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O Inst. Nac. de Meteorologia informa 
que o tempo em Imperatriz hoje será 
tempo parcialmente nublado com 
pancadas de chuvas esparsas e 

| visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A última noite do "Carnaval do 
Conor, promoção do Sistema 
Tucanu's de Comunicação, na avenida 
Beira-Rio. 
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PSB, PPR e PSDB selam aliança 

Cma ampla frenU- para 
vencer as eleiçtx-s iiuHiicii >ais 
cm São Luís, Essa c a 
liretensão do senador 
1 {\útácK > Cafeteira (PP R-M A). 
KJc confirmou que rleverà 

a|>o5ar a candidatura do cx- 
d( pulado estadual juarez 
Medeiros (PSR). Medeiros 
I em o aj oio da al uai prefeita de 
Sao Iaiís, Conceiçàí> Andrade, 
que também c afiliada da 

mesma sigla partidária. 
Nas demais cidades do 

interior do Estado, o PPR 
dará preferência para 
coligações com o PSDB e 

_PaP': Página 3A 

Mulher incendeia roupa de 

Policiais lotados no 
Plantão Central ontem: 
receberam a denúncia dai 
estudante Maria Vilma da: 
Silva, a "Emanuela", de que 
sua companheira, a 

comerciante Rosimeire 
Sousa da Silva, a "Meire", ao 
havia tocado fogo cm todas as 
suas vestes, deixando-a 
apenas com a roupa do cor]>o. 
Após o recebimento da 

Carnaval do Conor termina hoje 

Folião lotou ontem a Avenida Beira-Rio e se divertiu às margens do Rio Tocantins 

Babalorixá 

vai a 

Marabá 
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Diocese 

lança 

campanha 

hoje 
* Piíginn 7A 

■ Lilsal 

inaugura 

Atlétics Bar 
Píigtmi 4C 

O número 

E o número de reais 
que você paga para 
adquirir uma carteia do 
"Bingão do Conor", que 
serão colocadas cm 
vendas nesta segunda- 
feira. Numa promoção 
da . Federação de 
Atletismo do Maranhão, 
o Bingão é autorizado 
pela Lei Zico c Portaria 
Oficia] da Sedei. Ao 
todo, serão 220 prêmios, 
sendo 105 por 
antecipação. 

más O fato 
Depois de 

quatro anos 
patrocinandoa 

  equipe de 
b a s q u e t e 

feminino de Santo André, 
a I iicla decidiu não renovar 
o contrato com a campeã 
paulista. 

A empresa alega que 
não teria cacife para 
manter o mesmo nível da 
equipe, cujo investimento 
em 95 foi de 
aproximadamente US$ 1,8 
milhão. 

A pessoa 

Ifcli 

o 
interventor 
lido n 
Marques de 
Souza, que 
conseguiu 
resgatar a credibilidade da 
c o m u n i d a d e 
imperatrizense. O governo 
do interventor tem servido 
de exemplo para outros 
administradores da região 
tocantina. 
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Carnaval Conor desde animou nnp era tnzen se quarta-feira . cinza». 

Realizado desde a última 
quarta-feira, na avenida João 
de Deus Fiquene (Beira-Rio), 
será encerrada hoje a primeira 
edição do "Carnaval do 
Conor", evento que continuou 
a reunir o folião 
imperatrizense, mesmo com o 
fim do período carnavalesco 
no resto do País. O diretor- 
presidente do Sistema 
Tucanu's, jornalista Conor 
Farias, avalia que a festa 
repete o sucesso do "Carnaval 
do Tchan", realizado de 17 a 
20 de fevereiro. 

"0 povão se divertiu e 
extravasou sua energia", 
destacou Conor. "E o melhor 
de tudo isso é que foi de graça. 
Foi e está sendo de graça". No 
seu primeiro ano, o "Carnaval 
do Conor" reuniu o folião 
imperatrizense, tornando-se 
na mais nova marca registrada 
no período momesco na 
cidade. 

Mirante perde espaço no 

Carnaval Lava Prato 
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Cabeludo confirma parceria com o Sistema Tu ca nu 's 

0 prefeito de João Lisboa, 
Raimundo Cabeludo, 
confirmou ontem que o 
Carnaval do Lava Prato será 
realizado pelo Sistema 
Tucanu's de Comunicação, do 
qual a Rádio Capital AM é 
afiliada, na sua quarta edição, 
com a parceria da Prefeitura 
Municipal daquela cidade. 

A informação foi dada pelo 
próprio chefe do Poder 
Executivo, que disse 
reconhecer que é da Rádio 
Capital AM, idealizadora do 
evento de cultura musical, o 
direito exclusivo quanto a 
realização da festa. 0 I^iva 
Prato de João Lisboa está 
marcado para o dia 3 de 
março e tem local confirmado 
para a Praça do Mercado, a 
exemplo do que acontece há 
três anos. 

Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

Frederico Luiz desnuda 
os principais fatos políticos 
de Imperatriz e Região 
Tocantina. Nas Ondas 
Curtas, o colunista resume 
sua sátira aos políticos. 

Com "uma linguagem ágil, 
Frederico Luiz abusa da 
charge eletrônica com o Zé 
da Praça, personagem criado 
para a coluna. 
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Tuna contrata Lamartine 
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Lamartine, no detalhe, assinou contrato com a Tuna-Luso 

O craque imperatrizense 
Lamartine, tri-campeão pelo 
Remo (PA) e pelo Maranhão 
(MA), assintou contrato de 
seis meses com a Tuna-Luso 
Brasileira, de Belém-PA. 

Lamartine, que joga nas 
posições de ponta-esquerda 
e quarto homem de meio- 
campo, já está pronto para 
iniciar as disputas do 
Campeonato Paraense de 
Futebo1 

Essa informações foram 
dadas or np do presidente 
( ■ woiinha do Marwel, 
Moreira Silva. Lamartine 
teve passagem por esta, que 
é a mais antiga de 
Imperatriz. 

Açailândia: Soraya 

Luíza comenta a sociedade 

açailandense 

Marcus Antunes 

Programação da TV 

o 

R$ 0,9S15 (-0,06^) 

:US$ Com, Vencia ■: 
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Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

05$ F&ir. 

Ouro (grama; 

RS iui I 

Poupança 

1,7430% (24.02.96) 

CDB/RDB 

29.50% (23.02.96) 
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Que televisão transmite 
cultura não há dúvida. Agora, 
que tem muita demagogia no 
meio televisivo, 
especialmente quando se 
trata do quadro de atores de 
cinemas e novelas, isso tem. 
Eles estão sempre dizendo 
que lutaram muito para 
chegar onde estão, mas se 
esquecem de declarar que 
tudo não passa de uma 
enorme monarquia, de pai pra 
filho. 0 talento da grande 
maioria é indiscutível, mas 
também tem muita gente boa 
que só precisa de uma 
oportunidade. 

Sandra Moreia 
Juçara 

0 Secretário de Obras do 
Município, Jairo de Oliveira, 
vem realizando um trabalho 
nunca antes visto em 
Imperatriz. Acredito que ele 
fará da Praça Mané 
Garrincha, como mais uma 
marca registrada do Governo 
Ildon Marques, a mais bonita 
praça polio-esportiva do 
Maranhão. Com o apoio do 
interventor, aliado à 
competência já demonstrada 
por ele, Jairo consegue 
agradar a todos. 
Especialmente aos que 
reconhecem que é preciso 
realizar obras para a mente e 
para o coração das pessoas. 

José Garcia 
Bacuri 

Milhares de garimpeiros 
resolveram cercar a 
superjazidade ouro localizada 
em Curionópolis, no Pará. A 
Companhia Vale do Rio Doce, 
que se diz dona da jazida de 
150 toneladas de ouro, 
enviou segurançasparaolocal, 
que também é guarnecido 
por policiais militares. A 
presença da PM, como se 
presume, é apenas para 
acalmar os ânimos dos 
garimpeiros e evitar a invasão 
da jazida. E necessário, no 
meu entendimento, que o 
Governo Federal faça uma 
urgente intervenção, sob 
pena de haver novas mortes, 
provocadas pela corrida do 
ouro. 

Maria das Graças 
$antos 

João Lisboa 

Depois do absurdo que foi 
a construção raalacabada do 
Centro Integrado de 
Educação de Imperatriz, o 
CIEI O, agora o interventor 
Ildon Marques reinaugura o 
ano letivo com total 
segurança. O secretário 
Agostinho Noleto, da 
Educação, manteve a palavra 
de que a unidade estudantil 
receberia o tratamento 
devido e necessário. O 
cumprimento da palavra 
merece nossa graça, 
especialmente porque temos 
filhos matriculados na referida 
scola. 

Adalgisa de Sousa 
Vila João Castelo 

Continuamos sem a tão 
falada energia elétrica, sem 
talar mausênda de transpor te 
coletivo, por conta da 
intrafegabüidade da principal 
via de acesso. Solicito 
providências por parte das 
autoridades competentes, no 
sentido de tornar possível 
umavidahumana mais digna 

José Feitosa 

A agressão de Deusdedith 

Um deputado estadual é 
eleito para legislar e 

garantir o cumprimento da 
Constituição de seu Estado. 

Chamado de parlamentar, o 
deputado usa a tribuna para 
defender os interesses da 
comunidade que sufragou seu 
nome nas urnas. 

Aliás, a tribuna é o 
instrumento do deputado 
estadual para trabalhar. 
Célebres tribunos, como os 
romanos Caio e Graco, usaram 
o dom da palavra com o 
objetivo de conseguir 
melhorias para suas 
respectivas comunidades. 

Eis que o deputado 
estadual Deusdedith Sampaio, 
filiado ao PMDB de João 
Alberto, e com atuação política 

em Açailândia e João Lisboa, 
agride dois jornalistas da TV 
Amazônia, afiliada da CNT e 
que é uma tribuna, poi é um 
órgão da imprensa. 

Acompanhado do diretor 
geral do Sistema Mirante de 
Açailândia, Wildásio Castro, 
irmão do Diretor da Mirante de 
Imperatriz, Humberto Castro, 
o membro da Assembléia 
Legislativa do Maranhão 
provocou empurra-empurra e 
quebrou um microfone e uma 
câmera da TV Amazônia. 

Interessante, é que o 
diretor da emissora agredida, 
Marcelo Sabagg, denunciou 
que o deputado quis comprar 
a fita SVHS que comprova a 
agressão. 

Açailândia é uma cidade 

promissora. Com um parque 
industrial invejável e não 
merece um deputado que 
agride repórter. 

Por sua vez, a Assembléia 
Legislativa do Estado precisa 
se pronunciar sobre o assunto. 
Pois Deusdedith Sampaio 
quebrou todos os decoros 
possíveis a um parlamentar. 

E o PMDB estadual não 
pode ficar omisso a questão. 
Afinal, um partido que se diz 
democrático vai aceitar um 
parlamentar que impede a 
socos e pontapés, o livre 
exercício da profissão de 
jornalista? 

Ou tudo acabará em pizza? 
Ou melhor, panelada? Com a 
palavra, a Assembléia e o 
PMDB. 

O Marília de Imperatriz 

Equipe lança Título Honorário 

O Marília Futebol Clube 
está no caminho certo 

para ser o time de futebol de 
Imperatriz com categoria para 
vencer o Campeonato 
Maranhense de Futebol da 
primeira divisão. 

Com uma política 1 cida, e 
decidida em investimentos nas 
categorias inferiores, o time 
das cores vermelha e branca é 
tri-campeão de futebol j nior 
e está há três anos invicto 
nesta categoria. 

0 Marília, no atual estágio, 
é uma equipe semi-profissional 
e disputará o Copão Maranhão 
do Sul, competição que 
indicará um representante do 
Estado no Campeonato 
Nacional de 1997, da Terceira 
Divisão. 

