 
vez mais a sua força 
infinita.Eeliz daquele que, 
olhando para o passado, 
consegue afirmar 
honestamente; "Eu empenhei 

toda a minha força !". Trata- 
se de uma pessoa abençoada 
por Deus e que recebe a força 
necessária da fonte de força 
inesgotável, designada Deus. 
Caro leitor, empenhe, pois, 
toda a força naquilo que fizer. 
Mesmo que se sinta exausto, 
não se deixe vencer. Não 
menospreze a si mesmo. Não 
se considere fraco. Você 
cer tamente está enganando a 
si mesmo, quando, sentindo- 
se exausto, pensa não ter 
mais força para se mover. 
Suponha que nesse monento, 
ocorra um incêndio no prédio 
onde você se encontra, e as 
chamas comecem a envolver 
os aposentos em que você 
está. Suponha que o fogo 
esteja se aproximando 
rapidamente, e falte pouco 
para atingir suas roupas. Será 
que, ainda assim, você 
permaneceria imóvel, dizendo 
que está exausto? Será que 
você ficaria parado, deixando- 

se atingir pelas chamas? Se 
está cansado a ponto de não 
conseguir se mover, mesmo 
nessa circunstâcia, então 
deve ter empenhado, 
realmente, toda a sua força. 
Mas, contrário, você ainda 
não empenhou toda a sua 
força. 

Somente quando 
exteriorizar plenamente a 
sua força, o homem passa a 
receber o novo suprimento 
do depósito da força infinita 
denominada Deus. Antes 
disso, o homem faz uso 
apenas de sua limitada força 
humana armazenada em seu 
corpo. Portanto, caro leitor, 
exteriorize plena e 
totalmente a sua força. 
Somente assim você passará 
a receber a força infinita. Não 
se julgue fraco. Não se apóie 
em forças externas . Não 
fique preparando o caminho 
para recuar, administre a 
possibilidade de falhar. 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

05:30 - O Despertar da Fé 
06:30-0 Despertar da Fé 

Dical 
07:00- Santa Missa em 

Seu Ixir 
08:00 - Desafio do Galo 
09:00 - Domingo Alegre 
12:00- Carro Comando 
13:00- Gospel Line 
14:00- Campeonato 

Alemão 
16:00 - Programa de 

Espera 
16:30 - Campeonato 

Italiano 
18:30 - ParRer Eewis 
19:00 - Caçador de 

Fortunas 
20:00 - Cine Record 

Especial 
22:00- Picket Fences 
23:00- Comando Noturno 
00:00- Santo Culto em 

Seu Ixir 

Assine você 

também o 

nosso Jornal 

Capital e 

fique por 

dentro das 

notícias de 

nossa 

cidade e 

região. 

TV CRC 

Canal 4 

BAN D 

6:30 - Ixical 

08:00-Pesca e CIA 
09:00 - D,cal 
10:00 - C.L.Cam. Shell 

10:30 - Show do Esporte 

20:00 - Cinema das Oito 

22:00 - Jornal de 

Domingo 
22:30 - Por Acaso 

23:30- Vídeo Clube 

■■■■■■■■■■■■a 

criatura: 

um dos; 

programas ; 

da nossa? 

TV Capital: 

que leva' 

até você 

palavra de: 

Deus, que; 

é o nosso- 

criador: 

apresentado; 

pelo padre ■ 

RAIMUNDO! 

PINTO.: 

■ 
■ 

a- 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

06:45 

07:15 
07:30 
08:00 
09:00 
09:15 
11:00 
11:55 
12:00 

12:25 
12:30 
13:00 
13:35 

13:40 

14:00 
19:25 
19:30 

20:00 

20:30 

20:35 

21:40 
21:45 

23:45 
00:00 

02:00 

- Programa 
Eduicativo 

- Home Shopping 
- Patrine 
- Sessão Animada 
- Mesa Redonda 
- Dudalegria 
- Grupo Imagem 
- Feras do Carnaval 
- Manchete 

Esportiva 
- Boletim Olímpico 
- Edição da Tarde 
- Solbrain 
* Esquentando os 

tamborins 
- Mundo dos 

Esportes 
- A Grande Jogada 
- heras do Carnaval 
- Imperatriz em 

Manchete 
- Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
- Esquentando os 

tamborins 
- Jornal da 

Manchete 
- Boletim Olímpico 
- Sábado de 
Gala.Filme: Sinais 
Vitais 

- Home Shopping 
- Comando da 

Madrugada 
- Tribo Gospel 

FAÇA A PARTE 

DE NOSSO 

SISTEMA 

CAPITAL 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

Não forneceu programação 

j Rádio ! 

! Capital 

1 AM a 

1 

| sua 

S rádio 

! do Í 
> I 

momento 1 
I 

embanque 

nessa 

onda 

1 com os 1 

seu 

Iprcgiamasj 

TV DI£usora 

Ganal7 

SBT 

06:38 - 

06:10- 

06:30 - 

07:30 - 

08:00 - 

10:00- 

10:30 - 

11:00- 

22:30 - 

00:15- 

Palavra Viva 

Educativo 

Telesisan 

Siga Bem 

Caminhoneiro 

bingào da Sorte 

Bumpy é Demais 
Escolinha do 

Gol ias 

Abertura do 

Programa Silvio 

Santos 

Sessão das Dez. 

Filme: Blue 

Tiger, a Marce 

da Vingança 

SBT Esporte 

Cidade 

Agora um 

programa 

que 

debate 

todos os 

tipos de 

temas 

q u e s e 

relacionam 

com você 

TV CNT 

Canal 23 

CNT/GAZETA 

Não forneceu programação 

CON^ 

tínue 

mancJancIo 

SUAS 

CARTAS 

pARA A 

NOSSA 

recIação. 

Suas 

cartínIhas 

siqNifiCAM 

MUÍTO 

PARA A 

CÍdAdE 

dE 

llVipERATRÍZj 
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Sociedade em 

Expressão 

■mmm 

por SORAYA LUIZA 

ê 

Casamento de Mérines e Silvano Bongiovanni 

A coluna abre espaço hoje, para mostrar a bela cerimônia de casamento de Merines e Silvano Bongiovanni. A família 
Falqueto, de Marilândia-ES, reuniu-se aos amigos de Açailándia, na bela cerimônia de sua filha Merines, a mais autêntica 
lith society do listado. 

amoi 
gnt 

mães de noivas sabem ter. . t , r 

Estava simplesmente linda Mérines!! entre colunas cobertas de dores, que davam ao ambiente um tom cmematogi alico 
de cenas românticas de cinema. A noiva era a estrela. O diretor desse momento pleno de beleza, foi Silvano Bongiovanni, 
que resumiu com as palavras de São Tomé de Aquino; "A esposa deve ser amada, pois está unida a seu esposo formando um 
só espírito"... 

mm 
■<■■■ 

■«: 

A bela Merines se destaca entre o vigor das flores, pela beleza 
estampada no semblante e no requinte do belo vestido O beijo se/a o compromisso por todn a eternidade 

■'m- 
:■ 

I 

11 

ii - Um dose de muitas felicidades, no grande dia 

Felizes, os noivos pousam com os padrinhos, Pedrina e Marcos 
Tin to ri (superintendente da Gusa do Nordeste/SA. Açailándia) 

•Xv? . :* 

M 
w. 

Atentos, 
os noivos 
Mérine e 
Silvano 

Bongiovanni 
ouvem o 
sermão 

do padre 

mm 

: ? ■S3frsi 
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Mérines e Silvano Bongiovanni ladeados pelos irmãos 
Falqueto. Joel, Idalete, Sônia e Leila 

Os pais dos noivos, o vovô José Camargo, Jacyr 
Bongiovanni e Dorelina, Egnêz e Elio Falqueto. A 

de duas tradicionais famílias união 

% 

% 

Curtas & Boas 

As boas deste dominical rola: 

No restaurante Sabor Mineiro, com 

uma suculenta feijoada, regada a muito 

pagode, com o grupo Língua de 1 rapo. 

Com certeza será um dominical delicioso. 

A Cikel, por sua vez, sediará o I Festbem 

de Açailándia. que já começa a 
movimentar a moçada, que estarão 

marcando presença na quadra da Cikel 

para saborear um chopp geladissimo, a 

partir das lOhOO. 

E o Gigantão promove mais uma 
domingueira Verão Vivo, com prêmios e 

os ritmos mais eloqüentes da temporada. 

Uma boa para as gatinhas. 0 tão 

cobiçado "partidão" aqui da city, Antonio 

(cirurgião dentista) está de coração livre. 

0 gato rompeu o noivado com a morenaça. 

Circulou sexta-feira, na Sucursal deste 

diário, o Diretor de Jornalismo do Sistema 

Tucanu's de Comunicação, Frederico 

Luiz. Ele testou o nosso fax-modem, que 

a partir da próxima semana interliga a 
nossa Sucursal com Imperatriz. 

Armazém Paraíba 

'Deseja aos efientes e amigos 'fetiz Ano Jjovo 

6 AN 7^ 
£ 

co 
O 

> o. 

