
Es la 
edição 

ontém 16 
páginas 

enmo 

O Inst. Nac. (h- MrUTeologia 
informou que o tempo em Imperatriz 
hoje seria tempo nublado com 
pancadas de chuvas esparsas, ventos 
variados e fracos e visibilidade boa. 

taiperalrlx ^ Domingo, OT de janeiro de *996 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

Será realizado hoje, na praça Maria 
Aragão, em São Luís, a I Feira de 
Rad iocc)m u nicação, Promove o evento 
a Casa do Radioamador do Maranhão. 
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Ano 11 m 399 Fundador: Conor Farias ■ 

Terrena dos Matarazzo 

é avaliado em US$ 120 mil 

O Grupo Matarazzo tem 
agora mais facilidade para 
renegociar o seu terreno de 
cinco mil metros quadrados 
da avenida Paulista, cobro 
desmoronamento da 
mansão da família na 
esquinada avenida Paulista 
com rua Pamplona. 

já existe até projeto para 
construção de torres na 
região, cora aproveitamento 
de extensa parte do terreno 

como jardim. 
As industrias Matarazzo 

estão enfrentando 
dificuldades por causa das 
desmobilizações que 
atingiram mais de CS$ 150 
milhões c renegociações 
de dividas sujieriores a 
IJS$ 200 milhões nos 
últimos dez anos. O grupo 
dcvo para o Banco do 
Brasil L!S$ 100 mithims. 
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Com a desistência do 
interventor estadual Ildon 
Marques de Souza, são esses 
os candidatos a prefeito de 
Imperatriz, nas eleições de 
199(i: dep. Federal Sebastião 
Madeira; cel. Guilherme 
Ventura, advogado Aroaldo 
Santos, dep. federal Davi Alves 
Silva, ex-dep. estadual Chico do 
Rádio, Jomar Fernandes e oex- 
gov, José de Ribamar Fiquene. 
A novidade da sucessão 
rauniciiial foi a confirmação da 
candidatura de Aroaldo Santos, 
ex-vereador e fundador do 
Partido Verde em Imperatriz. 

O número 

1969 42 ^ 

F o numero do ano em 
que Caetano Veloso e 
Gilberto Gil auto-exilam-se 
iui Inglaterra; Chico 
Buarque, na Itália, • 

O fato 

:\(lv„guilo Arnaldo Santos Cxdrp. Chieo do Rádio 

Ladrão arromba 

na Rua Ceará 

Jomar Fernandes Ex-gov. José Ribamar Fiquene 

Km Recife, 
I :: 1975, duas 

íj l pessoas irss».!!, morrem em 

conseqüência da 
enchente do rio Capibaribe c 
o governador Moifra 
Cavalcanti decreta estado de 
emergência; dois dias depois 
a situação se agrava: há mais 
de vinte mortos, 25 mil 
desabrigados e o acesso 
ferroviário e rodoviário à 
capital é interrompido. 

A pessoa 

O guer- 
rilheiro Mi- i 
roaki j orig- j 
oi, do Mov- 
imento de Libertação Pojel 
ular (MLP), é morto pórí 
agentes de segurança no? 
bairro de Santa Cecília, cm ? 
São Paulo. Foi em 1972 e o| 
fato leve repercussão inter- ? 
nacional. í 

ladrões especialistas nas 
práticas de assalto c 
arrombamehlo agiram na 
noite de sexta-feira, dia 5, e 
madrugada di- ontem, sábado, 
como sc apenas "eles 
existissem". 

As vítimas na manhã 
seguinte estiveram na 

permanência do Primeiro 
Distrito, onde contaram o que 
lhes havia acontecido. 

Filtre os queixosos, o 
professor João Ferreira da 
fja ma, contou que pela 
segunda vez sua casa foi 
visitada pelos donos do alheio. 

Ds criminosos 

Drama 

Pastor é assaltado 

Religioso estava 

próximo de viajar para Belém 

José Luís Fonseca, jiastor da 
Igreja Quadrangular, também foi 
vítima das ações dos 
arrombadores. () crime, 
conforme relato feito junto à 
ixilícia, ocorreu na madrugada 
di1 ontem, sábado. Ele mora 
próximo da Igreja. 

D delegado George Miranda, 
titular do Primeiro Distrito, 
determinou aos agentes da 
Polícia Civil que efetuem as 
diligencias. Até ontem, conforme 
o que foi apurado, os bandidos 
ainda não haviam sido 
localizados. PágianSA 

aproveitaram o instante em 
que- estava dormindo, para a 
prática do delito. 

A polícia ainda não possui 
pista dos malfeitores, mas o 
caso está sendo apurado pelos 
agentes da Delegacia ele 
Reaibees e Furtees, 
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Cupim 

TRE 

reabre 

uma 

Nesta segunda-feira, e) 
Tribunal Re-gional Fle-itemal 
ceimeça a recemtar e)s veiteis ele- 
eluas urnas elas eleições ele 
1994. Todo s ees premessem 
pendentes serãe) julgaeleis. 
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Opinião 

TRIBUNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Jucelino Pereira nsa e 
abusa da irre-verência 

para lançar criticas aees 
pedíticees ele- Impe ratriz e ele) 
Maranháe). 

O eedunista eh) Je)rnal 
Gapital ae]e)ta e) e-stilo de- 
pe-rguntas indiscretas se)bre 
e)S bastiele)res ela política 
1e)cal. 

Cemfira também as 
e)i)inie")es de Jucelino Pereira 
seebre ece)ne)mia, cultura, 
arte e fileeseTia. 

O Je)rnal Cai)ital conta 
cerni um eedunista para suas 
páginas de nedícias. 

A opinião eb) colunista 
pode se-r a sua também. 
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Ultimas/Balsas 

Criada FAS 
De-pe)is de váriejs me-se^s 

ele- lula, acaba ele- ser 
instalaela a Fundaçâe) dos 
Age-ntcs Ceemunitários ele- 
Saúele ele Balsas (FACBSB). 
Sua principal finalidade- c 
cemgrcgar e)s preefissieuiais 
ela áre-a e pesseeas ela 
cemumielaele- e-m ge ral. 

Outro paix-l ela enlielaele- é 
lutar pe)r melhores eoneliçõe-s 
ele- trabalhe) ae)s agentes 
cemiunitárieis de saúde. 

Morador limpa bairro 

Especial 

As novielaele-s ela in- 
femmática estãe) nas página 
4B. Genifira. 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

Os nmraeleeres ela Vila Je)ãe) 
Caste-le) eleram um ve-reiade-ire) 
exemple) ele- civismo e- ameer à 
cielaele-, eliasante^s elaviraela ele) 
ane), quande) limparam a única 
praça pública ele) bairre). 

Numa e-spécie de Gincana 
Cultural, patrocinada pela 
liqui|K- Alpha Sememizaçãe), e 
lie-los dirigentes ele duas 
entidades populares, a praça 
Senador Jerâe) Castelo foi 

recuperada. 
O mate) fe)i re-tiraele) e-m 

te-mpe) hábil e até mulbere-s 
participaram elaaçàe) ceenjunta 
da Asse)ciaçãe) ele- Meiraeleire s 
c ela Asseeciação Ce)munitária 
ele) bairre), 

O próximo passe), a partir 
de- ageera, é continuar 
buscande) e) ape)ie) ela 
Secretaria de Obras de) 
Municípie), ne) sentiele) ele- que- 

seja feita a canalizaçãe) na Rua 
Genás, que passa em frente à 
pracinba. 

O e)bj e-tive), segunde) 
infe)rmaram e)s líderes ele) 
bairre), é a implantaçãe) ela feira 
livre- ele) bairre), o que- 
significaria e)ferecer emprege» 
a dezenas de- trabalbade)res 
desempregados, cmbe)ra seja 
ne) mercaelo informal. 
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Tendência 

Esporte 

US$ Com. Compra 

R$ 0,9722 (-0,05%) 

USS Com. Venda 

R$ 0J)722 (-0,05%) 

ÜS$ Black Compra 

IÍS$ Black Venda 

RS 0,993 (-0,10%) 

ÜS$ Flnt. Cornp1 

RS 0,9764 (-0,05%) 

USS Fhií. Venda 

R$ 0,9769 (-0,05%) 

Ouro (grama) 

RS 12,48 (+<),97/a) 

Poupança 

1,8711% (27.12.95) 

CDB/RDB 

32,40% 
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NESQ) 
4 • Vua Lobão muitas 

ruas . " ao sem infra- 
estrutura, nas beiras da 
calçadas ja e visível a água 
de esgoto saindo das casas. 
A Secretaria de Obras era 
bom dar uma olhadinha, não 

Mentecarla Cairo 
Vila Lobão 
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jostei muito dá matéria 
ina especial do Jornal 
J, ela simplesmente 
dos computadores, 
ora interessa a todos, 
ser e já está sendo o 
io mundo. Muitas 
ições foram 
.rias para que eu 

maior 
conhecimento. 0 Jornal 
Capital reabnente está de 
parabéns! 

Mareia Rodrigues 
Três Poderes 

Como nas outras cartas 
que tenho mandado, a chuva 
aiiida continua a incomodar 
os moradores do Bairro 
Bacuri, A chuva alaga quase 
todas as ruas e chega até a 
alagar casas. Todas as ruas 
deveriam ter um esgoto de 
escoamento de água. E um 
outro problema do Bairro 
Bacun é a falta de iluminação 
dos postes de luz. Os 
moradores pedem que seja 
tomada alguma providência. 

Jonélia Fernandes 
Bairro Bacuri 

Os hospitais da cidade de 
Imperatriz estão com um 
certo tipo de 
desorganização. Uma delas 
é a falta de atendimento 
médico. Várias vezes em 
casos de urgência, muitos 
em que estavam na portaria 
apenas diziam, "sinto muito 
não é este o hospital que está 
de plantão hoje". Este tipo 
de cena se repetem todos os 
dias. É preciso saber que 
doença e nem acidente não 
tem hora. 

José Carlos 
Nova Imperatriz 

l enho certeza que se o 
interventor Ildon Marques 
ficar na interventoria de 
Imperatriz, a cidade vai 
melhorar, apesar de ainda 
haver muitas coisas a serem 
concertadas na cidade. 
Muitas pessoas a quem 
converso e faço minhas 
sujestões falaram que 
votam em Ildon Marques, 
porque acham que ele é 
uma pessoa de caráter 
honesto. 

Afonso Pinheiro 
ntroncamento 

Eu como leitor do Jornal 
)ital, eu estou vendo 
ias no jornal que 

apr '-iam a leitura Gostaria 
IP ' Vis concertassem as 

faSv, ^ 
V. 
x ■ . 

Alair Chaves 
In peratriz 

De Hobbes a Davi 

Uma breve história 

do conflito entre a liberdade e a igualdade 

0 conflito entre liberdade e 
igualdade sempre empolgou os 
intelectuais. Pelo menos até o 
século passado. 

Antes de Karl Marx, os 
filosófos partiam da premissa 
do chamado "estado da 
natureza", ou seja, tentar 
advmhar como era o homem no 
começo dos tempos. Quando 
nao havia o "mal". Nem os 
pensamentos contrários a ética 
e a boa moral. 

Dessa forma, Thomas 
Hobbes justificou a existência 
do Feudalismo e da investidura 
divina da função do Rei. 

De acordo com o autor de 
"Leviatã", Seria necessário a 
presença de um Rei [lar a acabar 
com a desordem existente com 
a chegada do mal. Este Rei, teria 
missão divina, e portanto 
superior aos simples mortais de 
sangue vermelho. 

Hobbes concluía portanto, 
que o regime ideal teria que ser 
absolutista, autoritário e 
baseado numa única pessoa, 
com poderes para promover a 
paz e a justiça no território. 

A conclusão de Hobbes era 
simples. Como os homens são 
desiguais. Divididos entre bons 
e maus, seria necessário 
restringir ao máximo a 
liberdade, como forma de 
preservar a ordem e a paz. 

Não precisa dizer que a 
plêiade de monarquistas e 
ditadores lançam todos os 
confetes do globo sobre este 
filósofo inglês. Não é a toa que a 
Inglaterra até hoje é a chamada 
"fonte do conservadorismo". 
Tem político de Imperatriz que 
adoraria estabelecer o culto a 
Hobbes. 

Porém, fruto do 
mercantilismo, do artesanato, e 
do crescimento das cidades, 
nasceu a burguesia. Nome que 
vem de burgos, o apelido de 
cidade no século passado. Esta 
burguesia nascente tinha 
profundos desentendimentos 
com od divinos nobres, pois 
posuiam dinheiro, fruto de seu 
trabalho explorador além-mar, 
mas não possuía poder político. 

Pus que com o renascimento 
e a evolução da ciência, surgiu 
na França um filósofo de 
encomenda para os, então 
mercadores. Trata-se de Jean- 
jacques Rosseau. 

Ao escrever "Do Contrato 
Social", Rosseau partia do 
chamado "estado da natureza". 
Ou seja, a velha cantilena do 
mundo que era puro e depois 
transformou-se os homens em 
bons e maus. 

Contudo, Rosseau chegava a 
conclusões diferentes de 
Hobbes. Dizia o célere e célebre 
Francês, que para administrar 
esse conflito, fazia-se 
necessário estabelecer regras 
pré-definidas, um contrato 
social, uma constituição, uma lei 
maior que delimitasse a 
liberdade do vizinho. 

Para executar essa tarefa. 0 
homem que começou a 
armação da teoria dos três 
poderes concluía que um 
regime democrático, com 
eleições para os cargos 
públicos, (-constituição definida 
seria na verdade o tutor desse 
contrato social. 

Ou seja, como havia homens 
bons e maus, e portanto 
desiguais, seria preciso 
restringir a liberdade de todos 
para que um regime 
democrático, baseado num 
"contrato social", pudesse 
realizar a justiça. 

Eis que a burguesia 
emergente deu vivas a Jean- 
Jacques. Até hoje os capitalistas 
o veneram. E proibido, nas 
hostes do capital, dizer este 
francês errou tPn algum ponto. 
Ele é o preferido de 11 entre 10 
empresários. 

Eis que um alemão judeu, 
Karl Marx, lançou no século 
passado uma tese diferente. 
Primeiro, Marx disse que esse 
"estado da natureza" não passa 
de uma balela, pois o homem 
nunca foi puro. E que esse 
conflito do bem contra o mal era 
tão importante (obrigado Sérgio 
Cativo) quanto a descoberta do 
cromossomo da glândula salivar 
da mosca drosófila. 

Disse Marx que no começo 
dos tempos, o que havia mesmo 
era o comunismo primitivo. O 
poder era exercido de forma 
cultural e não havia a 
apropriação individual da 
produção. 

De acordo com o Alemão, 
com a formação de excedentes, 
ou seja com a super-produçâo 
causada pela evolução natural 
do homem, começou a 
propriedade individual, e a 
famosa "luta de classes", o 
motor da história. 

Interessante é que Marx, e 
não José Sarney (Plano 
Cruzado II), foi o primeiro a 
falar em mal necessário. 
Segundo o gorducho Alemão, o 
escravismo, feudalismo e 
capitalismo serviu para que 
homem pudesse atingir o 
comunismo, porém agora, 
dominando amplamente a 
natureza, ou seja, sem o medo 
de raios e trovões, como nossos 
índios. 

Concluía cnlão mie os 
homens são designais. Porém, 
para manifestação dessas 
desigualdades seria necessária 
a mais ampla e radical liberdade. 
Liberdade de expressão, de 
vocação cultural, profissional e 
tudo mais. Somente com essa 
ampla liberdade, seria afloradas 
as desiguadades, acabando com 
os mais diversos tipos de 
apadrianhamento. Porém, 
como o motor de Marx é a luta 
de classes e não o estado da 
natureza, o Alemão previa 
liberdade total para o 
proletariado e o reverso da 
moeda |)ara os capitalistas. 

Por isso que em todo o 
continente, os revolucionários 
gritam por liberdade. Quando é 
preciso destronar um Rei, a 
primeira palavra citade é a 
liberdade. 