Os dirigentes da 
agremiação estão lançando 
uma série de 100 títulos 
honorários, custando R$ 100 e 
que terá valor patrimonial no 
futuro. 

O Objetivo é arrecadar R$ 
10.000 para a compra de um 
terreno e do a construção de 
um campo de futebol 
adequado para treinos e jogos. 

A decisão é correta. Equipe 
que se preza, tem que 
raciocinar com a construção de 
um Estádio para não depender 
do poder p blico. 

Todos sabem o que os 
times do Rio de Janeiro 
passam quando são obrigados 
a discordar da Suderj, a 
empresa estatal do Rio que 
cuida do Marancanã. 

São Paulo, dono do 
Morumbi; Grêmio, com o 
Olímpico; Internacional com o 
Beira-Rio; Santa Cruz, com o 
Mundão do Arruda, são 
exemplos de clubes 
proprietários de Estádios e que 
atravessam melhor as 
dificuldades. 

0 Grêmio, por exemplo, foi 
rebaixado para segunda divisão 
do futebol brasileiro, e nem por 
isso deixou de se reabilitar. 

O Santa Cruz de Recife, há 
oito anos na segundona, 
sobrevive graças a seu 
moderno Estádio de Futebol. 

Quem quer ser grande, tem 
que pensar grande. Com os 
pés no chão. E isso o Marília 
Futebol Clube de Imperatriz 
está fazendo. 

Uema com Qualidade 

Universidade investe no curso 

de Administração de Empresas de Imperatriz 

A Uema, Universidade 
xAEstadual do Maranhão, 

está realizando em Imperatriz, 
um seminário sobre 
Administração de Empresas. 

A iniciativa do Diretor do 
Curso é louvável e deve ser 
incentivada 

O seminário é uma 
demonstração prática, que os 
administradores universitários, 
quando dotados de espírito de 
iniciativa, ajudam a comunidade, 

colocando no mercado, 
profissionais qualificados para o 
exercício da profissão. 

Desta forma, a Uema, que 
carrega o título de pior 
universidade p blica brasileira, 
resgata um compromisso no 
campo da extensão. Pois, os 
Programas de Qualidade Total, 
e a Reengcnharia, são temas da 
ordem do dia da administração. 

Com a economia em 
processo constante de 

internacionalização, o estudante 
de Imperatriz terá acesso a 
informações que circulam no 
primeiro mundo. 

Ganha com a iniciativa, 
Imperatriz, Açailândia, a Região 
Tocantina e o Meio Norte 
Brasileiro, que terão 
administradores de empresas 
competentes e atualizados. 

Está de parabéns a iniciativa 
da Direção do curso de 
Administração de Imperatriz. 

Sistema IWarn^s de Co mwitleaeâo 
• 
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TIUBIJXA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Aos navegantes 
Domingo é dia de vida, 

alegria, recreação, recriação. 
Estrela solitária 

Só dá Botafogo no Rio de 
Janeiro. Túlio e seus 
coadjuvante serão campeões da 
taça Cidade MaraviIhosa,apesar 
do Flamengo do falador 
Romário continuar sonhando. 

Largada 
Os concorrentes que se 

cuidem. Em março só dará 
Madeira na mídia por força da 
visita de Ciro Gomes e do 
encontro da bancada 
parlamentar da Amazônia. O 
prefeiturável tucano formou 
uma equipe de assessores 
competentes, tem garra de 
sobra, articula apoios 
importantes e tem tudo |»ara 
disputar a Prefeitura, em 96, 
como estrela de primeira 
grandeza 

Mais vagas 
Candidatos novatos 

aumentaram suas chances. Se 
disputassem, os davisistas 
teriam pelo menos três vagas 
certas no Palácio Dorgival 
Pinheiro de Souza Os principais 
favoritos eram os vereadores 
João Macedo - que por duas 
vezes foi o mais votado de 
Imperatriz - e o presidente da 
Câmara, Antonio Salgado. 

Quanto mais... 
A essas alturas, Fiquene 

deve até torcer pelas 
candidaturas majoritárias do 
PSC, Frente Ética e PM DB. Em 
tese, o durão Ventura, um 
radical petista e um ético 
peemedebista não dividiriam 
votos com o candidato do PFL 
Todos eles tendem a trabalham 
na mesma faixa já ocupada pelo 
verdadeiro concorrente do 
candidato governista - o 
deputado Sebastião Madeira. 

...Melhor 
É por ter consciência dessa 

realidade que o representante 
tucano iniciou conversações 
com cardeais do PT, PDT, PV e 
PMDB. O PSDB quer todas 
essas siglas no palanque 
madeirista. Para que suas 
chances aumentem e Fiquene 
não comece a campanha 
propriamênte dita como 
favorito, dada a divisão no 
campo oposicionista. 

Erro fatal 
Raimundo Costa esteve no 

PRP até a última hora. 
Pressionado por Davi, trocou o 
partido pelo incerto PPB. 
Agora, expulso, da agremiação, 
o vereador vê a chance de 
reeleição escorrer pelo ralo da 
impossibilidade jurídica de sua 
candidatura 

Exagero 
Não é verdade que os 

vereadores de Imperatriz 
ganhem salário bruto da ordem 
de R$ 6.200,00(seis mil e 
duzentos reais). Alegando 
queda na expecativa de 
arrecadação, o interventor não 
repassou à Câmara o 
duodécimo do orçamento anui, 
obrigando os parlamentares a 
perceberem os mesmos 
vencimentos de 95. 

Meses fatais 
Prefeituráveis terão março, 

abril e mak) para decolarem. Os 
que chegarem em junho, 
quanto serão realizadas as 
conívenções para definições de 
candidaturas e coligações, sem 
seus nomes eleitoralmente 
viabilizados tendem a sofrer 
pressões para abrirem mão de 
suas pretensões. 
Principalmente aqueles que nã< 
per tendem a partido; 
ideológicos e que são 
comandados por caciques 
estaduais. 

Bomba 
Somado às chuvas, o 

descaso prefeitura! com as ruas 
dos bairros provoca uma 
situação de intrafegabílidade em 
quase todos os setores da 
cidade. 

Involução 
Em dezembro de 82, Carlos 

Amorim entregou a Prefeitura 
tendo 23 mil alunos na rede 
municipal. Seis anos dejKíis, a 
312 de dezembro de 88, 
Fiquene havia elevado esse 
n mero a 91 mil, construindo 
500 salas de aulas em sua 
gestão. Oito anos depois, 
interventor comemora o fato das 
escolas municipais matricularem 
60 mil alunos, como se nesse 
período Imperatriz não tivesse 
somado novas levas de crianças 
em idade escolar. Alguma coisa 
anda errada com a política 
educacional que tem sido 
praticada nas gestões Davi, 
Renato Moreira, Salvador 
Rodrigues e Ildon Marques de 
Souza. 

0 plantão Hospitola 
r 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

25/02/96 

Hospital Sta. Maria 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

25/02/96 

Hospital HiCobão 
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PPR, PSB e PSDB buscam aliança 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

421 dias. Excelência, o 
povo de Imperatriz continua 
sem saber quando é que vai 
ser construído o presídio de 
segurança máxima nessa 
região. 0 setor da 
Segurança Pública está 
mesmo precisando ser 
reavivado, inclusive com a 
continuidade das obras de 
reconstrução do Primeiro 
Distrito. Por outro lado, as 
outras D Ps, exceto a de Vila 
Nova, funcionam de 
maneira precária. E por isso 
que eu digo sempre: "Viva 
a Democacia". 

Chegou 
ao fim 

O Carnaval do Conor, 
evento cultural que vem 
reunindo milhares de 
pessoas na avenida Beira- 
Rio, está chegando ao fim. 
Hoje, dia 26 de fevereiro, 
acontece a última noite da 
festa momesca, a 
continuidade do sucesso 
que fgi o Carnaval doTchan. 
0 folião imperatrizense não 
deixou de participar nem 
mesmo no meio da semana 
que passou. Ontem, então, 
a avenida Beira-Rio ficou 
praticamente lotada. Neste 
domingo, eu não quero nem 
saber; só sei que "as águas 
vão rolar, e garrafa cheia eu 
não quero ver sobrar". 

E o Lava Prato 
Depois da pendenga 

preparada pelo Sistema 
Mirante de Comunicação, o 
prefeito Raimundo 
Cabeludo, de João Lisboa, 
percebeu que o Carnaval do 
Lava Prato é mesmo de 
propriedade do Sistema 
Tuçamfs. Ele anunciou que 
está pronto para executar a 
festa de cultura musical, em 
parceria, nesta que será a 
quarta versão consecutiva. 
O folião de João Lisboa já 
está se preparando com 
olhos à festa, que com 
certeza repetirá o sucesso 
dos anos anteriores. 

Ildão e o Tchan 
0 interventor Ildon 

Marques é como o Carnaval 
do fchan. O homem é de 
ferro e não perde pra 
ninguém. Melhor 
interventor que esse não 
poderia ter, haja vista que 
apesar das dificuldades 
financeiras que enfrenta o 
Poder Executivo, este vem 
conseguindo sanar dívidas e 
realizar obras nunca antes 
vistas ei raperatriz. A 
maior delas, a da educação, 
tem prosseguimento no ano 

letivo que se inicia agora. 
Outras 
também 

Mas a obra educacional 
não é a única a comprovar a 
competência do interventor 
Ildon Marques. 0 projeto 
cultural desenvolvido por 
sua adminstração tem sido 
alvo de elogios de vários 
especialistas no setor. Ildão 
tem feito um trabalho 
dignificante, também, no 
que diz respeito a 
infraestrutura do Município. 
A prova maior é a 
recuperação de artérias em 
bairros distantes, Como é o 
caso do Sahta Rita e outros. 

Vergonha 
na cara 

Tem vereador 
imperatrizense que não tem 
mesmo vergonha na cara, e 
ficam dando palpite onde 
não deveriam dar. O 
vereador "Gambá", por 
exemplo, diz que não dá 
entrevista para a Rádio 
Capital AM, alegando 
jornalismo parcial. Ora, 
vereador, quem em 
Imperatriz não conhece as 
falcatruas que tu fizestes. O 
professor, como é tido para 
alguns, chegou a ser 
acusado de desvio de 
carteiras escolares de uma 
escola pública. Isso sim, 
vereador "Gambá", é que o 
senhor deveria se 
envergonhar. 

Outro 
desportista 

Ontem, divulgamos que 
Juarez Barbosa sairá 
candidato pelo PSB. Pelo 
menos é essa a pretensão 
corredor de rua. Agora, 
pelo que se informa, o 
radialista Mariano Neto, 
que também é do PSB, 
deverá lançar candidatura a 
vereador na eleição de 3 de 
outubro. É briga de 
cachorro grande. Pelo voto 
do desportista 
imperatrizense, e do 
cidadao comum também. 

Poli valente 
A Unidade Escolar 

Nascimento de Morais, 
também conhecida como 
Polivalente, está um brinco. 
Tem pai de aluno 
matriculado ali que, após 
participar de uma reunião 
esta semana, ficou feliz em 
ver a estrutura montada 
naquele estabelecimento de 
ensino público. Até vídeos 
serão utilizados na sala de 
aula, a partir deste 
bimestre. É a evolução 
chegando, em prol dà 
educação. 

por Frederico Luiz 
Da Direção de Jornalismo 

O senador Epitácio 
Cafeteira, PPR, confirmou 
ontem que pretende articular 
uma ampla frente para vencer 
as eleições municipais de São 
Luís. 

Cafeteira deverá apoiar o 
ex-deputado estadual, Juarez 
Medeiros, candidato da 
prefeita da capital, Conceição 
Andrade, filiada ao PSB. 

Juarez Medeiros foi o 
candidato a vice-governador, 
na chapa do senador do PPR 
nas últimas eleições para o 
governo do Estado em 1994. 