Posto Santo 

Marta 

Posto de Serviços e Palmeiras Ltda 

mm+m 
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C APITALia 

carm 

Ay A 
1 

Cond. de Ar CÔNSUL 

7.500 BTLTs, Mod. AF- 07 M 

R$ 590,oo à vista ou 

entrada de R$ 119,oo + 

R$ 76 ,00 por mês 

A-V 

PAGAMENT 

STEREO SYSTEM CCE 

D.DECK, C/ RACK Mod. SS 6880 

R$ 199,oo à vista ou 

entrada de R$ 39,oo + 

R$ 26 ,00 por mês 

FOGÃO KENT 

2 Bocas 

R$ 15,oo à vista ou 

entrada de R$ 3,oo + 

R$ 2,00 por mês 

Liqüidificador FAET 

00 

V 

OFERTA ESPECIAL 

SEM CONCORRÊNCIA 

lond. de Ar CÔNSUL 

10.000 6X11*5, Mod. CF-10 M 

R$ 669,00 à vista ou 

entrada de R$ 139,oo + 

R$ 86 ,00 por mês 

1 

Ui 'r' 
^ y-n Ün»» 

/M 

Máq. SINGER 

" cilita C/eabinete, Mod. 3143 

' r$ 335 ,oo'à vista ou 

entrada de R$ 67,oo + 

R$ 44 ,00 por mês 

FOGÃO ATLANTA 

4 Bocas Mod. E^MALTEC 8431 
R$ 15 O,oo à vista ou 

entrada de R$ 32,oo + 

R$ 21,00 por mês 

TV PHILCO 

14"pol, C/Controie PC 1444 

R$ 339,00 à vista ou 

entrada de R$69,oo + 

R$ 44 ,00 por mês 

TV PHILCO 

14"pol. S/Controle PC 1443 

R$ 299,oo à vista ou 

entrada de R$ 59,oo + 

R$ 39 ,00 por mês 

TV TOSHIBA 

20"pol; C/ Controle, 2070 E 

R$ 399,oo à vista ou 

entrada de R$ 79,oo + 

R$ 52 ,00 por mês 

VÍDEO TOSHIBAl 

C/ CONT, 4 Cab. Mod. VCRX 470 
R$ 445,oo à vista ou- 

entrada de R$ 89,oo + 

R$ 58 ,00 por mês 

Estante de Aço 

PANDIN, 6 Prateleiras, 

EDPLISA 

R$ 39,00 

à vista ou 

entrada de 

R$ 9,oo + 

R$ 5,00 

por mês 

Mod. 215 

R$ 39, 

à vista ou 

entrada de 

R$ 9^00 + 

R$ 5,00 

por mês 

teu 

FERRO ARNO 
Automático, Mod. FC 

R$ 18,oo à vista ou 

entrada de R$ 4,oo + 

'RS 2,50 por mês 

Ventilador FAET 

30 cm, Mod. 1048 

R$ 36,00 à vista ou 

entrada de R$ 8,oo + 

$ 5,00 por mê 

TU 

DO 

PAR 

CE 

LA 

DO 

REFRIGERADOR 

CÔNSUL 

275 LITROS 

Mod. RC 28D 

r$ 479,oo 

à vista ou 

entrada de 

R$ 99,oo + 

R$ 62 ,00 por mês 

J 

r 

TU 

DO 

r-i -rr* - * 

mm 

nr* 

ê * '4. 

Jl 

■ 

l 

ís 

Ventilador MALLORY 

30 cm, Luxo 

R$ 39,oo à vista ou 

entrada de R$ 9,oo + 

R$ 5,00 por mês 

—1 £..J Í1 

mSÊÊ 

PAR 

T120 VI» 

Niiim 

Ventilador SINGER 

COLUNA, SF 16 

R$ 89,oo à vista ou 

entrada de R$ 19,oo + 

R$ 11 ,50 por mês 

Fita de Vídeo 

PHILIPS 

T120, 

R$ 3,00 

à vista 

Carnaval de ofertas 

sem concorrência, só na 

Ofertas válidas somente até o dia 20/01/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m. C.M.P Arte; Nilson Mamada 

e 

r 

Promove de verdade... E logico! 
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A 

Itajaí ultrapassa Santos como a cidade brasileira com maior índice de infecção por HIV 

Itajaí é uma cidade 
tranqüila e com bom padrão 
de vida no litoral de Santa 
Catarina. Construída numa 
paisagem de aquarela, tem 
praia de água transparente 
e morros que fazem a 
delícia dos praticantes de 
vôo livre. As ruas são limpas 
c a renda per capita, de 4300 
dólares, e é o dobro da 
média nacional. O índice de 
repetência escolar é um dos 
menores do país, abaixo de 
10%. Mas as estatísticas de 
saúde mostram que a cidade 
vive uma tragédia 
subterrânea. Em 1993, Itajaí 
superou Santos, com os 
maiores índices de contágio 
por Aids no país. Naquele 
ano, quando o porto paulista 
registrava 76 novos casos 
para cada grupo de 100 000 
habitantes, Itajaí 
contabilizou 85.9. No ano 
seguinte, o coeficiente de 
Santos foi 61 e o de Itajaí, 

76.5. Desde o início de 1995, 
a cidade catarinense 
registrou 74 novos casos - 
ou 96, se contabilizados os 
dos vilarejos vizinhos. 

"E uma calamidade. Isto 
aqui é como o interior de 
São paulo, só que pior", 
infectologista Luiz Escada, 
da Secretaria Estadual de 
Saúde de Santa Catarina. A 
semelhança está no cenário 
da epidemia. Ela tem 
crescido rapidamente em 
cidades ricas, com menos 
de 500 000 habitantes, 
grande população jovem e 
intenso tráfico de cocaína. 
Entre os trintas municípios 
com maior índice de 
contágio estão apenas treze 
capitais - os restantes são 
cidades como São José do 
Rio Preto, Bauru, Ribeirão 
Preto e Socoraba. A 
moldura não cabe apenas 
em Itajaí, mas em boa parte 
do Estado de Santa 

Catarina. Enquato a média 
nacional é de 52.4 casos 
para 100 000 habitantes, o 
badalado Balneário 
Camboriú, paraíso dos 
turistas argentinos, tem um 
coeficiente de contaminação 
de 233.42 - pior que o de São 
Paulo. A Capital. 
Florianópolis, registra 159 
casos por 100 000 
habitantes. E a pacata 
cidadezinha de Navegantes, 
que se d ia um aeroporto 
regional, tem um índice de 
97,4. 

O caso de Itajaí é o mais 
assustador. Com menos de 
120 000 moradores, tem 464 
infectados - metade do 
número de aidéticos do 
Japão, pais com população 
1000 vezes maior, e quase o 
dobro do de Cuba, que tem 
11 milhões de habitantes . A 
maioris das vitimas tem 
entre 20 e 35 anos (96,5%) e 
adquire a doença 

compartilhando agulhas e 
seringas ao consumir 
drogas injetáveis (76,4a). 
"Já atende mais de 300 
dependentes de droga 
intravenosa, daqui e de 
cidades próximas. Só dois 
não estavam com o HIV, dis 
o pastor presbiteriano Lênio 
Cabral, diretor de um 
centro de recuperação de 
viciados em Itajaí. "Aqui, 
quem não pegou Aids por 
injeções pegou através de 
sexo com drogados", 
resume a diretora do 
programa municipal de 
controle de Aids, Ivene 
Lúcia Moreno. 

Doença dos Gays 
A dona de casa S.J. (os 

entrevistados portadores do 
IIIV pediram para não ser 
identificados), 34 anos, não 
sabia que se enquadrava 
numa dessas categorias. 
Depois de se divorciar, liá 

oito anos, ela teve um coso 
com um rapaz que se picava 
com cocaína. "Na época, 
diziam que Aids era uma 
doença dos gays. Não se 
falava em droga. Não usei 
camisinha porque jamais 
imaginei que ele fosse 
portador", lembra. 0 caso 
durou menos de um ano. 
Depois disso, ela teve um 
único namorado. No ano 
passado, surpreendeu-se 
com erupções de 
herpeszpster nas costas. 
Fez o exame e descobriu 
que estava com Aids. Hoje, 
ela lê cada linha de jornal, 
na expectativa de novos 
tratamentos para a doença. 
"Estou ansiosa para que. 
chegue aqui aquela 
combinação de AZ 1 com 
DDI". diz, citando a fórmula 
testada por médicos 
ingleses para retardar a 
multiplicaçãodo HIV. 

Numa cidade que tem 

apenas dois cinemas e 
pouquíssimas opções de 
lazer, os jovens gastam o 
tempo livre e as mesadas 
nos bares espalhados pela 
orla. 0 tédio e a 
proximidade do porto 
encurtam o caminho para as 
drogas. "Pó aqui é barato, 
você compra 
"baque" (papelote com 
cacaína suficiente para uma 
injeção) por 5 reais", afirma 
Juliano Gabriel, 20 anos, 
que se livrou da 
contaminação devido a uma 
modalidade particular de 
vício. "Escapei porque 
fumava crack em vez de me 
picar", explicava, dois meses 
depois de sair de uma clínica 
de tratamento de 
dependentes em Curitiba. Um 
amigo seu, internado como 
ele. fugiu de lá na semana 
passada. " Tenho um monte de 
conhecidos contaminados. E 
de assustar, diz. 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Justiça 
e paz 

A tainpanlia da 
ralrrmdad»' ano Um 

como lema. Justiça c Paz. 
Feito (h1 encomenda para 
Imperatriz. Mais dias, menos 
dias, e vencemos a cruzada 
contra a injustiça e a 
violência 

Viva a 
arte 

A 
A 

planejamento da Secretaria da 
infra-estrutura do Fstado do 
Maranhão, dirigida por José 
Reyualdo Tavares. 

Meio 
milheiro 

Os tijolos são contados por 
milheiros. Os candidatos a 
vereador de Imperatriz 
também. Pelo menos, SOO 
pessoas estarão candidatando- 
se para uma das 19 vagas da 
casa de Dorgival Pinheiro de 
Sousa. A média é de 2(),'< 
candidatos para uma vaga. 
Vestibular em llavard, Vale, 
Manchester e no Mack é 
fichinha perto da disputa em 
Imperatriz 

,l)e sorte, e de 
competência, que nem so de 
violência e injustiças vive a 
cidade. Atores, autores, 
artistas plásticos e 
intelectuais. salvam 
Imperatriz do caos. A arte 
sobrevive. Como de sempre, 
e resiste ãs tentativas de 
assassinar a alma do 
município. 

