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0 Iiist. Nac. de Meteorologia informa 
que o tempo em Imperatriz hoje será 
tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas esparsase 
visibilidade boa. 
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da Em Açailândia, o show ua i 
badaladíssima Banda Reflexu's, que F 
vem com repertório variadíssimo. Será ['1^03 \ s 

nas dependências do Gigantão. [   
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Fiquene afirma ser imbatível 

r 

Ex-governador Fiquene disputa a prefeitura 

0 ex-governí«Ior José de 
Ribamar Fiquene (PFE), 
garíuite <i»e está preparado 
para retorar à Prefeitura de 
Imperatriz e conta com apoio 
irrestrito do ex-presidente 
José Sarney e Roseapa, sua 
filha. Esclarece que não 
manteve contato com o 
deputado federal Davi Alves : 
Silva (PPH), com a intenção 
de firmar aliança. 

Página 3A 

Incêndio destrói fazenda 

e leiteiro é 

O comerciante Clodoaldo 
Rosa dos Santos, 45 anos de 
idade, proprietário da 
ha7.end a Mundo Novo, 
situada à rua Tamandaré. n" 
85, esteve da Delegacia de 
Policia, para comunicar que 
desconhecidos puseram 
fogo na referida fazenda. 

Disse ainda, que não foi; 
j^ossível calcular o tamanho do; 
prejuízo que lhe foi causado. 

O h iteiro Francisco de 
Assis Carvalho da Silva, 
residente na rua Maranhão do 
Sul, n" 30. compareceu à 
delegacia para denunciar um 
elemento que atende peloa 

alcunha de Francist 
Segundo ele, o mesmo 
entrou em sua residência e 
levou a quantia dc RS 95,00- 

Os dois denunciantes 
esperam contar com a 
policia, para que os 
desocupados sejam punidos, i 
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PSG realiza convenção e confirma Ventura 

Fernando Antunes será reconduzido à presidência do Partido 

Festa tem presença confirmada do prefeito de Caxias, Paulo Marinho 

Empresário 

aniversária 
0 gerente do Armazém 

Paraíba, Francisco Almeida, 
está aniversariando no dia 
dc hoje. Para comemorar 
sua passagem de ano, 
funcionários da loja, amigos 
e familiares de Francisco 
estarão reunidos em sua 
chácara para dar-lhe os 
parabéns. 

A família Tucanu's 
também que parabenizar 
Francisco Almeida por mais 
este ano e desejar-lhe muitas 
felicidades. 
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Ildon Marques (esq.) mandou concertar rua do Arame no bairro da Vi Unha (Página 3A) 

0 encontro de hoje, entre 
as lideranças e filiados do 
PSC, vai apontar, em caráter 
definitivo, a candidatura do 
Gel. Guilherme Baptista 
Ventura como candidato do 
partido, para concorrer às 
próximas eleições de 3 de 
outubro, 

No cargo de presidente do 
Diretório Municipal do 
Partido Social Cristão deve 
permanecer Fernando 
Antunes. 

Entre os chefes de 
executivos municipais, está 
confirmada a presença do 
advogado e prefeito de Caxias 
Paulo Marinho. página ^ 
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E o número de anos 
que Francisco Almeida, 
gerente do Armazém 
Paraíba em Imperatriz, 
está completando no dia 
de hoje. A festa será na sua 
chácara, reunindo 
funcionários, amigos c 
familiares. 

O fato 
Um traba- 

lho científico 
efetuado 
c o n c o m i - 

  tamente por 
três equipes 

de pesquisadores 
americanos, afirma que os 
gordos estão com os dias 
contados. A balança 
deixará de ser um pesadelo 
e eles poderão ter um peso 
normal e deixar para trás 
complexos e zombar ias. 

A pessoa 

Fernando 
Henrique 
Card oso, 
presidente da República, 
afirma que o salário mínimo 
não terá aumento. 

É mesmo de entristecer 
o brasileiro, pois os preços 
continuam aumentando a 
cada dia. Somos mesmo 
obrigados a conviver com 
todo tijK) de decisão tomada 
por nossos governantes? 

Incra tem péssimo desempenho 

Desempenho do Incra 
32710 

55 Capacidade de 
assentamento 

% Famílias assentadas 

42959 

TGI anuncia rota 

para a V ila Machado 

0 Instituto Nacional dc 
Reforma Agrária - Incra 
responsável pela 
redistribuição de terras, 
objetivando assentar 
milhares dc famílias sem 
terra para produção 
agrícola, vem demonstrando 
incompetência para 
executar a função. 
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Opinião 

Inyieratriz 11 

por FREDERICO LUIZ 

Um novo itinerário será 
lançado pela empresa de 
Transporte Coletivo 
Imperatriz. 0 novo bairro 
beneficiado será a Vila 
Machado via Vila Cafeteira, 
cobrindo também o 
Loteamento Irial. A nova 
linha vai atender a cerca dc 
mil famílias. 0 chefe de 
transportes da.TCI, Valdecyr 

Ferreira da Silva, explicou 
que está tendo dificuldades 
de operação, pois o acesso ao 
bairro está muito complicado 
e anunciou que, se a diretoria 
do Loteamento Irial realizar 
o melhoramento das ruas, no 
que se refere à 
infraestrutura, poderá 
beneficiar sua comunidade. 
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de mil 

jovens 

Frederico Luiz lança 
idéias acerca de 

Imperatriz e Região 
Tocantina. 

Nas ondas curtas, o 
colunista usa. literalmente, a 
linguaguem curta e grossa 
para definir sua posição 

acerca dos principais fatos 
locais. 

Fm Nome da Arte de hoje 
retrata o Desfile das Escolas 
de Samba de Imperatriz. 
Deve, ou não, a prefeitura 
gastar dinheiro no carnaval? 
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Indicado 
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Marília e Volta Redonda 

ficam só no empate 

Coluna Sociedade e 

Expressão com 

Soraya Luiza 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

Rádio Capital AM 

Uma nova 

onda no ar 

vN 
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Marília Futebol Clube estrelou ontem na Copa Júnior 

Má dois meses se preparando 
para a 2ã Copa Antarctica de 
Futebol Júnior, o Volta Redonda 
conseguiu um importante 
resultado diante do Marília 
Futebol Clube, ontem àtarde. 0 
jogo terminou empatado em 2 a 
2. A disputa teve início com 
quase ir \ hora de atraso, em 
razão das- lidadedcabertura. 
M estile dos" clubes 
participantes e, no final, a Liga 
Imperatrizense de Desportos fez 
as primeiras premiações da 
temporada. Página 4C 

1 Cadf irno 

Jornal 0 apitai l 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

US$ Com. Compra 

R$ 0,9781 (+0,14%) 

US$ Com. Venda 

l<$ 0j9782 (+0,14%> 

U$$ Black Compra 

RS 0,980 (4L20%) 

USS Black Venda 

US$ Flui Compra 
R$ 0,9828 

USS Flut. Venda 

Ouro (grama) 

RS 12654 (quarta-feira) 

Poupança 

1,8200% (15.01.96) 

CDB/RDB 

31,33% (26.01.96) 
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Continuamos com o 
sonho de se implantar 
uma feira livre para 
comercializar os mais 
diversos produtos no 
nosso bairro. O maior 
problema é a ausência de 
infraestrutura, 
principalmente na rua 
Goiás, por onde se daria 
o acesso à praça Senador 
João Castelo. A pracinha, 
na divisa da Vila João 
Castelo com a Vila 
Cafeteira, é o local ideal 
para implantação da feira. 
Gostaríamos de receber 
apoio, agora, das 
secretarias de Obras e da 
Agricultura, para 
concretização do plano. 

Sebastião Araújo 
Vila João Castelo 

Depois do encontro 
entre empresários, a 
imprensa esportiva e a 
diretoria do Cavalo de 
Aço, espero que seja 
possível, nós 
i m p e r a t r i z e n s e s 
torcemos por um time 
forte e valente nas 
disputas do Campeonato 
Maranhense deste ano. 
Sou um fanático torcedor 
cavalino, e acredito muito 
na força de vontade do 
pessoal que está 
ressurgindo o clube. 
Avante, Imperatriz! 

Paulo Lacerda 
Santa Rita 

É bem provável que a 
vila Nova vire a vila mais 
desorganizada de 
Imperatriz. Também não 
é de se surpreender, 
porque é difícil ver 
alguma obra sendo feita 
pela Secretaria de Obras 
do Município no bairro. É 
preciso que a secretaria 
veja todos os bairros e 
verificar a situação de 
cada um e realizar as 
obras nos bairros que 
estão mais precisando. 
Tenho certeza que 
haverá coloboração da 
prefeitura municipal de 
Imperatriz para com a 
nossa vila. 

Jaldinele Silva 
Vila Nova 

O povo imperatrizensejá 
está começando a 
desanimar por causa do 
excesso de buracos 
existentes na cidade de 
Imperatriz. Na rua Piauí 
próximo ao supermercado 
Porão a coisa está feia 
mesmo, já mandei várias 
carinhas para a redação do 
Jornal Capital reclamando 
desta rua. Os moradores ja 
não ;uéntam m pois 
até ,hT-1 oi está difícil 
pass . cisamos de uma 
inici. 

E/e/ /a 
Nov. .. atriz 

A mídia e o cidadão 

A nação brasileira a cada dia 
torna-se mais consciente dos 
seus direitos e deveres. Isso 
está ocorrendo em função da 
forte atuação dos veículos de 
comunicação de massa. 

E muito embora a grande 
maioria das empresas deste 
setor seja de propriedade dos 
homens que fazem a política do 
nosso país, os veículos 
independentes tornaram-se os 
principais canais para que as 
populações de menor poder 
aquisitivo possam expressar 
seus descontentamentos e 
ansejos. 

Visando reduzir o 
vergonhoso quadro de 
desigualdade social no qual 
está submerso significativa 
parcela da nossa população, 
rádiosjornaise televisões têm 
desempenhado seus papéis 
"em parte", porque como é de 
conhecimento público os 
grandes sistemas apresentam 

sempre somente uma lado da 
moeda defendendo seus 
interesses econômicos e como 
se não fosse o bastante, 
fabricam imagens e 
transmutam verdadeiros 
demônios em almas 
purificadas. 

Toda a população nacional 
viu a forte mídia 
desencandeada pela 
monopolizadora Rede Globo, 
de propriedade do "imortal" 
Roberto Marinho. Na ocasião 
Fernando Collor era a solução 
para os problemas do país, 
como governador de Alagoas 
caçara marajás e depois de 
eleito entregou as finanças do 
Brasil para Paulo César Farias 
(PC). 

Já em nosso palpérremo 
Maranhão, os mecanismos 
utilizados pelos caciques não 
são diferentes. Roseana 
Sarney conseguiu sua eleição 
graças as promessas de 

palanque que na região 
tocantina até o presente não 
foram cumpridas. Mas vale 
ressaltar que a propaganda 
política adotada por sua equipe 
de "marketing" fizera de 
Roseana uma verdadeira 
estrela de televisão. 

Contudo, o povo fica 
gradativamente esclarecido 
com o volume de informações 
que lhe são passadas pela mídia 
que não constrói sonhos, mas 
mostra a verdade sem 
carapaças. F somente assim, 
acreditando na força do 
trabalho; na realização (íe cada 
cidadão brasileiro e no 
amadurecimento das idéais 
realmente progressistas é que 
a imprensa descompromissada 
vai galgando pontos fazendo 
com que Simples pessoas 
conheçam suas obrigações, 
entretanto, liassem também a 
exigir os direitos que a elas 
pertecem. 

Fiquene ou Davi: 

juntos ou separados? 

Em todo o estado do 
Maranhão os candidatos a 
canditados às prefeituras 
deram início às articulações 
visando efetuar alianças para 
fortalecer suas candidaturas. 

Na capital do Sul do 
tocantins - Imperatriz - a 
movimentação neste sentido 
já ganhou seu curso, pórém, 
os comentários mais fortes, 
giram em torno da possível 
aliança entre o deputado 
federal Davi Alves Silva (PPB) 
e o ex-governador José de 
Ribamar Fiquene (PFL). 

São dois fortes nomes que 
têm passado político, no 
entanto, originaram-se de 
setores distintos da 
sociedade. Fiquene por 
exemplo, conseguiu 
notoriedade na região 
tocantina na área de educação 
e como magistrado. Sua 
passagem pela prefeitura foi 
bastante elogiada pela 
quantidade de ruas que 
conseguiu asfaltar e pela 
atenção especial dada à rede 
de ensino municipal. 

Por outro lado, a 
propagação pública de Davi 
iniciou-se com os constantes 
negócios que fazia comprando 
e vendendo terras e gado. 
Logo observou que deveria se 
aproximar mais do homem do 
campo, para estes tratou de 
fornecer-lhes pequenas áreas 
de terras. 

Percebendo as enormes 
dificuldades enfrentadas pelas 
pessoas residentes na 
periferia da cidade, decidiu 
distribuir cestas básicas, 
também conhecidas como 
"sacolinhas" e então destacou- 
se no cenário regional. 

Na prefeitura não edificou 
obras que ficassem marcadas. 
Mas os imperatrizenses 
lembram-se bem, que Davi 
Silva teve o cuidado de manter 
limpa a cidade e saiu em 
diversas oportunidades em 
um carro de bombeiros 
acompanhando o banho do 
asfalto das avenidas Gelúlio 
Vargas e Dorgival Pinheiro. 
Ele foi também bastante 
rigoroso quanto ao 

cumprimento dos feriados. 
Chegou a fechar 
pessoalmente alguns 
estabelecimentos comerciais 
que permanciam abertos em 
datas que eram suspensos os 
trabalhos. 