Cofigurado o apoio de 
Cafeteira, deve-se repetir a 
aliança formada para a disputa 
da chefia do executivo 
estadula. 

Em Imperatriz, o deputado 

federal Sebastião Madeira, 
será o candidato da oposição ao 
governo do Estado e receberá 
o apoio do PSB e do PPR. 

Em São Luís, é quase 
certo que os tucanos 
retribuam esse apoio. E 
esperado para a próxima 
semana, uma declaração do 
diretório municipal do PSDB, 
confirmando o voto dos 
tucanos em Juarez Medeiros. 

Nas demais cidades do 
interior do Estado, o PPR 
deve indicar o candidato a 
prefeito, e deve se coligar, 
preferencialmente, com o 
PSDB e o PSB. 

A coligação dos três 
partidos no Estado ainda não 
foi definida de forma oficial 
pelos diretórios estaduais da 
sigla. Porém é certo, que as 
siglas buscarão repetir o 
esquema adotado em 1994. Cafeteira pretende vencer eleições municipais em São Luís 

Porque hoje é domingo 

i 

Fernando Henrique Cardoso finalmente chega ao Brasil 

por Frederico Luiz 

Hoje é domingo. Dia de 
graça. De jogar conversa 
fora e fazer especulação 
sobre os principais fatos da 
semana. 

Em nível nacional, a 
grande notícia é que 
Fernando Henrique Cardoso 
chegou ao Brasil. Ele visita 
o país e já está mandando 
"pito" nos seus adversários. 
Igualzinho ao seu 
antecessor. 

Anteontem o presidente 
estava bravo no Rio Grande 
do Sul. Esbravejar de que? É 
o que não se entende. 
Governa com maioria no 
Congresso e paga um salário 
mínimo de R$ 100,00. 

Já aqui no Maranhão, a 
grande notícia da semana é 
a falta de notícias da 
governadora Roseana 
Sarney. Quem leu o Diário 
Oficioso de ontem, percebeu 
que não saiu uma linha sobre 
a chefe do poder executivo 
estadual. Nem a coluna do 
PH registrou fotografia da 
governadora. 

Interessante também, é o 
boicote que o Diário 
Oficioso empreende ao 

governador era exercício, 
José Reynaldo Tavares. 
Sequer uma linha também. A 
turma do marketing da 
Roseana está deixando muito 
claro as divergências 
internas do governo 
estadual. 

Aliás, José Reynaldo 
Tavares foi mais citado no 
Jornal Capital, do que no 
Diário Oficioso. 

Em Imperatriz, está fácil 
identificar o fato da semana. 
Ildon Marques mostrou o 
que está fazendo a sua 
secretaria de Obras. Um 
"catatau" de frentes de 
serviços foi mostrado pelos 
órgãos de comunicação da 
cidade. 

Inclusive a nova Praça 
Mané Garrincha. Um 
verdadeiro luxo. Coisa 
primeiríssimo mundo. E 
perdoe os fiquenistas, mas a 
Praça com o busto da Alegria 
do Povo vai ficar ideal para 
a prática de esportes. 
Melhor do que a inacabada 
Avenida Beira-Rio. 

E assim foi a semana, 
cheia de notícias e da falta 
delas. Muita coisa para 
conversar nos encontros de 
domingo. 

Pai Anderson consulta Marabá 

O babalorixá já previu acontecimentos importantes em Imperatriz 

O babalorixá Anderson 
Bruno, o Pai Anderson, estará 
em Marabá no próximo dia 04 
de março para consultar os 
paraenses sobre os mais 
diversos problemas. 

Pai Anderson é o vidente 
com mais previsões acertadas 
na região tocantina. Ele 
conseguiu fama ao prever as 
mortes de ex-prefeito 
assassinado de Imperatriz, 
Renato Moreira; do 
empresário Ezir Leite Jr.; e do 
ex-candidato a deputado 
estadual, Francisco Fiim. 

O vidente de Imperatriz 
também previu que lemanjá 
abraçaria a candidatura a atual 
governadora do Estado, 
Roseana Sarney. 

pai Anderson também 
conseguiu a proeza de prever 
a Revolução de Janeiro, 
quando uma multidão ocupou 
o prédio da prefeitura 
municipal em janeiro do ano 
passado. 

De acordo com Pai 
Anderson, o grande problema 
da humanidade é a falta de 
caridade das pessoas. 

"Muitos só pensam em si 
mesmo e se esquecem de 
ajudar o próximo", raciocina o 
babalorixá. 

Participando de nove 
encontros nacionais de Pais- 

de-Santo, Pai Anderson é 
reconhecido como o vidente 
mais jovem do país. 

"Estarei no Pará com o 
objetivo de ajudar as pessoas", 
conclui o vidente. 
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Professora é denunciada 

Sobrinho afirma que foi lesado pela própria tia 

Linha 

Direta 

* 

porJOSE FILHO 

Novos 
municípios 

A Assembléia 
Legislativa do Estado do 
Maranhão reforça debates 
em torno da efetivação 
dos novos municípios 
maranhenses. Ao todo, 
são 81 novas unidades 
administrativas que serão 
instaladas com a eleição 
de 3 de outubro. Os 
parlamentares estaduais 
querem, no entanto, que a 
governadora Roseana 
Sarney indique os 
administradores antes das 
eleições municipais. 

Em 
campanha 

0 deputado federal 
Sebastião Madeira 
(PSDB-MA) continua 
apostando na sua eleição 
a prefeito de Imperatriz. 
Além dos votos 
conscientes que possui, 
principalmente no meio 
intelectaual da cidade, 
Madeira vai apostar nos 
votos da zona periférica, 
afora os que já possuí por 
lá. Ele tem o apoio de 
importantes legendas 
como o PPS e o PSB, entre 
outras. 

Defesa do 
consumidor 

Em Imperatriz, há 
apenas um órgão que 
realiza o trabalho de 
defesa do consumidor. 0 
Comdecon (Conselho 
Municipal de Defesa do 
Consumidor) tem 
cumprido bem o seu papel, 
principalmente pela 
atuação do direlor João 
Marques. Depois do 
sufoco, que atravessou no 
Governo Salvador 
Rodrigues de Almeida, 
João Marques agora 
consegue desempenhar 
bem o papel do órgão. 

Salário 
de Vereador 

A população de 
Imperatriz continua 
revoltada com o aumento 
dado pelos vereadores aos 
seus próprios salários. 
Alguns parlamentares 
chegam a merecer um 

salário digno, em função 
do trabalho que 
desenvolvem no Palácio 
Dorgival Pinheiro de 
Sousa. Mas há outros que 
não conseguem nem 
mesmo honrar o paletó 
que vestem. 

Política 
e cidadania 

A política e a cidadania 
devem andar juntas. Um 
governo que não prestigia 
setores fundamentais para 
o bem estar social não 
merece prestígio da 
sociedade que dirige. 0 
tema Fraternidade e 
Política, escolhido para a 
Campanha da 
Fraternidade deste ano, 
pretende abordar 
assuntos dessa natureza, 
conforme o bispo dom 
Affonso Gregory. Em 
Imperatriz, o lançamento 
oficial acontece hoje, com 
participação de milhares 
de fiéis. 

Lava 
Prato 

A Rádio Capital AM, 
emissora que compõe o 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação, é a 
idealizadora do Carnaval 
do Lava Prato, não 
competindo a nenhuma 
outra emissora ou pessoa 
realizar tal evento na 
cidade de João Lisboa. 
Isso ficou bem claro, 
quando publicado a 
Certidão expedida pelo 
Cartório do l9 Ofício do 
vizinho Município. 0 povo 
não é burro, e sabe que 
tem neguinho por aí 
usando de má fé. 

Apoio 
comunitário 

O candidato a prefeito 
de Imperatriz pelo PSC, 
coronel Guilherme 
Baptista Ventura, está em 
plena campanha eleitoral. 
Vem realizando 
encontros, diariamente, 
nos bairros periféricos da 
cidade. Com o apoio de 
grande parte das 
lideranças comunitárias 
da cidade, Ventura 
acredita que será possível 
chegar lá. 
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O comerciante Abílio 
Filho, mostrando 
documentos, denunciou o 
não recebimento dos juros 
cumulativos de um 
empréstimo que fez a 
professora Fátima Meireles, 
diretora do Instituto de 
Idiomas Yázigi em 
Imperatriz. 

0 documento, que é 
cópia de um comunicado 
feito à própria denunciada, 
é datado de 21 de novembro 
de 1995 e inicia afirmando^ 
que "como é do 
conhecimento de Fátima 
Meireles, continua no 
aguardo do pagamento dos 
juros vencidos em 27/09 e 
27/10, para que possa 
remeter o cheque do Banco 

do Estado do Maranhão, 
dado como garantia de 
pagamento do montante 
principal do empréstimo, 
feito em 28 de agosto do ano 
passado, cujos valores dos 
juros foram estabelecidos 
em 10%". 

O mesmo cheque, ainda 
segundo o documento, "foi 
apresentado em 28/10/95 e 
devolvido sem provisão de 
fundos em 24/10; 
reapresentado em 27/10 foi 
novamente devolvido em 
01/01, pelo mesmo motivo". 
Abílio esclarece que, sem 
ter havido justificativa pelo 
fato de reapresentar o 
cheque, foi dado 
conhecimento a sua 
secretária da 

reapresentação do mesmo., 
tendo em vista que 
inúmeras foram as vezes em 
que procurou manter 
contato com Fátima 
Meireles, sobre a liqüidação 
do seu débito para consigo, 
mas todas as tentativas se 
mostraram infrutíferas. 

"Diante da 
impossibilidade desse 
contato, prossegue Abílio 
Filho, "e vendo que não 
tinha de sua parte a mesma 
consideração e presteza 
dispensada a minha pessoa, 
quando na época lhe fui útil, 
senti-me magoado e não 
esperava da senhora tal 
procedimento, afinal as 
promessas de depositar o 
que me era devido nunca se 

concretizaram nem mesmo 
em relação aos juros e nem 
mesmo assim a senhora se 
mostrou disposta a 
telefonar-me, para que de 
alguma maneira 
pudéssemos chegar a um 
acordo". 

Abílio Filho diz, ainda, 
ter assumido outros 
compromissos financeiros 
juntamente com Ana, os 
quais teria de honrar com 
"com este dinheiro", uma 
vez que, quando do 
empréstimo, Fátima 
Meireles havia mencionado 
que seria por curto espaço 
de tempo, de 15 a 20 
dias."Desta forma", 
assegura, "encontro-me em 
situação difícil, vendo as 
minhas responsabilidades 
não serem cumpridas e 
ainda tendo que solicitar 
socorro financeiro a 
Filomena, "pois estou 
desempregado há mais de 6 
meses e não possuo 
nenhuma outra fonte de 
renda". 

Abílio Filho encerra 
afirmando que "continuo 
aguardando, com urgênci 
o depósito no valor de R^ 
4.965,00, referentes aos 
juros cumulativos de 
setembro e outubro, mais o 
atraso já consumado". 

Giro Gomes confirma visita 

Ex-ministro da Fazenda vem participar do II Encontro Regional do 

Partido da Social Democracia Brasileira, no dia 9 de março 

O ex-ministro da Fazenda, 
Ciro Gomes, confirmou ao 
deputado Sebastião Madeira, 
a sua participação no II 
Encontro Regional do PSDB, 
no dia 9 de março, em 
Imperatriz. O encontro será 
aberto pelo presidente 
regional dos tucanos no 
Maranhão, deputado federal 
Sebastião Madeira, às 16 
horas, no Juçara Clube, com 
uma saudação aos 
participantes. As 19 horas, 
Ciro Gomes vai abordar o 
tema: "Conjuntura Nacional 
e Social Democracia". Antes 
dele o deputado federal 
Jayme Santana falará sobre 
a "Conjuntura política do 
Maranhão e Eleições 96". 