Abraço a 
Açailàndia 

Fstive anteontem na 
Cidade do Ferro. A boa 
companhia de Soraya I.uiza e 
Railda da TV Cidade. Além é 
claro, do amigo-mor. Orlando 
Meneses. Parodiando a 
propaganda do (lelol, não 
basta editar, tem que 
participar. 

Sinfra 
manda livro 

O Sistema Tucaiufs de 
Comunicação recebeu 
relatório de obras e 

Cavalo 
de Aço 

Salvador 
retorna? 

Depois do dia 20. leremos 
duas batalhas. A disputa pela 
administração municipal. F a 
disputa para que Salvador 
Rodrigues não volte a 
prefeitura, porque neste caso. 
a governadora eslava com a 
eleição perdida em Imperatriz. 
Mas eu queria só ver, o grupo 
Sarney com discursso de 
oposição na cidade. Da ultima 
vez. deu quem estava na 
Prefeitura. Leia-se Renato 
Moreira venceu Zenira 
Fiquene. 

Sebastião 
Madeira 

Passa o tempo, os dias, e 
Sebastião Madeira consolida 
sua candidatura a prefeito. 
Mais do que isso, joga para 
ganhar. Com o PSDB 
consolidado e sem brigas 
internas. Com o apoio do 
PMDB c do PSB. a parada é 
quase barbada. Claro, que não 
se pode desconsiderar as 
artimanhas, artilardes e 
artinoites do LI Rei do 
Maranhão. 

Vereador 
Forte 

Ondas Curtas 

UMNOvnU Ml-O. Intraduzivel, o voto do rfritor nos candidatos da governadora 
Roseana. 

Brasília!, e os dois livros? 

0 menino do Otair, arrebenta na Jovem Pam. Lm Sampa. 

Salvador Rodrigues nasceu em Minas («erais? 

Que tal convidar o Coronel José Portugal | .ara a secretaria de A^VoAdicias 
Koi ele quem acabou com as brigas entre os soldados do Excreto (50 Bis) r as I oheas. 
Militar e Civil. 

No dia que o Bacnri receber saneamento básico vai haver uma festa. 0 primeiro a 
comemorar e o tesouro nacional 

Em nome da arte 

A História de Um Poeta da Vida 
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Quando será que o nosso 
empresariado vai investir forte 
no futebol profissional? F Bom 
lembrar (pie um time forte 
ajuda a melhorar a imagem da 
cidade no Lslado e alcança 
repercussão nacional. Bem 
que um pool de empresas 
poderia iniciar o processo de 
articulação para reativar o' 
Imperatriz. L também o 
queridíssimo Tocantins. Com 
dois times de peso, ficaria mais 
fácil conseguir o título inédito 
liara a cidade. O de campeão 
estadual de futebol 
profissional. 

. ' # 

0 médico André Paulino, 
definitivamente, estrutura com 
força total, suá candidatura a 
vereador. Peemedebista. 
Paulino quer uma aliança de 
sua sigla com o PSDB de 
Sebastião Madeira. André 
quer formar a chapa dos 
sonhos, com a dupla, Madeira 
e lldon. 

por 

Não importa a cor. a raça, 
de onde a pessoa veio ou foi 
criada. T odos na vida tem uma 
chance e é importante 
aproveitá-la. Humberto de 
Jesus dos Santos, 20 anos, 
agarrou a sua com unhas e 
dentes. Lie foi menino de rua 
e se tornou poeta e ator, 
particiiiando do filme Cdobal 
Vouth (Menino Global), a ser 
lançado 'este ano. em 
comemoração do 
cinqüentenário da 
Organização das Nações 
1 'nidas. Humberto representa 
não só o Brasil mas também a 
América latina, liara mostrar 
ao mundo os problemas 
enfrentados pelos meninos 
carentes lios países latino- 
americanos. 

Tudo começou quando o 
jovem linha 12 anos. Morava 

x na cidade de Deus, em 
Jacarepaguá (Zona Norte do 
Rio), com sua mãe, que 
trabalhava lavando e passando 
roupa, e mais seis irmãos. 
Cursava a T série do Io grau, 
quando se juntou a um grupo 
de rapazes do colégio, para 
roubar alimentos de 
supermercados. Nem ele e 
nem seus amigos tinham 
necessidade de furtar, pois não 
(lassavam fome, mas também 
não tinham condição de ficar 

ELIZABETH VON ZUBEN 

comprando "guloseimas . 
Assim, como numa brincadeira 
de criança- furtar doces- ele se 
iniciou na vida de roubo. 

Só que aos poucos o que era 
uma suposta brincadeira se 
transformou em um perigo liara 
a sociedade. Lie e seus 
companheiros passaram a 
assaltar pessoas distraídas nas 
ruas. praias e ônibus, 
1 irinciiialmente as que ilassavam 
pela Barra da 1 ijuca (Zona 
Oeste) e Copacabana (Zona 
Sul). Já nào eram doces, mas 
relógios, depois bicicletas e 
mobiletes. "Lu queria me dar 
bem na vida e achava que esse 
era o caminho certo, lira uma 
ilusão. D ma vez, roubei uma 
mobilete, fiquei com ela um 
tempo e depois a vendi para 
comprar roupas no shopping , 
fala «i ex-menino de rua. 

Rapidamente, se envolveu 
com drogas, não voltava mais 
liara casa e jiarou de estudar. 
"Lu ia todo dia de manhã para a 
escola. Saía ao meio-dia e ficava 
direto roubando. Chegava a 
virar a noite. Depois jiassei a me 
dedicar ao roubo também na 
parte da manhã, porque o 
dinheiro para o tóxico não dava. 
Aí liarei de estudar", conta. 

Num assalto na Barra da 
Tijuca, Humberto e seus 

amigos foram capturados jnir 
policiais e levados para antiga 
Fundação Nacional do Bem- 
Lstar do Menor (Funabem), 
atual Centro Brasileiro da 
Infância e do Adolescência 
(CBLA), em Quintino (Zona 
Norte), onde ficaram 
recolhidos por apenas três 
dias. 

Depois foi mandado para 
outras casas que cuidavam de 
menores entre elas o Instituto 
Padre Severiano, onde 
começou a escrever o que na 
época nem sabia que se 
chamava poesia, afirma. 
Depois de muito tempo (já 
com 18 anos) teve que deixar 
o lugar que, por muito tempo 
d abrigou. Hoje o ex-menino 
de rua conseguiu publicai- o 
livro Babilônia, que reúne 48 
poesias de sua autoria. 
Humberto trabalha no 
gabinete do deputado 
estadual Paulo Mello, 
também ex-menino de rua 
como assessor-técnico- 
parlamemtar da Assembléia 
legislativa do Rio de Janeiro. 
Cursa hoje a 6° série do P 
grau e freqüenta um curso de 
inglês, pois também 
conseguiu uma bolsa de 
estudos. Vive numa casa na 
Penha que ele mesmo 
construiu. 

VALE TRANSPORTE 

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

i e empregadores. , J ^ 
1 Presente no Imposto de Renda. 0 nosso Departamento de Vendas esta a disoosigao dos 

i senhores empresários que desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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A Questão Ambiental e a Esquerda 

A questão verde, no 
Brasil, configura o 

transplante de uma agenda 
internacional, numa 
metabolização inconclusa. 
Mais que isso: será o Estado, 
sob pressão externa, que lhe 
dará o impulso definitivo ao 
organizar, progressivamente, 
um domínio institucional 
(órgãos, normas, recursos). 

Na Europa e nos Estados 
Unidos, em que pese a 
simultaneidade, o movimento 
ecológico é, inicialmente, 
nacional e, ao se estruturar e 
ganhar expressão, induz à 
transformação do Estado, 
num movimento que leva este 
último à produção de aparatos 
regulai ó rios 
progressivamente 
sofisticados e eficientes. 

Este movimento 
rapidamente se planetariza, 
dado que os desajustes 
ambientais correspondem, 
precisamente, ao estágio 
avançado de globalização do 
capital. E, mais detidamente, 
a um modelo de produção e 
de consumo insustentável. 

Ao "chegar" até nós, a 
questão verde terá, portanto, 
dupla determinação: uma 
conformação ou pauta 
previamente estruturada, 
quanto aos seus temas e 
prioridades, e sob a forma de 
pressão geopolítica e 
diplomática. 

Este percurso explicará, 
em parte, o potencial e as 
debilidades do movimento 
ambiental no Brasil, bem 
como as assimetrias entre seu 
apelo e a expressão política 
que irá alcançar. 

Em resumo, a questão 
ambiental possui bom apelo 
no âmbito social, porém, é 
frágil no político. Dentre 
outros fatores, isto se credita 
à/ao: 

1. Estrutura e às origens 
das entidades ambientais. As 
ONGs e seu movimento 
recusam-se à representação 
de terceiros, desconfiam dos 
partidos políticos e, mais 
amplamente, da esfera 
política. Noutros termos: 
resistem à política, por 
considerá-la restritiva ao 
caráter utópico do 
ambientalismo. 

2. Territorização das 
demandas. A organização do 
movimento e das entidades 
parte e se fixa sobre espaços 
ou problemas delimitados 
especialmente. São as redes 
de articulação por biomas, o 
que irá dificultar uma unidade 
e uma estratégia comum 
globais. 