Qualquer semelhança com a 
Campanha de Cafeteira contra 
Roseana em 1994 não é mera 
coinscidência. 

Entre Hobbes, Rosseau, 
Marx, e Davi, qual o melhor? 
Afinal, agente sempre decide o 
final! 

TV Capital. 

A sua melhor imagem todos os dias. 

Canal 5. Rede Record. 

O melhor de 96 já começou. 

TUIBIJiXA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Aos Navegantes 
Prudência no trânsito 

continua salvando muitas 
vidas. 

Entre a Cruz 
Em continuando Ildon, 

sarneysistas históricos 
ficarão insatisfeitos e 
enfraquecidos para a 
campanha de outubro. Se 
sair o interventor, os 
discriminados de hoje 
remoçarão, enquanto os 
crentes novos"do grupo 

situacionista estadual 
deverão ficar, naturalmente, 
muito contrariados e nada 
dispostos para a campanha 
vindoura na orientação a ser 
traçada pelo Palácio La 
Roque. 

...E a Espada 
A decisão da governadora 

em forno da intervçnçao 
produzira vítimas, 
certamente. Tudo por causa 
do clima de radicalização que 
se criou na cidade durante o 
ano passado. Ambiente que 
tinha como "bode expiatório" 

ex-governador Ribamar 
Eiquene. 

Potencial 
O Madeira de 9(i será 

muito diferente do candidato 
de 92. O prefeiturável do 
JSDB aprendeu o caminho 
das pedras. Com um valioso 
mandato de deputado federal 
nas mãos, poderá viabilizar 
recursos para tocar sua 
campanha em condições 
favoráveis. 

Deprimente 
Tente andar na periferia. 

Quase todas as ruas 
encontram-se intrafegáveis. 
Mo verão, nada se fez para 
que os moradores não 
ficassem ilhados no período 
invernoso. 

Campanha 
Davi fatura ao máximo seu 

■mpenho pela recuperação 
das estradas federais que 
cortam a região tocantina e o 
findaré. Nos últimos dias ele 

tem dado plantão no trecho 
imperatrizense da Belém- 
Jrasília. De cumprimento em 

cumprimento aos motoristas e 
passageiros dos veículos, o 

homem da sacolinha tenta 
passar a imagem de 
parlamentar preocupado com 
os interesses comunitários. 

Bolas 
da Vez 

Não sem razão, nos últimos 
dias só apareceram na mídia o 
interventor Ildon Marques e 
seu desafeto Eiquene. Os 
outros prefeituráveis ocupam 
espaços modestos. 

Perguntinha 
Já pensou, Túlio em Tókyo? 

Prestação 
Jurisdicional 

Segunda-feira a Junta de 
Conciliação e Julgamento inicia 
suas atividades em 9(i. A | wrlir 
deste ano, com a 
informatização, a Justiça do 
I rabalho se tornará ainda mai> 
ágil ua.soliRrH» dos eonflifis. 
trabalhistas. 

Torcida 
No novo ano, o Governo 

terá que pelo menos concluir 
as obras iniciadas em 94. E o 
mínico que se espera da 
doutora Roseana Sarney na 
segunda cidade do Estado. 

TRE em ação 
0 Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE) retomará, 
nesta segunda-feira, a 
recontagem dos votos das 
eleições de 1994. 

Novos municípios 
O deputado federal César 

Bandeira confirma que o 
processo de criação dos 
novos municípios 
maranhenses vai mesmo ser 
consolidado. 

A notícia é vista com bons 
olhos nas localidades 
regionais que aspiram 
emancipação político- 
administrativa. 

Organizando 
Os detalhes para a 

realização do Encontro 
Regional do Partido da Social 
Democracia Brasileira 
(PSDB), continuam «se ndo 
definidos. 

A informação é do 
vereador Carlinhos Amorim, 
uma das liderenças da 
legenda em,Imperatriz. 
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Aroaldo é candidato pelo PX 

% 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, governadora! 
372 dias. Hoje é domingo. 

Dia de folga. I,azer. Errou 
meu. Dia de curtição para 
quem tem dinheiro e vive na 
moleza. Boa parte dos nossos 
políticos estão fazendo isso. 
Que vergonha! Enquanto, por 
outro lado, a camada de 
menor poder aquisitivo da 
população maranhense não 
tem, sequer, a certeza de uma 
refeição neste dia. - 

Governadora, é hora da 
senhora trabalhai- na reversão 
do quadro. Chame seus 
secretários e com eles discuta 
planos de assistência social 
básica ao nosso povo carente. 
Aqui em Imperatriz tem gente 
passando fome, A miséria é 
reinante. 0 quadro ficará 
ainda pior agora durante a 
passagem do período 
mvernoso. Época de vacas 
magras, de desemprego. Não 
deixe nossas crianças no 
abandono. Já estão por demais 
desnutridas. Faça com que 
elas possam captar melhor as 
informações passadas pelos 
professores nas salas de aulas, 
durante o ano letivo que se 
aproxima. Promova a 
merenda escolar como ela 
deve chegar até a sua clientela. 

Chega de engodo, de 
mentiras e balelas! 

Governadora Roseana 
Sarney, mostre sua 
solidariedade ao povo que a 
elegeu como a primeira 
governadora do Brasil. 
Enquanto a senhora entrou 
■«rã a história, a realidade de 
vida do maranhense é fazer 
parte das estatísticas 
negativas de entidades como 
o Unicef, organismo da ONU, 
cuja sede fica localizada nos 
Estados 1 Inidos. E hora de se 
colocar um ponto final no 
problema. O pleito aproxima- 
se numa velocidade 
extraordinária. 

Polêmica no ar 
As embaixadas da China e 

de Cuba vão apresentar ao 
governo brasileiro uma 
reclamação formal contra a 
sus|)ensão da licitação i)ara a 
compra de vacinas contra 
hepatitt^B. 

0 ministro da Saúde 
mandou cancelar a 

concorrência para compra de 
vinte milhões de doses de 
vacinas, por suspeitar de 
super faturamento no 
negócio. Com certeza, ainda 
vai render vários 
comentários. 

Mais segurança 
Os moradores dos bairros 

periféricos estão pedindo 
maior empenho no combate 
à violência. E que o sistema 
de segurança ainda chega 
com dificuldades nos locais 
reclamados. 

Boa notícia 
O Citibank e a Fundação 

Abrinq pelos Direitos da 
Criança vão abrir oitenta 
bibliotecas em entidades 
assistenciais de todo o País. 

Cada biblioteca terá 
quatrocentos livros. A 
primeira foi inaugurada na 
Vila Planalto, em Brasília, no 
dia cinco de dezembro. A 
proposta do projeto é 
despertar nas crianças o 
gosto pela leitura e a 
criatividade. 

Em João Lisboa 
A coisa permanece feia. 

Os produtores rurais estão 
pedindo ao prefeito 
Raimundo Cabeludo que 
autorize a recuperação das 
estradas vicinais do 
município. Mas até hoje, o 
administrador nada fez. 
Continua caladão e se auto- 
promovendo. Tem uma 
campanha publicitária sendo 
levada ao ar por uma 
emissora de sua propriedade 
(TV Nativa - Canal 13- 
Manchete) em todos os 
intervalos comerciais. Pode? 

E o cúmulo do absurdo. E 
a praça do bairro Cidade 
Nova? 

Área 
de Livre Comércio 
O projeto é de autoria do 

deputado federal Sebastião 
Madeira (PSDB). Tem como 
missão promover o 
desenvolvimento das regiões 
amazônicas de áreas de 
fronteira e interior deste 
Estado, com o objetivo de 
incrementar as relações 
bilaterais com os países 
vizinhos, segundo a política 
de integração latino- 
americana. 

GASTBOCLÍNICA 

Dr. Nailton J. F Lyra 
Dra. Maria do Carmo S. Lyra 
Dr. J. Edson M. Araújo 
Dr. Mílko 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 

O advogado Aroaldo Santos 
confirmou sua candidatura a 
prefeito de Imperatriz pelo 
Partido Verde, PV. 

Aroaldo é o presidente 
municipal da sigla, que em 
nível nacional é comandada 
pelo deputado federal do Rio 
de Janeiro. 

Com a confirmação da 
candidatura, permanece em 
sete, o número de candidatos 

a prefeito de Imperatriz, pois 
o interventor Ildon Marques 
desistiu 

Ontem no programa 
Cidade Agora, veiculado na TV 
Capital, canal 5, o advogado 
respondeu perguntas do 
mediador do debate, Conor 
Farias, e dos convidados: 
vereadora Conceição 
Formiga, PSDB, vereador 
Ademar de Freitas. PFL e o 

advogado José Lamarck. 
O candidato do PV disse 

que sua plataforma de governo 
baseia-se no desenvolvimento 
da cidade, procurando abrir 
novas frentes de trabalho com 
o objetivo de garantir emprego 
e renda para o cidadão. 

Aroaldo Santos também 
reafirmou o contpromisso de 
sua sigla com a defesa do 
meio-ambiente. Nesse aspecto 

destacam-se a defesa do o 
Tocantins e a defesa' da 
floresta amazônica. 

Segundo Aroaldo, sua 
candidatura não Sarvirá 
apenas para fortaleci os 
verdes no município. Ele 
garante que vencerá as 
eleições e que o PV construirá 
uma bancada de vereadores na 
Câmara Municipal de 
Imperatriz. 

Jurivê confirma Ação 

O advogado Jurivê de 
Macedo, procurador-geral do 
município confirmou ontem a 
tarde que a Prefeitura mantém 
a ação contra a família do ex- 
prefeito assassinado de 
Imperatriz, Renato Cortez 
Moreira. 

Jurivê de Macedo esclarece 
que a Prefeitura desistiu de 
uma primeira ação, porque na 
petição inicial, solicitava-se que 
o dinheiro aplicado 

indevidamente fosse recolhido 
aos cofres municipais para em 
seguida ser transferido ao 
Tesouro Nacional. 

A pedido do próprio 
Ministério Público, prossegue 
Jurivê, a Prefeitura solicitou no 
novo processo, que a viúva do 
ex-prefeito assassinado e seus 
herdeiros, façam a devolução 
de R$ 1,77 milhões diretamente 
para o Tesouro Nacional, sem 
o intermédio da Prefeitura. 

"A ação descrita no Jornal 
Capital de ontem, e investigada 
pelo editor assistente, Nilson 
Santos, é a que está valendo, e 
que cobra da família do ex- 
prefeito a devolução do 
dinheiro de um convênio 
celebrado com o então 
Ministério do Bem-Estar 
Social", disse Jurivê. 

Com o julgamento favorável 
da ação, terão de desembolsar 
ao Tesouro Nacional, R$ 

1.777.856,14 em valores de 
setembro do ano passado, a 
viúva do ex-prefeito, Diva 
Milhomem Moreira e seus 
herdeiros: Eva Maria 
Milhomem Moreira Aragão, 
Renato Moreira Cortez Júnior, 
Simplício Alves Moreira Neto, 
Célia Denise Milhomem 
Moreira, Rita de Cássia 
Milhomem Moreira, Léa 
Ronise Milhomem Moreira e 
Marcelo Milhomem Moreira. 

Gerpa promove confraternização 

A cervejaria Cer])a promove 
hoje as 10 hs, a festa de 
confraternização dos 
funcionários da empresa em 
Imperatriz. 

Fernando da Cerpa, 
empresário que dirige a 

empresa em Imperatriz, 
confirma que três bois estarão 
à disposição dos |)arlicipantes 
do evento. 

"Cerveja é que não vai faltar, 
logo no nosso depósito", afirma 
em tom de brincadeira, 

Fernando. 
Além de funcionários, 

familiares, empresários e 
convidados estarão animando a 
festa que acontecerá na própria 
sede da empresa na BR-010. 

A confraternização ocorre 

depois das festividades de 
Natal e Ano Novo porque nesse 
período, a Cerpa esteve 
atendendo, 24 horas por dia, o 
imperatrizense que não deixa 
de consumir as louras geladas 
e verdadeiras. 

A governadora mata a gente 

por FREDERICO LUIZ 
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Imperatriz quer saber logo quem será o seu comandante 

0 mistério ronda 
Ini|5eratm. 1 ima jxTgu nta está 
no ar, nas ondas, nas páginas, 
c nas mentes da cidade. 

Quem sõrá o escolhido pela 
governadora Roseana Sarney 
para assumir os destinos da 
administração municipal, a 
partir de 20 de janeiro. 

ÍJdoR Marques será 
reconduzido, ou outro 
personagem sentará no 
Palácio Branco. 

Nesse momento, vale tudo. 
Tudo mesmo, o grupo 
favorável a Jklon Marques 

apela com todos os meios. Até 
pakle-santo vem ajudar. 

A turma do contra não deixa 
por menos, e importou um 
mcdíum baiano para hipnotizar 
a governadora, 

Mas o bom da história são 
as estórias. E haja boato, daqui 
e dali. Aqui e acolá 

barney trTtã vindo de i>di.uh«» 
para anunciar o interventor, 
José Alberto teria fincado o pé 
para manter um cristão meio- 
novp no Palácio, Q outro T, o 
Reynaklo de Tavares, estaria 
cm cima do muro, vendo a 

banda jsassar. E fechando o trio, 
José de Ribamar Fiquene estaria 
jogando seu pre-ugio e pedindo 
auxilio a um lobo. Já pensou, 
uma raposae um lobojxmsando 
juntos? 

Até um "J" cobra tPágua, 
Zequínha Sarney (E José, mas 
todos conhecera como Zé), 
colocou as garras de fora. 

Porém a coisa é diferente. A 
governadora disse que só 
anuncia o nom»\ na quarta-feira, 
ou até mesmo no sábado. Se 
proceder assim. Ínuxraínz, 
vice-eampea de Aid se Lepra, 

alcançará o primeiríssimo 
lugar em ataque cardíaco, 

E muita conjectura. O que 
tem de analista de p imetra 
linha ua cidade nao e 
brincadeira, Todos juram, de 
p s separados, que estáocom 
a análise correta. Será que não 
dá pra advinhar a sena 
principal? 

Depois de anunciado o 
nome do interventor de 
Imp-rafriz, os intelectuais dc 
todo o Brasil deverão eleger 
Roseana Sarney para a 
Academia Imperatrizense de 
letras, 

E a maior novelista do 
momento. Um "tino" para 
fazer suspetusede fazer inveja 
a uni certo Alfred (Por favor, 
não é o amigo de Batman). 
SpkJberg é fichina em eleitos 
especjajít. Machado de Assis 
não foi: tão envolvente, Paulo 
Coelho não foi tão místico. Até 
um certo mágico de renome 
cm I mf x-ralriz está estupefato. 

Por favor D. Roseana, 
libere gratuitamente 
"eacheles" para combater a 
hipertensão. Será que não dá 
para anunciar hoje o nome do 
interventor? Gregos e 
íroianos, Servi os c Bósnios, 
agradeceriam. 

Vmdú 

Kadett GL 95/95 com 300 km 
Parati 94 CL t .8 
Santana GLS.l injeção eletrônica - completo - ano 92 
Trator MasseyJFerguson 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 
1 curral com balança, galpão de arueit a e cordoalha 
Estacas diversas 

A/up 

* 1 apartamento no Edifício Granville 

* 1 casa na rua Projetada B, Nova Imperatriz 

* 1 casa com galpão, próprio para garagem ou 
oficina 

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

asfalto 

* 1 terreno de 5 mil e 80 metros na Rodovia BR-0T0, 

ao lado do viaduto 

Tratar com Geraldo Fone: 723-1306 OBS; Favor ligar somente os interesso 1 
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ão limpa praça pública 

Mamens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Olá, bom dia! 

Pensando 
na construção 

0 índice da Construção 
vil (CUB) subiu 35% em 

No mesmo período, o 
M subiu 15%. 0 CUB foi 
ido pelo aumento do 
o da mão-de-obra, que 
ou a 49,76%. 0 índice é 

i ado pelo Sindicato da 
tria de Construção dé 
mio (Sinduscon), que 

fí mmpanhamento de 65 
it utilizados na 
c< istrução. 