Na verdade são homens 
públicos que geriram os 
destinos de Imperatriz e no 
passado foram adversários, 
mas estiveram próximos na 
última eleição para o governo 
estadual. 

Quanto a possibilidade de 
uma união, existem opiniões 
divergentes. Há pessoas que 
consideram bastante positiva, 
enquanto outras acham que os 
votos serão dispersos e 
podem escoar para outro 
candidato. 

Quanto a veracidade ou não 
dos comentários, em pouco 
tempo teremos os resultados 
porque José Fiquene e Davi 
Silva em breve estarão juntos 
ou separados o educador 
afirma não ler conversado com 
Davi, mas assegura que a 
política é dinâmica. 

Leia e assine o Jornal Capital, o seu 

líder diário 
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Linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Educação 
Enquanto Imperatriz 

discute o l troblema da falta de 
vagas nas escolas primárias, 
primeiro e segundo graus, 
pertencentes ao Município e 
ao Estado, na vizinha cidade de 
Araguaína (250 km), já existe 
um centro universitário 
respeitável com todos os 
cursos técnicos que faltam na 
terra de frei Manoel Procópio. 
A diferença entre as duas 
cidades é até muito comum: 
política. 

Concorrência 
Lm grupo holandês deve 

st1 instalar no Estado do 
Tocantins ainda no decorrer 
deste ano. O grupo vai 
trabalhar com exportação de 
carne através do Corredor 
Norte, que passa por 
Imperatriz. 

A opção do grupo pelo 
Tocantins se deu em razão 
dos incentivos do governo 
daquele Estado, ao contrário 
do Maranhão, que dificulta a 
instalação de novas empresas, 
especialmente na região 
tocantina. E indiscutivelmente 
uma concorrência desleal 
patrocinada i )ela governadora 
Roseana Sarney. 

Reeleição 
Como os atuais vereadores 

são candidatos natos à 
reeleição, a maioria deles já se 
encontra em | ilena camj)anha 
visando as eleições do j iróximo 
dia 3 de outubro. Muitos deles 
já distribuem adesivos, 
calendários e outros 
impressos de propaganda. 

Ministro 
O senador Edison Lobão 

continua aguardando o 
regresso do presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
ao Brasil na expectativa de ser 
indicado ministro de listado. 

Mensalidades 
Muitos são os pais de 

alunos em Imperatriz que 
estão indignados com 
aumentos abusivos nas 
mensalidades escolares. 
Muitas escolas particulares 
estão deixando de apresentar 
as planilhas de custo pára 
justificarem os aumentos. 

Existem casos em que as 
mensalidades foram 
majoradas em mais de 60% 
(sessenta por cento). 

Assaltos 
Uma quadrilha de 

assaltantes tem informatizada 
a vida de passageiros da 
Transbrasiliana no Estado do 
Tocantins. Esta semana mais 
um assalto aconteceu nas 
proximidades da cidade de 
Colinas. Os assaltantes 
levaram o ônibus para uma 
estrada vicinal, ameaçaram os 
passageiros de morte e 
levaram tudo que havia 
dinheiro, jóias e relógios. 

Combustível 
O preço pode começar a 

oscilar a partir do mercado 
internacional em razão da 
voltado petróleo iraquiano nas 
exportações. Segundo 
informações, o preço por 
barril de petróleo pode ser 
puxado para baixo e durante a 
semana ele já comercializado 
até a US$ 16,00. 

Visita 
Empresários do Mato 

Grosso do Sul estão visitando 
Imperatriz na busca de 
informações para instalarem 
aqui uma indústria madeireirá 
liara exportação. Eles 
andaram de porta em porta e 
poucas informações 
conseguiram obter. Na 
Associação Comercial e 
Industrial, no momento da 
visita, não havia sequer um 
diretor da entidade dando 
expediente, e o horário era 
comercial. 

Opinião 
Empresários de ImjMTatriz 

estão afirmando que se na>' - 
eleições do dia !»de outubm 
for eleito um prefeito 
"incomiíetenle" para a cidade, 
eles vão arrumar as malas e 
procurar outro mercado. 

Para 
meditação 

"Bondade e misericórdia 
certamente me seguirão 
todos os dias daminha vida: e 
habitarei na casa do Senhor 
para todo o sempre." (SL 23- 
6) 

0 Plontâo Hospitolo; 

Plantão 24 Horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS 

-hoje, dia 

28/01/96 

Mosp. Sta. Maria 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

28/01/96 

Mosp. Sta. Zereza 
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PSG elege diretoria municipaí 

& 

por CONOR FARIAS 

Bom dia, governadora 
Agora, já ultrapassamos 

393 dias da sua gestão junto 
ao nosso Maranhão, 
governadora Roseana. As 
nossas cobranças se fazem 
realmente necessárias, 
porque diariamente estamos 
em contato com o público e 
as reclamações são 
constantes, por isso não 
podemos omitir. Quero aqui 
relembrá-la que o povo 
tocanlino e humilde mas tem 
boa memória e ainda nào se 
esqueceu das suas 
promessas. Faça nos um favor 
governadora, determine a 
conclusão do terminal 
rodoviário que tem se tornado 
uma das principais 
reivindicações por onde 
temos passado. 0 eleitor 
acredita, mas quando não se 
cumpre um dia a resposta 
vem e destrona o 
incom{)etente. 

Possíveis alianças 
São inúmeras as pessoas 

que acreditam na 
possibilidade aliança entre 
José de Ribamar Fiquene e 
Davi Alves Silva. O 
interessante mesmo é que a 
provável união está 
chamando a atenção de 
muitos aliados de ambos os 
lados que afirmavam não 
subir cm palanque com um 
outro candidato a candidato à 
Prefeitura de Im|)eratriz. Mas 
tenham calma, nem tudo ou 
quase nada está decidido, a 
formação desta dupla 
dinâmica encontra-se ainda 
em gestação, o problema é 
que o | )ovo já está comentando 
e ele aumenta, mas não 
inventa. 

Sem energia 
Fslá deflagrada novamente 

a campanha da Companhia 
Energética do Maranhão 
(C emar), visando regularizar 
as contas mensais em atraso. 
Para um detalhe temos que 
atentar, com a retirada dos 
subsídios por parte do 
Governo Federal, a situação 
agora, está mais complicada 
porque com esta retração o 
valor subsidiado foi repassado 
ao consumidor. Desta vez a 
coisa deve ficar preta mesmo, 
porque morar numa cidade 

como Imperatriz, onde a 
maioria das pessoas pertepce 
a classe de baixa renda é um 
tanto difícil, mas todos se 
arrumam. Agora, viver sem 
energia é falta de respeito do 
Estado para com seu povo. 

PSC se prepara 
O Partido Social Cristão 

(PSC), realiza hoje, eleição 
para apontar o presidente do 
Diretório Municipal que vai 
estruturar a sigla para as 
próximas eleições. Mais de 
61K) filiados estarão votando 
apartir das 9hs em chapa 
única e tudo indica que o atual 
presidente Fernando Antunes 
permanecerá na presidência. 
Chefes de executivos filiados 
ao partido se farão presentes, 
como o advogado e prefeito 
de Caxias, Paulo Marinho. 
Junto ao Ciretran, foi 
solicitada a interdição de 
trecho da rua Godofredo 
Viana. A eleição acontece em 
clima de confraternização, 
porque depois da votação está 
previsto apresentação de 
vários cantores da terra. 

Educação só 
para ricos 

A questão entre pais de 
alunos e proprietários das 
escolas par ticulares continua. 
Com as dificuldades para 
educar os filhos, cidadãos 
pertencentes à classe média 
estão procurando alternativas 
para reduzir os gastos. No 
Serviço Social da Indústria 
(SESI), muitas crianças não 
foram rematriculadas 
exatamente porque seus jíais 
não dispunham do dinheiro 
para a matrícula fixada em R$ 
20,00. No entanto, o problema 
maior vem quando do início 
das aulas, oportunidade em 
que é exigida a lista de 
materiais e j^ara quem tem dois 
ou três filhos estudando a 
situação fica um tanto 
complicada, porque mesmo 
com o parcelamento 
promovido por livrarias e 
papelarias a emissão de 
cheques pré-datados vai 
sufocar o orçamento no final do 
mês seguinte. A melhor saída 
agora, ficou com as escolas 
municipais, que por sinal vêm 
recebendo total apoio do 
interventor Jddon Marques. 

gastroclínica 

\ Dr- Nailton J. F Lyra 
| Dra. Maria do Carmo S. Lyra 

Dr. J. Edson M. Araújo 
■Dr. Milko Abrantes 
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Guilherme ventura candidato PSC 

Acontece às 9hs de hoje, a 
eleição do Diretório Municipal 
do Partido Social Cristão 
(PSC), presidido atualmente 
por Fernando Antunes. 0 
evento, que acontece à rua 
Godofredo Viana no trecho 
compreedido entre as vias 
Aquiles Lisboa e Benedito 
Leite, reúne as principais 
lideranças do partido a nível 
regional. 

Participarão do 
acontecimento o candidatável 
Guilherme Baptista Ventura, 
que será confirmado como 
candidato do partido à 
Prefeitura de Imperatriz, o 
presidente regional da sigla, 
advogado e prefeito de Caxias 
Paulo Marinho; além de outros 
chefes de executivos dos 
municípios: Pinheiros, Pedro 
Sousa Lobato; São Benedito do 
Rio Preto, José Cleomar 
Mesquita Costa; Pedra], 

Fernando Gabriel Amorim e de 
Bacuri, Osvaldo Gomes Cunha. 

De acordo com as 
conversações internas, a 
eleição acontecerá por meio de 
chapa única e Fernando 
Antunes deverá ser mantido 
como presidente. Serão 
conhecidos também os 
componentes da Come1 ao 
Regional: delegado, . >ão 
Evangelista Costa (João 
Barbudo); suplente, Rosinaldo 
Gonçalves Martins. 

Os 600 filiados escolherão 
também a Comissão Executiva 
e seus suplentes. Com início 
da programação previsto para 
às 9hs e encerramento 17hs, 
haverá apresentação de 
grupos musicais, cantores da 
terra e a participação da Banda 
Flash. 

0 trânsito naquele 
perímetro será interditado pela 
Ciretran. 

Seoturb recupera rua 

Na última quarta-feira os 
moradores do bairro Vilinha 
interditaram o trânsito na rua 
do Arame, uma das pricipais 
vias de acesso àquele setor. 
Eles exigiam a recuperação 
com urgência da artéria, pelo 
fato de um buraco ter 
interrompido a passagens dos 
ônibus das empresas de 

transporte coletivo local. 
Ao tomar conhecimento do 

fato, lldon Marques acionou 
imediatamente o titular da 
pasta municipal de Obras e 
Serviços Urbanos, secretário 
Jairo de Oliveira, a quem 
determinou que fossem feitos 
os trabalhos de recuperação 
da rua. As llhs de quinta- 

feira, o trecho já estava 
desobstruído e às 13:30hs, 
chegaram o material e o 
maquinário. 

Ontem pela manhã o 
secretário Jairo de Oliveira 
acompanhava pessoalmente o 
desenrolar das atividades e os 
serviços foram executados 
em tempo "recorde" pelos 

servidores lotados na 
Seoturb. 

Concluída a operação, os 
moradores daquela localidade 
agradeceram a atenção que 
receberam por parte do 
Governo Municipal que 
possibilitou novamente o livre 
trânsito entre a Vilinha e o 
centro da cidade. 

Fiquene é candidato da família Samey 

A esfera política começa a 
girar com maior freqüência. E 
saindo na frente, o ex- 
governador José dc Ribamar 
Fiquene (PFL), já deu início às 
suas conversações. Ele está 
mantendo contatos com amigos 
e companheiros de |)artido para 
depois decidir sobre a 
composição da chapa que vai 
encabeçar nas eleições de 
outubro próximo. 

Com relação aos prováveis 

contatos já mantidos com o 
deputado federal Davi Alves 
Silva, |)ara possível composição, 
Fiquene disse que não 
conversou com o parlamentar 
sobre este assunto, mas 
garantiu que a política é 
dinâmica e não pára, por isso 
apresenta vários 
posicionanpentos. 0 educador 
garantiu que tão logo escolha 
seu vice, convocará a imprensa 
jjara uma coletiva e efetuará o 

comunicado em caráter oficial. 
Segundo afirma, está 

dignamente preparado para 
representar Imperatriz e o povo 
da sua-terra. Entre os diversos 
encontros, esteve com o 
senador José Sarney e com a 
governadora Roseana, quando 
ficou decidido que ele será o 
candidato a prefeito apoiado pelo 
governo. 

0 PFL mantém comunicação 
por uma linlia direta e já acertou 

com o PSD e está praticamente 
acertado com o PTB. No seu 
ponto de vista outros partidos 
que estão em conversação, irão 
naturalmente apoiá-lo. 

José Fiquene falou que 
dedicou grande parte da sua 
existência a esta cidade. "Eu 
tenho dado tudo de mim para 
contribuir com o meu trabalho 
visando sempre o progresso do 
nosso município", concluiu o ex- 
governante. 

Incra deixa mais de 

dez mil sem terra 

No vizinho Estado do 
Tocantins, são inúmeros os 
conflitos agrários. 0 Instituto 
Nacional de Reforma Agrária 
(Incra), responsável pela 
redistribuição de terras 
objetivando assentar milhares 
de famílias sem solo para 
produção agrícola, vem 
demonstrando-se 
incompetente para executar 
sua função. 