3. Recusa à huroera tiza ção. 
Talvez o mais importante dos 
fatores a considerar, pois o 
movimento ambientalista, 
ONGs à frente, reluta em 
abrir mão das relações 

por RAUL JUNGMANNA 

interpessoais, informais c 
fraternas pela 
impessoalização, 
formalização e hierarquização 
que acompanham a 
inexorável burocratização dos 
movimentos e entidades 
quando ingressam na política. 

4. Minimalismo. A pauta 
ambiental, no Brasil, se 
orienta, dominantemente para 
questões ecológicas, stricto 
sensu. Os temas conexos à 
reprodução do sistema, como 
política econômica, 
organização do Estado, 
distribuição de renda etc. são 
tangenciados. Donde uma 
intervenção de forte apelo 
emocional, localizada, porém 
periférica ou marginal ao 
estilo de crescimento e 
desenvolvimento e à inserção 
internacional do País. 

A fragilidade do Partido 
Verde é decorrência, em 
parte, desses fatores. Afinal, 
se a agenda ambiental 
carrega no seu nome a noção 
do futuro, de ética 
intergeracional. a maioria da 
população sequer tem 
garantido o presente em 
termos de satisfação de suas 
necessidades básicas. 

Logo, a questão ambiental, 
de per si, dificilmente 
mobilizará a sociedade em 
seu conjunto, mas sim os 
estratos médios,' a mídia e as 
ONGs que mantém um 
movimento "espetacular" com 
o Estado. 

0 dilema da criação de um 
amplo movimento ecológico- 
popular teria que ser 
enfrentado, pagando um certo 
preço pela burocratização, 
portanto a estruturação de 
partidos de fato, e pela 
consideração de problemas 
outros, dominantes no 
cotidiano da população, por 
um lado; e da lógica de 
reprodução do sistema, pelo 
outro. 

No que toca aos partidos 
de esquerda, as enormes 
potencialidades da questão 
ambiental não são 
convenientemente 
exploradas, em particular as 
decorrentes de uma aliança 
com as igrejas. Isto se dá por 
dois motivos básicos; a 
atribuição de um peso ou 
prioridade marginal ao tema, 
face às preocupações 
clássicas do ideário socialista 
e à baixa rentabilidade 
eleitoral da questão, e as 
dificuldades de com ela lidar 
em articulação com outras 
bandeiras, a exemplo do 
crescimento, desenvolvimento 
ou distribuição de renda, e as 
contradições daí decorrentes, 

A dimensão do erro em 
que incorre a esquerda 
tradicional pode ser 
aquilatado em dois níveis. 
Enormes espaços, a exemplo 
da Amazônia, são 

incompatíveis com o 
paradigma de 
desenvolvimento vigente, 
possuindo um "destino" 
ambiental. De fato, não há 
como transplantar a lógica 
urbana e industrializante do 
Sul/Sudeste para as regiões 
Norte, Centro-Oeste e mesmo 
Nordeste, a não ser de modo 
restrito. Eis aí um limite ás 
agendas clássicas e uma 
excelente oportunidade. 

C o m piem e ntar mente, 
sendo a esquerda, 
h i s to rica m ente, 
internacionalizante, não há 
como desconhecer o potencial 
da questão meio ambiente na 
constituição de uma sociedade 
civil mundial, sonho e alvo dos 
partidos de esquerda, há mais 
de um século. 

A compalibilização das 
potencialidades da questão 
ambiental com sua expressão 
passa por três alternativas, no 
nosso entender; 

1. A reestruturação do 
Partido Verde e do movimento 
ambientalista, em duas 
direções. Primeiro, a 
disposição de i)agar o preço da 
organização burocrática, ainda 
que "escorada" num máximo 
de flexibilidade, autonomia e 
descentralização. Segundo, a 
produção de um forte nexo 
entre a questão ambiental e os 
problemas mais gerais e 
Urgentes do cotidiano das 
populações. 

2. A revisão de agenda e 
práticas dos partidos 
tradicionais da esquerda. Isso 
implicaria, dentre outras 
medidas, trazer a ecologia 
para o centro programático, 
para o cerne mesmo da 
estratégia desses partidos, 
além de uma maior abertura, 
inclusive informal, para a 
participação e 
desenvolvimento de laços 
consistentes com o movimento 
ambiental. 

3. A fusão dos aparatos, 
gerando uma "terceira via", 
que, justamente, realizasse as 
tarefas propostas para as 
partes, não mais 
isoladamente, porém de modo 
conjunto. 

A produção de um amplo 
movimento ecológico e 
popular, além de suas óbvias 
potencialidades, 
representaria uma resposta 
nacional de esquerda à 
"metabolização" (algo 
caricata da agenda 
internacional): o 
ordenamento de um modelo 
de desenvolvimento 
alternativo e viável para as 
nossas condições e uma 
extraordinária fecundação da 
causa do socialismo no País. 

Vale à pena tentar. 

Raul Jungmann é 
presidente do Ibama. 

Toxoplasmose Ocular 

por 

A toxoplasmose é a causa 
mais comum de uveíte 
posterior e corresponde 
aproximadamente a cinqüenta 
por cento de todos os casos. 
E causada pelo toxoplasma 
gondi, um parasita 
intracelular que reside no 
epitélio intestinal do gato, seu 
hospedeiro final. A infecçào é 
adquirida pela ingestão de 
alimentos crus ou mal 
cuzidps. 

A maioria das lesões 
oculares se adquire na forma 
congênita, a partir da mãe que 
desenvolve a infecção durante 
a gravidez, mormente nos 
primeiros três meses. Apenas 
cerca de um por cento dos 
pacientes que adquire 
toxoplasmose na vida adulta 
desenvolve lesões oculares. 
Os tecidos cerebral e ocular 
do feto são partieularmente 
sensíveis ã infecção. Os 
recém-nascidos afetados 
apresentam cicatrizes 
retinianas brancacentas 
entremeadas por áreas 
escuras e se localizam 

LEVI TORRES MADEIRA 

preferencialmente no polo prognóstico visual é péssimo. 
posterior (região macular) o 
que justifica a baixa acentuada 
da visão no olho 
comprometido. Quando a 
infecção é bilateral a criança 
fica portadora de visão 
subnormal. Quando fazemos o 
diagnóstico na fase aguda, 
verificamos a presença de foco 
de retinocoroidite necrotizante, 
de limites imprecisos, branco- 
amarelada e levemente 
saliente. 

0 diagnóstico se faz através 
do exame oftalmológico 
(vemos claramente as lesões 
pela fundoscopia) e pela 
presença de anticorpos 
antiloxoplasma no soro. IgM 
positiva sugere toxoplasmose 
congênita. Enquanto IgG é 
diagnóstico de infecção 
recorrente ou crônica. 

O tratamento e feito à base 
de sulfadiazina. pirimetamina e 
corticôide. Na gestante usa-se 
espiramicina. A duração do 
tratamento leva de 4 a () 
semanas. Mesmo com o 
tratamento correto o 

E comum em nossa região 
os casos de toxoplasmose 
ocular e sugerimos às futuras 
mamães que evitem contatos 
com gatos e ingiram carne 
e outros alimentos bem 
cozidos. Façam pré-natal 
(incluindo sorologia para 
toxoplasmose). Com estes 
simples cuidados você já 
estará cuidando para que 
seu futuro bebê tenha uma 
visão saudável. 

Qualquer pessoa que 
enxergue bem e, de repente, 
passe a sentir visão turva, 
embaraçada, deve procurar 
imediatamente um 
oflalmologista para um 
exame oftalmológico 
completo. Quando mais 
cedo forem diagnosticadas 
as doenças oculares, 
maiores serão as chances de 
cura. 

Dr. Levi To rres 
Madeira é oflalmologista 
e membro titular do 
Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia. 

Otacílio e sua Mulher Maria-Santa 

por VIEGAS 

Otacílio morava com sua 
mulher Maria-Santa, ali prás 
bandas de Marabá do Pará. 

E para homenageá-la, 
como prova de estima e amor. 
mandou-a com todo o 
coração, passar umas férias 
justas e merecidas no final do 
ano passado, com seus 
familiares, num país das 
maravilhas, chamado "cidade 
de Imperatriz". 

F Maria-Santa lã se vem, 
arrumada, penteada — toda 
pronta, passar as festas de na- 
tal e fim-de-ano com seus 
parentes aqui na grande 
Imperosa. Para rever 
parentes e amigos, matar 

saudades e, naturalmente, se 
ver livre daquele chato, seu 
marido... ainda que por alguns 
dias... 

Logo na Imperosa esse 
passeio heimü! 

Dez dias... quinze dias... 
vinte dias e Otacílio lá no 
Marabá, sozinho, sem ao 
menos uma notieiazinha da 
mulher. Ela que na hora na 
partida, não disse nem 
"tchau"... 

Otacílio ficou desconfiado 
da demora da mulher e 
resolvei! vir atrás. Otacílio 
sabe que "se Maomé não vai a 
montanha, a montanha vai a 

Maomé". F foi justo o que 
ele fez: Veio na Imperosa, 
atrás da sua Maria-Santa. 

— Foi uma decepção; 
Otacílio encontrou sua 
Maria-Santa nos braços de 
outro, numa boa, curtindo 
um amor legal, tudo livre e 
liberado, tudo a que tinha 
direito. F. mais: dando uma 
de sendeira, dizendo que 
estava separada do maridào 
e portanto: livre para voar. 

Bandeira-2 registrou a 
bronca do marido traído... 