Os materiais utilizados na 
construção civil subiram 
22,28% em 1995 sobre os 
registrados em 94, 0 índice 
mostra uma mudança de 
tendência. Nos anos de 
inflação alta, os preços de 
materiais de sempre 
estavam bem acima da 
inflação e o preço da mão-de- 
obra abaixo. Em 95, houve 
uma inversão. Em 
dezembro, o CUB subiu 
1,05%, com mão-de-obra 
chegando a 0,32% e 
materiais a 1,82%. 

os 

Redução 
no juro 

A devolução ao sistema 
bancário de quantia 
estimada entre R$ 1,5 bi e R$ 
2,0 bi, referentes a 
recolhimentos compulsórios 
sobre operações de crédito, 
nao interferiu no 
comportamento dos juros na 
sexta-feira, último dia útil da 
semana. 

Assumindo 
cargo 

O novo presidente da 

Abrapp, Nelson Rogieri, que 
assumiu o cargo na sexta- 
feira às 18h30 no World 
Trade Center (WCT) em São 
Paulo, pediu quinta-feira ao 
ministro Pedro Malan a 
revisão do teto de 20% para 
investimentos dos fundos de 
pensão em imóveis. 

Rogieri defendeu a volta 
do limite de 40%, 
argumentando que, além dos 
clássicos empreendimentos 
imobiliários (shoppings e 
edifícios), os fundos tendem 
a investir em obras de infra- 
estrutura e serviços, como 
rodovias e hospitais, 
alternativas não previstas na 
legislação que regulamenta a 
previdência fechada, mas que 
genericamente podem ser 
enquadrados como imóveis. 

Segundo Rogieri, não só o 
Governo Federal, mas 
também os estaduais têm 
procurado os fundos para 
participar de projetos de 
concessões e parcerias com 
a iniciativa privada. 

Informando 
em tempo 

A Secretaria de Estado da 
Fazenda faz divulgar nota 
afirmando que vai apertar os 
devedores do fisco. O 
empresariado local deve ficar 
de olho. 

Frase 
do dia 

"Há pessoas que meditam 
nas falhas dos amigos, e com 

, isso não se ganha nada. Por 
mim, tenho sempre 
considerado os méritos dos 
meus aversários e tenho me 
dado bem". 

a i 
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u 

Destaque 
A coluna destacaj hoje, Nilo Firmino, proprietário da 
Escola São Francisco Xavier. 

Depois de realizar vários 
bingos [«ira construir o Posto 
Policial Comunitário da Vila 
João Castelo, a Associação 
Comunitária investiu na 
limpeza da única praça pública: 
a Senador João Castelo. 

O logradouro foi construído 
no governo Davi Alves Silva e, 
apesar da manutenção que 
vinha recebendo da Prefeitura 
Municipal, fez-se necessário o 
imediato corte de gramas. 

A medida foi adotada pela 
Associação Comunitária, que 
buscou a parceria de uma outra 
entidade: a Associação de 

Moradores da Vila Joào 
Castelo, 

Presidida pelo popular "João 
Grilo", dono da Equijie Alpha 
de Sonorização, a Associação 
de Moradores investiu na 
realização de uma Gincana 
Cultural. 

Com o feito, uma das tarefas 
apresentadas pela comissão 
organizadora previa a limpeza 
do logradouro público. Todos 
concordaram e, em um breve 
espaço de tempo, a praça foi 
mudada. 

Para o presidente da 
Associação Comunitária, 

Sebastião Araújo Chaves, a 
medida foi providencial e 
bastante inteligente. 

Ele disse que o que foi 
buscado, nesse aspecto, foi 
apenas a participação popular 
no que se refere à defesa 
daquilo que é tido como 
patrimônio público. 

"Mas, mais importante do 
que isso", disse ele, "é a 
consciência cívica que se está 
criando a partir de ações que 
visem beneficiar a própria 
comunidade onde moramos". 

O mesmo foi defendido pelo 
popular "João da Alpha", 

justificando que conhece as 
dificuldades pelas quais passa 
o Poder Executivo Municiiial. 

"Entendo que cumprimos a 
nossa tarefa, no aspecto de 
normalizar o aspecto 
paisagístico daquela praça", 
disse. "E vamos continuar 
adotando medidas com 
objetivos parecidos". 

A Associação Comunitária e 
a Associação de Moradores 
têm sido bastante atuantes 
naquela região que globaliza a 
"grande" Vila Cafeteira, 
especificamente no bairro a 
que representam. 

Morador quer feira livre 

0 próximo passo dos 
moradores das Vilas João 
Castelo e Cafeteira, a partir de 
agora, é a implantação da feira 
livre. 

Inspiração antiga, a idéia é 
defendida não apenas pelos 
líderes das associações, mas 
também pelos próprios 
populares. 

O objetivo de se implantar 
uma feira livre naquela região, 
é empregar, embora no 
comércio informal, boa parte 
dos pais de famílias que ali 
residem. 

Quando da fundação, ou 

seja, invasão da Vila João 
Castelo, em 1991, já se 
pensava em implantar um 
comércio dessa natureza. 

A época, a idéia era 
defendida pelo então 
presidente da Associação de 
Moradores, José Ribamar 
Xavier. 

Ele tinha o apoio da 
comunidade e até conseguiu 
um local, onde a feira seria 
implantada, com o apoio do 
Poder Público Municipal. 

Não houve o devido apoio 
e, pelo que parece, a solução 
foi desativar as casas de taipos, 

construídas pelos próprios 
populares, 

Agora, a idéia ressurge pela 
referida Associação, no 
entanto, presidida por Joào da 
Alpha, que tem o apoio de 
Araújo Chaves, dirigente da 
Entidade Comunitária. 

Segundo anunciaram, a 
feira seria implantada, com o 
apoio da Prefeitura Municipal, 
na rua Goiás, que passa ao 
lado da praça Senador João 
Castelo. 

Há uma preocupação que 
tem inviabilizado a feira livre. 
E que a rua Goiás, 

praticamente na divisa dos 
dois bairros, é totalmente 
intrafegável. 

A solução proposta é que 
os moradores comprem as 
manilhas, necessárias para 
instalação da canalização, e a 
Secretaria de Obras se 
comprometa em realizar o 
serviço. 

Feito isto, acreditam os 
líderes, a implantação da feira 
livre seria facilitada. "Temos 
feito alguns contactos, mas 
solução ainda não foi 
possível", finalizou Araújo 
Chaves. 

Eieições/94 

1 Kh, reconta votos 

O Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) reabriu 
ontem as duas últimas urnas 
incluídas no processo de 

recontagem de votos das 
eleições de 1994. Uma Junta 
Especial começou os 
trabalhos ontem pela manhã. 

Na próxima segunda-feira, 
dia 8, o TRE julga todos os 
processos pendentes. Ao 
todo, dezenove recursos 

aguardam julgamento. 
Setenta mil votos podem ser 
anulados pelo Tribunal 
Regional Eleitoral. 

Listão da Ufma sai até sexta 

Até a próxima sexta-feira, dia 
12 de janeiro, a Universidade 
Federal do Maranhão (Ufma) 
estará divulgando o listão dos 
aprovados para a segunda fase 
do Concurso Vestibular 96. A 
informação procede da capital 
do Estado, São Luís, onde a 
correção está sendo feita sob 

forte esquema de um 

segurança. A segunda etai» do 
Vestibular 96 da Ufma está 
marcada [«ira o dia 19, quando 
serão aplicadas as provas de 
Língua Portuguesa e Redação. 
A primeira etapa, encerrada 
anteontem, foi marcada pela 
tranqüilidade, sem nenhum 
incidente grave registrado. 
Segundo informações 

levantadas, no total, o número 
de eliminados por falta chegou 
a 986. Nessa etapa, chamada 
"consistência", a correção das 
provas é tida Como lenta. E que 
os resultados da primeira leitura 
serão lidos novamente pela 
leitura ótica — máquina. O 
número de candidatos que 
deverão ser classificados para a 

segunda etapa do Vestibular 9(i 
da Ufma é de 5.730. Esse lotai r 
três vezes superior que o 
número de vagas ofereeidas 
pela instituição superior, que é 
de 1910. A condição para que as 
pessoas se classificarem é 
acertar, no mínimo, 20 por cento 
dos pontos em cada uma das 
discplinas. 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO, 

TRABALHAMOS COM COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luis Domingues, n0 1206 fone 721:1077 
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Explicado 
0 diretor presidente da 

Associação de Imprensa da 
Região Tocantina, Clélio 
Silveira, explicou que não 
haverá a confraternização dos 
associados, resultado de uma 
decisão do Conselho Diretor 
que na Itima reunião 
deliberou sobre a não 
realização da festa 
previamente programada 
pela AIRT.- Os diretores 
reunidos, entenderam que no 
final do ano todas as 
empresas promovem festa de , 
confraternização, por isso, 
não havia razão para uma 
confraternizão, inclusive com 
restrição a alguns nomes. 
Assaociados que não se 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

().r):!>() - O Despertar daFé 
06:30 - O Despertar daFé 

Local 
07:00 - Santa Missa em Seu 

Lar 
08:00 - Desafio do Galo 
09:00 - Domingo Alegre 
12:05 - Carro Comando 
13:00 - Gospel Line 
14:00 - Campeonato Alemão 
16:00 - Programa de Espera 
16:30 - Campeonato 

Italiano 
18:30 - Parker D-wis 
19:00 - Caçador de Fortunas 
20:00-Cine Record Especial 
22:00 - Picket Fences 
23;00 - Comando Noturno 
00:00 - Santo Culto em Seu 

Lar 

Se ligue 

na onda 

da 

Capital 

. e da 

Record 

recadastraram. - Tá explicado! 
Mudança 

Amaral Reis andou 
comentando entre colegas que 
vai deixar a Rádio Imperatriz, 
porque está trabalhando muito 
e ganhando pouco. Segundo 
informações, estaria tentando 
seu ingresso no Sistema 
Nativa, de onde teria recebido 
um convinle com um bom 
salário. - Tomara que tal fato 
aconteça mesmo, porque o 
Amaral é campeão nesse tipo 
de comentário, mas na hora... 
diz que nunca falou!... 

Rastreamento 
Nestes Itimos dias, uma 

equipe de engenheiros do 
Dentei, tiveram muito trabalho 
no acomiianhamento as provas 

do vestibular 96 da 
Universidade do Maranhão. A 
equipe fazia o rastreamento 
liara evitar qualquer tentativa 
de fraude via sistema 
telefônico. O professor Aldy 
Mello é da opinião que é 
melhor prevenir do que 
remediar. 

Convidados 
Cronistas esportivos da 

cidade, convidados 
participaram sexta-feira a 
noite, da solenidade de posse 
do presidente da Liga 
Imperatrizense de Desportos, 
Antônio Santos - Toinho. - A 
crônica esportiva, anda 
mesmo em busca de notícias 
e o momento foi muito bom. 

Demissões 
A diretoria do Rádio e TV 

Difusora, demitiu mais 8 
profissionaia. Entre os 
demitidos está a jovem 
Wanderlândia assistente de 
progamação, além de 
operadores de áudio, 
locutores e outros. A diretora 
Cláudia, informou que as 
demissões se permitiram 
depois que houve uma audito- 
ria na empresa, que obrigou 
diminuir o quadro de 

profissionais. Um bom 
presente de grego, no Ano 
Novo! 

Renovação 
O ex-deputado Chico do 

Rádio, renovou o contrato com 
as publicitárias Tereza 
Brandão e Valdelice, no 
arredamento por mais 12 
meses, da Rádio Clube de 
Açailândia. As bases do 
contrato não foram reveladas, 
mas o ex-deputado disse que 
fez um negócio até certo ponto 
bom para ambos os lados. Bola 
prá frente! 

Comando 
A conhecida Ivone, que 

responde pela direção 
administrativa da Rádio 
Imperatriz, está mandando ver 
nas determinações. Ela está 
punindo severamente aos 
locutores que não se fizeram 
presentes para o cumprimento 
da carga horária nas 
festividades de fim de ano. Há 
quem diga que a Ivone andou 
exagerando em alguns casos. 
- Tá dito! 

Nota 
zero 

Para os analfabetos do 
jornalismo e radialismo que 

estão querendo passar um 
grau de sabedoria escolar aos 
ouvintes e telespectadores. 
Cuidado, porque tem ouvinte 
e telespectador mais inteirado 
dos fatos e culturalmente 
melhor preparado para o 
confronto com os "analfas". 
Morou! 

Notícias 
& Notícias 

Praticamente tudo certo 
para a programação noticiosa 
da Mirante AM, que deverá 
firmar comtrato com a Central 
Brasileira de Notícias - CBN. 
Será uma programação 
exclusiva a notícia durante 24 
horas. - Ficam reservadas 
aproximadamente 10 horas 
para a produção jornalística e 
veiculação dos fatos locais e 
regionais. Quem sabe faz a 
hora, não espera acontecer. 

Novo 
prefixo 

Os locutores Fran Lisboa e 
Ariovaldo, poderão deixar a 
Rádio Clube FM ainda neste 
mês de janeiro. Segundo se 
informa, estão insatisfeitos 
coma direção da emissora e 
poderão se tranferir para a 
Marconi FM, o que sem 

dúvida vai mexer com a 
programação e ganha a que 
tiver os dois profissionais. 
Valdelice, mana não pise na 
bola! 

Nota 
dez 

Para dona Neneca Mota 
Melo, educada, culta, 
conhecedora dos 
acontecimentos gerais, 
dedicação espontânea no 
rádio, jornal e televisão. Uma 
pessoa fora de série e de 
muito respeito! Muita sa de 
e boa sorte! 

Reflexão 
Tenha equilíbrio e alegria. 

Saiba ser reconhecido. 
Procure ser humilde. 
Não lance pedras a quem 

se beneficiou. 
Não se julgue diminuído 

quando o ajudarem. 
Saiba agradecer. 
Quebre seu orgul-ho e 

receba com gratidão o auxílio 
que lhe derem . 

E jamais esqueça o 
benefício nem o benfeitor. 

o pior dos defeitos é a 
ingratidão, que despreza e 
apedreja hoje quem nos 
beneficiou ontem. 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV CRC 

Canal 4 

band 

Não forneceu programação 

REPÓRTER 

190. 

EM BUSCA 

DA 

NOTÍCIA. 

TODOS 

OS 

DIAS AQUI 

NA SUA 

TV CAPITAL 

E 

RECORD 

SEMPRE 

AS 

MELHORES 

EM 

AUDIÊNCIA 

EM 

TODA 

A 

REGIÃO. 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

06:30- Programa Educativo 
,07:00 - Toque de Vida 
07:30 - Grupo Imagem 
08:30 - Campus 
09:00 - Está Escrito 
09:30 - Winspector 
10:00 - Tv mappin 
10:55- Boletim Olímpico 
11:00-Brasil Feliz 
12:00 - Sorteio Papa-Tudo 
12:15 - A Grande Jogada - 

Edição de Domingo 
Programa de 
Domingo 
Boletim Olímpico 
Samba Brasil 
0 Jogo do Poder 
Grupo Imagem 
Especial Melhores 
Momentos 
Gospel Festiva] 
Encerramento da 
Programação 

20:00- 

21:55 
22:00 
23:00 
23:30 
00:30 

02:30 

1 Rádio 1 
1 # I 

[Capital [ 

! AM ! 

! 950 

khz de 
I 

[potência! 