Na região do Bico do 
Papagaio, a disputa por uma 
faixa de chão pode ter como 
desfecho até mesmo chacinas 
sucumbindo famílias 
completas. De acordo com o 

diretor financeiro do 
Incra, Edmundo 
Galdino, 
terras 
utlizadas A 
pelo órgão mm f 
para fins // / 
dc as- 
senta- í f 
m e n t o = 1 5 t 
foram lU 
obtidas |Í« 
através de i 
.processos 
de desapro- 
priação 
imissão na posse, 
por compra e venda 
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ou, ainda, em menor 
número, 

arrecadadas 
em nome da 

União. 
Outro 

fato 
citado 
por 
Galdino 
é que 

e m 
19 9 5 

haviam 
289 pro- 

jetos com 
capacidade 

estimada para 

assentamento de 42.959 mil 
famílias e neles foram 
assentadas somente 32.710 
mil. Por não concluir os 
projetos, mais de 10 mil 
famílias ficaram prejudicadas. 

Como se não bastasse o 
escândalo envolvendo 
membros que compõem o alto 
escalão do Incra no caso 
Sivam, quando foi autorizada 
a instalação de uma escuta em 
aparelho telefônico, agora 
certificamos a falta de 
competência dos subalternos 
que têm prejudicado um 
número elevado de 
agricultores sem-terras. 

Messias Júnior - Repórter Verdade 

De segunda a sábado ig hs - TV Capita? 
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TCI anuncia novo itinerário 

Atendendo pedido de moradores, linha circulará pela Vila Machado via Vila Cafeteira 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Show 
Ontem o sucesso ficou por 

conta da Banda Reflexu's, que 
veio direto da Bahia aterrisar 
nas bandas do Clube Juçara, 
aqui na terrinha do Frei. 

Domingo 
Como hoje é domingo, 

além da auto-reflexão 
necessária, é dia também de 
Domingo Alegre na TV 
Capital, com animação do 
comunicador Clélio Silveira. 

0 apresentador nas 
manhãs de domingo, a cada 
minuto cativa mais e mais o 
público telespectador, 
continua mais irreverente 
ainda. 

Conar 
Se realmente o Conar 

funcionasse mesmo aqui na 
cidade, certamente muito 
neguinho metido a 
empresário, teria que arcar 
com as conseqüências de uma 
propaganda enganosa, 
divulgada constantemente em 
alguns órgãos de comunicação 
local. 

Sangue novo 
Com a aproximação do 

próximo pleito municipal já 
está previsto um turbilhão de 
candidatos a candidatos que 
terão mesmo é que suar a 
camisa, na caça diária ao voto 
do eleitorado experiente que 
está vindo por aí. 

Em meio a tantas 
provações, há quem diga que 
cerca aproximadamente 99 
por cento dos nossos atuais 
legisladores, que porventura 
decidirem disputar a reeleição, 
certamente vão dar com os 
burros n'água. 0 povão já não 
é tão bobo assim, e pelo andar 
da carruagem, está vindo 
sangue novo lá pelas bandas 
do palácio Léo Frahklin. 

Reflexão 
As rotineiras mudanças 

deste final século, e início do 
terceiro milênio, trazem a 
urgente necessidade de uma 
reflexão mais detalhada, de 
uma auto-crítica, onde você 
mesmo pode avaliar suas 
reações, suas atitudes, enfim, 
seu comportamento de uma 
maneira em geral. 

Além do mais, observar 
que nem sempre aquele 
adágio popular que diz, errar 
é humano, porém 
permanecer no erro é 
burrice, funciona como a sua 

melhor saída. 
Portanto, ainda é tempo 

de mudanças. Este ano é 
decisivo para um futuro 
político de Imperatriz, digno 
de seus habitantes, vamos 
realmente escolher nossos 
representantes com muita 
responsabilidade, agindo 
assim, estaremos preparando 
assim um futuro melhor e, 
quem sabe o novo tempo da 
governadora Roseana 
Sarney. Depende apenas de 
uma ação conjunta de todos 
os imperatrizenses de um 
morto em geral. 

É dando, 
que se recebe 

Enquanto tem muito 
neguinho aqui preocupado se 
o parlamentar idealizador da 
sacolinha, Davi Alves Silva, 
será de fato ou não candidato 
nas próximas eleições, tem 
candidato a candidato 
disputando cada centímetro 
com o eleitorado mais 
carente. 

Doações, foi a maneira 
mais inteligente que muitos 
candidatáveis encontraram 
para sair na caça ao eleitor, 
que anda meio desconfiado 
com essa de, é dando que se 
recebe. 

Os chamados espertos 
que se cuidem, o povão vai 
continuar recebendo as 
doações, porém na hora do 
vamos ver, é que o bicho vai 
pegar. 

Aids 
0 Ministério da Saúde, 

tem divulgado ultimamente 
índices preocupantes de 
portadores do vírus da Aids, 
que a cada dia vem 
aumentando com tamanha 
velocidade. 

Infelizmente, a Aids é uma 
triste realidade, e está bem 
próximo de você, se você não 
se cuidar, certamente ela vai 
te pegar. 

O período carnavalesco, 
está se aproximando e, está 
mais do que na hora de se 
conscientizar das 
conseqüências maléficas pelo 
não uso do preservativo. 

Onde andas? 
Onde andarás o povão que 

participou ativamente da 
Revolução de Janeiro, 
expulsando o indesejável, que 
permanece calado apenas 
aguardando as decisões do 
governo Novo Tempo? 

O 

A empresa Transporte 
Cidade de Imperatriz, uma das 
que realizam o transporte 
coletivo de passageiros urbano 
e suburbano, anuncia a criação 
de um novo itinerário. 0 
bairro a ser beneficiado é a 
Vila Machado. 

A nova linha vai atender 
cerca de mil famílias, só na 

Vila Machado. Mas isso 
somente será possível quando 
a Secretaria Municipal de 
Obras, Transportes e Serviços 
Urbanos criar condições de 
tráfego no trajeto a ser 
percorrido. 

0 chefe de transporte da 
TCI, Valdecy Ferreira da Silva, 
explicou que está tendo 

dificuldade de operação. A 
expectativa dos moradores é de 
que, tão logo cesse o período 
chuvoso, sejam iniciados os 
trabalhos de infraestrutura. 

Na última sexta-feira à tarde, 
representantes da Associação 
da Vila Machado estiveram no 
escritório da empresa. Em 
audiência com a administração, 
receberam a confirmação de 
que o novo itinerário será 
mesmo criado. 

Anteriormente ao encontro 
de anteontem, o líder popular 
apenas identificado como 
Raimundo, já havia encabeçado 
e entregue um documento 
abaixo-assinado, solicitando a 
linha. Diretores da TCI 
estiveram no periférico e 
constataram a necessidade. 

Foram os próprios 
encabeçadores do movimento 
"pró-linha Machado" que 

estiveram com o interventor 
Ildon Marques, a quem 
solicitaram a recuperação das 
ruas onde a TCI se propôs a 
fazer o percurso diário. 

0 roteiro de viagem que 
será feito, tão logo se tenha 
condição de tráfego, foi 
descrito ontem pelo próprio 
Ferreira. "Estamos pensando 
em partir do centro da Vila 
Machado, via Vila Cafeteira, 
cobrindo também o 
Loteamento Irial, que interliga 
os dois bairros". 

0 chefe de transporte da 
empresa também anunciou 
que, caso a diretoria do 
Loteamento realize o 
melhoramento das ruas, 
poderá beneficiar sua 
comunidade mais ainda. "Pode 
representar um fator 
importante jiaraa própria Irial", 
disse. 

Gnose promove cursos 

Inscrições podem ser feitas diariamente, a partir das 18 horas 

0 Movimento Gnóstico de 
Imperatriz, instituição sem fins 
lucrativos, convida à 
comunidade em geral para 
participar dos cursos gratuitos 
soljre auto-conhecimento que 
oferece. 

De acordo com o instrutor 
responsável, Sérgio M. 
Ribeiro, o objetivo de tais 
cursos é melhorar o nível 
intelectual, moral, físico e 
espiritual, fazendo com que 
cada pessoa possa se sentir 
melhor. 

0 Movimento Gnóstico 
Cristão Universal do Brasil na 
Nova Ordem usa como 
máxima a frase "Conhece-te a 

ti mesmo". Esoterismo 
prático, Gnose trabalha a 
ciência, filosofia, arte e a 
mística. 

Em Imperatriz, as 
inscrições são permanentes no 
seguinte endereço: rua 
Coronel Manoel Bandeira, 
1104 (Io andar, próximo ao 
Colégio Santa Terezinha). As 
inscrições são gratuitas. 

O atendimento é feito 
diariamente, a partir das 18 
horas. Atualmente, os cursos 
oferecidos são; 
Desdobramento Astral e 
Mental; Concentração; 
Alquimia; Meditação; e Auto- 
«bservação. 

Conhece-te 

a ti mesmo 

A INTELIGÊNCIA 
A inteligência do ser 

humano "provém do alto", 
"das estrelas" e é chamada de 
Essência. Quando trabalhada, 
dentro de nós, se faz 
Consciência. Essa intefigência 
não tem limites, nem 
barreiras, nem conceito, nem 
preconceito. Ela está além da 
mente, do tempo e da razão. 

O LIVRO ARBÍTRIO 
...mas existe o livre arbítrio, 

quer dizer, temos a liberdade 
de escolha e, realmente, 
optamos pelos bens materiais. 
Com isso, esse material 
anímico, essa inteligência, fica 
presa, condicionada pela nossa 
vontade, desejos e prazeres da 
vida. 

O INTELECTO 
0 intelecto que 

desenvolvemos através da 
escola, do ginásio, da 
universidade, é que nos faz 

pessoas de personalidade 
radiante. 

Apesar de tudo isso ser 
fascinante, poderemos 
perceber, por nós mesmos, 
que somos muito limitados, 
cheios de conflitos e 
incertezas. 

Sentimos sempre que nos 
falta alguma coisa. 

Tudo isso acontece porque 
usamos uma pequena 
porcentagem desta 
Consciência, para ser mais 
exato, três por cento. 

Agora, pare e reflita sobre 
a inteligência que está contida 
na natureza, sua perfeição e 
harmonia. 

INTELECTO E 
SABEDORIA 

Quando o intelecto fica a 
serviço do Ser, a sabedoria, a 
inteligência, se expressa 
através de nós. Essa 
porcentagem de Essência (3%) 
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m 

pode ser aumentada até 100% 
de Consciência, com o trabalho 
dos TRÊS FATORES DE 
REVOLUÇÃO DA 
CONSCIÊNCIA 

1- MORRER: morte 
mística. Eliminação de nossos 
defeitos psicológicos. 

2 - NASCER: criação dos 
Corpos Existentes do Ser, 
através da alquimia. 

3 - SACRIFÍCIO PELA 
HUMANIDADE; entrega 
deste conhecimento a todas as 
pessoas sem distinção de raça, 
cor, credo e sem fins lucrativos. 

Poderemos, então, 
conhecer todo o universo e 
suas dimensões. Poderemos 
perceber e sentir a nossa 
verdadeira inteligência que há 
muito tempo perdemos. 

A .iiais comp 

TucaniTs Produções 

dutora de áudio e vídeo do meio norte brasileiro 
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por MARCELO CARDOSO 

inclusive com transmissão 
direta de rádio e televisão. É o 
popular, mesmo! 

Licença 
A coordenadora de 

jornalismo da Rádio 
Imperatriz, Ana Maria, vai 
entrar de licença gestante a 
partir da primeira semana de 

fevereiro. A jornalista vai 
ficar quatro meses fora da 
sala de redação, cuidando do 
bebê - aliás o primogênito. 
Ana Maria anda feliz da vida, 
torcendo para chegar a hora 
de ver o filhinho, que ela diz 
está apaixonada. Deus te 
faça feliz e protegida de 
tudo. 

Interesse 
0 empresário Moacyr 

Sjxísito, diretor presidente da 
Rádio Imperatriz Sociedade 
Ltda., tem interesse em que 
o esporte imperatrizense 
volte palco dos grandes 
acontecimentos. Em recente 
conversa, procurou saber 
tudo sobre a Sociedade 
Atlética Imperatriz, 
acreditando que o time possa 
ser montado e mantido 
mensalmente com uma verba 
de RS 10.000,00 (dez mil 
reais). 

Moacyr entende que o 
esporte profissional deve 
ganhar maior entusiasmo. Tá 
certo! 

Surpresa 
0 jantar oferecido aos 

TV Capital 

Canal s 

Rede Record 

0.r>;S0- O Despertar da Fé 
06:30- O Despertar da Fé 

- local 
07:00 - Santa Missa em 

Seu lar 
08:00 - Desafio ao 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 Lewis 
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 

TU Capital, 

Jornal 

Capital e 

Rádio 

Capital, 

sempre 

com você 

cronistas e convidados 
especiais, para discutir 
assuntos do Cavalo de Aço, foi 
marcado pela ausência dos 
convidados - em torno de 60 
empresários. Os jornalistas e 
radialistas aproveitaram a 
boca livre, lamentando a falta 
de interesse para se formar 
um bom time na cidade. Um 
dos empresários presente, 
comeu e depois: "moriçoca 
encheu voou"! 

Expectativa 
O Carnaval do Tchan é no 

momento a grande expectativa 
dos foliões que estão se 
preparando para os quatro dias 
de folia. Conor Farias 
informou que o Sistema 
Tucanu's fará o Carnaval do 
Tchan na av. Be ira-Rio. 

Reflexão 

Desperte para a vida. 

Medite perante a humanidade e 

perante Deus 

De você, dependem criaturas que o 

certo, na família, no trabalho, na 

sociedade. 

Na fuja à responsabilidade que 

você assumiu: realizar seu 

trabalho com amor, produzindo o 

melhor que puder e o máximo que 

suas forças permitirem. 

Em suas mãos está uma parte do 

futuro da humanidade. 

Nota zero 
Para aquela gravação 

prometida que não foi 
encontrada. Perdemos a 
batalha, mas não a guerra. A 
gravação um dia quem sabe 
vai aparecer!... 