Participam também do 
evento os deputados federais 
Roberto Rocha e Márcia 
Marinho e o deputado 
estadual, José Genésio, além 
de prefeitos, vereadores e 
candidatos a candidatos do 
partido ao pleito municipal 
de três de outubro. 

Ciro Gomes havia 
descartado a possibilidade 
de participar do evento, caso 
fosse mantida a data 
inicialmente prevista, dia 8 
de março. Motivo: a 
coincidência com a 
realização, em Brasília, de 
uma Convenção Nacional 
Extraordinária para debater 
o projeto do novo estatuto do 
partido. Como nem mesmo 

o deputado Madeira poderia 
participar do encontro, 
porque também deverá 
participar da Convenção, a 
Comissão Organizadora 
resolveu transferir a data 
para o dia seguinte. 

Em sua palestra, o ex- 
ministro deverá fazer uma 
retrospectiva da História 
política do país, passando 
pela conjuntura atual, para 
culminar com a proposta da 
Social Democracia. 
Segundo ele, esta seria 
"uma alternativa prática do 
neoliberalismo", que, aliás, 
é o sub-título do seu livro "O 
Próximo Passo", lançado 
recentemente em Brasília e 
no Rio de Janeiro. 

Na visão de Ciro Gomes, 
a democracia brasileira "é 
precária em sua qualidade, 
devido à falta de estrutura 
partidária". Para ele, 
democracia "não pode m: 
ser entendida na expressão 
meramente formal, de se 
constituir o poder via 
sufrágio, devendo cada vez 
mais, ser entendida como 
expressão de participação 
das pessoas na renda do 
país e no exercício de 
controles sociais sobre o 
poder representativo, além 
do exercício direto de 
muitas funções 
comunitárias públicas, mas, 

não necessariamente 
estatais". 

Produtos Químicos Ltda 
Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 - Fax: (098) 721-329^ 

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

torre de refrigeração, caldeiras laticínios, couros, sabão e etc. 
* Equipamentos para piscinas, filtros "DAKKA", saunas, rodos, 

escadas, luminárias, peneiras, i^scovas e etc. 
* Ácidos, soda cáustica (liquida e escarna), água sanitária " KIBONA", 

breu, solução de bateria, essências, barrilha, ctoros, adubos, etc. 
* Xampú para auto, super ativo "MARASlL", desinfetantes, 

detergentes, tambores de ferro e bombas plásticas, etc. 
* Produtos de fibra de vidro: manta, resina, catalizador, etc. 

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

60,00 - à vista ou cheque p/ 8 dias 
• Algicida manutcoçào (01 It) R$ 

a^0-à vista 
* Barrilha (kg) R$0.90-avista 
• Sulfato de AÍumÍEHo (kg) R$ 0,90 

-avista 

Sintonize 

Rádio 

Capital 

AM, 950 

KHZ, 10 

Mil Watt s 

TucaiuTs Produções 
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por MARCUS ANTUNES 

Telejornalismo 
Record 

O Telejornalismo da 
Rede Record está cada vez 
mais atuante. O novo 
diretor, responsável pelo 
departamento, James 
Rubio, busca ampliar a 
participação do jornalismo 
dentro da nova 
programação da emissora. 

Para isso, será muito 
importante investir na 
qualidade dos profissionais 
de sua equipe. Já 
estabeleceu também, 
contato com os principais 
profissionais de Brasília. 
Não cita nomes, mas 
espera trazer alguns deles 
para a Record. 

As instalações da Rede 
Recorcí de Brasília 

demonstram a importância 
que a emissora terá na nova 
estrutura do jornalismo. 
Brevemente, o Rio deverá 
ganhar estrutura 
semelhante. 

Jornal da Record, Record 
em Notícias, Repórter 
Record, Record nos 
Esportes, Informe Local e 
Cidade Alerta são os 
principais programas 
jornalísticos da casa. 
Adriana de Castro, Murilo 
Antunes Alves, Carlos 
Oliveira, Eduardo Lima, 
Carla Lopes e Ney 
Gonçalves Dias (Veja fotos), 
os principais 
apresentadores. 

James Rubio, o novo 
diretor de Jornalismo da 
Record, trabalhou na Rede 
Globo durante 25 anos. Foi 

editor-chefe do Repórter 
Esso, programa jornalístico 
apresentado por Heron 
Domingues, que ganhava a 
atenção do telespectador 
somente com o som do seu 
famoso prefixo. 

Depois disso, foi o 
primeiro editor-chefe do 
Jornal Nacional, onde 
permaneceu por três anos. 
Trabalhou dez anos no 
Sistema Globo de Rádio. 
Nos últimos sete anos, foi 
diretor de jornalismo da 
Rede Manchete de São 
Paulo. 

Portanto, isso quer dizer 
que a Record montou um 
time da pesada. Seu 
jornalismo ficou mais 
dinâmico. 

Na 
direção 

O novo diretor de redação 
do Jornal Capital é Jaldene 
Nunes, que já vinha 
ocupando espaços em 
diversas editorias, com 
destaque para Esporte e 
Polícia. O rapaz mostra-se 
disposto no comando do 
cargo que foi recentemente 

empossado. Apenas 
fnudanças rotineiras que 
fazem parte da vida cotidiana 
desse diário. 

Na 
editoração 

Nossa Elenice Leonel, 
após uns dias de folga, 
retomou suas atividades 
neste jornal com força total. 

Note 
e Anote 

Durante o mês de 
fevereiro, o Note e Anote 
continuará indo ao ar com 
programas inéditos, apesar de 
Ana Maria Braga estar em 
férias, desta vez no Taiti. Ela 
conseguiu convencer os filhos 
a aprender a dançar o Ula Ula. 
Neve, só em julho. 

Força 
do esporte 

Sem dúvida, a equipe de 
esporte da Rede Record 
mostrou a que veio. Introsada, 
com credibilidade e talento 
tem tudo para dar certo. 

1 
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O Telejornalismo da Rede Record Scou mais ágil e dinâmico. 
Os novos apresentadores têm presença firme no vídeo e 
agradam os telespectadores em todo o País. Em Imperatriz, 
a TV Capital é a afiliada da Rede Record de Televisão 

TV Capital 

Canal S 

06:00 
06:30 

08:00 

09:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 

16:30 

18:30 

19:00 

21:00 

23:00 

00:30- 

- Educacional Mec 
- O Despertar da 

Fé 
- Sto Culto em Seu 

Lar 
- Vida e Trabalho 
- Desafio do Galo 
-Tv Casa Centro 
- Tv Mappin 
- Tv Casa Centro 
- Gospelline 
- Campeonato 

Alemão 
- Campeonato 

Italiano 
- Gols do 

Campeonato 
Italiano 

- Campeonato 
Carioca 

- Cine Record 
Especial - 
Encontro com a 
Máfia 

- Sessão de 
Domingo 
Assassinato Por 
Morte 
P' hvra de Deus. 

Seja mais um 

assinante do 

Jornal Capital e 

fique por dentro 

das notícias mais 

quentes da região. 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Assista o 

programa 

Imperatriz 

Notícias 

às 

18h00, 

pela TV 

Capital, 

Canal S, 

Rede 

Record 

TV Nativa 

Canal 13 

06:30- Programa Educativo 

07:00 - Toque de Vida 

07:30 - Grupo Imagem 

08:30 - Campus 

09:00 - Está Escrito 

09:30 - Winspector 

10:00 - Tv Mappin 

10:55 - Boletim Olimpico 

11:00- Brasil Feliz 

12:00 - Sorteio Papa- 

Tudo 

12:15 - A Grande Jogada 

Edição de 

Domingo 

20:00 - Programa de 

Domingo 

21:00 - Expedições 

21:55- Boletim Olimpico 

22:00 - Hunter 

23:00 - O Jogo do Poder 

23:30 - Grupo Imagem 

00:30 - Espaço Renascer 

Especial 

01:30 - Sala Vip - Silêncio 

nas Trevas 

Jornal 

Capital, o 

seu líder 

diáriu 

Canal 10 Canal 7 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Assista os 

flashs do 

Carnaval 

96, pelo 

TV 

Capital, 

Canal 5. 

Estaremos 

ligados 

para ver 

c^mo foi 
9 

o carnaval 
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PARA 
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E 
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NO 
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TVCNT 

Canal 23 
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Açailândia/Social Imperatriz, 25 de fevereiro de 1996 

piedade em 

Expressão 

por SORAYA LUIZA 
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Muita concentração, flagrada esta colunista, Pedrina Tinto ri e o casal Bongio vanne 
Merines e Silvano, cometendo o pecado da gula 
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O casal Adriana e Rubens Parra, com suas pricesinbas em momento festivo 

Nossos parabéns à Manvella Cristina Cunha Casanova (filha do Dr. Gilson Otávio 
Soeiro Casanova), que aniversaria amanhã. Felicidades! 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Mara^ão 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

Pianos de saúde para empresas, 

famílias e individuais. ^ ^ 

O i/%s-Ar/"N/■Ji j^vrirv^c^iriccim/^ Saúde é produto de primeiríssima 

necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1750 (Gessila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia - Maranhã< 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Prevê ele 
Prevê ela 

Conversando com Pai 
Anderson, o famoso 
Babalorixáde Imperatriz, ele 
fez referências elogiosas ao 
interventor estadual Ildon 
Marques. "É um homem 
trabalhador, simples e com 
muita luz", disse o mais 
famoso previdente da Região 
Tocantina. 

Carnaval 
do Conor 

Ontem, a Avenida Beira- 
Rio ficou tomada de foliões. 
E hoje é o último dia do 
Carnaval do Conor, que 
começou em plena quarta- 
feira de cinzas e se estende 
até hoje. Brincar no Carnaval 
do Conor é um privilégio. 
Pois que pula e dança tem 
duas testemunhas 
maravilhosas, a lua e rio 
Tocantins. Tem visula melhor 
para folia? Aceita-se 
sugestões. 

Raimundo 
Cabeludo 

Escorregando o prefeito 
de João Lisboa. Este ano, 
quer tomar para si o Carnaval 
Lava-Prato de João Lisboa, 
que em três edições foi 
organizado pelo Sistema 
Tucanu's de Comunicação. O 
povo não gosta de políticos 
em festa e estádio de futebol. 
Porém o prefeito da vizinha 
cidade, Raimundo Cabeludo, 
ficará careca de saber este 
fato, quar: d^ !rar no velho 
pão e circo. 

João 
Maurício 

0 presidente do Marília 
Futebol Clube colocará 100 
títulos de sócios honorários a 
disposição de Imperatriz. Com 
o prestígio da atual direção 
daquela equipe, o dirigente 
pretende comprar um terreno 
para fazer um campo próprio 
de treinamento. É o Marília 
tornando-se profissional. Para 
sorte da cidade que sonha com 
o título de campeão estadual. 

Compre 
o Bingão 

Conor Farias não é a Shell, 
mas excede, de novo. Agora o 
Bingão que leva sua assinatura 
tem 220 prêmios. Entre eles, 
além, do famoso automóvel 0 
Km, duas casas quitadíssimas 
no Jardim Planalto. Não é só o 
Baú da Felicidade que dá duas 
casas todo mês. O preço da 
carteia é o mesmo, R$ 5 e pode 
ser adquirida numa série de 
postos de vendas em 
Imperatriz, João Lisboa e 
Açailândia. Do lado do vento 
o Bingão. 