TV Mirante 

Canal 10 

Globo 

Não fomecue programação 

Assista de 

segunda à 

sábado o 

programa 

Cidade 

Agora, o 

programa 

discute 

vários 

temas, e 

tem a 

participação 

da 

unidade 

móvel 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

06:08 
06:10 
06:30 
07:30 

08:00 

10:00 
10:30 
11:00 

22:30 

00:15- 

- Palavra Viva 
- Educativo 
- Telesisan 
- Siga Vem 

Caminhoneiro 
- Bingão Domingão da 

Sorte 
- Bumpy é Demais 
- Escolinha do Golias 
- Abertura do 
Programa Silvio 
Santos 

- Sessão das Dez. 
Filme: A Volta 
do Mestre 
dos Brinquedos 
SBT Esporte 

0 jornal 

Capital 

está 

sempre 

inovando 

para o 

melhor 

conforto 

do leitor 

amigo 
■ BB BB « B B B B B B I 

TV CNT 

CN T/Gazeta 

Não forneceu programação 

A sua 

melhor 

escolha 

está 

aqui 

na TV 

Capital 

e Rede 

Record: 

Cada 

vez 

Melhor 
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Imperatriz 

\ 

por FREDERICO LUIZ 

São Luís 
Urgente I 

Muita gente especulou 
que uma das exigências feitas 
pela governadora Roseana 
Sarney, referia-se ao apoio 
político do interventor a 
candidatura a prefeito de 
Imperatriz, do ex-governador 
do Estado, José de Ribamar 
Fiquene. 

São Luís 
Urgente II 

Mesmo sem saber o 
conteúdo destas exigências, 
ou ponderações, como 
querem alguns. Uma coisa ê 
certa. A governadora 
Roseana sequer mencionou, 
ou deu a entender, que o 
interventor Jldon Marques, 
para continuar no cargo, teria 
que apoiar a candidatura do 
ex-governador. F ponto final. 

O nova 
onda 

Depois da terceira, 
lyiperatriz lança a quarta 
Imda. O negócio ê ocupar. 
Terrenos, sindicatos e 
prefeituras. Chie, não é 
mesmo. Até parece que 
estamos na t rança. A de ()8 e 
também de 9!). 

Esporte 
do MA 

Rayssandu foi rebaixado. F o 
Maranhão, por enquanto, não 
sonha sequer cottt a vaga. 

Brasil e 
Imperatriz 

2000 
I). Flder Câmara, Arce- 

bispo emérito de Olinda e 
Recife lançou a campanha 
Brasil 200(1 setli fome. Por 
aqui, Ulysses Braga lança 
Imperatriz 2000. Uma 
campanha da cidadania. F isso 
aí. lemos que ter propostas 
para o terceiro milênio. Senão, 
recuaremos ao primeiro. 

Durcila 
em Sampa 

Quem está arrebentando 
no interior paulista é a 
jornalista Durcila Cordeiro. 
Passando e organizando as 
editorias do Jornal que 
trabalha, consegue colocar seu 
veículo na liderança em São 
José do Rio Prelo, interior 
paulista. \à como cá, Durcila, 
ex-diretora de Redação do 
Jornal Capital pegando gosto 
pelo slogan: O Seu Líder 
I Mário, 

A força 
que cala 

Flbajá cantava. De Bráulio 
Tavares, "Quem fala não mata 
não/ Quem cala consente a 
fala/ e os gritos do capitão". A 
cidade prefere não calar. 

Bom-Dia 
Cidade 

as sete horas. Políticos, 
empresários, profissionais 
liberais, líderes comunitários, 
sindicalistas e religiosos 
desfilam na TV Capital. Não vá 
para o trabalho sem ele. No 
canal 5. 

25a 

hora 
O nome do programa vem 

do filme homônimo. Com 
Antony Quinn. Relatando as 
agruras da segunda guerra 
mundial. Como um 
prisioneiro, prõpositalmente 
confudido como um judeu 
transforma-se em símbolo do 
arianismo. Assim é a vida. Tem 
gente, que o destino escolhe 
para ser chamuscado por 
todos os lados. 

Dia de 
locar 

Ondas Curtas 

Um bom jogo. War. Da (irovv. Parece com a política de Imperatriz. 

Mas vale um passarinho na mão do que quatro voando. 

Sebastião Madeira está assobiando. 

Quem corre cansa. Literalmente. 

A Globo reinventou o modernismo: enforcar o último rei com as tripas do último 
pastor, 

Na vida tudo é passageiro. Menos o cobrador e o motorista. 

F o gás no Maranhão? Vai continuar como o mais caro do Brasil? 

A Frente Ética vem aí. Tem bicho que não chega nem no terceiro prêmio. 

Em nome da arte 

A Velha Idéia da IBM 

O norte-nordeste regrediu 
no último Campeonato 
Brasileiro da divisão especial. 
Tinha três clubes: 
Payssandú, Sport, Bahia e 
Vitória. Agora restam três. o 

José Filho comanda o café 
da manhã de Imperatriz. Logo 

F como hoje é domingo, aí 
vai uma dica para quem curte 
o vídeo-cassete. A Cor do 
Dinheiro, com Paul Newman 
e Tom Cruise. O filme é uma 
versão clássica de Selvagens 
Cães de Guerra. Quem gosta 
de um filme levíssimo, e super, 
super, super, surpreendente; é 
só curtir Maverick, um 
faroeste com Mel Gibson e 
Isabela Rosselini. A criançada 
que ainda não curtiu, é bom 
locar o clássico Fível, Um 
Conto Americano, assinado 
por Steven Spielberg. Confira 
na TucamPs Vídeo. Ou na 
vídeo-locadora de sua 
preferência. 

Domingo 
Alegre 

Hoje pela manhã, a partir 
das nove horas, tem Clélio 
Silveira com o Domingo 
Alegre. Tem fanfarra no 
programa que é a cara dos 
antigos coretos. Com direito a 
ver a banda passar. Moça feia 
e linda pensado que o maestro 
FVanklim toca pra ela. F no 
canal 5. 

Ilá cerca de um mês, 
conversando com um cliente 
que pretendia rever sua 
arquitetura tecnológica,fui 
surpreendido por uma 
afirmativa: "A ÍBM está fora de 
questão". Pertenço a Uma 
geração que se formou em 
tecnologia orientada pelo 
dogma de que ninguém é 
despedido por comprar IBM. O 
medo, a incerteza e a dúvida de 
se optar por um concorrente 
sempre foram a arma mais 
poderosa da Big Bine. Mas a 
mística se perdeu. 

Apontar como causa a briga 
contra Bill (iates seria passar 
por cima da uma série de erros 
estrátegicos: 

-a patente da xerografia 
esteve em suas mãos, mas um 
"estudo"provou que o produto 
não teria futuro; 

-os minicomputadores- 
responsáveis pelo acesso de 
novas empresas ao mercado ao 
mercado consumidor de 
tecnologia-foram ignorados até 
que lhe tomassem boa jxirte dos 
negócios; 

-a computação distribuída e a 
conectividade eram vistas como 
modismos, e a IBM- sempre 
manteve linhas de equij lamentos 
incompatíveis entre si (um 
anúncio clássico da digital dizia 
que a melhor maneira de ligar 

por FERNANDO XIMENES 

dois IBM era através de um 
Digital); 

-as arquiteturas abertas 
foram adotadas tarde demais. Na 
mente do mercado, IBM é 
sinônimo de "proprietário"; 

o s 
microcomputadores...(nada a 
comentar, pois tudo já foi dito); 

-as redes locais nunca foram 
levadas a sério. A IBM dificultou 
o quanto pôde o acesso dessas a 
seus mainframes; 

-por duas vezes a M icrosoft 
foi oferedida á IBM, que se 
recusou a comprá-la; 

-a IBM não |XTcebeu que a 
onda do downsing 
organizacional traria a reboque 
o dowsizing tecnológico, e uma 
fortíssima |iressào contra as altas 
margens de lucro dos 
mainframes; 

-milhões de dólares foram 
enterrados no ()S/2 à espera de 
um tropeço do Windows; 

-a divisão de PC nã( > consegue 
manter a lucratividade e a 
direção- a IBM acaba de desistir 
detransfor mar o PowerPC numa 
alternativa à intel; 

-a IBM, hoje, é líder 
inconteste apenas no segmento 
de mainframes, que, segundo 
edição recente da Business 
Week, terá crescimento zero em 
1991) e representa menos de 10% 
do seu faturamento global. 

Como conseqüência, em 
dez anos, o valor de mercado 
da IBM encolheu o equivalente 
ao PIB da Suécia! A IBM foi 
derrubada do pedestal e, se 
antes fazia o jogo estratégico 
elegante das grandes 
corporações, hoje se esforce 
ixtra ficar de pé no vale-tudí 
briga de rua. Os n 
concorrentesPAT &T, I 
Citibank e BMG, entre ou 
|)ara não talar nos tradicior 
E até a Internet, que p<. 
muitos é o verdadeiro Notes- 
Killer. 

Seu novo lema _ nelwor 
centric! - é um ato falb 
mostrando o quanto a IBM não 
mudou. 

Curioso, nisso tudo, e 
constatar que a IBM tem 
brolhantíssimas competências: 
sua carteira de clientes é 
incomparável. Suas tecnologias 
são de primeira linha, sua 
assistência técnica, imbatível 
(pergunte a quem fez 
downsizing e trocou c 
fornecedor), o conhecimemo 
de mercados e aplicações 
específicas só tem liaralelo n, 
maiores consutorias. 

Mas como diz um ditacl 
oriental, quanto o peixe 
ai xxlr ece, a cabeça vai (rimeiro. 
E ,há muitas décadas, a IBM 
anda mal da cabeça. 

VALE TRANSPORTE 
c r 

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

e empregadores. 

Presente no imposto de Renda. 0 nosso Departamento de Vendas está à disoosição dos 

; senhores empresários que desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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O que é ser maçon? 

S r laçon é antes de 
tudc urn stado de espírito. 
0 eai é a máxima 
crit ão de Deus, nasceu 
períeuo. Iniciado em uma 
Loja Maçônica, passa a 
cursar a escola de 
aperfeiçoamento humano, o 
saber perfeito e justo, para 
ser para sempre livre, e de 
bons costumes. Ao conhecer 
os mistérios da Maçonaria o 
homem recebe a verdadeira 
luz, passando a * ser 
resoonsável pela lei que 
c? sa efeitos, e deVe 
ti alhar com bom senso, 
p >erfeito funcionamento 
d liverso, promovendo 
c sociais, para evolução 
ó iedade humana. 

'açonaria, em todos os 

por J.H.F 

tempos honrou seus 
compromissos.Seus filiados, 
obreiroS e arquitetos do 
progresso, estão 
imortalizados nas páginas da 
História Universal, como 
pioneiros, heróis e 
contrutores da paz, e da 
liberdade. 

Nós, maçons, guiados 
pelo espírito Universal do 
bem, a milênios, trabalhando 
serenamente a Construção 
do Templo da Fraternidade 
humana. Hoje, no mundo 
moderno, no amanhecer do 
terceiro milênio, estamos 
felizes, testemunhando os 
avanços benfazejos da NOVA 
ERA da tecnologia espacial, 
da NOVA ERA da 
informática. Porém as 

ambições, as paixões, o 
egoísmo, e o fanatismo, 
embrutecem o homem, 
distanciando-o dos caminhos 
da Solidariedade humana, e 
dos sãos princípios da 
verdade, do direito e da 
Justiça, o amor ao próximo 
é a máxima da Maçonaria, e 
é portanto, a manifestação 
JUSTA da fraternidade que 
espiramos e defendemos, e 
que deve ser exercida com 
força, com energia, com 
vigor e sabedoria, para 
Unidos, todos, os homens, 
termos condições de 
banirmos do seio da 
sociedade humana a tirania, 
os erros, os preconceitos, a 
miséria, a ignorância, e por 
fim, o pecado capital. 

( drama nosso de cada dia 

— Ano de 1.994, era pouco 
antes do natal. Uma senhora 
chega ao escritório do 
empresário e pede um 
encontro. 

Ela já fuçou a cidade toda à 
procura de um lugar — um 
emprego, um trabalho para o 
seu filho. 

Diz que o filho de dezesseis 
anos está recuperado da 
marginalidade e que agora só 
com o trabalho ela conseguirá 
mantê-lo recuperado e insiste 
que enquanto o fdho estiver 
sem fazer nada, estará com as 
portas abertas para o caminho 

por VIEGAS 

da volta. 

Mais uma vez ela bate 
numa porta e não encontra 
resposta. Ela vai continuar 
fuçando a cidade, à procura de 
emprego para o fdho, na ânsia 
de recuperá-lo da 
marginalidade. 

— Naquela manhã de 
chuva, uma distinta senhora 
mãe de meia dúzia de filhos, 
entra no gabinete da 
autoridade e pede uma 
solução. 

Ela está divorciada do 
marido; ficou com todos os 

filhos, uma parte dos quais 
convive com a marginalidade. 
0 pai que leva uma vida com 
dinheiro farto náo quer os 
filhos. 

A mãe (e sua filharada), mal 
tem o que comer, e não tem 
como segurar os dois 
adolescentes que embarcaram 
no caminho da perdição. 

— Essa é uma crua 
realidade! É o drama nosso de 
cada dia!!!! 

Clemente Viegas é 
advogado em Imperatriz- 
MA. 

Diálogo matuto 

sobre a mulher fatal 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Oi cumjxide, tudo bem? 
Sim. 
Estou indo ao sítio. 
Quer íázer-me companhia? 
Claro, sô! 
Afinal de contas, 
há dias que estou querendo 

derrubar umas laranjas. 
Vamos nessa, então. 
Oi lá, home: 
0 ônibus está quase saindo. 

Cumpade, 
Nem queira saber. 

Tenho muitas saudades dos 
tempos antigos. 

Das prosas, 
das festanças nas fazendas. 
Tudo não passa de belas 
recordações, né? 
Claro! 

Cumpade, home 
Ocê já gostou de alguma 

moça? 
Que pergunta mais sem jeito, 

j 
Sim. 
E, desculpe-me a 

so! 

intromissão, mas como foi? 
Nem queira saber. 
Ainda era rajíagote, 
Fiquei logo ligado numa dona 

que veio da cidade, 
estava passando uns dias 

com seus famüiares na fazenda 
onde eu trabalhava. 

Assim que eu a vi pela 
primeira vez quase caí do 
cavalo. 

Era uma formosura de 
mulher 

Jovem, cabelos diferentes, 
algo que não consigo descrever 
até hoje. 

Fiquei apavorado. 
Até tinha parecido que o 

meu cavalo tinha visto uma 
cobra. 

Quando arribei a cabeça lá 
vinha ela. 

Andava apressadamente. 
Parecia querer alguma 

coisa. 
Quando consiguiu chegar 

até o local onde eu estava, 
perguntou: 

- você sabe onde fica o 

igarapezinho daqui? 
Respondi que sim. 
lã veio ela novamente: 
- Pode levar-me até ao local, 

pois estou querendo dar uns 
mergulhos? 

Fia cumixide, tive que largar 
meus afazeres e, soando, 
conduzí-la até ao igarapé. 

Mate minha curiosidade e 
conte o que aconteceu, home! 

Pois bem. Minutos depois, lá 
estava eu. Do lado daquela moça. 
Soando e tremendo de todos os 
lados. 

Pouco tempo depois, fui 
embora. 

Acabou tudo, home? 
Que nada, çumiade! 
Fiquei sendo perseguido por 

um sentimento que jamais tinha 
sentido por alguém. Parecia 
coisa feita. Tipo macumba, sabe? 

E como tudo acabou? 
Terminou as férias e ela foi 
embora, só. 

Só que até hoje tenho 
saudades. As lembranças ainda 
estão vivas. 