Habilitação 
Apesar da contundente 

advertência quanto à 
necessidade dos profissionais 
que estão no rádio, televisão e 
jornal, que procurem se 
habilitar junto ao órgão 
competente DRT, não 
aconteceu até agora nenhuma 
informação a respeito do 
pedido de registro de 
habilitação profissional de 
radialistas ou jornalistas na 
Delegacia Regional do 
Trabalho. 

Habilitação II 
Obserbva-se que a falta de 

interesse dos que se dizem 
profissionais, intitulando de 
jornalistas e/ou radialistas, 
motiva-se à falta de 
comprovante de segundo 
grau. - Certa vez disse "Em 
Imperatriz 90% dos que 
militam na imprensa, não têm 

a conclusão do curso médio 
escolar. Uma pena! 

Desinformados 
Um locutor de rádio AM, 

programa de final de tarde, 
mostrou o quanto é 
desinformado, quando 
numa tarde de quinta-feira, 
lendo o jornal "0 
Progresso", admirou-se da 
notícia do afastamento de 
Ronaldo, da Seleção 
Brasileira, que vai disputar 
o pré-olímpico. Podo mundo 
já sabia da notícia e ainda 
por cima o jornal era de data 
atrasada. Tenha paciência 
com estes comunicadores! 

Na latinha 
Neste sábado, a equipe 

de esporte da Mirante AM, 
marcou presença no Estádio 
Frei Epifânio D'Abadia, e 
incentivou a abertura dos 
jogos amadores da presente 
temporada. Dema de 
Oliveira, João Rodrigues, 
Assis Fontinele e a nossa 
narração, batendo na latinha 
. Nota dez - como dizia o pai, 
"farinha pouca, meu pirão 
primeiro". 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

Não forneceu programação 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

Fique 

por 

dentro 

do que 

acontece 

na 

cidade e 

na 

região. 

Leia e 

assine o 

Jornai 

Capitai, 

"O Seu 

Líder 

Diário". 

06:30 - Programa 
Educativo 
Toque de Vida 
Grupo Imagem 
Campus 
Está Escrito 
Winspector 
TV Mappin 
Boletim Olímpico 
Brasil Feliz 
Sorteio Papa Tudo 
A Grande Jogada - 
Futsal 

- Campeonato de 
Turismo Alemão 

- Por Dentro do 
Ringue 

- Boxe Internacional 
- Super Liga de Vôlei 
Feminino 

- Supercatch 
- Programa de 

Domingo 
- Expedições 

(Nascente do 
Amazonas 

- Boletim Olímpico 
- Tantos Carnavais 
- O Jogo do Poder 
- Grupo Imagem 
- Espaço Renascer 
- Sala Vip - com o 
filme "0 Jardim 
de Alah" 

07:00 ■ 
07:30- 
08:30- 
09:00 - 
09:30- 
10:00 - 
10:55- 
11:00- 
12:00- 
12:15- 

13:15 

15:20 

15:30 
16:30 

18:00 
20:00 

21:00 

21:55 
22:00 
23:00 
23:30 
00:30 
01:30 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

Não forneceu a programação 

Rádio 

Capital 

950 KHz 

Sintonize 

sempre 

na Rádio 

Capital 

AM, 950 

Khz. A 

melhor 

rádio AM 

da R®§iáo 

c 

locantina 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

Não forneceu a programação 

De 

segunda 

a sexta 

assista o 

programa 

Imperatriz 

24 

Horas e 

fique por 

dentro 

da 

realidade 

TV CNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

Não forneceu a programação 

Continue 

MANdANdo 

SUAS 

cartínIias 

PARA A 

REdAÇÃO 

do 

JornaL 

CapítaL 

Dê sua 

• •••,— 

OpiNIAO. 

Não 

Fíoue dE 

Fora. 
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Sociedade em 

Expressão 

por SORAYA LUIZA 

::::: 

. 
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■ 
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Convenção 

Será realizado hoje, a partir das 09h00, a convenção do Partido Democrático 

Trabalhista (PDT). O evento terá como palco, o Plenário da Câmara Municipal e 
contará com as presenças do líder pedetista do Maranhão, radialista Moacyr Spósito 

(Rádio Imperatriz) e possivelmente o deputado estadual Julião Amim, líder do 

partido na AL. Participa ainda da reunião, líderes municipais do PT, PCdoB, PSB 
e PDT, ocasião em que discutirão a formação da Frente Ética de Açailândia. 

Cancelado 

A WR Promoções e Produções anunciou para o próximo dia 10 de fevereiro, 
um super show com a bacana Valéria Valença, Garota Globeleza, nas dependências 
da Zoom. Mas, para frustração dos que estavam com todo fôlego para curtir o 

molejo da mulata, o evento mais uma vez foi cancelado. Só que desta vez teremos, 
ao invés da estonteante mulata, a loiríssima Ana Paula Bulamak (modelo e atriz, 

vivendo o papel de Rose, em Explode Coração), que fará a participação especial 
no Baile Vermelho e Preto, na mesma data. 

A colunista flagrada em momento do seu hobbypredileto, "comer", ao lado da mamae, 
Haydêe Gomes, a nossa aniversariante de boje 

V 

Cora ternura, a colunista presta hoje, a maior homenagem à mulher mais 
especial de todo o universo, A única. Minha mãe. A mesma troca de idade 
nesta linda data. A homenagem está nas Curtas, porque nenhuma palavra 
expressa a importância desta mulher. E com grande amor e admiração que 
afirmo ser um privilégio ser tua filha. Parabéns, sempre... 

Requinte Dinlfs: taí um point da city que não se badala, não se comenta, 
mas está sempre repleto de gente bonita e personalidades empresarial e 
industrial. Requinte Drinfefs, na Vila São Francisco, reúne principalmente 
as cjuarta-feiras, alguns seletissimos grupos, que degustam um peixe frito e 
principalmente um tradicional carangueijo, que é especialidade da casa. 

Hoje a noite acontece o grupo "Os Loucos Varridos", coordenado pela 
simpática Jane Vasconcelos. Nem mais nem menos, apenas 100 convidados 
muitíssimos especiais. E o que se pode falar, é que estarão ouriçando a 
noite carnavalesca no Gigantào, com aquele axé baiano. 

Enquanto a grande noite não chega, um seleto grupo de amigos, 
convidados pelo empresário joel Falqueto, desfruta da tranqüilidade da sua 
chácara. Vale ressaltar que o paraíso JF está restrito apenas aos convidados. 
Que delícia, heim! Até que enfim a paz volta a reinar. 

V. 

A Bahia é aqui 

A Banda Reflexu's, da Bahia, estará comandando hoje, a partir das 22h00, a 

melhor noitada carnavalesca no Gigantão. A exemplo da Bahia, o clube contará 

com um número bastante expressivo, tendo em vista o grande número de convites 
que já foram vendidos, A moçada "teen" da city já está preparando o fôlego para 

curtir todo o alto astral e muito axé que esta moçada baiana trazem na bagagem. 

Só tristeza 

A confirmação de que os açailandenses ficarão sem o tradicional carnaval de 
rua. O desfile das Escolas de Samba que emocionam os açailandenses no período 

carnavalesco, hoje é só tristeza. Tudo isso porque a Secretaria Municipal de 
Cultura, através da Prefeitura Municipal, não deu apoio necessário aos dirigentes 
das escolas de samba Mocidade Azul e Branco e Pioneiro do Samba, para que se 

realizasse o tradicional desfile. 

Em recente acontecimento social, o casal Ana Maria e LuizAntonio (Cidadela Imóveis) 

Raimundo 
Henoque de 

Oliveira, 
chefe da 

assessoria de 
Planejamento 

e Ações 
Estratégicas, 

Agar de 
Carvalho 

Mota, 
coordenadora 

de 
treinamento e 
Pedro Neto, 
secretário 

regional da 
Fazenda 

Assembléia 

A Associação Comercial e Industrial de Açailândia, reunirá toda a diretoria e 

convidados, para participarem de um Assembléia Extraordinária a se realizar nas 

dependências da Zoom Danceteria. no próximo dia 30 do corrente mês. O evento 
está previsto para as 19h30. Além de assuntos de interesse da classe, na ocasião, 
a Associação estará lançando a primeira edição do "Comércio Industrial", jornal 

informativo da Associação, elaborado pelo jornalista Domingos Cézar. A idéia do 

lançamento do jornal informativo, partiu do presidente da entidade, o empresário 
Rafael Carlos Galletti, com a unânime aprovação da diretoria. 

m 

: 

M 

Corrigindo 

• - - ^ 

El aV 

r 

Em Alta - O Hospital Santa Bárbara, de propriedade do médico Daniel dos 

Prazeres, tem boa notícia para Açailândia. O mesmo vem mantendo um bom 

atendimento hospitalar, neste momento em que a assistência hospitalar vem 
funcionando em baixa. Além do bom atendimento que vem desenvolvendo o 
Hospital Santa Bárbara neste momento de crise, o hospital está desenvolvendo 
uma campanha de esclarecimento junto a população, sobre Herpes, Estima-se 

que, aproximadamente 80% de toda a população, tenha sido ou será, em algum 

momento em sua vida, infectada pelo vírus. 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

CoAjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Maranhão 

Construtora Wanderson 

Vende-se 02 casas, com ponto comercial 

e residencial, na melhor área comercial 

de Açailândia. 

Rua Duque de Caxias, n° 886 e 888. 

Interessados tratar pelos fones; 

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

Falar com Sócrates. 



Tendência e 

Debate 

Tmòo sobre 

Tendência e 

Debate e 

cultura na 

página iC 

Página 2C 

Nacional 

AS 

notícias 

mais 

quentes de 

todo o 

País na 

página 3C 

Página 3C 

iilü 
Nacional 

Confira 

com 

Socorro 

Carneiro os 

aspectos 

econômicos 

do País 

Página 3C 

Esporte 

Confira com 

Jaldene Nune. 

as novidades 

do esporte 

regional e 

nacional 

Página 

Imperatriz, (M/t), 28 de Janeiro de 1996. Encarte especial do Jornal Capital Consulte o editor para publicação (mesmo que parcial) de matérias deste caderno 

Imperatriz 

■m 

Cq\ Ha 

Amanhã 
tem novidade 

Ondas Curtas 

) r '» 

por FREDERICO LUIZ 

PMDB 
indeciso 

O Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, 
PMDB, ainda não sabe o que 
fazer em relação a sucessão 
municipal. Tem duas 
alternativas: lança a chapa 
vice-ver§a ou apoia Sebastião 
Madeira, indicando o vice. O 
velho PMDB segue a risca o 
ditado: Quem tem dois tem 
um, quem tem um não tem 
nada. 

Coronel 
Ventura 

Confirmando-se os 
acordos Davi/Fiquene e 
Madeira/PMDB, quem lucra 
é o Coronel Guilherme 
Ventura, candidato que vai 
canalizar o chamado voto de 
protesto. 

Frente 
está fora 

"Um Novo 
Tempo" 

Agora já virou afronta e 
zombaria. A TV mostra obras 
e mais obras da administração 
estadual. Nenhuma na região 
tocantina. Seria mais uma do 
trio parada dura. Aquele 
formado pelos "J" da 
governadora. 

Jussara 
Cerqueira 

m 

Imperdívcl a coluna social 
do Jornal Capital. Negócio de 
primeiro mundo. O Capital 
Social rendendo dividendos de 
primeira linha. 

Rei Sarney 
de muletas 

Definivamente a Frente 
Ética está fora do páreo para 
a sucessão municipal deste 
ano. São muitos erros. 
Crassos. Primeiro a 
indefinição quanto ao nome a 
ser fortalecido. Depois a 
visão estreita na política de 
alianças. Falta muito para a 
esquerda local chegar ao 
grau de maturidade 
alcançado em São Luís. 

| I 
0 Rei do Maranhao está 

com a bola baixa em relação 
ao Governo Federal. Pelo 
menos é o que confirma a 
governadora Roseana Sarney, 
quando lamenta a situação de 
penúria dos cofres estaduais. 
E dinheiro não falta no 
I esouro Nacional, as reservas 
beiram os 50 bilhões de 
dólares. 

Segunda-feira, amanhã, é o 
dia da onça beber água. Paulo 
Maluf entre Cafeteira e Davi 
Alves Silva. A briga é pelo 
comando do .PPB de 
Imperatriz. Uma coisa é certa, 
Epitácio Cafeteira pode ser 
acusado de tudo, menos de 
traidor. E amigo de seus 
amigos. Poderia muito bem o 
senador, deixar Davi no 
comando da sigla em 
Imperatriz. Cafeteira apoiaria 
Sebastião Madeira para 
prefeito e estaria tudo 
resolvido. Porém, com o 
"Cafifa" é mais em baixo. Só 
vale se for barba, cabelo e 
bigode. Tudo ou nada. Ou seja, 
jamais o senador deixariajosé 
Lamarck e seu grupo a ver 
navios. 

"Ildão" provoca 
até ciúmes 

M 
O que tem e gente com 

ciúme de Ildon Marques não 
é brincadeira. Imaginem se o 
homem bancasse o tipo atleta, 
feito Collor de Melo. Nesse 
caso, de mágico, ou melhor, de 
mago, ele não teria nada. Seria 
um enviado dos céus. Em seu 
final de governo, começam a 
aparecer os oportunistas. Os 
seguidores do ditado: Rei 
morto, rei posto. Qualquer um 
agora quer lançar críticas 
contra sua administração. 
Sinal de fraqueza, pois tiveram 
um ano para criticá-lo. A esses, 
vai um conselho tirado da 
música de Kátia de França; 
porque é da natureza matar 
quem morre de medo. 

s? Domingo é dia de curtas. 