Senador 
de Imperatriz 

O senador Edison Lobão é 
um nome de expressão 
nacional. Ex-governador do 
Maranhão. Ocupando o 
Senado da República pela 
segunda vez. Já passou pela 
Câmara Federal e pela 
Assembléia Legislativa. Só não 
entendo porque o brilhante 
político, cotado, inclusive, para 
ser ministro de Estado, insiste 
em dizer que é de Imperatriz. 
Quase não vemos o senador na 
cidade, para justificar a 
afirmativa. O senador e ex- 
governador da Paraíba, 
Ronaldo Cunha Lima, nasceu 
em Guarabira, mas tem seu 
reduto em Campina Grande, a 

segunda cidade do Estado. 
Sempre está na cidade 
visitando seus municípes. Aqui 
vizinho, no Piauí, sempre que 
pode, Francisco Mão Santa 
visita e atua politicamente em 
Parnaíba, a sua cidade. O 
senador Lobão diz que é de 
Imperatriz por gratidão ao 
passado. Foi aqui que ele 
começou sua carreira política. 
Mas o presente e o futuro do 
senador não passam pelo rio 
Tocantins. 

Onde está 
a governadora? 

• • • 

Apertem os cintos, a 
governadora Roseana Sarney 
sumiu. A assessoria de 
imprensa da chefe do 
executivo estadual faz mistério 
sobre o assunto. Nem o diário 
oficioso do Estado, e a TV 
Palaciana comentam a visita da 
governadora à China. Ela está 
mesmo na terra de Deng 
Xiaoping? 

Vereadores 
em baixa 

Os vereadores de 
Imperatriz estão em baixa 
perante a opinião pública. O 
danado, é que raciocinam os 
parlamentares, que esquecido, 
o povo vai cair no velho 
esquema da sacolinha no dia 
03 de outubro. São os mesmos 
que acham que tudo ficará 
com dantes na terra de 
abranches. Ah! 18 de janeiro. 
A Revolução mudou muita 
coisa na cidade. 

Ulisses Braga 
vem aí 

O presidente do Fórum da 
Sociedade Civil em Imperatriz, 
advogado Ulisses Braga, 
estará estreiando na próxima 
semana, o mais novo 
programa da TV Capital. 
Trata-se do Cidade Cidadã, 
que será levado ao ar entre os 
programas de Clélio Silveira e 
de Conor Farias, às 13:00 hs, 
e terá duração de 15 minutos. 
O programa será reprisado 
pela Rádio Capital AM e o 
doutor revolução assinará 
coluna no Seu Líder Diário. 

Ondas Curtas 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Ei! Vereador aí, me dá seis mil aí. 

Meninos, podem correr a sacolinha. 

Para os travessos da Câmara: foi assim que Napoleão perdeu a guerra. 

Esse capitão Cristório é um danado. Apronta cada uma. 

FHC voltou brabo que nem um quati. Lá fora ele é um cordeirinho. 

André Paulino me contou que leu sobre um tal de salário ecológico. 

20% do salário ecológico vai para o Leão. Aquele do Imposto de Renda. 

Outros 50% ficam com jararaca. 

As piranhas engolem os 30% restantes. Supimpa André. 

Trinta e três menos quatro dá vinte e nove. 

Que saudades do meu bom Stanislaw Ponte Preta. 

O Brasil aprendeu a ganhar só de 4x1. Dos males o bem menor. Quase nenhum. 

Jaldene Nunes continua arrebentando na Direção de Redação do Jornal Capital. 

Hoje é dia de vídeo-locadora. Se conseguir, é bom rever, Eles não Usam Black-Tie. 

Ou então, Chove Sobre Santiago. 

Ildon Marques não gosta de obras inacabadas. Conclui tudo. 

0 Sistema Tucanu's paga por notícias da governadora. Interessados ligar para 723- 
2034. 

□ Quando é que FHC viaja mesmo de volta? Já está terminando sua visita ao Brasil. 

Miguel Arraes ensaia candidatura à presidência da República. Ele avisa que sua 
mãe está vivinha da silva em Juazeiro do Norte. Para os céticos que o acham muitxí 
velho para o exercício do cargo. 

Hoje e o ultimo dia A avenida Beira-Rlo vai 

do Carnaval do Conor se desmanchar de alegria 

VALE TRANSPORTE 

Pr^o^r,flranSr0ríe CO?C,Ujfta S0Cla, muito importante nas relações entre empregados e empregadores. 

Z10 mpof.0. ® nda-^ nosso DePartamento de Vendas está à di^-pocicão dos senhores empresários que desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR- 010- Km 1350 - Marannao Novo - imperatriz-MA - Fone 
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Cultura/Tendência/Debate Imperatriz, 25 de fevereiro de 1996 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

O primeiro ano do Carnaval 
do Conor mostrou que 
Imperatriz é capaz de produzir 
bons espetáculos. 

Mesmo enfrentando as 
dificuldades de sua primeira 
edição, a festa começa a fazer 
época na cidade e Região 
Tocantina. 

A tarefa é difícil. Organizar 
o carnaval depois de seu 
término, após a terça-feira 
gorda. 

bom espetáculo Escolinha faz campanha 

I " ' ti 

Em plena quarta-feira de embarcar nesse novo rumo. 
cinzas, convencer o folião que 
o carnaval não acabou e que 
o evento se estica até o 
próximo domingo. 

Em todo o Brasil, quiçá, 
em todo o globo, apenas três 
cidades conseguiram a proeza 
de ampliar o carnaval de rua. 

Salvador, na Bahia e Olinda 
e Recife, em Pernambuco, são 
as três cidades que ostentam 
um poderoso carnaval, 
quando as outras localidades 
já têm encerrado a festa. 

Imperatriz começa a 

0 Carnaval do Conor, 
deve, no próximo ano, render 
mais pessoas às margens do 
rio Tocantins para mostrar 
que Carnaval é festa que não 
acaba. 

Cumprindo essa tarefa, 
uma coisa é certa. Imperatriz 
está com o primeiro passo 
para se tornar um pólo 
turístico. Afinal, a indústria 
que mais cresce no mundo 
precisa, desembarcar na 
cidade. E só uma questão de 
incentivo. 
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Pastor prega na CGPJ 

por Frederico Luiz 

O Pastor José Vantuil esteve 
recentemente em Imperatriz. E 
pregou para presidiários na 
CCPJ, a Central de Custódia de 
Presos da Justiça. 

Cantor gospel e membro da 
Igreja Protestante, Assembléia 
de Deus, José Vantuil guarda 
consigo uma particularidade. 

Condenado a mais de 70 
anos de prisão. Ex-assaltante de 
banco e ex-homicida, José 
Vantuil viaja o Brasil levando 

sua mensagem de fé e 
otimismo cristão. 

Isolado em sua cela, José 
Vantuil foi convertido pela 
insistência de um protestante, 
membro da Assembléia de 
Deus. 

Certa vez, esse religioso lhe 
atirou um novo testamento, 
pois não tinha acesso a cela do 
então perigoso condenado. 

Com ajuda de um rodo 
comum, José Vantuil pegou o 
livro sagrado e começou a ler. 

Com muita insistência com 

a direção da casa, o religioso 
que lhe atirou o novo 
testamento conseguiu falar 
durante cinco minutos com o 
condenado. 

Trezentos minutos foram 
suficientes para converter José 
Vantuil, que, hoje, em liberdade 
condicional, canta e prega nas 
prisões com o objetivo de 
converter ovelhas desgarradas 
do rebanho do senhor. 

José Vantuil é o testemunho 
da fé. De como as pessoas 
podem e devem mudar. 

Escohnha do MarweJ, fundada em 06.06.80, é a mais antiga de Imperatriz 
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Alencar 

BINGÃO 00 CONOR 

PRÊMIO 

ANTECIPA 

Dia 16 de março 

às 20 Hs. 

Transmissão ao vivo, 

no programa 

Imperatriz 24 horas 

Promoção: Federação de Atletismo do Maranhão 

220 

Prêmios 

I Sorteio no dia 26 de março, às | 

20:00 hs, no programa 

Imperatriz 24 horas, cf 
| transmissão ao vivo pela TV e i 

Rádio Capital AM e Rádio 

fc — —Ü1—SoíStifâ A^aijândia^ ^ 
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AUTORIZADO PELA LEI ZIC0 E PORTARIA OFICIAL DA SEDEL 
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F alência: pedidos explodem 

Maior parte dos pedidos atinge microempresários. Em dezembro, os números foram os maiores dos 

últimos 35 anos (1.329). Mas em fevereiro devem chegar a 1.400. Comércio pede juro menor 

Brasil em 

Revista 

LZ) 

por SOCORRO CARNEIRO 

Reivindicando 
pagamento 

Os quatrocentos e 
cinqüenta metalúrgicos da 
Ahima e os 380 da laminação 
Nacional de Metais — ambas 
do mesmo grupo no ABC — 
reivindicam o pagamento da 
segunda parcela dos lucros de 
95. 

Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, os 
trabalhadores ameaçam parar 
caso a empresa não retome as 
negociações. 

Os alimentos subiram 
0,39% e foram os principais 
responsáveis pela elevação do 
custo médio. 

Governador 
se manifesta 

O governador de São 
Paulo, Mário Covas, PSDB, 
disse ser a íavor do fim do EPC. 
Segundo ele, para o 
Congresso isso seria "uma 
sinalização muito positiva". 

Saláríos 
da Câmara 

A Mesa da Câmara decidiu 
mudar a forma de 
apontamento da freqüência dos 
três mil íiincionários da casa. 

A freqüência era apontada 
do primeiro ao último dia do 
mês. E pagamento relativo a 
esse mês vinha no mês 
seguinte. Agora, a freqüência 
passou a ser apontada do dia 
16 ao dia 15 do mês seguinte. 
As faltas verificadas no final do 
mês anterior e no início do mês 
já serão descontadas no próprio 
mês. Com isso, os efetivos e 
inativos, que recebem no dia 
25, e os celestiais, que recebem 
entre o dia 26 e no último dia 
do mês, devem ter um atraso 
de um ou dois no pagamento. 

Poder 
Judiciário 

No dia 7 de março, o 
Sindicato dos Trabalhadores 
do Judiciário Federal 
(Sintrajud) realiza assembléia 
com a categoria. 

O objetivo é discutir a 
participação dos 
trabalhadores do setor na 
greve nacional dos servidores 
federais, marcada para os dias 
13 e 14 de março. 

Os trabalhadores do 
Judiciário estão reivindicando 
46,19% de reposição, plano de 
cargos e salários e retirada dos 
projetos de reforma 
administrativa e previdenciária 
do Congresso. 

Conselho 
da Saúde 

O conselho de delegados 
sindicais de base do Sindicato 
dosTrabalhadores Públicos da 
Saúde vai se reunir no dia 29 
para discutir o andamento da 
campanha salarial da categoria, 
formada por 90 mil 
trabalhadores. 

As reivindicações são piso 
equivalente a três mínimos, 
efetivação da jornada de trinta 
horas e vale-alimentação de R$ 
7,50. 

Lançando 
protesto 

A OAB-SP lança protesto 
oficial contra o não pagamento 
de dívidas judiciais do Estado, 
como indenizações de 
desapropriações.- 

O Tribunal de Justiça deve 
julgar cerca de dez pedidos de 
intervenção em São Paulo. 

Cai 
arrecadação 

Em janeiro o Governo 
Federal arrecadou R$ 7,08 
bilhões, de acordo com a 
Receita Federal. Esta 
arrecadação representa uma 
queda real (descontada a 
inflação) de 8,81% em relação 
à de dezembro/95 e de 8,07% 
em relação a de janeiro/95. 

Começando 
processo 

A comissão de acusação da 
Câmara já começou a 
examinar as denúncias contra 
o presidente da Colômbia, 
Ernesto Samper. 

Ele foi acusado pelo 
procurador-geral Alfonso 
Valdivieso de ter recebido 
dinheiro do narcotráfico 
durante sua campanha 
eleitoral. 

Cesta básica 
em alta 

A cesta básica aumentou 
0,46% na cidade de São Paulo. 
O custo médio dos 31 produtos 
que compõv - cesta passou 
para R$ 108,08. 