Cuidado com quem 

bate sua porta! 

por Rev. JOSÉ KENNEDY DE FREITAS - TH.D 

Um dos princípios básicos 
das Igrejas Batistas 
Brasileiras é o da 
"LIBERDADE DE 
CONSCIÊNCIA 
RELIGIOSA". Todas as 
pessoas têm o direito de 
professar a religião de sua 
própria escolha. A tolerância 
religiosa deve ser aceita por 
todos. Entretanto, o dar a 
cada um o direito de escolher 
a própria religião não 
significa que todas as 
religiões são boas. Vivemos 
em tempos difíceis, como 
declarou o apóstolo Paulo: 
"Sabe, porém, isto: Nos 
últimos dias sobreviverão 
tempos difíceis..." (II Tm !í. 1- 
9). Os grupos religiosos são 
muitos, todos se intitulam 
como "REPRESENTANTES 
DE DEUS NA TERRA". Uma 
das principais organizações 
religiosas do mundo '"0 
CATOLICISMO ROMANO", 
que tem enganado, muita 
gente durante muitos séculos, 
se declara como sendo a 
"ÚNICA IGREJA CRISTÀ 
NO MUNDO". Diariamente 
recebemos em nossas casas, 
pessoas "bem intencionadas", 
que se apresentam como 
missionários (as), ou como 
pregadores (ras) das Boas 
Novas do Reino de Deus, 
todos muito bem 
intencionados ( de boa 
intenção, o inferno está 
cheio). 0 apóstolo João 
escrevendo a sua Segunda 
Epístula declarou: "Se alguém 
vem ter conosco e não traz 
esta doutrina, não os recebais 
em casa, nem lhes deis as 
boas-vindas. "(H Jo,l()) ou 
seja, não oferecem 
hospitalidade a um falso 
mestre. Os missionários da 
Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias (os 
mórmons) batem em nossas 
portas com a "boa 
intenção"de falar sobre 
questões familiares e saúde; 
As Testemunhas de Jeová 
apresentam-se como 
Representantes do Reino de 
Jeová-Deus e prometem vida 

eterna na terra; Os adventistas 
do Sétimo Dia se colocam 
como sendo os únicos que 
preservavam os 10 
madamentos da lei de Deus e 
como sendo a única Igreja 
Remanescente na terra; O 
Espiritismo Kardecista se 
coloca como sendo a terceira 
revelação de Deus á 
humanidade, declaram!o-se 
iguais ao cristianismo nos 
ensinamentos; A Congregação 
Cristã do Brasil, fundada em 
1910 no Paraná, alega estarem 
fazendo a vontade de Deus e 
fazem o preselitismo entre os 
envangélicos, dizendo-se a 
Única Igreja de Cristo na 
Terra; A Sheicho-No-lè, faz 
propaganda para conseguir 
mais adptos em Imperatriz, 
etc... 

Sem falar na Igreja Pente- 
costal Deus é Amor, que passa 
para o povão um ar de "SUPER 
IGREJA", a Igreja que resolve 
todos os problemas materiais 
e espirituais, tem enganado 
muita gente com a ideologia. 
Cada uma dessas seitas 
religiosas tem um motivo 
"bíblico" (segundo elas) para 
pregar suas doutrinas. 0 leitor 
deve estar a par de que 
nenhuma seita religiosa está 
disposta a um diálogo com 
uma pessoa esclarecida do 
assunto, principalmente, se 
elas recebem que tal pessoa 
tem base nos fatos. Existem 10 
grandes religiões e 10 mil 
seitas, algumas delas são 
indicadas como: a) SEITAS 
SECRETAS: Teosofia, Rosa- 
Cruz, Esoterismo, etc...; b) 
SEITAS PSEUDO-CRISTÀS: 
Catolicismo Romano, 
Testemunhas de Jeová; 
Adventismo do: Sétimo Dia, da 
Refora ou da Promessa; 
Tabernáculo da Fé, Casa da 
Bênção, Pentecostal Deus é 
Amor; Igreja Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias (os 
mórmons): Igreja 
Apostólica(Vó Rosa); Sinos de 
Belém; Congregação Cristã no 
Brasil; etc...; c:) SEITAS 
ESPÍRITAS: LBV (Legião Boa 
Vontade): Kardecismo, 

universo em Desencanto, etc; 
d) SEITAS ORIENTAIS: 
Sheicho-No-lê; Hare Krishna; 
Igreja Messiânica; etc; 

e) SEITA AFRO- 
BRAS1LEIRAS: Candoblé; 
Umbanda, Quimbanda, etc... 

Podemos observar o 
desespero das pessoas, estão 
procurando de maneira 
errada uma solução para os 
seus problemas, esquecendo- 
se que a única solução é JE- 

r SI JS CRISTO. Ao ligarmos a 
TV, encontramos 
testemunhas de pessoas que 
outrora foram pessoas 
viciadas, marginalizadas, 
etc..; mas ao darem seus 
testemunhos, não colocam 
Jesus em primeiro e sim a 
Igreja fulana de tal, exemplo: 
"Depois cjjie entrei na Igreja 
fulana de tal..." ah! Foi nas 
correntes de oração da Igreja 
Deus é Amor que encontrei 
a minha solução...", em tais 
testemunhos encontramos 
também, um outro tipo de 
IDOLATRIA. várias 
entidades religiosas treinam 
seus adptos para irem de 
porta em porta procurando 
ganhar adptos para sua 
organização. 

Alguns desses grupos são 
especializados em trabalhar 
com os crentes (cristãos) 
genuínos, principalmente 
com os jovens e os novos 
convertidos de nossas igrejas 
que são as presas mais fáceis. 
Devemos estar alerta com 
tais grupos citados acima e 
outros que se apresentam 
como sendo de Deus, 
prezado leitor, não se engane 
com o canto da sereia, pareçe 
ser tudo igual. Maiores 
informações: Caixa Postal 
1007 Imperatriz - MA - cep. 
65900-000. 

Reverendo José 
Kennedy de Freitas, Pas- 
tor Batista, Doutor em 
Teologia e Licenciado em 
Filosofia. 

Professor de grego, 
Hebraico e História do 
Cristianismo. 

Morena Cheirosa 

Josenira eu sinto 
ciúmes 

Do seu perfume e do 
seu calor 

Tu és divina e graciosa 
Josenira cheirosa 
Meu grande amor 

Das flores da minha 
vida 

Tu fostes a preferida 
Eu quero viver ao seu 

por RUI BARBOSA 

lado 
E ser amado, por ti 

querida 
Da luz do meigo olhar 
Eu quero sonhar eu 

quero viver 
Sentir os seus beijos 

ardentes 
E os lábios quentes 

adormecer 
Pertinho do coração 
Ao ver sua mão 

Assim eu quero viver 
E nunca esquecer 
A nossa união 
Josenira, estou 

apaixonado 
Por teus encantos 
Eu sonho acordado. 

Rui Barbosa de Souza 
filhoé poeta e colaborador 
do Jornal Capital 

L 

Assista de segunda a sábado o programa 

Cidade Agora, discutindo vários temas, e 

com a participação da unidade móvel 
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Terreno dos Matarazzo na Paulista vale US$ 120 mi 

Grupo continua enfrentando dificuldades financeiras e se dissolve aos poucos 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRÓ CARNEIRO 

Combate à 
prostituição infantil 
Na Bahia, 250 denúncias 

de exploração de crianças já 
foram registradas pela 
Secretaria de Segurança 
desde o lançamento da 
campanha de combate à 
protituição infantil, há quatro 
meses. No Distrito Federal, 
todos os 24 deputados da 
Câmara Legislativa 
assinaram a proposta da 
criação de uma CPI para 
apurar denúncias feitas por 
jornais sobre prostituição 
infantil. Em Gcviánia, Goiás, e 
em Rondônia entidades 
gorvenamentais c não- 
governamenlais lançaram a 
Campanha Nacional Contra a 
Exploraçãc) I n fanto-J uven il. 

Potência suspeita 
llá um campeão sob 

suspeita rodando pelas ruas 
e. estradas do Brasil. Em 
outubro passado, veio a 
público um relatório da 
Companhia Estadual de 
Tecnologia de Saneamento 
Básico de São Paulo, Cetesb, 
que apontou irregularidades 
no Uno Mille Eletronic, 
recordista de vendas entre os 
carros populares. O carro 
estaria "em desconformidade 
com as exigências da 
legislação ambiental 
brasileira", segundo um 
trecho do documento, 
publicado pelo Jornal do 
Brasil. A Cetesb também 
acusa a Fiat, fabricante do 
carro, de ter agido de má-fé 
para obter a aprovação do 
modelo. A empresa teria 
enviado para os testes que 
medem a emissão de 
xduenles um carro difere nte 
daqueles vendidos no 
mercado. 

Era de risco 
() brasileiro esperou 

quinze anos por este 
momento. Com a queda da 
nflação e a volta do 

crescimento econômico, a 
vida ficaria mais tranqüila, 
pelo menos era nisso que se 
acreditava. As pessoas teriam 
de volta segurança no 
emprego, bons salários e a 
confiança no progresso das 
empresas. Isso não 
aconteceu, nem se espere 
que aconteça. Aquele mundo 
azul, que os brasileiros 
conheceram nos anos do 
milagre econômico, está 
enterrado. A vida ser tornou 
mais competitiva e não há 
mais posições garantidas 

para as empresas nem para 
as pessoas. Algumas 
companhias que eram 
prósperas e sólidas há vinte 
anos desapareceram ou 
perderam muito músculo. 
Empresários desconhecidos 
fizeram fortuna da noite para 
o dia. Agora essas mudança 
virão num ritmo muito mais 
rápido. Fique atento: o 
dinheiro está mudando de 
mãos rapidamente no Brasil, 
e é importante conhecer 
esse movimento. 

Estrela negra 
A senadora Benedita da 

Silva apresentou um,projeto 
de lei que garante maior 
participação dos negros na 
televisão e na propaganda. A 
senadora quer que em 
novelas, seriados e outras 
produções veiculadas pela 
televisão haja uma presença 
de 40% de atores negros. 0 
mesmo vale para agências de 
publicidade quando 
contratadas pelo governo. 
Ou seja, a propaganda 
governamental deverá 
contar com 40% de modelos 
negros. 

Japão: crise 
não afeta mercado 
O anúncio anteontem, da 

demissão do primeiro- 
ministro do Japão, Tomiicbi 
Murayama, não afetou o 
desempenho da Bolsa de 
lóquio, que fechou com 
ligeira alta. O Nikkei subiu 
51,02 pontos (0,25%), para 
fechar em 20.()09.(K5 pontos. 
O pregão chegou a abrir em 
baixa, porém, a notícia da 
demissão de Murayama e a 
possibilidade de ele ser 
substituído pelo atual 
ministro de Comércio 
Internacional e Indústria, 
Ryutaro llashimoto, 
animaram os investidores. 
Diretores da Keidanren (a 
CNI japonesa) consideram 
que llashimoto teria melhor 
base política para sustentar 
a reativação da economia. 
"Seria a pessoa mais indicada 
para reduxir os impostos 
hipotecários e promover a 
d e s r e g u 1 a m e n t a ç à o 
econômica", afirmaram 
alguns traders. O governo 
anunciou também, as 
reservas monetárias, que 
subiram para US$ 182,82 bi 
em 1995, o nível mais alto 
registrado no mundo. Só em 
dezembro do ano ])assado, as 
reservas tiveram incremento 
de IJS$ 1,(1 bi. 

0 Grupo Matarazzo tem 
agora mais facilidade para 
negociar o seu terreno de 5 
mil metros quadrados da 
avenida Paulista, com o 
desmoronamento da mansão 
da família na esquina da 
avenida Paulista com rua 
Pamplona, ocorrido quinta- 
feira à noite. O terreno poderá 
ser vendido por cerca de IJS$ 
120 mi. 

llá até projeto para 
construção de torres na 
região, com aproveitamento 
de extensa parte do terreno 
como Jardim. As indústrias 

Matarazzo ainda estão em 
dificuldades após 
desimobilizações que 
atingiram mais de US$ 150 
milhões e renegociações de 
dívidas superiores a 1)5$ 200 
milhões nos últimos 10 anos. 
Só para o Banco do Brasil, por 
exemplo, o grupo deve l]S$ 
100 milhões. 

0 banco já perdeu as 
esperanças de recuperar o 
dinheiro pela via negociada e 
está recorrendo à Justiça. O 
Grupo Matarazzo, que já teve 
quase 80 companhias de 
porte, reduz-se a poucas 

empresas. 
Suas dificuldades 

começaram principalmente 
com os empréstimos junto ao 
sistema financeiro. A situação 
se agravou posteriormente 
com os planos econômicos, 
como alegou sua diretoria em 
vários relatórios, com o grupo 
ficando sem condições de 
honrar com seus 
compromissos. 

Os balanços das empresas 
de 94 ainda não foram 
publicados, como o grupo 
fazia, pois são companhias de 
capital fechado. Seu 

presidente executivo ali é 
Renato Salles Cruz. Ele está 
viajando e não foi encontrado, 
assim como o seu vice- 
presidente, Hamilton Oliveira. 

Maria Pia Matarazzo, 
presidente do Conselho de 
Administração, também não 
foi encontrada. Mesmo antes 
da morte do conde Francisco 
Matarazzo, em 1975, o gr' po 
já sofria sérios problemas 
econômicos-financeiros. 
Maria Pia, que assumiu o seu 
lugar, não conseguiu mudar a 
situação. 

Movimento de bastidores 

Pharma luta contra pirataria na área de patentes na Argentina 

A entidade que congrega 
os laboratórios 
farmacêuticos americanos, a 
Pharma, emitiu nota pedindo 
providências do governo dos 
Estados Unidos contra o que 
considera pirataria na área de 
patentes na Argentina. 
Segundo a entidade, isto 
causaria perdas anuais de 
US$ 500 mi 

A Pharma diz que a 
pirataria na Argentina atinge 
o pior grau dentro da 
América latina e é exportada 

para outros países. Afirma 
que deve ser uma prioridade 
fundamental para os Estados 
Unidos, em 199(1, convencer 
a Argentina a honrar 
compromissos anteriores no 
sentido de implementar 
proteção patentária para 
medicamentos e outros 
produtos de alta tecnologia. 

Pouco antes dessa 
manifestação, o Centro 
Industrial de Laboratórios 
Farmacêuticos Argentinos 
(Cifa) havia elogiado o 

projeto de lei de patentes do 
senador Nei Suassuna 
(PMDB-PB), 0 projeto 
Suassuna guarda 
semelhanças com o aprovado 
na Argentina e tem um prazo 
de carência de 5 anos para 
entrar em vigor. Na Argentina, 
o prazo é de 8 anos. Os 
laboratórios argentinos 
procuram reforçar a posição 
de Suassuna. Eles detêm (10% 
do mercado argentino e 
possuem subsidiárias em 
vários países latino- 

americanos, menos no Brasil. 
0 presidente da Pharma, 

Gerald Mossinghof, cobrou 
do governo Clinton a adoção 
de uma posição dura em 
resposta à falta de proteção 
patentária na Argentina. O 
United States Trade 
Representativo (USTR), 
Mickey Kantor, deve iniciar o 
mesmo tipo de esforços 
intensos que convenceram a 
China em 94 a melhorar a 
proteção da propriedade 
intelectual. 

Lloyd recebe R$ 2.3 mi do Tesouro 

O dinheiro será usado no pagamento dos salários 

dos funcionários da companhia 

O Tesouro Nacional acaba 
de liberar R$ 2.220 milhões 
liara que a Companhia do 
Lloyd Brasileiro pague os 
quatro meses de salários 
atrasados e o décimo-terceiro 
dos seus oitocentos e vinte 
funcionários. 

Segundo o ministro dos 
Transportes, Odacir Klein, 
com o pagamento haverá 
mais tranqüilidade para a 
liquidação da empresa 

estatal, que não encontrou 
nenhum comprador quando 
foi colocada no prograna de 
privatização. A Assembléia 
Geral da empresa, que 
escolherá o liquidante, está 
marcada para o dia 12. 

A liquidação do Lloyd foi 
decretada em dezembro; mas 
foi contestada na Justiça 
pelos funcionários, que 
queriam administrar a 
empresa para obter o 

pagamento de seus créditos 
trabalhistas, que somam R$ 
40 milhões. 

A Justiça concedeu uma 
liminar que foi cassada no 
final de dezembro, abrindo 
caminho para que se 
concretizasse a liquidação. 