Nas locadoras: Pó Branco, a história de ficção que pode ser real. 

Quem gosta de terror, tem que assistir O Corvo. NaTucamfs Vídeo. 

Quem se habilita a inaugurar um cinema em Imperatriz? 

Jorge Vercilo e Banda, no dia 03 de fevereiro. Imperdível no Juçara. 

Amanhã é o dia da despedida do Tenente-Coronel José Portugal. Ele deixa o comando 
do 50° Bis. 

Davi e Fiquene juntos. Só pra contrariar. 

ií Teremos próximo interventor? 

Hoje eu não vou colocar promoção de obstetra. 

Outro show de bola da Record. Quem assistiu ontem São Paulo e Rio Branco pôde 
comprovar. Repete Luís Alfredo, repete. 

O que o mago da távola redonda está pensado? Lembrando dos tempos que era mágico? 

Célio Iziuza soltou os cachorros, onças e leões para cima do PDT. A Frente Ética 
implodiu em Imperatriz? 

O Marília Futebol Clube vai ser profissional. Para sorte do nosso futebol. 

Coronel Ventura está comendo por baixo. Tem candidato que quando acordar, vai 
ver o tamanho do estrago. 

> 
FHG está no Brasil? 

A governadora Roseana saiu de São Luís? 

^ Salvador Rodrigues retornou de Brasília? 

Ildão é nome sagrado no setor rodoviário. Quem quiser conferir, é só passar lá. Agora, 
quem não está no meio do povo ... 

Em nome da arte 

A cultura do Aurélio 

De volta o Aurélio 
Eletrônico. 

Verbete: cultura 
(Do lat. cultura.] 
S.f. 
1. Ato, efeito ou modo de 

cultivar. 
2. V. cultivo (2). 
3. O complexo dos 

padrões de comportamento, 
das crenças, das instituições 
e doutros valores espirituais 

materiais transmitidos 

coletivamente e característicos 
de uma sociedade; civilização: 

4. O desenvolvimento de 
um grupo social, uma nação, 
etc., que é fruto do esforço 
coletivo pelo aprimoramento 
desses valores; civilização, 
progresso: 

5. Atividade e 
desenvolvimento intelectuais; 
saber, ilustração, instrução: 

(3. Apuro, esmero, 
elegância. 

7. Criação de certos 
animais, em particular os 
microscópicos; 

Cultura de massa 
1. Cultura imposta pela 

indústria cultural; indústria 
cultural. 

Cultura física 
1. Desenvolvimento 

sistemático do corpo 
humano por meio de 
ginástica e desportos. 

VALE TRANSPORTE 

-ir 

é 

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. 

TCI 

% íía 

VAiB 

: 
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Pena de morte — o crime consentido 

por AROALDO 
SANTOS 

Pena, do latim 
"POENA", significa 

suplício ou castigo imposto a 
determinado indivíduo, para 
espiação ou reparo de um 
dano, delito ou falta grave por 
este praticado. 

A forma primitiva de PENA 
não traduz a atual 
conceituação de SANÇÃO 
PENAL, embora possua ainda 
hoje características 
fundamentais àquela, já que é 
afinitiva, retributiva e 
preventiva. 

No seu primeiro estágio 
evolutivo, a pena resultava 
praticamente de reações 
primárias, movidas pelo 
espírito de vingança e 
emocionalidade causada pela 
ocorrência de fato ou ato 
violento e criminoso, sofrido 
por certo membro de um clã 
ou de grupos de indivíduos. 
Isso pode ser retratado pelo 
uso corriqueiro de 
penalidades carregadas de 
requintes de crueldade, como 
o escárnio, que consistia no 
desacato de forma vil e 
humilhante do faltoso. 

Convém salientar-se também o 
uso de penas infamantes como 
a mutilação de membros e a 
vingança pura e simples, que 
tinha por objeto a eliminação 
do culpado, pelo grupo, ou na 
eliminação de um grupo por 
outro. A vingança privada se 
revela como a penalidade mais 
costumeira. 

Como podemos observar, 
nesta fase a PENA não era 
estabelecida pelo ESTADO, 
sendo expressão suprema de 
vingança barbérica de 
indivíduos ou de grupos. 

Estudiosos do assunto 
afirmam que a 
monstruosidade das penas 
aplicadas fazia tremer os 
próprios algozes, ao decidirem 
sobre a vida e o destino de 
suas vítimas, que eram 
exterminadas quase que 
sumariamente através de 
formas brutais e cruéis como 
a lapidação, apedrejamento 
até a morte do condenado; a 
tortura, representada pelo 
tormento afinitivo do 
senteciado; o garrote, o açoite 
e a mutilação, que resume-se 
na estrangulação, 
chibateamento e deceptação 
de membros do condenado, 

até que não suportando esses 
suplícios, morto tombasse. 
Registra-se ainda um dado 
curioso: esses extermínios se 
davam quase sempre 
coletivamente. 

O barbarismo e as 
atrocidades desta fase 
contribuíram e impulsionaram 
ao longo da HISTÓRIA, na 
evolução da penas que, da 
aplicação brutal e 
indiscriminada por grupos e 
indivíduos, passaram a ser 
limitadas e impostas pelo 
ESTADO. Surge então a pena 
de morte, ou pena capital, 
como marco histórico desta 
evolução, agora disciplinada 
por norma ESTATAL, como 
forma de punição para 
determinadas práticas e atos 
considerados à época 
criminosos ou ilegais. 

Após estas considerações 
passaremos a discorrer sobre 
a PENA DE MORTE, 
inserida nas Leis e Códigos 
mais antigos da humanidade, 
como também faremos uma 
pequena mostragem da 
posição de Jurista, Filósofos e 
Criminalistas, num período 
remoto e atualmente em 
nossos dias, bem como nossa 

posição pessoal a respeito do 
assunto. 

Aroaldo do Santos é 
advogado e presidente da 
Comissão Provisória do 
Partido Verde. Foi vereador 
em Imperatriz-MA. O texto 
é a introdução do estudo 
acerca da Pena de Morte 
enfatizando: origem, 
experiência histórica, 
resultados; teses, 
postulados, movimentos 
favoráveis e contrários. 

A Mágia da 

Hipocrisia 

por JALDENE NUNES 

Iniciou a catastrófica onda 
de hipocrisia diante da 
administração pública 
municipal. 0 que parecia 
demorar, agora é trazido à 
tona. Essa semana, como 
num passe de "mágica", o 
interventor Ildon Marques 
conseguiu recursos 
suficientes para realizar a tão 
esperada obra de 
recuperação da rua 
Principal, no bairro da 
Vilinha. 

Os moradores do 
periférico, já há algum 
tempo, davam 
demonstrações de que a obra 
se fazia necessária. O povo 
não foi ouvido. Fez-se 
necessária a manifestação da 
vontade de reagir ao que 
parecia estar errado. 
Obstruíram, então, a 
principal rua. Ou seria a rua 
Principal? Não importa. O 

que eqüivale aqui lembrar é 
que, no Centro da cidade, 
bem próximo da sede do 
Poder Executivo, também há 
uma rua que, para nós que 
ali residimos, também é 
importante. Creio que 
também seja importante 
para a cidade, e para todos 
os que nela procuram 
trafegar — embora fiquem 
impossibilitados. 

Fala-se muito, pede-se 
muito mais ainda. Porém, 
nada foi feito até agora. Será 
necessário que nós, o povo 
da Treze de Maio, 
manifestemos nossa 
capacidade de reagir para 
que sejamos também 
atendidos? Verás, ó País, que 
um filho teu não foge a luta. 
Nem mesmo da luta mais 
opressora que1 possa 
parecer: a da manipulação 
do pensamento. 

Dia 14 de 

Fevereiro 

Edição de Carnavall 

Tchan,tchan,tchan,tchanj 

Csse é de Imperotriz, é coisa nossa 

€sse você acredita, você confia. 

0 de Fevereiro - Sorteio antecipado - 20 bicicletas 

1° Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

^bateria e carregador 

Um Fogão 

4 bocas 

2* Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma TV 

Colorida 

39 Prêmio 49 Prêmio 

~ Um telefone X 

celular c/linha, ^ 

bateria e carregador 

\ Um Vídeo j 

\A Cabeças / 

y Um telefone X 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

\ Uma 

\ Geladeira J 

69 Prêmio 59 Prêmio 69 Prêmio 

Uma Moto Uma 

C 125 100 Pou ança 

Titan 8 ürram mi 
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Estouro da Reformí 

Governo sofre derrota do Congresso e acordo inédito com sindicalistas acabou pela oposição 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Boa 
de bola 

A americana Michelle 
Akers é boa de bola, mesmo 
não possuindo um corpo 
perfeito. Pra quem não sabe, 
(da é considerada a melhor 
jogadora do mundo, sem falar 
que é também a dona da 
camisa dez da seleção de 
futebol feminino dos Estados 
Unidos. Michelle Akers é fã 
do futebol brasileiro e esteve, 
há duas semanas, em São 
Paulo, onde disputou um 
torneio amistoso na cidade de 
Campinas, interior do Estado. 
O principal objetivo da 
jogadora é a conquista da 
medalha de ouro nas 
Olímpiadas de Allanta e o 
título mundial em 98. Antes 
de tirar longas férias. 

Qualidade e 
bom preço 

Os bons ventos das leis de 
mercado c o m e ç ar am, 
finalmente, a soprar para os 
lados do CD clássico no 
Brasil. Nos últimos dez anos 
os selos alternativos, que 
trabalham 'com artistas 
menos conhecidos e preços 
finais em torno da metade dos 
praticados pelas grandes 
gravadoras, vêm nadando de 
braçada no mercado 
internacional. Um deles, o 
Naxos, alcançou 25% do 
volume de vendas mundial de 
clássicos. 

Qualidade e 
bom preço II 

Desta forma, as 
multinacionais do disco 
reagiram e, há dois anos, 
lançaram séries de 
excelentes gravações dos 
anos 60, 70 e 80, com dois 
CDs pelo preço de um. No 
Brasil, a PolyGram saiu na 
frente ao lançar os primeiros 
oito exemplares da coleção 
Double Decca, numa tiragem 
inicial de 30 mil cópias. Elas 
estão sendo vendidas a 20 
reais. 

Qualidade e 
bom preço III 

Uma pechincha, é o 
valor citado acima. 
Principalmente quando se 
tem o pianista russo 
Vladimir Ashkenazy — logo 
ele, um nome hoje 
lembrado pela qualidade de 
interpretação — desfilando 
em álbum duplo as peças 
mais conhecidas de Chopin. 

Mas, de longe, a melhor 
pedida são os dois CDs em 
que o pianista cubano Jorge 
Bolet (1914-1990) exibe sua 
supertécnica e 
sensibilidade nas peças 
mais conhecidas de Eranz 
Liszt, em especial a Sonata. 
Em si menor. 

Colecionador de 
literatura 

O pernambucano. João 
Condé, um dos mais 
famosos colecionadores de 
literatura brasileira, 
morreu no último dia 14 de 
janeiro. Ele dizia que, por 
não ler talento para 
escrever, decidiu 
colecionar. Condé chegava 
até mesmo a roubar os 
próprio^ amigos, como 
Graciliano Ramos, para ler 
suas preciosidades. Seu 
falecimento ocorreu no Rio 
de Janeiro, por 
complicações c ar d íacãs, 
aos 83 anos de idade. 

Luta 
engenhosa 

A amizade e a rivalidade 
entre escritores é a mais 
nova preocupação do inglês 
Martin Amis, autor de A 
Informação. O livro é uma 
síntese bem-sucedida de 
temas recorrentes em sua 
carreira literária, como a 
observação dos costumes. 
Dos hábitos domésticos à 
novíssima teoria 
cosmológica, suas páginas 
estão recheadas de fina 
ironia e acrobacias 
intelectuais, próprias de um 
escritor de poderosa 
capacidade criativa. 

Luta 
engenhosa II 

No mundo ficcional 
tecido por Amis, o autor de 
romances açucarados e 
multirraciais, o trabalhista 
Gwyn Barry, é bem casado 
e rico. Ele é a obsessão de 
Richard Tull, seu oponente, 
que produz curtas resenhas 
de insonsas biografias. O 
último romance de Tull, 
chamado Sem título, é uma 
obra hermética na qual o 
universo afetivo e físico se 
expande através das 170 mil 
palavras que o volume 
contém. Ao contrário de Tull, 
Barry é mais romântico. Em 
seus best-sellers ele não se 
preocupa em salientar 
conflitos. Seu texto é mais 
acessível ao grande público. 

por GUILHERME 

EVELIN 
O governo levou uma surra 

na primeira votação de um 
projeto imiM)rtante este ano no 
Congresso. Por acapaches 306 
votos contra, 124, a Câmara 
rejeitou, na quarta-feira, o 
projeto de lei do Executivo que 
instituía a cobrança de uma 
contribu içào previdênciciária 
dos aposentados e 
pensionistas dos três poderes 
públicos federais. 

Numa semana que 
começara bem com a costura 
de um esboço de acordo com 
as centrais sindicais em torno 
da reforma da Previdência, a 
derrota foi um péssimo sinal 
dos problemas que o governo 
vai enfrentar para aprová-la. 
"Eoi um estouro da boiada", 
resumiu o líder do PFL, 
Inocêncio Oliveira (PE). 

a rejeição do projeto criou 
no orçamento de 1996, ainda 
não votado, um rombo de R$ 
1.7 bilhão, maior do que o 
valor a ser gasto com o Sivam. 
Essa seria a receita que o 
governo esperava arrecadar 
com a cobrança da 
contribuição para aliviar o 
pagamento da conta com os 
inativos da União, que neste 
ano vai chegar a R$ 16,4 
bilhões, superando a primeira 
vez os gastos com funcionários 
que trabalham. 