Sexo 
com macaco 

O cantor Michael 
Jackson manteve relações 
sexuais com seu chimpanzé 
Bubbles, disseram sua irmã 
LaToya e o marido dela Jack 
Gordon, em um programa 
italiano de TV. "Até a 
empregada os pegou na 
cama", disse Gordon. "Eu 
odeio Michael porque ele 
abusa de crianças", disse 
ele. 

por Marcela Matos 
Da Agência Folha 

Só na primeira quinzena 
de fevereiro, o número de 
pedidos de falência em São 
Paulo superou o total de 
janeiro. São 856 pedidos até 
agora este mês contra 802 em 
todo mês de janeiro. 

Os dados são da 
Associação Comercial de São 
Paulo que prevê novo 
recorde histórico de pedidos 
de falência este mês. O maior 
número registrado nos 35 
anos de existência da 
entidade foi em dezembro 
passado, com 1.329 pedidos 
de falência. 

A previsão é fechar 
fevereiro com 1.400 para o 
economista Marcelo 
Solimeo. 

Segundo ele, 50% das 
empresas que faliram no 
ano passado tinham mais 
de 5 anos de existência. 

Para o presidente da 
Associação Comercial, 
Elvio Aliprandi, as medidas 
anticonsumo do governo 
estão prejudicando os 
pequenos empresários, 
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que não têm onde pegar 
dinheiro para oferecer 
prazos de financiamento 
maiores aos clientes. 

"A maioria dos pedidos 

de falência é de pequenas 
empresas", disse ele. 
Aliprandi defende a 
criação de uma linha de 
crédito para 

microempresários com 
taxas de juros de no máximo 
3% ao mês. E ainda mais 
facilidades para a renegociação 
de dívidas. 

Calote cresce em março 

por Vicente Patrus 
Da Agência Folha 

O número de nomes 
enviados para o Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC) 
caiu na primeira quinzena de 
fevereiro, ficando 3% abaixo do 
registrado no mesmo período 
de janeiro. 

"Mas os níveis de 
inadimplência ainda estão 
altos e devem subir no mês 
que vem, por causa das 
compras de Natal", disse o 
economista da Associação 
Comercial Mareei Solimeo. 

Nos primeiros 15 dias deste 
diminuiu também o 

de pessoas que 
mes 
número 

conseguiu limpar o nome na 
praça. "As despesas do dia-a- 
dia estão sendo mais urgentes 
para as pessoas e não sobra 
dinheiro para pagar as 
dívidas", disse. 

De acordo com o 
economista, a média normal 
de nomes enviados ao SPC por 
mês é de 60 mil. Mas no ano 
passado, foram 170 mil er 
média por mês e este ano deve 
ficar em 100 mil mensais. O 
recorde do ano passado foi em 
abril, com 245 mil nomes 
incluídos na lista do SPC. 

Com o nome sujo a pessoa 
não pode comprar a crédito e 
tem dificuldades para alugar 
imóvel e arrumar emprego. 

Morre sobrevivente do Titanic 

Eva Hart tinha 91 anos e estava internada num 

hospício de Londres 

por Cornelius Mance 
Da Agência Reuter 

Eva Hart, a última 
sobrevivente do naufrágio do 
navio Titanic, em 1912, morreu 
no dia 15 deste mês aos 91 anos 
em um hospício de Londres, na 
Inglaterra. 

Hart, que durante anos teve 
pesadelos sobre a tragédia que 
matou seu pai, fez durante toda 
sua vida uma campanha pela 
segurança na navegação. 

Ela tinha sete anos quando 
o Titanic, considerado o maior 
e mais seguro navio do mundo 

na época, afundou matando 
1.523 pessoas. 

O navio bateu em um ice- 
berg e afundou em sua viagem 
inaugural, em 14 de abril de 
1912. 

Hart viajava com seus pais. 
Quando o Titanic começou a 
afundar, ela foi colocada com 
sua mãe em bote salva-vidas 
por seu pai, que lhe disse: 
"segure na mão de mamãe e 
seja uma boa garota". 

Os médicos disseram que 
Eva Hart teve um trauma 
muito, durante o naufrágio do 
Titanic. 
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Juarez promove corrida no Tocantins 

por Jaldene Nunes 
Da Direção de Redação 

O corredor de rua Juarez 
Barbosa, que por várias vezes 
representou Imperatriz na 
Corrida de São Silvestre, 
agora está empenhado na 
realização da ls Corrida de 
Rua São Raimundo da Bela 
Vista, no Município de São 
Miguel do Tocantins-TO. 

Atletas de toda a Região 
Tocantina, no Maranhão, e do 
Bico do Papagaio, no 
Tocantins, além do Sul do 
Pará, deverão participar do 
evento. As inscrições serão 
abertas segunda-feira, na 
Sedei de Imperatriz, podendo 
ser feitas também em São 
Miguel-TO. 

Conforme explicou o 
organizador do evento, o 
percurso definido totaliza 18 
quilômetros. "Eles sairão do 
povoado Bela Vista, indo até a 
sede do Município, retornando 
pelo mesmo percurso", disse, 
referindo-se à participação dos 
que forem inscritos. 

Paralelo a essa corrida, que 
tem horário programado para 
às 18h, haverá também a Ia 

Corrida Sao Raimundo da Bela 
Vista, categoria Ciclismo 
Mountain Bike. A diferença é 
que esta se iniciará às 15h, 
com percurso de apenas 9 
quilômetros. 

A taxa de inscrição cobrada 
em ambos os eventos será de 
apenas R$ 5,00. O dinheiro 
arrecadado será distribuído 
para os três primeiros 
classificados, em cada uma das 
categorias, segundo explicou 
o atleta Juarez Barbosa. 

"E eu espero que os atletas 
voltem realmente a competir, 
porque a corrida aqui em 
Imperatriz encontra-se um 
pouco defasada. Não sei 
porque, mas está um pouco a 
desejar", desabafou o 
organizador. Ele espera que, 
com a promoção, os atletas 
voltem a competir. 

"Realmente, a expectativa 
quanto a realização do evento 
é muito grande. Já temos a 
confirmação de atletas de 
Araguaína-TO e até de São 
Luís-MA, e tenho certeza que 
vai ser uma corrida 
maravilhosa, já que temos o 
apoio do poder público de São 
Miguel-TO", concluiu. 

Lifsal inaugura bar 

por Jaldene Nunes 

A mais nova atração 
noturna da cidade chama-se 
Sport Atlétic's Bar, cujo 
lançamento acontecerá 
nesta terçar feira, dia 27. A 
iniciativa é da Liga 
Imperatrizense de Futebol 
de Salão (Lifsal), que já 
possui pronta toda a 
programação para os 
próximos dias. 

Do lançamento, devem 
participar autoridades 
ligadas ao desporto amador, 
para os quais já estão sendo 
enviados os convites. A 
inauguração do Sport 
Atlétic's Bar acontecerá dois 
dias depois de lançado, na 
quinta-feira, dia 29, com a 
participação da Imprensa 
esportiva. 

De acordo com Edmilson 
Leitão, primeiro-secretário 

da Lifsal, daí em diante será só 
festa. "O local será parada 
obrigatória para encontro dos 
desportistas, bem como das 
pessoas que colaboram com o 
esporte amador de Imperatriz, 
não tenho dúvida disso". 

Localizada na rua São João 
nQ 1307 (Conjunto Cristo Rei), 
a casa noturna apresentará, 
logo na sua inauguração, uma 
festa com a Banda Cheiro de 
Forró. Na sextaTeira, dia 30, 
ocorrerá outra noitada, esta 
com a Radiola Reggae, de São 
Luís, há aluns dias na cidade. 

No sábado seguinte, haverá 
uma resenha esportiva, no 
horário entre 17h e 22h, 
quando todos os desportistas 
locais terão encontro, sendo 
que a partir das 23h, a Banda 
Bossa Show fará nova 
animação, conforme 
programação fornecida pela 
diretoria da Liga de Futsal. 

No domingo, das 9h às 16h, 
está previsto um Rinque de 
Patinação, sendo que das 13h em 
diante será servida uma feijoada. 
No mesmo domingo, das 17h às 

23h, um grupo de pagode fará 
apresentação ao vivo, 
fechando a programação 
inicia] da nova opção de lazer 
do imperatrizense. 

Futebol amador movimenta cidade 

por Jaldene Nunes 

Mais quatro jogos darão 
prosseguimento, hoje, à 
quarta rodada da 2i Copa 
Antarctica de Futebol Júnior, 
competição promovida pela 
Liga Imperatrizense de 
Desportos (Lid). Para ontem, 
estavam previstos dois jogos: 
Plazax Redes Janduí, às 14h; 
e Volta Redonda x Ponte 
Preta, às 16 (Veja os 
resultados na edição de terça- 
feira) . 

No Estádio Municipal Frei 
Epifânio d'Abadia, os jogos 
programados para hoje são: 
PSV x Ouro Verde,às 8h; e 
Marwel x Bananal, às lOh. Já 
no Campo da Laminadora 
Paraná, estão previstas as 
seguintes disputas: Asken x 

Fabril, às 8h; e Marília x 
Guarani, às lOh. Até a terceira 
rodada, a média de gols desta 
competição era superior a 6 
por partida. 

Torneio Master 
Pela terceira rodada do 3o 

Torneio de Inverno Master, 
competição que também é 
promovida pela Lid, todos os 
jogos estavam previstos para 
a partir das 16h de ontem, dia 
24. 

A programação era a 
seguinte: Laminadora Paraná 
x União Cascavel, no Campo 
da Laminadora Paraná; União 
Sport x Xurupita, no 
Liderai; Gameleira x 
Liderai, no Campo 
Gameleira; e DNER x Bangú, 
no DNER (Veja resultados na 
terça-feira). 

JV 
JV 
do 
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Dirigentes elogiam arbitragem 

por Jaldene Nunes 

Divulgada a relação da 
arbitragem para os quatro 
jogos deste domingo, válidos 
pela 23 Copa Antarctica de 
Futebol Júnior (Ver quadro ao 

lado). 
O presidente da Liga 

Imperatrizense de Desportos, 
Antonio Alves dos Santos, 
considera que o trabalho do 
quadro de árbitros tem sido 
satisfatório. 

O mesmo pensamento, 
embora hajam algumas 
exceções, também é defendido 
pelos dirigentes de clubes. 
"Juscelino Miranda, por 
exemplo, vem arrebentando", 
disse Moreira Silva, do Marwel. 

Para Chiquinho, dirigente 
do Fabril, a arbitragem tem 
mostrado um nível que 
merece elogios. "Não apenas 
de nós, dirigentes de clubes, 
como também da crônica 
esportiva". 

/eri? do Marília, na hora da comemoração do 
campeonato da Copa Júnior 

PSV x OURO VERDE 
Árbitro Central: Juscelino Miranda 
Bandeira Vermelha: José Batista 
Bandeira Amarela: Américo de Assis 

ASKEN x FABRIL 
Árbitro Central: José Wilson da Silva 
Bandeira Vermelha: Francisco Sousa Reis 
Bandeira Amarela: Raimundo Farias 

MARÍLIA x GUARANI 
Árbitro Central: Raimundo Nonato P. Costa 
Bandeira Vermelha: Antonio Camilo 
Bandeira Amarela: Raimundo Pereira 

MARWEL x BANANAL 
Árbitro Central: José Reis Lima 
Bandeira Vermelha: Carlos Gonzaga 
Bandiera Amarela: Jurandír Gomes 
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Juscelino Miranda, cercado por Cl oves Alves e Cabo Batista 

Escolinha de Futebol Eram Cardoso 

-vxy 
A 

Palestra para pais c 
atletas, apresentação de um 
vídeo com a fala de Zico e 
uma curta aula prática Essas 
atividades oficializarão, hoje, 

a abertura dos trabalhos da 
Escolinha de Futebol Fram 
Cardoso, situada na avenida 
Pedro Neiva de Santana n0 4402 
(Parque Amazonas). 