"A dotação para os 
salários estava endereçada 
ao Ministério dos 
Transportes, mas se fosse 
implementada a liquidação, o 

Lloyd passaria para o 
Ministério da Administração 
e o dinheiro teria que ser 
devolvido ao Tesouro", disse 
Klein. 

Com a liquidação, as 
dívidas da empresa, que 
somam R$ 220 milhões, serão 
assumidas pelo Tesouro. 

Os ativos da empresa, 
avaliados em K$ 120 milhões, 
serão vendidos e pago o 
restante em títulos. 

Baixa custo de vida no País 

0 índice do Custo de Vida 
(ICV) medido pelo 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos 
Econômicos (Dieese), para 
famílias com rendimento entre 
um e trinta salários mínimos, 
aumentou 1,89% no mês de 
dezembro, acumulando alta de 
40,18% durante o ano de 1995. 
Trata-se da menor taxa 
apurada pelo Dieese desde 
1978, quando a alta no ano foi 

de 40,12%. 
0 principal fator 

responsável pela inflação no 
ano passado, segundo os 
técnicos do Dieese, foram as 
despesas com habitação — 
aluguel, condomínio e 
prestação da casa própria —, 
que registraram aumento de 
101,26%. O aluguel aumentou 
124,68% e o condomínio 
85,72%, transformando-se em 
fatores de grande pressão 

sobre o índice. 
A inflação medida pelo 

Dieese é mais de duas vezes 
superiores ao IGP-M da 
Fundação Getúlio Vargas, que 
ficou em 15,25% em 95. 

As tarifas de água e esgoto 
também pressionaram o ICV 
com aumento de 54,50% em 95. 
As despesas com alimentação, 
que são preponderantes na 
pesquisa, registraram 
aumento de 12,27%, ficando 

bem abaixo da média e 
contribuindo para segurar o 
índice. 

Mesmo assim, o aumento 
do ICV foi bem mais elevado 
do que a média dos aumentos 
salariais no ano passado, 
segundo o Dieese. "Os 
salários, mais uma vez, saíram 
perdendo na corrida contra a 
inflação", comentou o 
economista José Silvestre de 
Oliveira, do Dieese. 

Leia e assine o Jornal Capital, o seu líder diário 

No Jornal Capital, a notícia é 

divulgada do jeito que ela acontece 

Imparcialidade é a nossa meta 
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Fempo é azedo nas Laranjeiras 

"m crise financeira, o campeão carioca — Fluminense — tem 24 contratos para renovar 

poi*te 

Capital 

por JALDENE NUNES 

Medida aprovada 
0 imperatrizense apóia a 

mudança das dimensões da 
trave. Entre quatro 
entrevistados, ontem, apenas 
um disse que seria contrário 
à idéia da Pifa. José Guedes 
' ntos, residente no Centro, 
isse que o importante no 

ebol é que sejam 
arcados gols. "tjuanto 
ns gols, melhor! E isso o 

estimula o torcedor a ir 
impo", disse. Já Antonio 
a Soares, que reside no 
ira, considera a idéia um 
irdo. "A vida do goleiro 
o é fácil, agora, então, é 
vai ficar difícil. E depois, 
ue entendo é que está 

.o o mundo acostumado 
>m o tamanho atual", 
stacou. 

Contra o vento 
Enquanto não há uma 
inição sobre a 
nanência ou não de Ildon 

arques de Souza na 
erventoria estadual 
nicípio, Jackson 
eira, diretor 

■partamento de Desportos 
Lazer, também fica na 
sma situação do 
erventor. Ele não sabe até 
ando vai permanecer no 
go. Presume-se que, se 
m vier a permanecer no 

do 
da 
do 

cargo, Jackson continua 
desenvolvendo seus 
trabalhos junto àquela pasta. 
Agora, se o nomeado for um 
outro, ou diante da hipótese 
da cassação ou renúncia do 
prefeito Salvador Rodrigues 
de Almeida, certamente 
outro desportista assumirá a 
pasta. 

Medida certa 
Mesmo assim, Jackson já 

anunciou: "Toda a 
programação que foi 
elaborada será mantida neste 
ano de 96, independente ou 
não de minha permanência 
no cargo", afirmou o atual 
diretor do Departamento de 
Desportos e Lazer do 
Município. Neste ano, quer 
que sejam desenvolvidas a 
Segunda Copa da 
Independência e o Primeiro 
Campeonato Amador 
Municipal. Além disso, está 
prevista a disputa de uma 
competição a ser 
denominada de Copa dos 
Bairros. O objetivo, segundo 
anunciou, é a revelação de 
novos atletas do futebol 
imperatrizense, a exemplo 
de dirigentes e árbitros. De 
fato, pode haver muitos 
valores por aí, necessitando 
tão somente de uma mera 
oportunidade. 
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No momento atual, a 
situação financeira do 
Fluminense é ruim. E isso 
todos sabem. Mas poucos 
têm idéia da verdadeira 
dimensão das dificuldades 
que a nova diretoria do clube 
vai enfrentar para colocar em 
campo, na abertura da 
temporada, um time digno 
das tradições do clube. 0 Flu 
poderá perder vários dos 
titulares. 

A começar pelo fato di- 
que, neste momento, num 
elenco de 26 jogadores, 
apenas dois têm contrato: 
Valdeir e Vampeta, que 
assinaram até junho. 

Os 24 atletas restantes 
precisam ter seus 
compromissos renovados. E 
não há dinheiro para isso, 
pois até arrecadações futuras 

foram utilizadas para pagar 
dívidas da diretoria que saiu. 

Segundo havia noticiado a 
imprensa carioca, a Reebock, 
por exemplo, já adiantou tudo 
o que o clube teria a receber 
nos próximos dois anos. 

Componentes da antiga 
diretoria, que pediram para 
não ser identificados, 
classificam a administração 
de Alcides Antunes, no 
futebol tricolor, como 
"verdadeira catástrofe", que 
vinha sendo maquiada. 

Ninguém sabia, por 
exemplo, que Renato recebia, 
na verdade, 145 mil reais 
mensais, um salário que 
supera o de George Weali, no 
Milan, da Itália. 

Em seis meses, ele 
ganhou — mas ainda não 
recebeu — 870 mil dólares. 

mais do que o salário anual 
dos maiores jogadores 
europeus, como Bergkamp, 
no Arsenal, e Laudrup, no 
Real Madrid, e Semeone, no 
Atlétic de Madrid. 

Entre os "desvarios", 
duramente criticados por 
várias pessoas influentes do 
clube, estão a contratação de 
Gaúcho, por 25 mil dólares 
mensais, ou a fixação do 
passe de Lima, em 500 mil 
reais, para que o clube 
ficasse com ele em definitivo. 

Um conselheiro chegou a 
fazer piada ao s<' referir á 
dura tarefa do vice-presidente 
de futebol, Valquir Rimentel: 
"Ele não sabe nada disso. 
Quando souber, vai ter de ser 
muito maluco para ficar no 
cargo". 

Vender jogadores não vai 

resolver o problema do 
Fluminense, pois, na verdade, 
não há jogadores a vender. Ou 
melhor, há, mas poucos têm 
marcado. 

Talvez o goleiro Wellerson 
ou o apoiador Rogerinho. 
Aílton, valorizado, é dono da 
metade do seu passe e com 
ele o clube poderia arrecadar, 
no máximo, 200 mil dólares, 
o que não paga um décimo da 
dívida só com o elenco. 

Em meio a este caos 
financeiro, os principais 
sonhos da torcida tricolor 
começam a se transformar em 
pesadelos: a manutenção de 
Renato, a compra definitiva de 
Lima, a renovação dos 
contratos de Aílton e de 
Sorlei, um time em condições 
de sonhar com o 
bicampeonato estadual. 

Volta do Imperatriz é possível 

A afirmação é do novo presidente da Liga Imperatrizense 

de Desportos 
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Diretoria em relação ao 
Imperatriz afirmou que "vai 
depender da forma como for 
encarada a questão". 

Prosseguiu, entretanto, 
dizendo o seguinte: "Acho 
muito difícil, pois essa 
penalidade terá de ser 
cumprida, embora tí nhamos 
de estudar uma outra forma de 
fazê-la", concluiu. 

T im e amndor Sociedade A tlética Imperatriz 

Depois de ter sido 
penalizada na última 
temporada, por razões tidas 
como óbvias, a Sociedade 
Atlética Imperatriz ainda 
poderá voltar a disputar a 
Primeira Divisão do Futebol 
Amador de Imperatriz. 

Quem fez essa garantia, 
anteontem, foi o novo 
presidente da Liga 
Imperatrizense de Desportos, 
Antonio Alves dos Santos, o 

"Toinho Barèla", em uma 
entrevista concedida a uma 
emissora de rádio da cidade. 

Conforme "Barêta", a 
Sociedade Atética Imperatriz é 
um dos mais tradicionais 
clubes de Imperatriz. 

Pelo que consta, vai ficar de 
fora da competição amadora 
deste ano. 

A indagação feita foi a 
seguinte: "Há possibilidade 
dela disputar a Primeira 

Divisão deste ano?". 
Em seguida, "Toinho 

Baeta" destacou que "sempre 
há possibilidade, no sentido de 
fazermos crescer o futebol 
amador de nossa cidade". 

Ele entende que é preciso 
fortalecer, não apenas o 
amador, como o futebol 
profissional também. "Mas é 
no amador que- nós vamos 
trabalhar ativamente". 

Sobre a posição da nova 

Jogaram ontem 
P (To menos e s t a v a 

programado para ontem, 
às 9 horas, no Campo 
Brasileirinho, no Centro, 
o jogo entre as equipes 
do Fabril Esporte Clube 
c o Tropical Futebol 
Clube. Os times são de 
dois vizinhos e amigos, 
que residem no Centro, 
ali mesmo nas 
imediações do local da 
disputa. Válido pela 
Primeira Copa Café 
Viana de Futebol Infanto, 
o jogo deve ter sido o 
bastau te c o n c o r rido, 
segundo perspectiva an- 
terior à partida, feita 
pelos próprios 
dirigentes. De um lado, 
Chiquinho, do Fabril. Do 
outro, Fabiano, do Tropi- 
cal. Pejo visto, deve ter 
havido muito pano para 
poucas mangas' 

LUCIANO SARAIVA comunica a PRAÇA que 

perdeu os documentos abaixo relacionados: 

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

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

Getúlio Vargas, 1935. Que será bem gratificado 

Assista de segunda a sábado o programa Cidade Agora, 

3C Ia TV Capital, C anal 5, com apresentação T C onor 

Farias, Jussara Cergucira e Sérgio Cativo Barros 
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Cond. de Ar CÔNSUL 

7.500 BTU's, Mod. AF- 07 M 

r$ 590 ,oo à vista ou 

entrada de R$ 120,oo + 

R$ 76 ,00 por mês 

Cond. de Ar CÔNSUL 

10.000 BTU's, Mod. CF-10 M 

R$ 649,oo à vista ou 

entrada de R$ 130,oo + 

R$ 84 ,00 por mês 

Máq. SINGER 
Standard, Mod. 15CH1/848 

R$ 175 ,00 à vista ou 

entrada de R$ 35,oo + 

R$ 23 ,00 por mês 

: 

s 

FOCAO SEMER 
6 Bocas NEXT PLUS Mod. sfs 76nvk 

R$ »?^5,oo à vista ou 

entrada de R$ 65,oo + 

R$ 42 ,00 por mês 

r 

pacament 

TVCCE 

20 Polegadas, C/ Controle HPS 2070 

R$ 399,oo à vista ou 

entrada de R$ 80,oo + 

R$ 52 ,00 por mês 

Liqüidificador WALITA 

ROMA, LQ 72 

R$ 49,00 

à vista ou 

entrada de 

R$ 9,oo + 

A,, R$6,50 

sêêSÊ pormês 

CD Player TOSHIBA 

C/ CONTROLE, Mod. 4148 

R$ X99,oo à vista ou 

entrada de R$ 40,oo + 

R$ 26 ,00 por mês 

Liqüidificador FAET 
i fflifim-nii i 

Mod. 215 1 .i 

R$ 39,00 

à vista ou 

entrada de 

R$ 9j00 + 

R$ 5,00 

por mês 

Estante de Aço 

PANDIN, 6 Prateleiras, 

EDPLISA 

R$ 39,oo 

à vista ou 

entrada de 

R$ 9^00 + 

R$ 5,00 

por mês 

aCALOI 

Mountain Bike, Aspen Extra, 18 Marchas 

R$ 199 ,oo à vista ou entrada de R$ 39,oo + 

R$ 26 ,00 por mês 

FERRO ARNO 
Automático, Mod. FC 

R$ 17,oo à vista ou 

entrada de R$ 4,50 + 

R$ 2,00 por mês 

Ventilador FAET 

FOGÃO KENT 

2 Bocas 

R$ 15,oo à vista ou 

entrada de R$ 3,oo + 

R$ 2,00 por mês 

■ 
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Colchão DALBAN 

olteiro, Magiflex Bordado, 0.78x14 

R$ 59,00 à vista ou 

entrada de R$ 12,oo + 

R$ 8,00 por mês 

Colchão DALBAN 

D-33, Casal, Magiflex Bordado, 1.28x14 

R$ 98,00 à vista ou 

entrada de R$ 18,oo + 

R$ 13 ,00 por mês 

TU 

Dl 9 

C£ mi 

^T120 

DO 

Ventilador MALLORY 

30 cm, Luxo 

R$ 39,oo à vista ou 

entrada de R$ 9,oo + 

R$ 4,80 por mês 

Ventilador SINGER 

COLUNA, SF16 

R$ 89,oo à vista ou 

entrada de R$ 19,oo + 

R$ 11 ,30 por mês 

Fita de Vídeo 

PHILIPS 

T120, 

R$ 3,00 

à vista 
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Ofertas válidas somente até o dia 13/01/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m. C.M.P Arte; Nilson Hamada 
Promove de verdade... E logic 
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Informática 

Flompendo o cerco 

Alguns estados começam a usar o computador para melhorar a vida do cidadão. 

Mas o nó do sigilo e centralização ainda é grande 

Sai o cacau, entra o 
computador na Bahia. Num 
finr1 de tarde de setembro, 
er Salvador, a doméstica 
H a Santos Silva, de 31 
a coi até o antigo prédio 
d( dituto do Cacau, no 
b do Comércio, e se 
p» u diante de um 
te al de computador. 
Prc /a tirar a segunda via 
da eira de Identidade. 
Agi u vinte minutos na 
fila reclamar - "Tem fila, 
ma; em ar condicionado, 
banheiro e água", diz - e saiu 
com o documento na bolsa. 
Se quisesse se inscrever no 
programa de impréstimos de 
até 1000 reais para abrir um 
pequeno negócio de fundo 
de quintal, andaria até o 
próximo terminal, o Pró- 
Renda, que atende a 350 
consultas diárias. Um pouco 
m; is adiante, consegueria 
emplacar seu automóvel em 
quinze minutos. Dos 109 
serviços públicos 
disponív ei s eletronicamente 
numa área de 500 metros 
quadrados, o mais rápido é 
a expedição da certidão de 
antecedentes criminais: dois 
m lutos cravados. Tudo 

grátis. Problemas com 
contas de água, energia 
elétrica e telefone, que 
costumavam consumir 
tardes inteiras, são 
resolvidas em minutos, seja 
através de terminais, seja 
com a ajuda de uma linha 
telefônica complementar 
(que não funciona). Tudo 
isso é o SAC, Serviço de 
Atendimento ao Cidadão, 
inaugurado em 1" de 
setembro ao custo de 1 
milhão de reais. Nos 
primeiros quinze dias de 
f u n c i o nam e n to foram 
retiradas 2 594 carteiras de 
identidade. A longo prazo, 
promete fazer mais barulho 
na vida do cidadão baiano do 
que o batuque do Olodum. 