Clemente Viegas é 
advogado em Imperatriz- 
MA 

SINÜIGYIO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE 

RODOVIÁRIOS DE IMPERATRIZ - MARANHÃO 

CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL 

Convocamos todos os^ sócios em dias com suas obrigações estalulãrias a 
participarem daASSEMBLÉIA GERALE EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia Ifi 
do corrente mês e ano, em primeira convocação as 18:00 horas, com a presença 
de 80% da categoria, em segunda convocação às 18:30 horas, com 2/3 (dois 

-terços) dos sócios presentes. A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA será realizada 
na Sede do Sindicato, na Rua 13 de maio. 1379, Nova Imperatriz, para tratar da 
MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO. 

O referido Edital estará afixado na Sede deste Sindicato. 

Imperatriz, 12 de janeiro de 1.996 

JOÃO 'T^xrc 
C C? T" A 

m 

Assista de segunda a sábado o programa 

Cidade Agora/ discutindo vários temas, e 

com a participação da unidade móvel 
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Gosipa bate recorde de produção 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Vai abrir mão 
0 anúncio foi feito esta 

semana pelo ministro da 
Previdência Social, Reinliold 
Stephanes. Hle confirmou 
aos líderes dos partidos 
aliados do governo na 
Câmara e ao presidente e ao 
relator da comissão especial 
da reforma previdênciária, 
Jair Soarvvese Kuler Ribeiro, 
que abre mão do limite de 
idade para as aposentadorias 
por tempo de serviço. Mas 
isso, segundo disse, desde 
que o benefício lenha 
contribuído por anos com 
a Previdência, se boje; ou !>0. 
se mulher. 

Boa 
sorte 

0 líder do PMDB no 
Senado, Jáder Barbalho, jã 
disse que todos somos filhos 
de Deus, mas que seu 
milionário colega Gilberto 
Miranda deve ser irmão do 
Todo Poderoso. Pouco antes 
do Natal, Miranda comprou, 
por !>() reais, o bilhete de rifa 
de um quadro, apenas para 
ser gentil com os integrantes 
de um coral que andou 
contando no Congresso. 
Ganhou. Recebeu o quadro 
esta semana. Vale no mínimo 
:;.r»(K) reais. Para ele, é 
ninharia. (TC). 

Reforma 
ministerial 

O presidente da 
(Re p li b 1 i ca. Fer nan d o 
Henrique Cardoso, 
descartou a possibilidade de 
realizar reforma, mas 
admitiu que poderá mudar 
"um ou outro" integrante de 
sua equipe, embora isso 
também não esteja, no 
momento, nos seus [danos. 
F.le está satisfeito com o 
desempenho de sua equipe, 
mas, atendendo prontamente 
ã maior queixa encaminhada 
pelas bases do Governo 
através dos líderes, anunciou 
que na próxima reunião 
ministerial vai exigir que os 
ministros intensifiquem suas 
relações com o Congresso. 0 
fato, como se sabe. 
aconteceu durante café da 
manhã, quinta-feira, com os 
líderes dos partidos do 
Governo. F pra segurar! 

O 

Aumento 
é criticado 

ministro do 

Planejamento, José Serra, 
criticou duramente o 
reajuste salarial concedido 
em dezembro aos 
funcionários de nível médio 
do Senado, durante o 
encontro do presidente 
Feranando Henrique 
Cardoso com os senadores 
líderes dos partidos aliados. 
"Não lemos condições de 
pagar. O aumento é 
inconstitucional, não está na 
Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e nem no 
Orçamento". disse o 
ministro, para surpresa dos 
líderes do Governo no 
Senado, qne almoçavam no 
Palácio do Alvorada com o 
presidente. No mesmo 
encontro, o presidente 
também pressionou, 
fazendo um apelo para que 
os senadores aprovem o 
Sivam. 

Volta 
por cima 

Perplexos e 
constrangidos com a 
cobrança inesperada do 
ministro Serra, os líderes 
exigiram-se de qualquer 
responsabilidade pelo 
aumento dos funcionários e 
aconselharam o ministro a 
procurar o presidente do 
Senado, José Sarney 
(PMDB-AP). "Você tem que 
falar é com o Sarney", disse 
um deles, apoiado por 
outros. Não é fácil, não! 

Frases 
do encontro 

Algumas das frases ditas 
durante o café da manhã 
entre o presidente FIIC e os 
líderes aliados na Câmara: 
"— Falar em reforma 
ministerial agora cria 
instabilidade" (do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso, ao 
desmentir mudanças). "— O 
presidente é ótimo, mas o 
ministério é ruim" (do líder 
do PFL, Inocêncio Oliveira 
(PE), ao relatar o chororô 
de sua bancada contra os 
maus tratos dos ministros). 

Venda 
do Vale 

0 ministro do 
Panejamento, José Serra, se 
reunirá às 1():30 com o 
relator da Comissão 
Especial qne analisa a 
privatização do Vale, 
senador Ney Suassuna. 

A Cosipa bateu recorde 
de produção em 95, com 
3,740 milhões de toneladas 
de aço liquido. Segundo 
seu presidente, Marcus 
Jurandir de Araújo 
Tambasco, a empresa 
operou acima da 
capacidade nominal no 2o 

semestre na proporção de 
4 milhões de toneladas, 
para compensar a queda na 

produção do Io semestre, 
causada por problemas 
técnicos. Como esse esforço 
coincidiu com a queda de 
demanda interna, a empresa 
teve que concentrar as 
vendas no mercado externo. 
Os resultados ainda não 
foram fechados, mas o 
faturamento deve ficar em 
torno de US$ 1,2 bi. Até o 
terceiro trimestre, a 

empresa acumulava lucro de 
IJS$ 46,7 mi. Segundo 
Tambasco, a Cosipa vai 
contratar uma empresa de 
consultoria para definir o 
modelo de exploração 
comercial de seu terminal 
portuário em Santos. Ele 
afirma que há uma grande 
quantidade de empresas 
interessadas em locar o 
terminal, que registra uma 

ociosidade média de 20%. 
Na área de modernização 
de equipamentos, a 
empresa deve investir US$ 
160 mi em 96. A ampliação 
do ligotamento contínuo é 
um dos projetos a serem 
implantados. 0 empresário 
Cláudio Bardella disse que 
as empresas do setor estão 
sendo sondadas para a 
compra de equipamentos. 

Nabisco compra mais um laticínio, em SC 

? 

A Nabisco Holdings Corp. 
informou cm Farsippany 
(Nova Jersey - FDA) que 

adquiriu a Gumz Alimentos 
FA. Industria c Comércio, de 
Jaraguá do Sul (SC). 0 valor 
da transação não foi revelado. 
A Gumz atua no setor de 
laticínios, com a Marca 
Sanf Ana c lidera o mercado de 
leite achocolatado em Santa 
Catarina e Paraná. Fm 94, seu 
faturamento alcançou l!S$ 24 
mi. "A aquisição faz parte de 
nossa estratégia de negócios 
do Brasil, onde há muito 

tempo produzimos e 
vendemos produtos Leite 
Glória e agora os produtos 
Avaré, uma das líderes na 
Indústria brasileira de 
laticínios, adquirida no ano 
passado", disse o presidente 
da Nabisco, H. John 
Greeniaus, à agência Knight- 
Ridder. "As perspectivas de 
crescimento econômico da 
América 1 .atina, especialmente 
no Brasil, vão de encontro à 

estratégia de ex|)andir nossos 
negócios cm mercados com 
grande potencial de 
crescimento". A Nabisco é 
uma das indústrias líderes no 
mercado brasileiro de 
alimentos, incluindo, além de 
biscoitos Nabisco, produtos 
Royal, o Fermento 
Fleiscbmann e sucos 
Maguary. A Nabisco Holdings 
é controlada pela RJR Nabisco 
Roldings Gorp. que detém 80% 
do capital da primeira. 

Olacyr quer maior estímulo para a gricultura 

B» 

O empresário Olacyi' 

Francisco de Moraes disse 
que o País precisa ter políticas 
agrícolas mais estimulantes 
que permitam aumentar a 
produção. Ele acredita que as 
discussões1 sobre o assunto 
devem começar antes do 
plantio para evitar perda de 
tempo c reduções na 
produção, como ocorrera com 
safra 95/96. Isso ajudaria 
qualquer política econômica, 

além de combater a fome e a 
miséria de uma maneira mais 
eficiente", afirmou. Segundo 
ele, o que não [iode acontecer 
é a redução da área de plantio 
e perda de produtividade por 
parle do setor agrícola, como 
vem ocorrendo. Para Olacyr, 
haverá uma redução na 
produção por falta de acordos 
e de estímulos. Espero que, na 
safra 96/97, a soja volte a ter 

um aumento de produção 
significativo", acrescentou. 
Olacyr afirmou que durante 
muito tempo a faixa de 
produção de grãos foi de 50 
milhões de toneladas. "E 
preciso que agora se dê um 
novo impulso e o País chegue 
a uma podução de pelo menos 
100 milhões de toneladas", 
afirmou. 

O Brasileiro Segundo Ele Mesmo 

É um povo trabalhador, esforçado, sério, honesto, confiável, 

orgulhoso e otimista acerca do futuro do país 

por RICARDO GRIMBAUM 

Aquele que analisa 
superficialmente o Brasil pode 
pensar que o seu povo ainda 
se julgue meio malandro, 
folgado, cordial, feito ao jeitinho. 
Durante muitos anos essa foi a 
imagem atribuída ao brasileiro 
por aqueles que escreveram ou 
fizeram canções sobre ele. E 
também pelos que vinham 
passar férias no Rio de Janeiro, 
terra de Carmen Miranda e Zé 
Carioca. O próprio brasileiro, 
quando brinca a respeito dele 
mesmo, recorre a esses traços 
de caráter. Segundo outra 
mitologia, o brasileiro 
transformou-se num deprimido, 
envergonhado de seu país, na 
década de 80 e princípio dos 
anos 90. Isso sena resultado da 
pkr inflação de todos os tem[)os, 
dos períodos de recessão 
jrofúnda e do caos político que 
marcaram esses anos. 