O governo ainda exibiu a 
trágica estimativa de que os 
pagamentos de benefícios 
ultrapassaram as 
contribuições ao INSS a partir 
dõ final de 1995. A falta desse 
dinheiro vai gerar uma 
dificuldade adicional para 
equilibrar as contas públicas, 

principal problema do Plano 
Real em 1995, quando foi 
registrado um déficit de 4% 
do PIB. 

Alarga diferença de votos 
foi surpreendente, mas a 
derrubada do projeto foi a 
crônica de uma deffota 
anunciada. Antes dà quarta- 
feira, o projeto fora cinco 
vezes retirado de pauta da 
Câmara pelas lideranças 
governistas por causa do 
naufrágio iminente.. Só foi à 
votação por insistência do 
ministro do Planejamento, 
José Serra, apesar de 
conselhos em contrário. 
Aliados ã oposição, 
governistas de todos os 
partidos aproveitaram a 
votação para liberar as 
insatisfações rei)resadas. 

A bancada do Rio Grande 
do Norte, por exemplo, 
votou era bloco contra o 
governo em represália pelo 
atraso na nomeação de 17 
ocupantes de cargos federais 
no Estado. Adversários 
ferrenhos na política local, os 
deputados potigüares do 
PMDB. PFL e PSDB têni 
pressa para lotear esses 
cargos.. "Num ano de 
eleições, o governo tem de 
ser .mais opéfãnte", 
protestava, após a votação, o 
deputado Henrique Eduardo 
Alves (PMDB-RN). "A base 
quis mandar um recado ao 
presidente", avaliou o líder do 
governo da Câmara, Luiz Carlos 
Santos (PMDB-SP). 

Se não chegou a pôr em 
pânico as lideranças 
governistas, a derrota tirou o 
bilho do acordo conseguido 
IxJo governo, na segunda-feira 
15. cora as centrais sindicais 
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Fernando fíêBtique Cardoso, presidente da República 
para votação da reforma por Luís Inácio Lula da Süya, o 
constitucional da Previdência. A 
proposta de mudança foi 
considerada tímida por não 
estimular a migração dos 
contribuintes para os planos de 
aposentadoria privados. Mesmo 
assim, ele servia para quebrar o 
ímpedo grevista dos sindicalistas. 
Mais do que isso, abriu uma crise 
entre o Partido dos Trabalhadores 
e o seu brâçó sindical, a CUT 
(Central Única dos 
Trabalhadores). Pressionàdopelo 
presidente do PT, José Dirceu, e 

Vicentinho, dejxás de ter achado 
ótima ã.proposta de acordo que 
substitui o tempo de contribuição 
como critério para aposentadoria. 
Desistiu de assinar o protocolo de 
entendimento que seria firmado, 
na quinta-feira 18, no Palácio do 
Planalto com a presença do 
presidente Fernando Henrique. 
Vicentinho aproveitou para 
desabafarfEstou apanhando que 
nem cavalo brabo. Se uma central 
não for capaz de negociar, o bi- 
faremos?!" 

Tesoura Afiada 

Acusado de inchar o quadro de funcionários, governador corta 

salários para reduzir despesas 

por MÁRCIA JARDIM 
Modelo de moralidade ou 

faldo paladino? Desde que 
anunciou um ousada reforma, 
que limita os gastos com o 
pessoal em 65% da arrecadação, 
o governador de Santa Catarina 
, Paulo Afonso, 37 anos, do 
PMDB, foi alçado àcondição de 
exemplo de administrador 
moderno e moralizador. Na 
quarta-feira 17, porém, Paulo 
Afonso foi duramente atacado 
pelo ex-governador e atual 
senador Vilson Kleinubing 
(PFL). Segundo ele, Paulo 
Afonso inchou o funcionalismo 
com a contratação de mil 
servidores sem concurso. Em 
um ano, a folha de pagamento 
subiu de R$ 85 milhões para R$ 
115 milhões, ou 89,5% da 
arrecadação. 

"Keinubing não tem moral 
para nos criticar. Em seu 
governo, o funcionalismo 

amargou a pior política salarial 
da história e o pagamento 
atrasou 14 vezes", rebate o 
assessor do atual governador, 
Paulo Arenhart. 

"A média de 
comprometimento da folha rtó 
governo Leinubing foi de 75%, 
quase o mesmo percentual do 
meu governo", reforça Paulo 
Afonso. Ele planeja 
economizar R$ 20 milhões 
mensais com a reforma, que 
inclui ainda um teto salarial de 
R$ 6 mil mensais. O corte dos 
salários atinge a todos os 120 
mil funcionários. Não escapam 
nem os que ganham o piso de 
R$ 220 mensais. Este mês, os 
servidores já receberão 
11,84% menos. 

O governador mexeu num 
vespeiro. 

Parte da bancada 
governista na Assembléia 
Legislativa ameaça se rebelar. 

A Justiça catarinense concedeu 
pelo menos quatro liminares 
contra a redução dos salários. 
Aparentemente, a reforma colide 
com os princípios constitucionais 
de garantia do direito adquirido 
e de não redução dos salários. 
Aparentemente, a reforma colide 
com os princípios constitucionais 
de garantia do direito adquirido 
e de não redução dos salários. 

"Há outros meios de obter 
recursos para os investimentos 
necessários", diz o presidente 
do Tribunal de Justiça, Tycho 
Brahe Fernandes. Paulo Afonso 
aposta na cassação das 
liminares no Supremo Tribunal 
Federal: "A Constituição 
também diz que os Estados não 
podem gastar mais do que 65% 
da arrecadação pessoal." 

jjjjgjgy ■nvw^c. 
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Ex-jogador do Fia é contratado 

: 

Paulinho, que jogou na Seleção Brasileira de 57 

Com apoio do Café Viana, 
patrocinador oficial da 
Escolinha Redes Janduí 
Futebol Clube, o presidente 
Diniz Araújo contratou, no 

início deste mês, o supervisor 
técnico Paulo Pereira. 

Ele já residia em 
Imperatriz há três anos e, a 
partir de então, vem 

Boa Viagem 

Portugal passa 

comando 

Homenagem da diretoria 

do Marwel 

Há exatos dois anos, aqui 
no 50° Batalhão de Infantaria 
e Selva, vinha o tenente- 
coronel José Roberto Lamas 
Portugal, que tinha uma 
missão, confiqda por seus 
superiores: comandar e fazer 
ser bem visto pela sociedade 
o 50 BIS. 

Dois anos se passaram, e 
ele conseguiu. Vinha 
preparado, com os seguintes 
cursos: curso de Infantaria, 
curso na Academia Militar 
das Agulhas Negras; curso 
de Aperfeiçoamento de 
Oficiais; curso na Escola de 
Comando e Estado Maior 
(Eceme); curso de 
Motociclista Militar; curso 
de Operações na Selva; 
curso de Montanha. 

Comandou a 4a 

Companhia de Polícia do 

Exército, ainda como 
capitão. Foi transferido 
para a 4a Divisão do 
Exército, em Belo 
Horizonte-MG. 

Comandou o 50 BIS, de 
2 de fevereiro de 94 a 29 de 
janeiro de 96, onde passa o 
comando para o tenente- 
coronel Diógenes Dantas 
Filho, que vem da Escola de 
Comando e Estado Maior 
do Rio de Janeiro. 

Meu amigo, tenente- 
coronel Portugal; sua 
digníssima esposa, senhora 
Juçara Santana Portugal; 
seus queridos filhos Luís 
Felipe Santana Portugal, 
Luís Gustavo Santana 
Portugal e Ana Luisa 
Santana Portugal, tenham a 
certeza: o Marwel jamais 
os esquecerão. 

u 

Ia Corrida 

Wilson Alysson" 

Está programada para o 
próximo dia 11, a Ia Corrida 
de Bicicleta promovida pela 
Associação de Moradores do 
Santa Rita. Os organizadores 
afirmam que é uma 
homenagem ao jornalista 
Wilson Alysson, que faleceu 
no ano passado. 

A inscrições encontram- 
se abertas, podendo ser 
feitas na rua Santa Rita, 1249 
(bairro Santa Rita), cuja taxa 
é de apenas R$ 5,00 (cinco 
reais). Haverá premiação 
para os campeões; na 
categoria com marcha, uma 
bicicleta; e, na categoria 
simples, um som três em 
um. 

Nas colocações 
seguintes também haverá 
premiação, em troféus, 
segundo informaram os 
promotores Antonio 
Teodozo Filho e Nezos 
Faustino. A largada será em 
frente ao Centro Federal de 
Educação Tecnológica, às 
07h30 do dia 11 de fevereiro. 

"O jornalista Wilson 
Alysson era muito 
batalhador, e morreu. Então, 
era uma pessoa importante 
na cidade, não podemos 
esquecê-lo", disse Antonio 
Teodozo. "Queremos fazer 
uma homenagem a ele, que 
é pra ninguém nunca 
esquecer dele". 

trabalhando junto aos garotos 
da Escolinha, que antes já 
tinha os professores Ray e 
Enis. 

Paulinho Pereira, como é 
conhecido, jogou pelo 
Uberaba (MG), Grêmio ORS), 
Palmeiras (SP) e Flamengo 
(RJ). Esteve também em 
seleções paulistas e gaúchas 
e até na Brasileira. 

Ao parar de jogar, Paulinho 
passou a aluar na profissão de 
técnico, tendo trabalhado em 
vários estados do Brasil. 
Conquistou vários títulos, 
como jogador e técnico. 

Ultimamente passou 6 
anos no Estado do Tocantins, 
treinando o Tocantinópolis 
por quatro vezes: 1989, 90, 92 
c 95. Também esteve em 
Miracema, Gurupi, Alvorada, 

Araguaína e outras cidades 
do vizinho-Estado. 

Paulinho, agora, reside 
em Imperatriz, construiu sua 
casa própria, e já está 
prestando serviço junto à 
Escolinha Redes Janduí, que 
se encontra em fase de 
estruturação. 

Paulinho quer agradecer o 
apoio do Café Viana, pois 
reconhece que sem este 
patrocínio, não seria possível 
a realização de tão grande 
empreendimento. 

Ele considera que, com o 
apoio do dirigente Diniz 
Araújo, está sendo dado um 
importante passo para que, 
em breve, a escolinha de 
futebol tenha uma forte 
estrutura a níveUJos grandes 
clubes. 

Fraudinha abre 

inscrição 

A partir de amanhã, 
segunda-feira, a Escolinha 
Redes Janduí Futebol Clube 
abre inscrições para a categoria 
Fraudinha. São alunos com 
idades entre 6 e 10 anos. O 
número de vagas é limitado em 
24 

Nessa categoria, a exemplo 
das demais que compõem a 
escolinha, a supervisão técnica 
será do ex-jogador Paulinho 
Pereira, que assinou contrato 
no início (leste mês. 

Os pais ou responsáveis que 
desejarem inscrever seus filhos 
devem procurar o escritório do 

Janduí, localizado nas 
dependências do Estádio 
Municipal (Centro). 

A taxa de matrícula custa R$ 
10,00. Além disso, o interessado 
deve pagar pelo recebimento do 
uniforme e uma taxa mensal, 
que custam os mesmos valores. 

Nas demais categorias — 
Mirim, Infantil, Infanto e Juvenil 
— as inscrições já estão por se 
encerrar. "Restam poucas 
vagas", disse Carlos Gonzaga, 
diretor de Futebol. 

O procedimento para quem 
se interessar |)ela matrícula é o 
mesmo, inclusive os valores. 

Atleta Marcos 

A vocês, felicidades! 
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família arco deixam 

por MOREIRA SILVA 

O Marwel Esporte Clube 
deseja boa viagem ao seu 
atleta Marcos, filho do 
subtenente Jorge Edson 
Oliveira e da senhora Nazim 
Felix Carneiro, que estão 
deixando nossa cidade. 

O subtente está sendo 
transferido para uma outra 
cidade, coisa rotineira dentro 
do Exército Brasileiro. 

Quanto ao atleta Marcos, 
aponto os seguintes destaques 
que o qualificam; muita luta e 
vontade de vencer; muito amor 
ao time que defende; 
honestidade e lealdade; e 
muito companheirismo, 
principalmente para com seus 
amigos. 

Nós só desejamos ao 
Marcos e família, muitas 
felicidades! 

Moreira Silva é 
presidente do Marwel 

cidade Esporte Clube 

Copa Júnior prossegue hoje 

Festa marcou abertura da competição ontem à 

tarde no Estádio Municipal 

m m 

Mais dois jogos darão 
continuidade, hoje, à 2a Copa 
Antarcticade Futebol Júnior. As 
disputas vão acontecer pela 
chave B, no Estádio Municipal 
Frei Epifânio d Abadia. Às 08h00, 
enfrentam-se Redes Janduí e 
Marwel. Logo depois, também 
no Estádio Municipal, jogarão os 
times do Fabril e do Bananal 
Esporte Clube. 

O time do Janduí Futebol 
Clube estréia na Copa Júnior, 
hoje, praticamente com a mesma 
equipe do ano passado. Três 
atletas subiram da categoria 
Juvenil. Um deles, o lateral 
Silden. Diniz Araújo, presidente 
do clube, disse que está confiante 

na conquista (jç» título, tendo em 
vista a nova estrutura da 
comissão técnica. 

A disputa entre Janduí e 
Marwel promete levar um 

bom público ao Estádio 
Municipal. A previsão dá-se 
em função da rivalidade 
existente entre as duas 
equipes. 