.Outros dois pontos de 
grande porte estão previstos 
para 1996, além de 
quiosques menores em 
estações de transbordo e 
bairros mais populosos. No 
interior do Estados serão 
implantadas 45 estações 
semelhantes ao longo dos 
próximos três anos, 
provavelmente em. 
municípios de mais de 15 000 
habitantes. Salvador é 

pioneira pela dimensão da 
empreitada, mas outras 
cidades brasileiras, a 
começar por Curitiba, 
também já dispõem de 
cabines de atendimento 
eletrônico para 
desburocratizar a vida do 
cidadão e romper a ciranda 
de intermediários, 
despachantes e outros 
subterfúgios. Em 
Florianópolis, a 
informatização da Polícia 
Militar gerou um banco de 
dados com a ficha de mais de 
95% da população, com 
número da carteira de 
identidade, CPF, endereço, 
filiação, se tem multa de 
carro, se tem ficha criminal. 
"Estamos entrando numa 
nova era dos serviços 
públicos", festeja o 
secretário de Administração 
da Bahia, Sérgio Augusto 
Martins Moysés. "Através 
da informatização, cria-se 
uma cultura de confiança no 
Estado", acredita Ricardo 
Saur, secretário de Recursos 
Logísticos e Tecnológicos da 
Informação do Ministério da 
Adminstração. R o Brasil 
começando a romper a cerca 

que a quase 500 anos 
envolve a informação 
pública. Em muitas das 
autarquias ou ministérios de 
Brasília, o grau de 
desorganização dos bancos 
de dados é tão abismai que 
simplesmente não como 
entender o acesso das 
informações aos cidadãos. 
Não se consegue se 
informatizar o caos. O 
ministro da Justiça, Nelson 
Jobim, por exemplo, não tem 
a menor idéia de número 
exato de presidiários no 
Brasil. A lista de donos de 
estações de rádio e TV do 
Ministério das 
Comunicações está defasada 
em pelo menos cinco anos. 
E a Fazenda não certeza do 
número de débitos com a 
Receita Federal."O Serpro 
indica que são 20 milhões. 
Mas não sabemos quais já 
foram pagos nem a que 
contribuições eles 
correspondem ", resigna-se 
Pedro Parente, secretário 
executivo do ministro Pedro 
Malan. "Os feudos da 
burocracia resistem a perder 
seu controle sobre 
determirtadas informações . 

Elas significam poder", 
sustenta o ministro da 
Justiça. 

Uma mina 
Em outros casos, 

informatização há, mas ela 
se assenta no gerenciamento 
e controle da máquina 
administrativa."A tese era 
que com a melhoria do 
aparelho estatal você teria 
como conseqüência a 
melhoria dos serviços 
prestados", lembra Ivan de 
Moura Campos, secretário- 
geral de Informática do 
Ministério da Ciência e 
Tecnologia. Tome-se o INSS. 
Em 814 de suas 1008 
agências de órgãos tem 
terminais de computador 
capazes de infomar à 
burocracia o status das 
contribuições de cada cidadão 
brasileiro. Mas quando um 
desses cidadãos se materializa 
na agência em busca de seus 
benefícios, o burocrata continua 
a exigir a comprovação de seus 
pagamentos em papel 
timbrado. Internamente o 
trabalho do INSS se tornou 
mais eficiente. Sua prestação 
de ser viços, contudo, continua 
medieval. 

f$eíiosd« 
. t hora / não 
usaram 
Oe txi iQ horas 

t&msde. 
Uso horas c 

Ersísíll»* 

- .> 

^ • -O' 

Um 

C-jy'. 

tm 

Porto Âig&m 

- 

X- '• • ■•> 

■A-:;:;;;-:.;. 

nu 
I J 

m 
•íxv:C;C:";< 

^■ c., *& 

: 

■ 
* 

u 
. 

s 

;jv.vX\< 

mi. iiiiiliiifliiiiiaiaiaiiiiÉÉ. MMMáÉÉiUMÉÉttt 

(ZafiCfaí $50 

d meíúot lõeUo- /t/ft da, 

teacão- 



Imperatriz, 07 de Janeiro de 1006 Social iiw4 5A 

CapítaI 

SocíaI 

n 

Jornal da Moda 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Mantenha o corpo em 

alta no inverno 

Frio é sinônimo de preguiça: o corpo, 

fica gelado, os músculos tensos e dá 

vontade de comer o dia inteiro. Com 

isso, adeus corpinho. Aqui, 10 dicas 

para você não cair em tentação 

nesses dias de frio. 

01 - Os exercícios de aquecimento são indispensáveis em 
qualquer época, mas no inverno são essenciais; evitam as 
distensões musculares e previnem as lesões em geral. 

02 iodos os exercícios devem comeyar com pouca 
intensidade, para acostumar a n 
gradativamente. 

musculatura. Aumente 

03 - Evite movimentos bruscos quando começar suas 
aulas ou corrida. No inverno, eles podem ser mais lesivos 
para suas articulações do que no verão. 

04 - Procure lugares fechados para fazer suas atividades 
físicas. Corpo quente em temperatura fria é a melhor receita 

para pegar um resfriado. 

05 - Escolha as horas mais quentes do dia para fazer seu 
exercícios, assim o frio deixa de ser um obstáculo. 

06 - Prefira os exercícios aeróbicos, como bicicleta, 
corrida, natação, ginástica aeróbica. Eles ajudam a queimar 
aquela gordura a mais que novamente ingerimos no inverno. 

07 - Se as piscinas estão mais aquecidas, sua pele vai 
sofrer mais: faça uma super hidratação sempre que sair da 
aula de natação nesta época. 

08 - No frio, nossa tendência é de fugir das saladas 
(chamadas comidas mais frescas, que também são de baixa 
calorias) e nos voltamos para aqueles alimentos mais 
quentes, como sopas, carnes e cremes, ou seja, mais 
calóricos. Evite entrar nessa, para manter-se em forma. 

09 - Não tome banhos muito quentes. A água quente e o 
sabonete, juntos, tiram a oleosidade da pele, deixando-a 
ressecada. Seja rápida no seu banho morno e use apenas 
sabonete neutro. 

10 - A tendência de usar mais maquiagem nesta época 
deve ser compensada por uma limpeza correta na pele feita 
todas as noites. Nunca vá se deitar maquiada. 

Obs: No próximo domingo publicaremos mais 10 dicas 
de como manter a forma no inverno. 

Oõ saúde e da juvenhide 

Não podemos simplesmente 

eliminar os efeitos do tempo sobre nosso 

corpo. Mas, é possível, sim, minimizá-los ou atrasá-los por muitos anos 

Altura Dentes 

() tamanho das pessoas começa a diminuir 
aos 40 anos e essa perda se acentua aos 
00, podendo chegar até 4 cm por década. 
Prevenção: no sexo feminino, tentar evitar 
osteoporose, com alimentação rica em 

cálcio desde a juventude, Para ambos os 
.sexos; nada traz tanto vigor aos ossos 
quanto os exercícios físicos regulares. 

Mexa-se, e você vai evitar esse temível "encolhimento" da 
terceira idade. 

Eles podem ser conservados por toda 
a vida. 
Prevenção: evite comer muito açúcar, 
passe fio dental e faça sua escoVaçào, 
cuidadosa e diariamente, pelo menos 
duas vezes. Cigarros acentuam o 
efeito nefasto da placa dentária 

(tártaro). Visite o dentista, no mínimo, um avez por ano. 

Pulmões 

Olhos 

Coração 

♦ 
Aos 40 anos começam a surgir os 
problemas popularmente chamados de 
vista cansada" e, a partir dos 65, a 

catarata pode dar sinais de chegada. 
Prevenção: os óculos de sol e os óculos 
correto previnem, a longo prazo, a 

chegada da catarata. Mas, como a operação que elimina esse 
problema é simples, esse é um dos poucos casos, em medicina, 
no qual remediar é mais simples que prevenir. Visite o 
oftalmologista ao primeiro sinal de deficiência. Se usa óculos- 
revisão anual. 

A partir dos ilS anos todo o 
sistema card iovascular começa 
a exigir maiores cuidados. 0 
músculo cardíaco, como os 
outros, perde a elasticidade, as 
artérias começam a ter seu 
diâmetro diminuído pelo 
acúmulo de godrduras em seu 
interior. 
Prevenção: acima de tudo , 

exercício físicos regulares e corretos. Outros preventivos: não 
fume, tome pouco álcool (nenhum, de preferência), evite 
alimentos com excesso de gordura animal e açúcar. 

0 funcionamento destas duas 
bombas de oxigênios indica, na 
verdade, como anda nossa energia 
vital. Claro, eles são bastante 
prejudicados por cigarrros e pela 
poluição. Após os 20 anos de idade, 
eles declinam 1% a cada dois anos. 

Prevenção: ginástica aeróbica, que fortalece o sistema 
respiratório e melhora a oxigenação corporal. Evite o fumo, e 
fuja da poluição. 

Aparelho genital 

Nas mulheres, a menopausa 
\ marca o fim da fertilidade. Mas 
I isso não deve ser visto como o 
f início da velhice e o fim do prazer 

sexual. Problemas 
cardiovasculares e de osteoporose 
podem advir. Nos homens, tudo 

acontece bem mais tarde. 
Prevenção: No sexo feminino, um bom tratamento 

hormonal, como supervisão, médica cuidadosa. 

Programa Rádio Festa. Apresentação 

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

Rádio Capital AM, 

950 khz: uma onda no ar 
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Justiça atua no local do crime 

Em Vitória, tribunal volante julga acidentes na hora 

kínha 

Direta 
m 

por JOSE FILHO 

a 
Cc 
S( 
M,- 

Previsão 
qualquer comentário, 

lite quem quiser: Davi 
; Silva não será candidato 
feito de Imperatriz e vai 
ir José de Ribamar 

te; o coronel Ventura, 
dgum período da 
iha, pode retirar sua 
latura e apoiar 
tião Madeira; Ildon 

ques não será candidato 
a prefeito; a governadora 
Roseana Sarney vai ficar de 
b aços cruzados nas eleições 
que serão realizadas em 
Imperatriz e mesmo de uma 
hipotética renúncia de 
Salvador Rodrigues, o 
presidente da Câmara de 
Vereadores, Salgado Filho, 
não vai assumir o cargo, 
então vago, de prefeito da 
cidade. 

Perguntas 
1 - Será que a morte de 

Renato Moreira vai ser 
mesmo um dos temas de 
discursos da campanha 
sucessória de outubro 
próximo? 

2 - Se Salvador Rodrigues 
renunciar, legalmente 
Salgado Filho for empossado, 
a Sociedade Civil (Fórum) vai 
ficar de braços cruzados? 

3 - Obras inacabadas pode 
ser um bom tema para 
Ribamar Fiquene? 

4 - Francisco Araújo é 
mesmo candidato a prefeito 
pela Frente Ética ou há 
perspectivas futuras de uma 
coligação com Sebastião 
Madeira? 

5 - A Procuradoria do 
Estado vai mesmo mover 
uma ação contra o deputado 
federal Davi Alves Silva, 
tomando por base de 
instrução o parecer 
desfavorável do Tribunal 
sobre dois anos de sua 
administração como prefeito 
de Imperatriz? 

Intervenção 
Continuam circulando 

rumores de que a 
governadora Roseana Sarney 
pode nomear João Alberto de 
Souza como interventor de 
Imperatriz se Ildon Marques 
quiser se afastar do cargo 
para concorrer às eleições de 
outubro. Se isso realmente 
acontecer, fica clara a posição 
da governadora com relação 
ã cidade e sobretudo ao 
deputado Davi Alves Silva. 

Emancipação 
0 Congresso voltou a dar 

sinais de que não vai 
concordar com o grande 
número de emancipações de 
novos municípios. Os custos 
são elevados e o próprio 
orçamento da União não 
dispõe de recursos para isso. 
Além disso, acenam que a 
divisão do FPM da maioria 
dos municípios-sedes para os 
novos, resultaria em uma 
verdadeira falência 
econômica para importantes 
regiões do País. 

No caso específico de 
Imperatriz e região, onde as 
emancipações atendem 
apenas os interesses 
políticos, é possível avaliar, 
diante da posição do 
Congresso, que somente o 
distrito de São Pedro da Água 
Branca deve ser emancipado, 
e com muita sorte dos 
políticos, o distrito de 
Cidelândia. 

Título 
Daniel Silva Alves, 

acusado de haver participado 
e se beneficiado da máfia do 
orçamento, continua sendo 
chamado de deputado pelos 
amigos mais íntimos, 
especialmente aqueles que 
sonham com a emancipação 
política da Vila Davi e ele 
como seu prefeito. A maior 
dificuldade vai ser 
administrar uma verdadeira 
"briga" de família, uma vez 
que João Macedo, primo de 
Daniel, já disse que é também 
candidato ao mesmo cargo, 
se a Vila Davi for 
emancipada, o que é muito 
difícil. 

Preços 
Continuam caindo os 

preços de imóveis em 
Imperatriz, tanto na zona 
urbana, suburbana e rural. 
Nunca houve na história da 
cidade um período de tanta 
crise imobiliária quanto agora. 
Também os aluguéis estão em 
baixa, uma vez que a oferta é 
muito maior que a procura. 
Um péssimo sintoma para 
Imperatriz, que já foi a "capital 
econômica do Éstado". 

Para meditação 
"0 temor do Senhor é o 

princípio da sabedoria; 
revelam prudência todos os 
que a praticam. 0 seu louvor 
permanece para sempre". (SL 
111-10) 

mmm 

mM 
Tendo sua estrutura numa 
só é chamada 

Em Vitória, Espírito Santo, 
a Justiça não é cega ao tratar 
dos acidentes de trânsito. É 
eficaz. Numa iniciativa 
inovadora, e extremamente 
simples, a capital capixaba está 
conseguindo resolver, em 
questão de horas, causas que 
normalmente poderiam levar 
meses, ou até anos, se 
arrastando na burocracia. O 
segredo: em vez de esperai' que 
os processos de infrações de 

perua, a Justiça Volante, Vitória, no Espírito Santo, 
quando não e feito um acordo 

trânsito cheguem ao fórum, um 
tribunal desloca-se até o local 
do acidente e decide na hora. 

Conhecida como Justiça 
Volante, esta versão 
motorizada do Tribunal de 
Pequenas Causas começou a 
agir em junho último, com uma 
kombi, e hoje já conta com mais 
duas unidades móveis 
instaladas em vaus importadas. 
"Em menos de uma semana 
idealizamos o serviço e o 

colocamos na rua", informa o 
desembargador Pedro Valls 
Feu Rosa, de 29 anos, autor do 
projeto e um dos mais jovens 
magistrados do Estado. Cada 
unidade móvel leva uma equipe 
com juiz, escrevente, perito, 
conciliador e policial de 
trânsito, e está equipada com 
computador, bafõmetro, fita 
métrica, máquina polaroid. 
cones de sinalização e estojo de 
primeiros socorros. Em cinco 

meses de experiência, o novo 
tribunal já julgou mais de 500 
casos — cerca de 100 por mês. 

A Justiça Volante atua em 
causas cíveis avaliadas em no 
máximo 40 salários mínimos 
(ou 4.000 reais). As questões 
criminais são atendidas pela 
Central de Flagrantes, outra 
inovação do desembargador 
Feu Rosa para dar mais 
agilidade ao processo, enquanto 
casos de acidentes mais graves, 
envolvendo vítimas fatais, são 
encaminhados para a Justiça 
comum, "já que não é possível 
tomar o depoimento de todos 
os envolvidos", explica o 
desembargador. 

Praticamente desconhecido 
no restante do País, o sistema 
inaugurado em Vitória [iode ser 
implantado em qualquer 
cidade, bastando para isso a 
iniciativa do Judiciário local. 0 
juiz Fábio Bellucci, diretor do 
Juizado Especial de Pequenas 
Causas de São Paulo, acredita 
que, "com o teri^po, será 
possível trazer a inovação |>ara 
a capital paulista". E 
complementa; "embora não 
conheça fisicamente o serviço, 
a iniciativa é louvável, pois leva 
a Justiça ao local da 
ocorrência". 