Centenas de milhares de 
brasileiros perderam as 
esperanças de progredir aqui e 
foram procurar trabalho em 
outros países, sobretudo nos 

Estados Unidos, no Jajião e em 
Portugal. Nessa fase. sutgiti a 
piada de que a única saída 
para o Brasil era o aero|x)rlo. O 
humor nacional» que não 

amâ g aritít 
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andava bem, acaba de passar 
por uma mediação rigorosa e 
descobre-se que mudou. O 
Instituto de Pesquisas Vox Populi 
fez. em outubro, uma extensa 

investigação sobre como o 
brasileiro se enxerga atualmente 
(• como se vê o Brasil. 

Os resultados são 
surpreendentes. Aquele povo 
que um dia se considerou 
folgado e enalteceu e 
malandragem como uma de 
suas boas qualidades agora 
elegeu o trabalho e o esforço 
como suas características 
princi|)ais- Ele se acha mais 
esforçado e trabalhador do que 
o alemão, o japonês e o 
americano. Consid(Ta-se serio e 
digno de muita conliança. 
Todos sabem que não e fácil 
viver no Brasil e que os últimos 
tempos foram ásiieros. 

Mas, fotografado neste 
momento, o brasileiro também 
revela o otimismo do qual não 
se suspeitava. A maioria se 
orgulhava do país e acredita 
que ele vai se translormar-se 
numa grande potência. E um 
sonho antigo que não foi 
derrotado nem pelos políticos, 
empresários ou sindicalistas, 
apontados pela pesquisa 

como sendo gente d< ;:á 
qualidade! 

Os sindicalistas ficam em 
penúltimi lugar entre as 
categorias cuja 
confiabilidade foi avaliada 
pelos brasileiros durante a 
pesquisa. Os deputados ficam 
em último. 

O Vox Populi entrevistou 
2.000 [K-ssoas em 25 Estados. 
Idas foram selecionadas de 
acordo com critérios de 
idade, sexo e renda da 
família, de maneira e espelhar 
com exaltidào a sociedade 
brasileira. 

Respondem a 52 
perguntas sobre temas como 
sexo. raça, política, divórcio, 
pobreza, atitudes certas ou 
erradas da população. 

Os laços familiares estão-se 
fragmentando, ao passo que 
as pessoas st" tornam mais 
independentes e a 
impotância da mulher 
aumenta. 

No Jornal Capital, a noticia é 

divulgada do Jeito que ela acontece 

Imparcialidade é a nossa meta 
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6 passaram na peneira em Imperatriz 

Técnicos do Rio Branco, Americana-SP, testam craques imperatrizenses 

Esporte; 

Cctpitol 

por JALDENE NUNES 

Facilidades 
Rivaldo já acertou 

praticamente todos os detalhes 
da sua provável transferência 
para o futebol japonês. A 
diretoria do Verdy Kawasaki 
prometeu salários mensais de 
110 mil dólares mensais ao 
atacante durante os três anos 
de contrato, além de casa, dois 
carros à disposição e 
irassagens para viajar ao Brasil 
durante as férias. 

Falta pouco 
O anúncio é do próprio 

Renato Gaúcho. Ele, depois de 
renovar contrato com o 
Fluminense por um ano, disse 
que falta pouco para que ele se 
transforme em garoto- 
propaganda da cidade que 
aprendeu a amar desde que, há 
12 anos, pisou pela primeira vez 
no Rio, para jogar no Flamengo. 
Os entendimentos entre 
Fluminense e a Prefeitura tostão 
adiantados—antes mesmo de 
fazerem a proposta de 
renovação a Renato, os 
dirigentes tricolores já sabiam 
que a Prefeitura entraria no 
negócio. 

Entendimentos 
O jogador cedeu sua 

imagem paça o Fluminense e 
aposta alto no sucesso do 
marketing tricolor. O lucro será 
dividido meio a meio. Nascido 
no interior do Rio Grande do 
Sul, Renato se adaptou 

rapidamente à irreverência da 
cidade. E esperava receber 
logo o título de cidadão carioca, 
concedido pela Câmara de 
Vereadores. O vice-presidente 
de marketing tricolor, Ronaldo 
Rosas, espera enviar o projeto 
à Prefeitura o mais rápido 
lK>ssível — lalla pouco |)ara que 
ele seja concluído. 

Idéia permanece 
Da mesma forma, sempre 

preocupado com o desporto 
local, Jackson da Silveira 
continua defendendo com 
unhas e dentes a realização de 
um "Fórum Sobre o Futebol de 
Imperatriz". A idéia parece não 
ter tomado corpo, ainda. 
Mesmo assim, o diretor do 
Departamento de Desportos e 
Lazer do Município não desiste 
dos planos. Para ele, seria a 
grande oportunidade que 
teríamos de discutir, com 
pessoas tarimbadas no 
assunto, as falhas e os defeitos 
que enfrenta o nosso futebol. 
Tanto no aspecto profissional, 
no caso da Sociedade Atlética 
Imperatriz e do extinto 
Tocantins Esporte Clube, 
quanto no aspecto amador. 
Nem mesmo desportistas 
locais demonstraram interesse 
no assunto, o que, para 
Jackson, é uma ixma. "Só quem 
sairia ganhando, com um 
evento desta natureza, seria a 
cidade e o jjovo de Im|>eratriz", 
justificou. 
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Da esquerda para a direita: Werles, Beto e Tachinha, aprovados 

De 250 atletas testados na 
peneira realizada quinta-feira, 
em Imperatriz, apenas seis 
passaram. 

Confiram o resultado, onde 
a Escolinha do Mar wel, exceto 
um atleta da Escolinha do 
América, mostrou sua força. 
"Só temos a agradecer a Deus 
por nossa sorte", expressou 
Moreira Silva, da Escolinha do 
Marwel. 

1- Beto, da Escolinha do 
Marwel. 

2- Werles, da Escolinha do 
Marwel. 

3- Tachinha, da Escolinha 
do Marwel. 

4- De Assis, da Escolinha 
do Marwel. 
, 5- Ricardo, da Escolinha do 
Marwel. 

(> Flávio, da Escolinha do 
América. 

Confiram, agora, a relação 
dos atletas que ficaram de 
sobre-aviso. Os que se 
encontram nesta relação têm 
possibilidade de serem 
chamados, tendo em vista 
realizar experiência de pelo 
menos um mês na cidade de 

Americana-SP. "Eles realizam 
o teste aqui c, somente depois 
de um mês de experiência lá- 
na cidade de Americana, em 
São Paulo, é que serão ou não 
confirmados", anunciou, antes 
da chegada da comissão 
técnica, quarta-feira pela 
manhã, o diretor do 
Departamento de Desportos e 
Lazer do Município, Jackson 
da Silveira. 

1- Gustavo, da Escolinha do 
Marwel. 

2- Joilton, do Sesi — 
Serviço Social da Indústria. 

3- Léo, da Escolinha do 
América. 

4- Francisco, do Vasquinho. 
5- Rogério, do Vasquinho. 
Dos seis citados acima, 

tidos como aprovados nos 
testes realizados no Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
IFAbadia, somente três 
viajarão para Americana-SP. A 
viagem deve acontecer após o 
primeiro telefonema para 
Jackson da Silveira, através de 
um contacto que terá origem 
lá mesmo na cidade sede do 
Rio Branco. São eles: l- Belo, 
do Marwel, que foi tido como 
o mais criativo; 2- Ricardo, 
também do Marwel; e, 3- 
Flávio, do América. 

Quanto a Werles, do 
Marwel. depende de uma 
avaliação com um lateral de 
Miranópolis. Se o lateral não 
for melhor, que viajará, 
conforme foi anunciado, será 
Werles. 

Quanto aos outros dois — 
Tachinha e De Assis — eles 
ficarão aguardando a ordem 
de chamada. Esta peneira foi 
feita por Diorley Cândido e Zé 
Pulga, de Americana-SP. Eles 
foram auxiliados por 
Djalminha, de nossa cidade. 0 
diretor do Departamento de 
Desportos e Lazer do 
Município, Jackson da Silveira, 
deu toda a condição com hotel 
e alimentação. 

Escolinha JV já está em funcionamento 

Fram Cardoso fala dos objetivos da escolinha que dirige 
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Com o objet ivo de trabalhar, 
principalmente, os 
fundamentos essenciais do 
futebol — liasse, domínio, 
chute, cabeceio, pé esquerdo e 
pé direito — surgiu em 
Imperatriz, através de uma 
parceria entre o jornalista Fram 
Cardoso (atualmente na TV 
Difusora, onde apresenta o 
quadro "Na Marcado Pênalti", 
no programa "Thompson Sem 
Censura") e o empresário 
Valter «Lira (ex-gerente do 
Banco Econômico e dono da 
Liderai Veículos), uma nova 
escolinha de futebol: a JV Fram 
Cardoso. 

Bastante conhecido na 
cidade, o jornalista Fram 
Cardoso, em entrevista 
concedida a um canal de 
televisão da cidade, comentou 
o início da sua vida esportiva. 
"Bom, começou há muito 
tempo atrás, em 79, quando eu 
saí daqui e fui para São Paulo", 
disse. "Iniciei jogando futebol 
no Botafogo, lá em Ribeirão. 
Posteriormente, eu me 
profissionalizei, e estive em 
Brasília, Manaus, São Paulo — 
outra vez, desta feita no 
Corínthians, de Presidente 
Prudente, quando disputei a 
segunda divisão do futebol 
paulista — e, depois, estive no 
Paraná, Toleto. Após jogar no 
Paraná, fui para Portugal, onde 
joguei duas temporadas 

naquele País europeu. Depois 
me transferi para os Estados 
Unidos, onde fiquei 3 anos e 8 
meses, quase quatro anos". 