Lid premiou equipes na abertura da Copa Júnior 

m 

Anderson 

será hoje 

C on fornu' estava 
programado, a Escolinha 
do Marwél Esporte 
Clube promove boje, a 
partir Í4h0íh o 
Torneio "Anderson de 
Sousa Carvalho"* em 
homenagem aluno- 
atkla que foi atropelado 
e morto na ultima 
segunda-feira no Centro 
de Imperatriz 

Aos 13 anos de idade, 
o lia pouco maus de 1 
matriculado no Marwel, 
Anderson. (foto) era tido 
corm-i mn dos principais 
ídunos da escolinha de 
futebol. Ele jogava na 
posição de meio- 
campísta tio MarvuTA, 
categoria MirínvInfantiL 
onde era um dos 
destaquei 

Todos os atletas do 
Marwel, inclusive os da 
escolinha, estão sondo 
coavidados pelo 
presidente Moreira Silva 
para participarem da 
competição* ao eampo 
de treinamento do 
Batalhão de ínlautarta o 
Selva, O jogo deverá ser 
eueerrado antes das 
mm, 

Do lá, nesse horário, 
todos os ! que 
comparecerem seguirão 
para o cemitério Campo 
da Saudade, onde será 
loíta íuio 
dia, Â família de 
Andersoix de Sousa* 
ainda sentindo a dor da 
perda do filho e a 
Escolinha do Marwel* 
agradecem pelo 
cos-fUin diimnK). 

díreio, objErivo e coraJoso. àssím é Orlando Meneses, 

QUE COMANCÍA cIe SEqUNck A SEXTa4eÍRA, O pROÇRAMA OcIacIe 

AIerta, (Jas 1 5h00 Às 1 5h 50, peIa TV Cidade. A vercIacIe 

1 E CRUA, doA A QUEM doER. 
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Cond. de Ar CÔNSUL 

10.000 BTU's, Mod. CF-10 M 

R$ 683,oo à vista ou 

entrada de R$ 136,oo + 

R$ 88 ,00 por mês 

RECO 

RAZO 

SUNDOWN : 

m. 

x % 

f^TR^AMAi 

ir 

PAG 

TV PHILCO 

«j OI 14"pol, S/Controle PC 1443 

299,oo à vista ou entrada de 

• • / R$ 59,00 + R$ 39 ,00 por mês 

Freezer Prosdocimo 

Horizontal 494 LTS Mod H50F 

R$ 882,oo à vista ou 

entrada de R$ 172,oo + 

R$ 115 ,00 por mês 

iüi 

■BB*®* 

Freezer Prosdócimo 

Horizontal 399LTS Mod H40F 

R$ 735,oo à vista ou 

entrada de R$ 145,oo + 

R$ 95 ,00 por mês 

- 

BICICLETA SHIMANIMAL 

18 MARCHÀS, CANO REFORÇADO 

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

 +R$ 23 ,00 por mês 

mmm 

m. 

«SI 

Toshiba 14 Pol. 

í • C/Controle Mod. 147E 

V R$ 369,oo à vista ou 

\ entrada de R$ 79,oo + 

R$ 46 ,00 por mês 

Utl tàSJaiíMPL ' 

li 

3L. 

G2Z! 

mmmim mÊíSÊ&' % 

Conjunto de Som 

Toshiba 

C/ CD. Mod CM-3239 

R$ 599,oo à vista ou 

entrada de R$ 119,oo + 

^ R$ 77 ,00 por mês 

Máq. SINCER 
Facilita C/eabinete, Mod. 314 

R$ JZ5 ,oo à vista ou 

entrada de R$ 65,oo + 

R$ 42 ,00 por mês 

FOGÃO KENT « 

2 Bocas 

R$ 15 ,00 à vista ou 

entrada de R$ 3,oo + 

• R$ 2,00 por mês 

■ 
0 
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m 

Radio Gravador Toshiba 

Mod RG-8126 

R$ 69,oo 

à vista ou 

entrada de 

R$ 14.oo + 

R$ 8,90 

por mês 

Estante de Aço 

PANDIN, 6 Prateleiras, 

ErPUSA 

R$ 39,00 

à vista ou 

cifrada de 

mm 

TV TOSHIBA 

20"pol; C/ Controle, 2070 E 

| R$ 399,oo à vista ou 

entrada de R$ 79,oo + 

R$ 52 ,00 por mês 

' 8,00 + 

> «RS 4,90 

Liqindifü 

WaHta 
Mod Veneza LQ-96 

R$ 79,oo à vista 

ou entrada de 

R$ 16,00 + 

R$ 9,90 

por mês 

Ventilador MALLORY 

30 cm, Luxo 

R$ 34,oo à vista ou 

entrada de R$ 8,oo + 

R$ 4,90 por mês 

a 
por mes 

3 

Otertas válidas somente até o dia 03/02/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m. C.M.P. Arte; NUson Mamada Promove de verdade... E lógico! 
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A Fome como Fator de Desigualdade Social 

Cidade 

Alerta 

por ORLANDO MENEZES 

Sem 
solução 

Os funcionários da 
prefeitura que estão sem 
receber seus salários há 
quatro meses. Parece que 
o prefeito não está dando 
muita importância, pois não 
dar nenhuma satisfação aos 
"barnabés." Enquanto isso 
os mesmos estão até 
passando fome. Pode?! 

Revolta 
Dos moradores da Vila 

Nova Açailândia, conhecida 
também como Vila do Vale 
do Rio Doce. Eles 
aguardam com ansiedade, 
o asfalto que lhes foi 
prometido pela prefeitura, 
em um convênio com as 
empresas e o governo do 
Estado para o asfaltamento 
da avenida JK e que nunca 
foram concluídos os 
trabalhos. Agora a 
prefeitura iniciou o 
asfaltamento da Vila 
Capeloza. Bem, ela merece 
receber este asfalto, mas o 
pessoal da Nova Açailândia 
não anda muito satisfeito 
com essa preferência. 

Continua 
Feixada a Prefeitura de 

Açailândia e as pessoas que 
têm interesses na mesma, 
estão sem saber o que 
fazer. E uma vergonha o 
que está acontecendo nesse 
município. O pior é que o 
Legislativo que deveria 
fiscalizar o Executivo, não 
se importa com situação, e 
com isso, só nós das 
emissoras e do Jornal 
Capital, é que estamos 
dando real importância ao 
fato e gritando para se o 
cheve do Executivo toma 
alguma providência. 

Imcompetència 
Do prefeito de 

Açailândia que de 
administrador não tem 
nada, e muito menos de 
comandante, pois o barco já 
naufragou e ele ainda não 

entendeu isso. O mágico 
que tem o dom de sumir 
com a granado município, 
tem demonstrado que sua 
política é de baixo nível. 
Suas atitudes têm 
comprovado isso. 

Chamando 
atenção 

Para o início do trabalho 
de asfaltamento, que se 
inicia na Vila Capeloza, 
esperamos que não 
aconteça como no ano 
passado, que os trabalhos 
eram iniciados e nunca 
terminados nos bairros da 
cidade, deixando os 
moradores frustrados e 
revoltados. Se o fato se 
repetir, o caça-votos vai se 
transformar em tira-votos. 

Convenção 
Do PDT, que acontece 

neste domingo na Câmara 
Municipal desta cidade, e 
terá início às 8 horas e 
término às 17 horas. O 
PDT, que tem como 
presidente da comissão 
provisória o vereador 
Jeová, está dividido em um 
grupo que quer participar 
da frente ética e outro que 
ainda não se definiu, e com 
isso, a coisa está preta para 
a gremiação. 

Carnaval 
Tudo indica que este 

ano não haverá o 
tradicional Carnaval de 
Rua em nossa querida 
cidade. E que a prefeitura 
que todos os anos cuida da 
ornamentação da avenida 
já se manifestou, alegando 
que não tem dinheiro. Em 
entrevista ao meu 
programa, o presidente da 
Pioneiros do Samba, 
Nestor Paixão, declarou 
que a sua escola não tem 
condições de desfilar e que 
com a prefeitura fechada 
não tem a quem recorrer, 
e com isso, fica impossível 
a realização do carnaval de 
rua. 

Faça você também o 

seu anúncio e sua 

assinatura na sucursal 

de Açailândia 

Jornal Capital 

por FRANCISCO 

ALBERTO 

RODRIGUES DE 

SAMPAIO 

Em um País com as 
potencialidades econômicas e 
agrícolas como o Brasil, é 
inadmissível que um problema 
tão velho como a própria vida 
— a fome — seja uma das 
causas do atraso, da miséria e 
degradação humana em 
algumas regiões do País. 
Notadamente nas regiões 
Nordeste e Norte, com maior 
concentração geográfica no 
Nordeste, constituindo-se em 
um dos fatores causadores do 
marasmo social-econômico em 
que vivem mergulhados os 
habitantes destas regiões. 

Em algumas áreas do 
Nordeste, principalmente nos 
estados da Paraíba, Ceará, 
Pernambuco e Piauí, há 
cidades e povoados que vivem 

verdadeiras epidemias de 
fome provocadas pelas 
condições climáticas, cultura 
agrícola ultrapassada e 
principalmente pela política 
agrícola nefasta promovida 
pelo governo federal, 
beneficiando os grandes 
produtores, com empréstimos 
subsidiados e juros a longo 
prazo que nunca serão pagos 
e desprezando as 
comunidades carentes e 
esfomeadas, que mal 
produzem para o próprio 
•sustento, porque não interessa 
para o governo produções 
delimitadas e que não conta 
ponto na balança comercial do 
País, perante as entidades 
financeiras internacionais. 

As epidemias de fome 
destas áreas de calamidade, 
não se limitam apenas aos 
aspectos toleráveis de fome, 
abrangendo determinadas 
áreas, são efeitos quantitativos 
e qualitativos, alcançando com 

incrível rapidez e violência os 
limites extremos de 
desnutrição e de inanição 
aguda, flagelando 
indistintamente a todos. Os 
efeitos devastadores refletem- 
se uma alta taxa de 
mortalidade infantil, uma 
população fraca e subnutrida, 
com perspectiva de vida 
baixíssima comparada a média 
de vida das populações 
miseráveis que habitam os 
bolsões de miséria e fome no 
continente africano. 

Para combater esse mal 
que envergonha o Brasil, 
perante as entidades 
humanitárias internacionais é 
necessário uma ação enérgica 
do governo federal — leia-se 
Ministério da Agricultura e 
Reforma Agrária — 
direcionada ao setor sem 
ingerência de políticos e dos 
cartéis exploradores da 
miséria humana que atuam 
notadamente nos governos 

estaduais e secretarias ligadas 
aos ministérios. Usando os 
sindicatos e cooperativas 
mistas para promover a 
distribuição de verbas 
destinadas a combater as 
causas e efeitos dessa 
escabrosa realidade que vive 
o nosso povo, o governo 
federal tem condições de 
reverter esse quadro 
assustador, e amenizar os 
sofrimentos provocados por 
essa situação alarmante. Mais 
para que isso aconteça, além 
de recursos e boa vontade, é 
necessária a elaboração e 
execução de um plano de ação 
direcionado exclusivamente as 
regiões atingidas, tomando por 
base a densidade geográfica e 
populacional de cada área. 

Francisco Alberto 
Rodrigues de Sampaio é 
membro do PT (Partido dos 
Trabalhadores) em 
Açailândia- MA. 

Cornei Portugal despede-se 

Acontece nesta segunda- 
feira, no quartel do Exército 
em Imperatriz, a passagem de 
comando do tenente-coronel 
José Roberto Lamas Portugal 
para o tenente-coronel 
Diógenes Dantas Filho, que 
vem do Rio de Janeiro. 

Em Imperatriz desde o dia 
2 de fevereiro de 1994, 
quando assumiu o comando 
cio 50° Batalhão de Infantaria 
e Selva, Portugal conseguiu 
aproximar mais ainda a 
guarnição militar que integra 
as Forças Armadas ao povo da 
cidade. 

Em tudo o que foi feito em 
Imperatriz, o próprio tenente 
coronel Portugal reconhece 
que, nas amizades que 
construiu, não haverá 
distância física que o separe 
nem consiga apagar os 
brilhos do companheirismo e 
do respeito mútuo 
conquistados. 

Como comandante "do 50 

BIS, reali^pu medidas que 
alcançaram relevância 
perante a sociedade 
imperatrizense. Como 
exemplo, a diminuição do 
distanciamento que existia 
entre as polícias civil e militar 
em relação ao Exército. 

Participou, o Batalhão, de 
inúmeras campanhas de 
desarmamento ao longo da 
Rodovia Belém-Brasília, 
juntamente com as polícias 
estaduais, numa referência 
clara de que deixou de haver 
o revanchismo, até então 
existente. 

O ainda comandante do 50 
BIS, com toda a certeza, é um 
homem íntegro e digno da 
admiração do cidadão 
imperatrizense, não apenas 
pelo trabalho prestado na 
função que lhe foi confiada, 
mas também pela amizade e 
respeito que nos foram 
dedicados por ele e sua 
família. 
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Coronel fez um excelente trabalho no 50 BIS 

Jornal Capital 

0 Seu Líder 

Diário 

Leia e assine 

Fone: 723-3022 
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Light & diet 

Como resistir às tentações das festas 

Festas, em geral, são sinônimo de aumento de peso. Mas existem truques 

quase infalíveis para escapar disso. Vamos a eles: 

* Coma antes de sair - se você chegar à festa satisfeita, lógico, vai atacar as 

guloseimas com menos furor. 

* Diminua as calorias do dia - a festa é hoje. Portanto, tome um café da 

manhã bem leve e providencie um almoço de baixas calorias. Isso vai equilibrar 

o excesso das festas. 

* Vista sua roupa mais justa - aquela, que modela seu corpo, você não 

"caberia" se engordasse uma grama. 

* Devagar com o álcool - lembre-se, drinques têm calorias e beber de 

estômago vazio intoxica mais rapidamente. Água mineral é uma delícia! Se o 

brinde for mesmo inevitável, prefira vinho branco seco. 