A Justiça Volante é rápida 

Duas horas e dez minutos 
depois chegava ao local do 
acidente a unidade da Justiça 
Volante — a "demora" deveu- 
se ao fato de a equipe estar 
atendendo (tuIra ocorrência 
naquele momento. Os veículos 
já tinham sido removidos por 
policiais militares, que haviam 
feito um croqui do acidente e 
perguntado aos envolvidos se 
queriam a presença da Justiça 
Volante. Os primeiros a entrar 
foram os dois peritos, 
avaliando os prejuízos, 
preechendo planilhas e 
fazendo fotos. Em seguida, 
entrou em cena o conciliador, 
o conhecido "bico de ouro", 
tentando um acordo entre as 
partes. 

Como não houve acordo, o 
escrevente passou todas as 
informações para o 
computador e o juiz Marcos 
Antonio Barbosa de Souza 
passou a analisar os fatos. Com 
o mesmo rigor e formalismo 
dos tribunais convencionais, o 
juiz leu o processo, colheu os 
depoimentos e pediu aos 
envolvidos que deixassem a 
perua. Às 17h2ü divulgou a 
setença: o motorista do Del 
Rey, que teria executado uma 
manobra permitida, mas "com 
prejuízo da livre circulação dos 
demais veículos", foi 
considerado responsável pelo 
acidente, com prazo de dez 
dias para pagar os prejuízos ou 
recorrer do resultado. 

m 
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Criador do tribunal, o desembargador Feu Rosa (à 
esquerda) acompanhou de perto a solução do caso 

Produtos Químicos Ltda 

Rua Benedito Leite, 1757 - 
Mercadinho CEP 65903-290 

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

Temos completa linha de: 

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

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

* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária" KIBONA", 
breu, solução de bateria, essências, barrilha, cloros, adubos, etc, 

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

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

Promoções: 
*ClomgranuM) (balde lOkg) R$ffl,00-avisíaouchequep/8(iias 
* Algicida manutenção (01 It) R$ 3,80 - à vista 
* Barrilha (kg) R$ 0,90 - à vista 
* Sulfato de Alumínio (kg) R$ 0,90 - à vista 

Itido azul em 

1996 

CFelú Ano Noyo 

yÃc a 

Produtos Químicos Ltda 

Assista 

a partir das 07hOO, pela TV 

Capital, Canal 5* 

L 
Filho 
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Passagens, 

traslados e passeios 

inclusos. 

TODA EMOÇÃO DO MUNDO 
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Av. Dorgxval P. de Sousa, 611 - Centro 
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QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

SE VOCÊ COMPARA SÓ 

PREÇOS, OS-10 

REALMENTE CUSTA MENOS 

QUE O RANGER. MAS 

QUANDO VOCÊ COMPARA 

OS PICK-UPS, PERCEBE 

TUDO O QUE ESTÁ 

PERDENDO: O RANGER JÁ 

VEM DE FÁBRICA COM 

FREIOS ABS NAS 4 RODAS, 

AIR BAG PARA O 

MOTORISTA, RÁDIO AM, FM 

E O MOTOR FORD V6, 4.0, 

COM 56 CAVALOS A MAIS 

QUE O MOTOR DO S-10. 

VOCÊ PODE GASTAR UMA 

NOTA PRETA E EQUIPAR O S- 

10 COM TUDO O QUE O 

RANGER JÁ TEM. MAS O 

MOTOR, INFELIZMENTE, 

NÃO DÁ. POR QUE VOCÊ 

I NÃO VEM CONHECER O 

j RANGER AGORA MESMO? 

Um novo mundo 
uma nova Ford. 

■ 
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Ranger XL 
(Cód. G501) 

A PARTIR DE R$ 27.000 

à vista* 40% de entrada 

= BS 10.800 

+ 12 xR$ 1.350** 

Total a prazo 

= R$27.000 

0% de juros 

Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

ü 

MARCELO GOMES 

MACIEL 

11/06/80 

•bflif 
ED 

1/06./- 

01/01/96 

Missa de 

Sétimo Dia 

A família de 

Marcelo e Caroline, 

ainda consternados 

com seus 

prematuros 

falecimentos, 

convida a todos 

para a missa de 

sétimo dia, que será celebrada no dia 07/01/96 

(domingo) às 18:30 Hs no Centro Educacional São 

Francisco de Assis (CESFA). 

De já, a família agradece aqueles que 

comparecerem a este ato de fé e de piedade cristã. 

íAgradecimentos 

Nós, Manoel Maciel, Mariene e Zuinglic 

agradecemos carinhosamente a todos que de uma 

maneira ou de outra nos apoiaram neste momento 

difícil que ora passamos. 

Elevam,os nossas preces ao pai celestial para que 

recompense com suas benções, luz e amor. 

Aqueles que nos prestaram sua solidariedad 

carinho e apoio. j 
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Casa é arrombada na rua Ceará 

r % 

Prostituta" 

rouba 

mecânico 

Ele saiu para brincar e 

acabou dormindo, mas 

quando acordou seu 

nheiro tinha desaparecido 

Esta é a segunda vez que a casa é visitada por ladrões 

mecânico Francisco 
c . hagas Catão Sousa, 
i -.(lente no conjunto 
FLinalto, esteve na manhã de 
ontem no Plantão Central, 
para registrar queixa contra 
Lúcia Pereira do 
Nascimento, que havia feito 
companhia para ele na 
madrugada de ontem e o 
"havia roubado". 

Ao comissário de plantão, 
o mecânico afirmou que 
uavia recebido o seu 
pagamento na empresa onde 
trabalha e como a esposa 
está viajando, foi efetuar um 
pagamento na Vilã Lobão e 
resolveu tomar umas 
cervejas em um bar 
localizado na rua Duque de 
Caxias. 

Lá ele entre uma e outra 
cerveja, encontrou Lúcia. 
Começaram a conversar 
tomando umas cervejas e 
resolveram dormir juntos no 
quarto dela. Depois de 
"fazerem amor" e como já se 
encontrava bastante bêbado, 
Francisco apanhou R$ 220 
que estava dentro de um 
saco plástico guardado na 
cueca e colocou embaixo do 
travesseiro e dormiu. 

Quando acordou por volta 
das 04 horas da madrugada, 
sua companheira havia 
saído, vestida na sua 
bermuda e levando sua 
boneta, deixando-o trancado 
no quarto. Sem nada 
desconfiar, Francisco 
resolveu continuar e ao 
acordar pela manhã, 
encontrou apenas o saco 
plástico, que estava vazio. 

Como sua companheira 
ainda não havia retornado, 
ele quase despido, resolveu 
procurá-la, encontrando-a no 

bar, onde no início da 
madrugada estivera bebendo 
na companhia dela. Francisco 
pediu sua bermuda e seu 
boné de volta e quando falou 
no dinheiro foi "um Deus nos 
acuda". 

Após o registro, os 
policiais Nunes e laldo saíram 
em busca da acusada e 
conseguiram encontrá-la no 
bar da "dona Maria", na Vila 
Lobão. Levada para o Plantão 
Central, a acusada disse que 
realmente esteve na 
companhia do mecânico, mas 
que tomaram primeiro três 
cervejas e compraram 
cigarro, com o mecânico 
dizendo que seu dinheiro 
tinha acabado. 

Depois desse comentário 
ele foi ao banheiro e quando 
retornou perguntou se ela 
tinha condições de tomar 
mais cervejas, tendo ela 
respondido como iriam beber, 
se ele estava sem dinheiro, 
tendo ele respondido que 
ainda tinha condições de 
pagar mais duas. 

Passaram então a tomar as 
cervejas e depois ele a 
convidou para irem ao quarto 
dela, ficando acertado que na 
segunda-feira (amanhã), ele 
voltaria para efetuar o 
pagamento do "sexo" que 
iriam praticar. 

Segundo a acusada, ela 
não viu nenhum dinheiro do 
queixoso. Como ele afirmou 
na frente dela que o dinheiro 
desapareceu enquanto ele 
dormia; que ela havia saído 
deixando-o trancado, 
portanto inviabilizando a 
entrada de qualquer pessoa, 
o caso ficou para ser 
resolvido na presença do 
delegado. 

Faça amor 

faça guerra 
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Na noite de sexta-feira (Ofi) 
e madrugada de- ontem, os 
ladrões agiram duramente na 
cidade, assaltando e 
arrombando residências como 
se apenas "eles existessem". 
Várias foram as vítimas que 
estiveram na manhã de ontem 
no Plantão Central para 
registrar ocorrência. 

Dentre as vítimas, esteve 
no Plantão Central, o professor 

João Ferreira da Gama, 
residente na rua Ceara n" 82, 
bairro Juçara. Segundo o 
professor, esta foi a segunda 
vez que ladrões entraram na 
sua casa em apenas três 
meses. 

Disse ele, que na 
madrugada de ontem, quando 
estava dormindo com sua 
família, . desconhecidos 
arrombaram a porta da 

cozinha e entraram na sua 
casa, levando R$ 500, todas as 
jóias e documentos pessoais 
da sua esposa e ainda atearam 
fogo na Carteira de Identidade 
do queixoso. 

.0 professor e seus 
familiares estavam dormindo 
e não conseguiram acordar 
com os ladrões dentro de casa. 
A carteira porta-cédulas do 
queixoso estava no bolso da 
calça, no quarto de dormir e 
os ladrões entraram no quarto. 

Segundo o queixoso, ele 
estava bastante cansado e 
talvez por isso não tenha 
conseguido acordar. 
Indenpendenle do cansaço, o 
professor acredita que os 
ladrões usaram o máximo de 
cautela, a fim de que nenhum 
barulho fosse produzido para 
não acordar ninguém na 
residência. 

Os ladrões conseguiram 
sair sem serem vistos, o que 
vai dificultar o trabalho de 
investigação dos policiais, 
lodavia, resta ainda a 
esperança da prisão de algum 
ladrão e que ele tendo 
conhecimento do 
arrombamento, possa contar 
aos policiais. 

Segundo João Gama, esse1 

foi o segundo roubo que ele 
sofreu na sua própria casa. O 

primeiro aconteceu dia 2 de 
novembro do ano passado, Dia 
de Finados, por volta das 09 
horas da manhã. Fie havia 
saído com sua esposa e na 
casa tinham ficado apenas os 
filhos menores. 

I alvez por saber que o 
casal estava fora, 
desconhecidos chegaram na 
casa e disseram às crianças 
que haviam ido apanhar umas 
grades de cervejas, "por 
ordem do pai deles". Sem 
nada desconfiar, as crianças 
abriram a porta e os ladrões 
entraram. 

Devido João Gama ser 
proprietário de um lanche, 
linha várias grades de 
vasilhame em sua casa. Os 
ladrões levaram nada menos 
que 15 grades de cervejas. As 
grades foram^colocadas em 
uma Úarroça, e |H)r ser na 
parte da manhã, mesmo com 
várias pessoas na rua, 
ninguém desc^fiou de nada. 

Quando Joio Gama e sua 
esposa chegarapi em casa ( " 
tiveram conliecftmmto que as 
crianças haviarfl entregue as 
15 grades de cervejas por 
"determinação dele" , a vítinfo^ 
foi ao Plantão (^entrai e 
registrou a ocorrência, p 
até o momento os ladrões,n. , 
foram descobertos. uu i iduuiuccondi,o proiessor arromoaram a porta da >oncu na sua piopua casa. w loram nesconenos. 

Pastor teve sua casa arrombada 

. . . ■ « 

O pastor José Luís Fonseca, 
da Igreja Quadrangular, teve 
sua casa arrombada na 
madrugada de ontem, por 
ladrões desconhecidos, que 
levaram parte- da sua bagagem, 
que estava embalada, já que ele 
está com viagem marcada para 
Belém-PA, onde irá residir. 

Chegado no ano ] assado em 
Imperatriz, oriundo da cidade 
de Belém -PA, o pastor Luís 
veio dirigir a Igreja 
Quadrangular, na rua Piauí 

O pastor estava com suas coisas 

arrumadas para mudar para Belém i 

passando a residir próximo a 
Igreja, na casa de n" 1197. 

Por força da própria Igreja, 
o pastor estava sendo 
transferido de volta para 
Belém e arrumou sua 
bagagem i)ara viajar. Ontem de 
madrugada desconhecidos 
arrombaram sua casa e 
promoveram verdadeira 
limpeza. 

O vigia viu quando os 
ladrões já estavam fugindo e, 
reagindo, conseguiu 

recuperar um aparelho de 
som. Mesmo assim os 
arrombadores ainda 
conseguiram levar uma 
bicicleta, quatro relógios de 
pulso, quatro valises com 
roupas, um aparelho de som 
2x1 e uma bolsa com Carteira 
de Identidade do pastor, CPF, 
Carteira Nacional de 
Habilitação e Cartões de 
créditos. 

Ao tomar conhecimento do 
arrombamento, o delegado 

George Miranda, que esteve 
de plantào, determinou aos 
agentes Nunes e-laldo que 
localizassem o vigia, para que 
ele pudesse dar maiores 
explicações e com isso, 
facilitar o trabalho de 
investigação dos policiais. 

Os agentes saíram mas não 
conseguiram localizar o vigia. 
Mesmo assim, iniciaram 
investigações junto y 
vizinhança, na tentativa de 
identificar os meliantes. 

Professor é assaltado em casa 

A vítima foi enganado por uma mulher que se dizia sua aluna.- 
t T.m™   -♦» •1;——^ -1  ameaçaram de morte se professor, todos os paresede • 

esboçasse alguma reação. sapatos e sandália, além dos 
Diante das quatro armas o 

0 professor Ivaldo Tulião 
Mendes Ferreira (22), 
residente à rua Bandeirantes 
1209, bairro Vila Nova, foi 
assaltado na madrugada de hoje 
em sua própria residência, por 
quatro homens desconhecidos 
que estavam armados de 
revólver. 

Ao comparecer no Plantao 
Central na manhã de ontem, 
acom])anhado do seu advogado, 
Ivaldo Mendes, que leciona no 
colégio Vesi*aziano Ramos, na 
Vila Nova, disse que estava em 
sua residência, quando jxir volta 
da 01 hora da madrugada de 
ontem, uma mulher bateu na 

sua porta, dizendo chamar-se 
Sandra e ser sua aluna. 

A principio Ivaldo não abriu 
a porta, mandando que a 
mulher se retirasse. Mas com 
a insistência dela, inclusive 
dizendo que havia sido 
colocada para fora de casa 
pelos pais, o professor 
resolvem abrir a porta da casa 
para conversar com sua aluna 
e ver de que forma poderia 
ajudá-la na solução do 
problema. 

Ivaldo abriu a porta e foi 
surpreendido por quatro 
elementos armados de revólver 
que entraram na sua casa e o 

professor ficou quieto. 
Os assaltantes então o 

amarraram e o amordaçaram, 
deixando-o deitado no chão, 
enquanto procediam a 
"limpeza" na residência". 
Totalmente manietado e sob a 
mira das armas, Idevaldo ficou 
apenas olhando o roubo, 
rezando |)ara que os assaltantes 
o deixasse com vida. 

Os ladrões levaram um 
aparelho de som 2x1, uma 
televisão colorida de 14 
polegadas, todas as roupas do 

documentos pessoais, dentre 
eles a Carteira de Identidade, 
Titulo de Eleitor, CPF e 
Carteira de Reservista. 

Depois (Jç a|ianharem tudo 
que puderam; os quatro 
assaltantes se retiraram 
deixando a vitima no chão, 
amarrada e amordaçada. 0 
professor conseguiu se livrar 
no início da manhã e assim que 
o dia clareou ele procurou o Dr. 
Ailsoh Rodrigues, que o 
acompanhou até o Plantão 
Central, onde registrou a 
ocorrência. 

L 

Vamos fazer de Imperatriz em 9( 

uma cidade ordeira, segura, 

progressista e bem aVenturada 