De acordo ainda com Fram 
Cardoso, toda essa experiência 
como jogador vai facilitar o 
trabalho com as crianças que 
não têm ainda nenhuma noção 
de futebol. Ele lembra já ter 
tido, inclusive, a experiência de 
ter trabalhado com crianças. 
"Bom, a experiência de ter 
trabalhado com criança, a 
gente tem. Nós trabalhamos 
nos Estados Unidos, com Rildo, 
que jogou na Seleção 
Brasileira, no Santos e no 
Botafogo, dos anos 60; com 
Marinho Chagas — o "loiro" 
Marinho Chagas — dos anos 
70. Agora que dá trabalho dá. 
E evidente que dá trabalho, 
mas é um trabalho que ao 
mesmo tempo dá prazer. Eu, 
particularmente, faço esse 
trabalho com criança. Aprendi 
afazer esse trabalho com 
crianças, nos listados Unidos, 
com esses dois grandes ídolos 
do futebol brasileiro, e passei 
a ter prazer em fazer isso. 
Tanto isso é verdade é que eu 
sempre alimentei o sonho de 
fazer aqui em Imperatriz uma 
escolinha quando aqui cheguei, 
e encontrei no meu parceiro, o 
Valter Lira, um empresário 
bastante conhecido na cidade 
de Imperatriz, e que é também 

voltado para o esporte. O Valter 
é uma pessoa, literalmente, 
voltada para o esporte. Então, 
a gente acabou se entendendo 
bem, a parceira está dando e se 
Deus quiser vai dar certo, pois 
alia a estrutura física que o 
Valter possui com a minha 
modéstia esiKTÍência. a gente 
vai conseguir, se Deus quiser, 
fazer um grande trabalho. F. 
volto a repetir: dá trabalho, a 
criança dá trabalho, mas é um 
trabalho prazeroso, porque nós 
vamos trabalhar 
principalmente os 
fundamentos. Nós não vamos 
transformar aqui nenhuma 
criança, prometer ao pai em 
transformar uma criança em 
craque. Nós vamos passar para 
a criança os principais 
fundamentos do futebol (...). 
Paralelo a isso, a gente vai ter 
uma preocupação com o 
homenzinho ou a moça, a 
senhora, a mocinha que está se 
formando, porque aqui nós 
teremos crianças do sexo 
masculino e do sexo feminino, 
sem distinção, sem problema 
algum, estaremos preocujKidos 
na formação desse cidadão. 
Então, a gente vai procurar 
aqui, espor ti vãmente falando, 
ajudar a essa criança na mesma 
formação que ela está tendo 
dentro de casa. A educação que 
ela recebe do pai e/ou da mãe, 
ela vai ter uma continuidade 

aqui, só que de uma maneira 
esportiva, nós teremos, sim, 
essa preocupação também. Se 
de cada, eu repito, já disse isso 
em outras oportunidades, se de 
cada cem garotos que nós 
colocarmos aqui, sair um 
jogador de futebol já é um 
grande prêmio, pois nós temos 
outros objetivos. Por que o 
garoto pode chegar aos 14 
anos. que a idade, ate agora, 
limite nossa, e não ser um 
jogador de futebol, mas ter 
crescido como homem, ter 
aprendido os fundamentos do 
futebol, e nos seus jogos 
amadores também ter uma boa 
participação nas suas equii)es. 
Enfim, a gente vai procurar 
fazer daqui, não só entre os 
garotos, mas, também, entre os 
pais dos garotos, uma grande 
família, esportivamente 
falando", finalizou Fram. 0 
telefone para quem quiser 
saber de maiores informações 
sobre matrículas e 
funcionamento da líscolinhade 
Futebol JV Fram Cardoso é o 
722-2190. A escolinha fica na 
listrada de João Lisboa, Km 3. 
número 4.402, onde há uma 
placa da Coca-Cola, escrita 
escolinha de futebol. Há 
pessoas que ficam à disposição, 
diariamente, nos seguintes 
horários: das 9 às 11 horas da 
manhã; e das 14h30 às 17 
horas. 

Assista de segunda a sáFado o programa Cidade Agora, 

deC pela IV Capital, C anal 5, com apresenfaçao de ^onor 

ussara Ccrqucira e Sérqio Cativo Barros Barias, J 
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Revendedor Autorizado: 
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uma Honda 

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

IMPERATRIZ MARANHÃO 

QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO Dl 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

í-i-í: 
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SSâ& 

Qual é o Jornal que 

TEM AS MELHORES 

MATÉRIAS E COMERCIAIS? 

O Jornal Capital é 

lógico. 

Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 

li 

i 

Automóveis e Peças Caprí Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

0 Rádio 

na TV 

Um pROqRAMA 

dE ClÉlio 

SíIveíra, dE 

sEquNidA A 

sÁbAdo 

12:00 às 13:00 

Para uma leitura sadia e direta, 

passe nas bancas e pegue o 

Jornal Capital, o seu líder diário 

A família daquele que em vida se 

chamou JESUS DE OUVEIRA, 

ainda consternadas com o brusco 

falecimento, convida parentes e 

amigos para a missa de 7g dia, 

que será realizada na Igreja São 

Francisco, às 19:00 de domingo, 

dia 14/01/96. A família enlutada 

agradece a todos que 

comparecerem a este ato de fé e 

piedade cristã.  
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Assassinatos abalam estrutura policial 

Um agente de polícia mata um PM e é morto pelo colega do soldado em frente a uma boate 

por NILSON SANTOS 

Homicídios 

~x5 

\ 

Na madrugada de ontem, 
dois trágicos acontecimentos 
movimentaram os policiais 
de Imperatriz. No primeiro 
ocorreram duas mortes em 
frente a boate Broadway, 
perecendo um policial civil e 
um policial militar. 

Segundo testemunhas, 
a lie só contam parte da 
história, tudo começou no 
interior da boate, com vários 
tiros disparados e a jovem 
Rute Santiago, de 17 anos, 
que não tinha nada a ver com 
o problema, sendo baleada 
no tornozelo. 

Depois de sanada a 
questão, os agentes Nívio 
(que estava acompanhado da 
esposa) e Jocimar, se 
retiraram da boate e ao 
chegarem do lado de fora 
foram surpreendidos com a 
"voz de prisão" dada a 
Jocimar, depois que o 
soldado da Polícia Militar C. 
José, que se encontrava a 
paisana se divertindo na 
boate, na companhia da sua 
esposa, apontou os dois 
policiais para a guarnição da 
viatura da Polícia Militar, 
comandada pelo sargento 
Lima. 

Segundo versão 
apresentada por 
testemunhas e divulgada 
pelos programas Repórter 
19(1 e Bandeira 2, o agente 
Nívio reagiu à voz de prisão 
dada a Jocimar, terminando 
por sacar seu revólver e 
efetuar um disparo que 
acertou o PM C. José no 
peito, matando-o. 

Ao seu colega baleado, o 
soldado Pessoa, que fazia 
I>arte da guarnição que estava 
de serviço sob o comando do 
sargento Lima, efetuou um 
disparo contra Nívio, 
acerta ndo-o no rosto, 
causando sua morte. 

0 fato foi repudiado jxJa 
sociedade, que não conseguiu 
entender de que forma 
pessoas responsáveis pela 
manutenção da segurança e 
combatentes da violência, 
possam perecer na violência 

que eles próprios geraram. 

Homicído II 
Para fechar a madrugada, 

mais uni homicídio é 
registrado pelo Plantão 
Central. Desta feita o fato 
ocorreu no bairro de Vila 
Davi e o elemento conhecido 
aixmas por Ailton. assassinou 
com uma facada na nuca e 
várias pauladas, o vendedor 
ambulante, João Gaudino de 
Sousa. 

0 mais interessante de 
tudo isso. é que vítima e 
acusado eram vizinhos, 
morando na mesma rua e 
mantinham um bom 
relacionamento. Segundo 
testemunhas, toda a confusão 
foi gerada pelo excesso de 
bebidas ingeridas pelos dois 
protagonistas. 

Espancamento 
Edviles Silva Soares, de 24 

anos, residente na rua 
Godofredo* Viana, 2523, 
bairro Bacuri, foi preso na 
manhã de ontem por ter 
espancado seu padastro 
Raimundo Fernando da Silva, 
de 94 anos, considerado pelos 
policiais como uma "grande 
covardia". 

Edviles esqueceu que 
bater num sexagenário de 94 
anos, mesmo sem conhecer já 
constitui em crime, imagine 
no homem que o criou, mas 
que a rebeldia não permitiu 
reconhecer. 

Se ele vai se arrepender, 
isso ninguém sabe. Mas uma 
coisa tenho certeza, o 
enteado vai sentir na pele os 
maus tratos que ele deu ao 
seu padastro, ao amargar a 
solidão do xadrez e a falta de 
atenção que ele receberá 
enquanto estiver sendo 
punido |)ela agressão. 

Baderna 
Na manhã de ontem, a 

viatura da Polícia Militar, VPO 
16 conduziu para o/Planláo 

_Central. o pintor Cinéia dos 
Santos Matos, de 28 anos, 
residente na rua Piauí, 616, 
bairro da Nova Imperatriz. 