O jornalista Fram Cardoso, 
que também é coordenador e 
instrutor da Escolinha de 
Futebol, diz que a programação 
elaborada tem como objetivo 
apresentar à Imprensa e aos 
pais dos atletas matriculados, 
bem como aos próprios atletas, 
a maneira como será 

desenvolvido o trabalho. 
"E a forma que encontramos 

para conscientizar aos pais, 
principalmente, a importância 
dos fundamentos de futebol", 
afirmou. "Porque o que nós 
pretendemos implantar em 
Imperatriz, é o mesmo trabalho 
que Zico faz, no Rio, e que 
Backbauer faz, na Alemanha". 

As atividades da Escolinha 
de Futebol Fram Cardoso terão 
regularidade a partir desta 
segunda-feira. "Portanto, 

apresentaremos neste 
domingo uma palestra, que 
será ministrada por mim, e 
em seguida a garotada vai 
assistir a uma aula prática", 
comentou o coordenador e 
intrutor. 

Programação 
9h30 - Abertura com 

palestra para pais e 
atletas;9h45 - Aula teórica 
(Vídeo/Zico);10hl0 - Aula 
prática IlhOO 
Encerramento; 

Direto, objetivo e corajoso, físsim é Orlando Menezes, que 

comando de segundo o sexta-feira, o programo Cidade 

Alerta, dos 13h00 às 15h30, pelo TV Cidade. 
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VENDA FIN. VENDA PROG 

PRODUTO 

Refríg. Cônsul 

275 Its RC 28 D 71,84 862.11 54.64 655.64 206.47 

Refríg, Cônsul 

300 Its RA 30 A 76,34 916,11 55,68 668,15 247,96 

Refríg, Cônsul 

392 Its RD 47 A 162,73 1.952,77 119,05 1.428,54 524,23 

/reezer Cônsul 

Horíx,3 7 0 Its 98,84 1.186,08 71,12 853/16 332,61 

Freezer Cônsul 

Horíz 470 Its 118,34 1.420,05 87,64 1.051,68 368,37 

Cond, AR Cônsul 

7,500 BTUS 86,99 1.043,88 59,78 717,34 326,54 

Cond, AR Cônsul 

10,000 BTUS 104,24 1.250,87 82,43 989,20 261,67 

Fogão Esmaltec 
Siena 4 botas 20,70 248,38 13,94 167,23 81,11 

Fogão Esmaltet 

Canoa 4 botas 17,25 206,99 11,59 139,09 67,90 

Fogão At 1 anta 
4 botas 23,85 286,16 16,71 200,52 85,64 

Lavadora Arno 
Lavete 25,20 302,37 19,28 231,35 7 1,01 

TV Philto 74" 

tores C/ Video Dueto 7 13,84 1.366,05 79,71 956,55 409,50 

TV Mico 74" 
cores C/CR PC 7444 52,34 628,13 38,10 457,25 170,88 

TVPhP* "O" 

tores C/CR simplifltada PC - 59,84 718,11 44,23 530,74 187,37 

Vídeo Cassete 
Philto 4 tabela PVC 9400 65,24 782,92 45,67 548,04 234,88 

Conj* Som Philips 

C/ratkAS 125 35,85 430,15 28,48 341,77 

TV Tosbiba 14" 

tores C/CR 14,70 E 55,34 664,13 39,51 474,09 

ÊKÊSBÊÊIÊÊL'' \'MÊBBÊNÊÊBÊKÊStiMVhi~v~*ií. 

190,0$ 

Bititleia Monark 

B/CirtuSar 25,04 300,45 ~ * 230,62 69,82 

Mobylete Calol 

XR 50 281,22 3.374,62 1 209,2® 
_*   ^ a m**. m-f 

2.510,42 864,21 
somente nas laias Lilianl 
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Deputado lamenta caos da saúde pública 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Refletindo 

Hoje é domingo, dia de 
reflexão, dia de marcar um 
encontro com seu 
verdadeiro eu, dia de pedir 
perdão. Enfim, dia de ficar 
de bem com o seu próximo 
e consigo mesmo... 

Bravura, 
ou covardia 

Ultimamente percebe-se 
uma grande quantidade de 
pessoas em Imperatriz que 
praticaram o suicídio como 
última alternativa de vida. 

Sabemos contudo, que o 
fator suicídio, é sem dúvida 
nenhuma, um dos únicos 
atos de um ser humano que 
ao longo dos anos vem 
conseguindo unir diversas 
religiões no universo num só 
objetivo, ou melhor, todas as 
religiões, sem exceção, 
condenam o homicídio de 
fato. 

Na certeza de que jamais 
se saberá a verdade, mesmo 
porque o suicida não 
retornará, fica registrado na 
memória, se foi por um ato 
de bravura ou realmente de 
covardia. 

Segurança 

Uma fonte nos revelou, 
que ao contrário do que 
muita gente pensa, o setor 
de Segurança Pública de 
Imperatriz ainda continua 
deficiente. Conforme 
notícias veiculadas 
recentemente com relação a 
liberação de verbas do 
governo Novo Tempo para 
o setor, ainda não foram 
suficientes para cobrir as 
necessidades. * 

Imperatriz, segunda 
maior cidade do Maranhão 
e evidentemente, já está 
inserida no contexto das 
cidades mais violentas do 
país. É realmente uma 
situação constrangedora 
para os que primam pelo 
progresso da cidade. 

Coligação 

Há quem diga que com a 
j possível rejeição das contas 

de Davi Alves Silva, que já 
está sendo considerada 
como certa, será costurada 
uma aliança entre o 
idealizador da sacolinha e o 

ai da educação. Com essa 
Lança, muitas águas ainda 

vão rolar por baixo da 
ponte. 

Rachas 

Os famosos rachas, 
responsáveis por muitos 
homicídios ocorridos na 
cidade, continuam 
acontecendo livremente a 
qualquer hora do dia ou da 
noite, sem que nenhuma 
providência punitiva seja 
tomada com rigor. 

Constata-se com 
freqüência a presença dos 
infratores que, sabendo do 
policiamento precário, 
continuam com esta prática 
delituosa. 

Contudo, percebe-se 
também a deficiência do 
setor de segurança pública 
que carece de muito mais 
investimentos por parte do 
governo do Estado. Um 
estado mais forte e mais 
bonito, necessita 
evidentemente de 
segurança para a 
população. 

Obras 

Não apenas por ser ura 
ano eleitoral, mas bem que 
o titular da Secretaria de 
Obras, Jairo de Oliveira 
desse uma olhadinha para 
as ruas de acesso a alguns 
bairros periféricos da 
cidade. Certamente não lhe 
custaria quase nada e, 
deixaria tão contente 
muitos Joãos e Marias 
anônimas da vida. 

Tchan, tchan 

Reggae, axé music, 
carimbo e a polêmica dança 
da boquinha da garrafa, 
sem d vida foi eleita a 
sensação do carnaval do 
tchan, que promete levar 
um p blico recorde para a 
avenida Beira-Rio neste 
domingo. 

por Jaldene Nunes 
Da Diretoria de Redação 

A Comissão de Saúde 
Pública da Assembléia 
Legislativa realizou 
sindicância no setor de saúde 
pública no Município de 
Açailândia e, segundo 
conclusão do presidente 
Arnaldo Mello (PTB), o setor 
está doente. 

Além do presidente, a 
sindicância contou também 
com os deputados João Silva 
(PFL) e Deusdete Sampaio 

(PMDB), que também são 
membros da Comissão de 
Saúde Pública da Assembléia. 

Confirmando a previsão 
feita pelo representante da 
Cidade do Ferro, ficou 
constatado que nada está 
funcionando neste Município. 
"Por isso é que fizemos o 
convite aos colegas, 
exatamente por conhecer de 
perto a situação calamitosa", 
afirmou. 

As visitas aos hospitais e 
postos de saúde de 
Açailândia, base eleitoral do 

deputado Deusdete Sampaio, 
ocorreu no dia 14, quarta-feira 
antes do carnaval. Em apenas 
um dia, constatou-se o quanto 
o serviço médico é precário. 

Após a análise, o 
presidente da Comissão de 
Saúde Pública informou que 
irá encaminhar relatório à 
Secretaria de Estado da 
Saúde. "E esperamos que o 
secretário Marival Lobão 
tome uma providências", 
disse Arnaldo Mello. 

Para o deputado Deusdete 
Sampaio, faz-se necessário 

que o Governo do Estado 
assuma o comando do 
hospital da Fundação 
Nacional de Saúde, em 
Açailândia, já que o mesmo 
encontra-se praticamente 
abandonado. 

Essa semana, o 
parlamentar açailandense 
aproveitou para fazer uso da 
tribuna da Casa, oportunidade 
em que denunciou o caos em 
que se encontra mergulhada 
a saúde pública do Município, 
distante a 75 quilômetros de 
Imperatriz. 

"Prefeito é o culpado", afirma deputado 

por Jaldene Nunes 

Apenas lamentar o caos 
em que se encontra a saúde 
pública de Açailândia não 
basta. E o deputado 
Deusdete Samapaio, que 
também é médico, sabe 
disso muito bem. "O 
abandono é de 
responsabilidade do prefeito 
Ildemar Gonçalves", 
apontou, referindo-se ao 
estado caótico do hospital da 
Fundação Nacional de Saúde 
(FNS). 

Sob a responsabilidade da 
Prefeitura de Açailândia, o 
hospital da FNS funciona de 
maneira muito precária. Ali, 
além de médicos, também 
faltam materiais e até 
seringa para vacinação. No 
distrito de Itinga, onde a 
situação é mais dramática 
ainda, a Comissão de Saúde 
Pública constatou que o 
posto da FNS está há dois 
anos sem funcionar. 

O prefeito Ildemar 
Gonçalves, ao contrário do 
que tivera afirmado em 

palanque, não dá atenção à 
saúde pública, desprezando 
um dos setores mais 
essenciais à sua 
comunidade. "A situação", 
reforçou Deusdete Sampaio, 
"é também a mesma em 
outros postos de saúde, 
tanto na sede quanto no 
interior do Município". Mais 
que denunciar e lamentar o 
fato, o deputado agora 
abraça a causa de peito 
aberto, e afirma que vai lutar 
para que o drama seja 
revertido. Udemar, prefeito deAçaDandia 

Povoado 

solicita 

obras 

Moradores da localidade 
denominada "Macaco- 
Assado", no Município de 
Açailândia, reclamam da 
frágil condição de 
trafegabilidade no acesso 
aquele povoado. 

Através de trabalhadores 
que ali residem, a denúncia 
chegou ao conhecimento da 
redação do Jornal Capital. 
Eles informam que, desde o 
cair das primeiras chuvas, a 
situação da "Reta", como é 
chamada a via de acesso, fica 
mais complicada ainda. 

0 prefeito de Açailândia, 
Ildemar Gonçalves dos 
Santos, é tido pelos populares 
como o principal responsável 
pelo descaso, há muito 
denunciado na Imprensa, 

"Não consigo entender 
como é que um prefeito, 
eleito pelo voto do povo, 
consegue destratar esse 
mesmo povo, sofrido e 
carente", afirmou José 
Nunes, morador na Fazenda 
São José. 

0 descaso também é 
criticado pelo trabalhador 
Antonio dos Santos. 
Entretanto, até esta data, 
nenhuma providência 
solicitada pela comunidade 
do distrito de Macaco-Assado 
recebeu a atençãop devida do 
chefe do Poder Executivo. 

"0 problema aqui é 
grave", denuncia Antonio dos 
Santos. Ele justifica que a 
produção de grãos da 
localidade pode ser 
prejudicada, caso o prefeito 
não tome uma posição 
urgente. 

QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO Dl 

FÁBRICA. 