* Tire vantagem da festa como um todo - se a música rola solta, aproveite 

para dançar. Enquanto dança, você queima calorias e fica longe do bufê. 

Gente é o que vale - afinal, nas festas o que vale são as pessoas, a 

solidariedade, a esperança, não é mesmo? Então, o mais importante da festa não 
é a comida... 

* Seja realista - se você exagerar, afinal, não tem importância. Acerte as 

coisas no dia seguinte. 

Sempre jovem 

Exercícios para a memória 

Para manter a memória bem ativa (e, portanto, o cérebro bem jovem), a ordem 

é exercitá-la constantemente. Alguns hábitos bem simples podem fazer milagres. 

- Leia muito, vá ao cinema, passeie, conquiste novas amizades. 

- Torne-se um adepto das tradicionalíssimas palavras cruzadas ou encare os 

modernos jogos eletrônicos. Os dois fazem pensar e, portanto, dão trabalho à 

-"cabeça". 

- Dedique-se a um hobby. 

Faça regularmente exercícios de memorização, em hora fixa e local tranqüilo. 

Por exemplo: quais são os números dos telefones de seus 10 amigos ou parentes 

mais próximos.-' Ou repita algumas vezes uma lista de palavras, uma letra de 

música ou um texto. 

- Relembre à noite, na cama, tudo o que você fez durante o dia (como se 

estivesse gravando isso num disquete). 

-Programe-se para as 24 horas de manhã. 

5 dicas para você ser mais feliz 

1 - Tire as idéias negativas de sua mente. 

2 - Quando reagir com raiva ou violência com qualquer pessoa ou situação, 

saiba que está lutando contra você mesma. Procure resolver os problemas com 

mais calma. 

3 - Não julgue as pessoas. 

4 - Deixe de contaminar seu corpo com toxinas. Evite alimentos recheados de 

produtos químicos e bebidas alcoólicas. 

o - Ai i ume tempo para ficar em silêncio. Escutar o diálogo interno permite 

que você seja guiada por sua intuição e, assim, saiba o que é bom ou ruim para 

a sua vida. 

6 - Substitua o medo pelo amor. 

Aniversariando hoje 

O empresário Samir Sabbag 

(Fly Back), que reúne um 

numero seleto de convidados 

para comemorar a preciosa data. 

Parabéns! 
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Quer moleza? 

Então toma: malhas aconchegantes, calças-pijamas, shortinhos bem molin os, 

camisetas gostosas e meias quentinhas. Tudo para ficar linda, leve e solta. Afi ', 

neste período chuvoso, você bem que merece descansar e esquentar o corpo 

numa roupa folgadona. 
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Automobilismo Imperatriz, 28 de janeiro de 1996 

Os campeões do futuro 

Mais de dois mil jovens do Brasil inteiro disputam, em 

provas superconcorridas, a chance de se tornar pilotos profissionais 

Todos os finais de semana, 
em dezenas de pistas 
espalhadas pelo Brasil, entre 
dois e três mil jovens pilotos 
se entregam a disputas mais 
acirradas que as de qualquer 
das principais categorias do 
automobilismo internacional. 
Pilotando pequenos carros, 
que podem parecer de 
brinquedos, eles entram nas 
curvas lado a lado, atingindo 
velocidades de até 160 km/h. 
Nos boxes, trabalhando e 
torcendo, estão mecânicos, 
patrocinadores e pais 
entusiasmados - alguns 
capazes de gastar verdadeiras 
fortunas na aposta de que seus 
herdeiros possam um dia 
chegar a ter o reconhecimento 
de um Senna, Piquet ou 
Emerson Fittipaldi. 

Para quem quer entrar a 
sério no automobilismo, o 
kartismo é a única porta de 
entrada. Ele exige do piloto 
reflexos e sensibilidade só 

equivalentes aos necessários 
na Fórmula 1. E as disputas e 
rivalidades que surgem 
servem como uma boa 
preparação para os embates 
que os pilotos terão que 
enfrentar mais tarde. 

No Estado de São Paulo, 
estima-se ter mais de mil 
kartistas em atividade. Além 
de quatro campeonatos 
oficiais, cada um com cerca de 
130 participantes, há outros 
não endossados pela 
Confederação Brasileira de 
Automobilismo, mas nem por 
isso menos empolgante. 
Outros centros, entre eles o 
Rio de Janeiro e Brasília, 
também promovem 
campeonatos de alto nível, que 
têm revelado excelentes 
pilotos. 

A concentração de 
fabricantes de equipamento, 
preparadores e de boa parte 
da renda nacional, fez de São 
Paulo o centro de kart 

brasileiro. A proximidade das 
maiores equipes das 
categorias, imediatamente 
superiores, como as Fórmulas 
Ford e Chevrolet, também 
contribui para atrair pilotos de 
todo o País. 

Um exemplo signifícante do 
que foi citado acima, é a cidade 
de Imperatriz, onde o 
automobilismo tem crescido de 
maneira espetacular. Iniciado 
com uma simples brincadeira, 
hoje o Kart imperatrizense é 
destaque em todo o Norte e 
Nordeste do País. Há disputas, 
em Imperatriz, não apenas com 
a participação de jovens pilotos, 
mas também de profissionais. 
0 esporte é praticado graças ao 
empenho de pilotos como 
Giovanni Guerra, atual 
presidente do Clube de Kart 
da Região Tocantina (C-Kart). 
Através dessa entidade, 
pretende-se proceder a filiação 
junto à Confederação Nacional 
de Automobilismo (CNA). 

r 

O kart imperatrizense é<de alto nível, consagrando-se como um dos melhores do País 
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TODA EMOÇÃO DO MUNDO 

traslados e passeios 

inclusos. 
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Nestas férias compre uma Honda 

Revendedor Autorizado: 

ííwwí- sí;:; 

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

IMPERATRIZ - MARANHÃO 

; 

QUANDO VOCE 

COMPARA 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASING DE 24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DT 

FÁBRICA. 

FORT1NHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATR1CANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

Dia 03 de 

fevereiro, sábado 

no ginásio do 

Juçara Clube 

iNqRESSo: 

RS 9f00 

wSS qS:.:: 
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Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 
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Automóveis e Peças Capri Lt«d. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 
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Polícia Imperatriz, 28 de janeiro de 1996 

F azenda é incendiada 

Comerciante quer prisão de incendiário 

□ «♦K-- 

ca □ 

Perda de documentos 
Esteve na Delegacia do 

Primeiro Distrito Policial, o 
lavrador Vicente da Conçeição, 
residente à rua do Cravo, n9 

4020, Vila Fiquene, 
comunicando para as 
autoridades policiais, que 
perdeu sua carteira de trabalho. 
O mesmo é portador do 
Registro Geral de número 
992.828 SSP/MA. O fato foi 
registrado liara os devidos fins. 

Furto 
Quem compareceu na 

Delegacia de Roubos e Furtos, 
foi a jovem senhora, Lúcia 
Rodrigues da Silva, de 25 anos 
de idade, domiciliado à rua 
Euclides da Cunha, 482, bairro 
Bacuri. Ela comunicou que sua 
sogra, a senhora Maria da 
Conceição Pereira do 
Nascimento, fora vítima de 
furto de sua biclicleta, marca 
Caloi barra forte, seis (6) 
machas, cor vinho, registro de 
número 041.899. Lúcia 
Rodrigues, disse que a bicicleta 
não era nova, mas que estava 
em perfeito estado. 

Clamor do povó 
Os moradores da Vila Lobão 

continuam esperando que o 
subsecretário de Segurança 

Pública da Região Tocanüna, 
juntamente com o comandante 
da Polícia Mililar em Imperatriz, 
venha olhar com mais carinho 
para o referido bairro, pois eles 
consideram que o bairro esta 
desprezado, no que se refere à 
segurança. Existe uma 
delegacia, só que não está 
funcionando como deveria, e 
pelas colocações dos 
moradores daquele logradouro, 
caso não venha ser tomadas as 
devidas providências, o bairro 
ficará mas perigoso do quer o 
próprio fx^rigo. 

Baderna 
Na manhã de ontem, a 

viatura da Polícia Militar, VPO 
16, conduziu para o Plantão 
Central, Paulo dos Santos 
Matos, de 28 anos, residente na 
rua Piauí, 616, bairro Nova 
Imperatriz. 

Paulo aproveitou a manhã 
de sábado para tomar umas e 
outras na companhia de amigos 
e quando a cachaça começou a 
fazer efeito, ele iniciou 
verdadeira baderna cm um bar 
de nome não citado na 
ocorrência policial, sendo 
levado em cana e perdendo o 
restante do dia que poderia ser 
muito bem aproveitado. 

Esteve na Delegacia de 
Polícia, o comerciante 
Clodoaldo Rosa dos Santos, de 
45 anos dê idade, residente à 
rua Tamandaré, n9 85, Jardim 
São Luís, nesta cidade, na 
qualidade de proprietário da 
Fazenda Mundo Novo, 
localizada às margens da 

mesma rua acima citada, 
comunicando que elementos 
desconhecidos incendiaram a 
referida fazernda. Os mesmos 
fizeram uma picada de palha ao 
redor da área pertencente à 
mesma e tocaram fogo. Os 
prejuízos ainda não foram 
calculados. Ele explicou ainda, 

que o pasto que lhe pertencia 
virou verdadeiro fogaréu. O 
registro foi efetuado no 
sentido de que as autoridades 
policiais possam investigar o 
caso, no sentido de descobrir 
os verdadeiros autores deste 
crime, e que venham a ser 
punidos. KM 

Agressor ataca organizador 

Polícia solicita a participação da comunidade 

m 

Delegado do Primeiro Distrito, George Miranda 

Vitima de 
compareceu 

agressão, 
no Primeiro 

Distrito \policial, o senhor 
Francisco Mendes Pereira de 

Oliveira, residente à rua 
Padre Anchieta, nü 703, Vila 
Nova, comunicando que 
quando promovia uma festa 
no Tropical Lanches, na Vila 
Nova, fora vítima de agressão, 
praticada por dois elementos 
de nomes, Cleomar de Jesus 
Mota, morador à rua Euclides 
da Cunha, ne 1516, também 
Vila Nova e Genival de Ral, 
domiciliado à rua Itande, Vila 
Santa Líscia. Francisco 
Mendes, não explicou os 
motivos da agressão para as 
autoridades policiais, mas a 
policia já esteve nas casas dos 
agressores, mas eles não 
foram encontrados, e os 
familiares da dupla também 
não justificaram para ande os 
dois tinham ido. Mas nem por 
isso está descartada as 
possibilidades dos agentes do 
Primeiro Distrito Policial, 

continuarem a procurar os 
dois. 

O delegado George 
Miranda, irá realizar 
investigações no sentido de 
descobrir se eles não têm 
nenhuma participação em 
gangues no bairro. Caso 
tenham, será um motivo a mais 
para prendê-los,"olha não é 
somente no bairro da Vila Nova 

que vem ocorrendo badernas, 
isso já se tornou comum em 
Imperatriz. E para que a 
polícia venha desempenhar 
um bom trabalho, tem que ter 
participação ativa da 
comunidade. Como será a 
participação das pessoas' 
Será no sentido dv., 
informação! Ao saber de 
alguma baderna realizada por 
membros de gangues, de 
bardenas e outras. E só ligar 
para a polícia, disse. 
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Pintor é preso por militar 

Casal denuncia tentativa de morte 

Foi conduzido na tarde de 
ontem para a Delegacia do 
Primeiro Distrito Policial local, 
o pintor, Almir Alves de Sousa, 
residente à rua Brasil, Vila 
Cafeteira. Ele foi preso pelos 
policiais que estavam de 
plantão no posto comunitário 

do referido bairro. Segundo 
consta na ocorrência policial, a 
prisão foi efetuada quando o 
mesmo tentava contra a vida da 
doméstica, Rosilene Barros do 
Vale, domiciliada à rua Collor 
de Melo, Vila João Castelo e 
José Valentim da Silva, também 

na Vila João Castelo. A arma 
usada pelo pintor, era uma 
faca tipo peixeira. 

A viatura que conduziu o 
pintor para o Primeiro 
Distrito, foi a viatura de 
policiamento ostensivo VPO 
02, da Polícia Militar. Com 

isso, ele irá passar o final de 
semana por trás das grades, 
segundo que na segunda-feira 
ele sera ouvido pelo delegado, 
George Miranda, titular do 
Primeiro Distrito, aonde terá 
que explicar os motivos d^ 
ameaças. 

Leiteiro é vítima de roubo 

Pai de família trabalha e ladrão leva tudo 

Francisco de Assis 
Carvalho da Silva, domiciliado 
à rua Maranhão do Sul, n9 30, 
Vila Santa Lúcia, compareceu 
na Delegacia do Primeiro 
Distrito Policial, para denuciar 
o elemento conhecido apenas 

pela alcunha de Francisco, que 
segundo o denunciante, o 
efemento entrou em sua 
residência e levou da mesma, a 
importância de R$ 96,00 
(nov^ÉSte seis reais). 

Fm icisco de Assis trabalha 

com vendas de leite, e disse 
que, o dinheiro não era seu e 
sim do próprio dono do leite 
e que teria que prestar contas 
com o proprietário, que é 
conhecido apenas como 
Goiano. O leiteiro ainda 

argumentou, que utimamente 
não está fácil para se ganhar 
dinheiro, principalmente com 
vendas e chegam elementos 
que não querem dar duro na 
vida e roubam os pertences 
dos outros, afirmou revoltado. 
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O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luís Domingues, n0 1206 fone 721-1077 

Vamos fazer de Imperatriz em 9( 

uma cidade ordeira, segura, 

progressista e bem aVenturada 