Cinéia aproveitou a manhã 
de sábado para tomar umas e 
outras na companhia de 
amigos e quando a cachaça 
começou a fazer efeito ele 
iniciou verdadeira baderna no 
terminal rodoviário, sendo 
levado em cana e perdendo o 
restante do dia que poderia 
ser muito bem aproveitado. 

A madrugada de ontem foi 
marcada por uma tragédia que 
abalou a estrutura do sistema 
de segurança pública em 
Imperatriz, quando, após um 
desentendimento no interior 
da boate Broadway, localizada 
no bairro Juçara, o agente de 
policia Nívio Silva Costa matou 
com um tiro o soldado da 
Polícia Militar Carlos José do 
Nascimento, conhecido como 
C. José e foi morto no mesmo 
instante pelo soldado da PM 
conhecido apenas como 
Pessoa. 

A versão oficial ainda não 
foi repassada à imprensa, mas 
segundo pessoas que 
testemunharam apenas 
algumas passagens do 
problema, afirmam que o PM 
C. José, que exercia a função 
de operador de rádio no 
quartel da PM, estava na boate 
acompanhado da esposa, onde 
se divertia. 

Da mesma forma 
encontrava-se o agente de 
polícia Nívio, que também 
estava acompanhado da 
esposa e do agente Jocimar. 
Afirmam essas pessoas, que 
Jocimar se envolveu em um 
problema e recebeu o apoio do 
seu amigo Nívio, quando 
ocorreram alguns disparos no 
interior da boate, tendo a 
jovem Rute Santiago de Sousa, 
de 17 anos. recebido um tiro 
na perna. 

Os seguranças da boate 
•entraram "em ação" e 

tomaram a arma do policial. 

Depois de alguns momentos 
de "reunião" no escritório da 
boate a arma de Jocimar foi 
devolvida e ficou acertado que 
ele se retiraria da boate. 

Quando Jocimar saiu, foi 
acompanhado pelo agente 
Nívio e sua esposa, mas ao 
chegarem do lado de fora do 
prédio, depararam com uma 
viatura da Polícia Militar 
comandanda pelo sargento 
Silva. 

Neste exato momento - 
dizem as testemunhas - o PM 
C José, que era desconhecido 
para os policiais civis e estava 
a paisana na boate, encontrava- 
se conversando com os 
policiais da viatura VPO 01, 
apontou o dedo para os 
agentes da Polícia Civil. 

Os policiais militares deram 
voz de prisão para o agente 
Jocimar, tendo Nívio reagido, 
afirmando que "eles não iriam 
presos nem entregariam as 
armas". Segundo ainda as 
testemunhas, ocorreu ligeira 
discussão, lendo Nívio sacado 
o seu revólver e atirado no PM 
C.José. 

Nesse momento enfáo^ 
ocorreu a reação do PM 
Pessoa, que sacou do seu 
revólver e atirou no agente 
Nívio. 0 tiro desferido pelo 
policial civil acertou o PM no 
peito, causando-lhe a morte e 
o tiro desferido pelo soldado 
Pessoa acertou o agente civil 
no rosto, matando-o no local. 
Os dois policiais ainda foram 
levados a uma casa de saúde, 

mas ao darem entrada foi 
constatado o óbito. 

0 corpo do soldado C. José, 
que tinha apenas 25 anos, foi 
velado na rua Ceará 455, 
residência da família e 
sepultado no final da tarde em 
Imperatriz. 

Já o agente Nívio, que tinha 
35 anos, dos quais 12 de 
policial, foi levado de avião 
para São Luís, onde foi 
sepultado. 0 corpo foi velado 
durante toda a manhã na 
Delegacia da Mulher e às 
llh45min o cortejo fúnebre 
seguiu para o aeroporto e às 
12h2()min o avião bimotor de 
prefixo PT EAA, da lleringer 
Táxi Aéreo levantou vôo com 
destino a São Luís, onde 
chegou às 14 horas. 

Nívio estava em Imperatriz 
desde abril do ano passado e 
bá três dias sua esposa estava 
em Imperatriz, ultimando os 
preparos para sua mudança, já 
que viria residir na cidade. 
Ontem ele deveria ter viajado 
para a capital do Estado, onde 
apanharia os três filhos do 
casal e retornaria para 
Imperatriz, onde fixaria 
residência. 

Para o diretor regional de 
Segurança, Luciano Abreu, 
houve imprudência por parte 
dos policiais, já que o agente 
Nívio quando ingeria bebida 
alcóolica sofria uma 
transformação personal e 
ficava agressivo. 

Luciano disse que a morte 
dos policiais foi um "fato 

isolado e lamentou que as 
pessoas responsáveis para 
coibir a violência tenham 
perecido dentro da violência 
por eles gerada". Luciano 
disse ainda que "vou levar esse 
problema ao secretário de 
Justiça e Segurança, 
procurando provocar uma 
reunião a nível de Conselho 
Superior de Polícia, para evitar 
que ocorra divergências entre 
as Polícias Civil e Militar". 

Disse o advogado Wilson 
Filho, presidente da Comissão 
de Direitos Humanos da OAB, 
que "combatemos 
veementemente a violência, 
principalmente no seio da 
própria polícia. Mas. apesar de 
ler sido um fato isolado, como 
bem frisou o diretor regional, 
Luciano Abreu, está na hora 
dos responsáveis pelo sistema 
de segurança, trabalharem 
para manter seus comandados 
mais preparados 
psicologicamente. 

Neste sentido é 
fundamental o Departamento 
de Recursos Humanos, st- não, 
há de se supor que exista uma 
falta d( comando, quanto aos 
seus direitos e deveres como 
cidadãos. "Esta presidência 
condena e repudia este fato, 
que depõe e muito, sobre o 
perfil moral e social ( 
Imperatriz. Finalizando, 
queremos crer que não seja 
preciso um derramamento de 
sangue, para que haja ordem 
e respeito nas polícias", frizou 
Wilson Filho. 

Ônibus tomba e mata quatro pessoas 

O ônibus da Princesa do Agreste vinha com 

excesso de lotação e tombou caindo num abismo 

Mais um trágico acidente é 
registrado nas proximidades 
de Imperatriz, com vítimas 
falais. Desta feita o fato 
ocorreu com um ônibus da 
empresa Princesa do Agreste, 
que vinha de Pernambuco com 
destino a Imperatriz e ao 
chegar no distrito de Pequiá, 
município de Açailândia. 
tombou em uma curva, caindo 
em um abismo. 

Segundo os |jassageiros, o 
ônibus vinha com excesso de 
lotação com alguns 
|)assageiros tendo reclamado, 
sem no entanto serem 
ouvidos. Di vido o excesso de 

peso, já que o carro vinha com 
a lotação sentada completa e 
diversas pessoas em pé, o 
motorista não conseguiu 
equilibrá-lo em uma curva, 
com o carro tombando, 
quando faltavam sete 
quilômetros para chegarem no 
distrito de Pequiá. 

Os passageiros disseram 
que o motorista desenvolvia 
alta velocidade, fato que 
também contribuiu para o 
acidente. A relação de 
passageiros não foi divulgada 
pela empresa, bem como das 
vítimas falais. 

Os passageiros acidentados 

foram levados para o Hospital 
São Sebastião, em Açailândia 
e dois passageiros em estado 
mais grave foram tranferidos 
pára Imperatriz, já que os 
recursos da medicina 
praticada em Imperatriz são 
superiores aos de Açailândia. 

Das quatro vítimas fatais, 
sendo três senhoras e um 
senhor, apenas a senhora 
Maria Gecilia de Sousa Silva 
foi identificada, porque viajava 
na companhia de familiares. 
Eles vinham de Pernambuco 
para fixar residência em 
Imperatriz. 

O (. orpo de Bombeiros foi 

chamado para auxiliar no 
resgate das testemunhas e 
para controlar o trânsito foi 
necessária a Polícia 
Rodoviária Federal e diversos 
policiais militare 
comandados pressoalmente 
pelo capitão PM Mariano, 
comandante da companhia de 
Polícia de Açailândia. 

Ale o final da tarde de 
ontem a direção da empresa 
Princesa do Agreste não havia 
divulgado nenhuma nota 
sobre o acidente, nem 
informado o paradeiro do 
motorista, que desapareceu 
apos o acidente. 

Homeín é morto na Vila Davi 

Por volta das 05 horas de 
ontem, chegou a informação no 
Plantão Central, sobre um 
homicídio ocorrido no bairro de 
Vila Davi, entre dois vizinhos que 
estando completamente 
bêbados, se desentenderam. 

Consta no livro de registro de 
ocorrência que ajxís tomarem 
conhecimento, o auxiliar de 

perito Mário Amorim e o médico 
legisla da indicia, José Murilo 
Simões deslocaram-se ao local e 
constataram que o vendedor 
ambulante João Gaudino de 
Sousa, de 34 anos, residente na 
rua D. Cezário, 143, havia sido 
assassinado a pauladas e 
também recebera um golix1 de 
facão na nuca. 

Em conversa com 
testemunhas, Mário Amorim 
soube que o autor do homicídio 
tinha sido um cidadão conhecido 
a|)enas jxir Ailton, residente na 
rua D. Cezário, 167, vizinho da 
vítima. Os policiais estão 
diligenciando [«ra localizar o 
homicida, que evadiu-se após a 
prática do crime. 

Segundo as testemunhas, os 
dois estavam bastante bêbados 
e se desentenderam, sem que 
essas pessoas saibam informar 
o motivo, mas disseram que 
antes de morrer, João ainda 
desferiu certeiro golpe no braço 
de -Ailton, que mesmo sangrando 
bastante do ferimento, 
conseguiu evadir-se. 

Vamos fazer de Imperatriz em 9( 

uma cidade ordeira, segura, 

progressista e bem aVenturada 