FORT1NHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 

Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

Jornal Capital 
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Ligue T3S-1345 e 

faça a assinatura do Seu 

Líder Diário. 



Imperatriz, 25 de fevereiro de 1996 Moda 

JORNAL 

APITAL 5A 

c 

apitai Meste verão use tudo cm prelo c branco 
to c bi 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Ela é a dupla perfeita da moda, a combinação de 

cores mais bonita. Prática, deixa qualquer roupa 

elegante 
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Vestido em malha preta com detalhes em branco, um luxo para 
as tardes de domingo Si:íií; 
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Eleg- - e bem estar para o dia inteiro: vestido curto preto, com pequenos detalhes 
branco para contrastar, ideal para o tempo de calor 

em A dupla dinâmica sempre faz bonito em qualquer hora e lugar, nada mais 
versátil que o preto e branco para você brilhar sempre 
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Segunda a Sexta - 09 hs 

presentação Manoel Cecílio 

: 9:m 

Rádio Capital AM - 950 KHz 

Sua Melhor Onda 
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nesa 

Muitos protótipos e a reafirmação da incentividade nipônica na criação de carros 

Fabricantes ocidentais 
perdiam o sono à 
aproximação do Salão de 
Tóquio, imaginado o que viria 
desta vez devastar seus 
mercados. Não era para 
menos: ridicularizados a 

princípio como produtores 
miniaturistas de carrinhos 
baratos e feios, nas últimas 
décadas os japoneses andaram 
ensinando o mundo a fazer 
carros. Pacientemente, apuram 
o estilo com grandes designers, 

sobretudo italianos. 
E, principalmente, fizeram o 

mais importante avanço em 
tecnologia industrial desde a 
invenção da linha de montagem 
seriada por Henry Ford, no 
início do século: seus métodos 

racionalizaram a produção, 
encurtando drasticamente os 
tempos de desenvolvimento e 
montagem automotiva 

Protótipos levados a salões 
rapidamente se tornavam 
realidade nas ruas. Seus 

modelos invadiram os 
Estados Unidos, onde 
chegaram à liderança de 
vendas. Os fabricantes 
ocidentais (e não só de 
carros) correram atrás do 
prejuízo, de modo que hoje os 

japoneses já não produzem 
tanto impacto. Mas continuam 
a inovar em tecnologia (como 
a do recente motor a gasolina 
com injeção direta) e no 
design de veículos, como os 
mostrados a seguir. 
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Suas rodas podem ser trocadas por conjuntos que movem sobre esteiras 
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Tem 3,17 me seu motor 1.5 aciona quatro motores hidráulicos que acionam individualmente as rodas. Carro elétrico de 4,8 m, usa baterias de Jítio da Sony 

Para assinar o Jornal 

Capital é só ligar 

723-2034 

VIicITICcl JCTÍQIITI 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua luís Domlngnes, n0 1206 fone 721-1077 

O Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

ligue 738-1345 

i^miigue sua empresa. 

Mo esqueça que a propaganda é a alma do negócio 
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Diocese inaugura CF hoje 

0 bispo da Diocese local, 
dom Affonso Felippe 
Gregory, confirma para hoje, 
dia 25, o lançamento oficial da 
Campanha da Fraternidade em 
Imperatriz. A data foi escolhida 
para que não houvesse 
coincidência com o 
lançamento a nível nacional, 
realizado na última quarta- 
feira, dia 21 de fevereiro. 

Dom Affonso, que também 
é presidente da Cáritas 
Internacional, informa que 
toda a população está 
convidada para o evento, que 
terá início a partir das 17h 
deste domingo, em frente à 
Igreja de São Francisco. De lá, 
em procissão, os fiéis seguirão 

até a Praça de Fátima, onde 
haverá o ato solene da 
inauguração da Campanha, 
através de uma Missa, a ser 
dirigida pelo bispo, com a 
participação de todos os 
padres da Diocese. 

O tema escolhido para a 
Campanha deste ano — 
"Fraternidade e Política: 
Justiça e Paz se abraçarão" — 
tem o objetivo de depurar a 
prática política no Brasil. "E eu 
espero que o povo de 
Imepratriz possa estar 
presente e participe deste tão 
importante momento da vida 
pública, e de fé", destacou dom 
Affonso, estendendo o convite 
a todos. 
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onde Paróquia de Fátima, vai ser inaugurada a Campanha Fra temida de 

Cáritas 

cumpre 

objetivo 

da iarítas 
Internacional, dom Affonc' 
í^íbpe Gregory dtírqp 

continuam em !" 
andamriiío 

"A Cáritas continua, fazendo 
o seu serviço, procurando 
naíiisr o-sf-u obj-nvo A 
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Fraternidade e Política 

Tema interessa a todos 
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por Jaidene Nunes 

"Todos estão convidados, 
os cristãos e os não cristãos, 
porque o tema interessa a 
todos". A afirmação foi feita 
pelo bispo dom Affonso 
Felippe Gregory (foto), ao 
avaliar que a política pode ser 
entendida como um conjunto 
de ações voltadas para o bem 
estar coletivo. 

Ele entende que o papel da 
política é exatamente este: o 
bem comum. "Agora, nem 
sempre isso acontece". 0 
bispo da Diocese de 
Imperatriz diz que a 
Campanha da Fraternidade 
deste ano quer ser um 
momento para ajudar, no 
sentido de tornar a política 
num instrumento que atinja 
os níveis necessários, e assim 

exercer, cada vez melhor, o 
seu papel na sociedade. 

Sobre o lema escolhido 
pela Confederação Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), 
"Justiça e Paz se abraçarão" 
dom Affonso explica que 
esses são dois elementos, 
que, para o homem público 
que exerce a política, devem 
merecer um carinho muito 
especial. Para exemplicar, 
comentou que um governo 
injusto, e corrupto, não é 
digno de um povo civilizado. 

Da mesma forma, uma 
sociedade de violência, 
mortes, brigas e rixas, 
também não é algo desejável. 
"De modo que, para um 
homem público zelar pela 
Justiça e pela Paz deve ser 
prioridade para, dessa 
maneira, contribuir com o 

bem estar comum", disse. 
Nesse sentido, dom Affonso 
afirma que a Igreja Católica 
não pode ficar de fora do 
processo político-eleitoral. 

Aliás, com vistas às futuras 
eleições municipais, a Igreja 
vai se empenhar no sentido 
de apresentar critérios para 
que, a partir destes, as 
pessoas possam melhor 
escolher o seu candidato. 
"Não é o caso de aqui, eu 
definhar todos os critérios, 
mas eu gostaria de lembrar 
apenas um; a vida do passado, 
ou seja, a vida pregressa do 
candidato". 0 bispo entende 
que, se o candidato nunca se 
interessou pelo bem estar 
coletivo, não é através da sua 
eleição que ele vai se voltar 
para o bem estar dos outr- 
cidadãos", concluiu. 

tm QüfíDRINHOS 

DE SUPER-HERÓIS 
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AGITE SEU 

Pr. Rodrigues 

Doenças nervosas e mentais 

Atendimento de segunda a sexta-feira, 

das 14h00 às 18h00 

Atendemos UNIMED 

Rua Pernambuco, 840 - Centro. Fone: 722-2474 
Imperatriz - Maranhão 
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ATENÇÃO! escolar e turismo 

SÃO LUCAS 

^>1 t i NÃO PERCA A 
OPORTUNIDADE DE 
CONHECER O MELHOR 
TRANSPORTE ESCOLAR E 
TURÍSTICO DE IMPERATRIZ. 

TRABALHAMnc r n M 
MICRO-ÔNIBUS "TOPIC, AR CONDICIONADO, SOM 
AMBIENTE, ASSISTÊNCIA MÉDICA, SERVIÇO DE 
BORDO (água e refrigerante) E MOTORISTA 
QUALIFICADO. 

A NOSSA PREOCUPAÇÃO É O CONFORTO, 
SEGURANÇA E A TRANQÜILIDADE DO SEU FILHO E 
TODA SUA FAMÍLIA. 

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

O trabalho de J airo 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria do 3o Caderno 

A Secretaria de Obras, sob 
o comando do empresário 
Jairo de Oliveira, trabalha em 
várias partes de Imperatriz. 

Mesmo sem contar com 
verbas volumosas, dentro das 
condições da Prefeitura 
Municipal, ele vem 
conseguindo desenvolver 
projetos importantes para a 
continuação do progresso da 
segunda maior cidade do 
Estado. 

São obras que há vários 
anos estavam sendo 

reclamadas pela comunidade 
local. 

Assim que tomou posse no 
cargo de comandante maior da 
Secretaria de Obras, Jairo de 
Oliveira sentou com seus 
assessores e colocou em 
pauta os projetos considerados 
prioritários. 

Não demorou muito tempo 
e os serviços foram 
deflagrados. 

Hoje, sua pasta tem aj 
credibilidade do povo de 
Imperatriz, tanto do Centro, 
quanto dos bairros periféricos. 
Diz que vai continuar 
trabalhando até o fim. 

GASTROCLÍNICA 

Dr. Nailton J. F. Lyra 
Dra. Maria do Carmo S. Ljra 
Dr. J. Edson M. Araújo 
•Dr. Milko Abrantes 

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

Até domingo, dia 25, na 

av, João de Deus Fiquene, 

na Beira-Rio 
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Comprou veículo roubado e foi detido 

por KLEVERSON ALMEIDA 

Furto de mobilete 
O trabalhador Eudes 

Mota de Sousa, morador na 
rua Bom Jesus ne 536 
(Santa Rita), comunicou 
que os larápios roubaram 
sua mobilete de cor preta. 
0 caso deu-se em frente a 
agência Bradesco, situada 
na avenida Bernardo Sayão 
(Nova Imperatriz). Até o 
final da tarde de ontem, o 
veículo ainda não havia sido 
localizado pela polícia. 

Furto de moto 
Outro caso denunciado 

no Plantão Central foi o em 
que foi vítima o senhor 
Mizael de Sousa Costa. 
Deste, que mora na rua 
José de Alencar n9 355 
(Santa Rita), os criminosos 
levaram a moto de cor azul 
e placa CI-644/MA. 0 furto 
aconteceu no Setor 
Rodoviário, de onde a 
vítima se deslocou para 
denunciá-lo na Delegacia de 
Roubos e Furtos. 

Menor é assaltada 
0 mais recente registro 

de assalto denunciado no 
Plantão Central foi 
comunicado pela mulher 
Gracy Pereira Martins. Ela 
é mãe da menor P.P.M., de 
apenas 9 anos de idade, a 
qual foi assaltada por três 
desconhecidos, um deles 
portando arma de fogo. Os 
assaltantes tomaram a 
bicicleta que era conduzida 
pela menor, em plena 
Coriolano Milhomem, nas 
imediações do Complexo 
Policial de Imperatriz. 
Diligências esíão sendo 
feitas, com o objetivo de 
identificar, localizar e 
prender os promotores do 
delito. 

Doméstica 
denuncia sedução 
Já na Delegacia Espcial 

da Mulher, a viúva Santina 
Rodrigues Ferreira, de 46 
anos, denunciou que sua 
filha de 17 anos, cuja 
identidade não foi revelada, 
havia sido vítima de sedução 
pelo carregador Regivaldo 
Gomes Pereira, de 18 anos, 
morador na rua Monteiro 

Lobato, no Bonsucesso. O 
conquistador, segundo a 
acusação, também teria 
praticaido crime de agressão 
física, causando vários 
hematomas no corpo da jovem. 
Regivaldo Gomes já foi 
intimado, devendo dar as 
explicações solicitadas para a 
titular Radige Barbosa. 

Chegou tarde 
eapanhou 

Vilma Neves Cruz, 19 anos, 
moradora na rua Tamandaré 
ne 135 (Centro), também 
procurou a DEM para 
denunciar o esposo Tito Alves 
Dias. Aos agentes de polícia, 
declarou ter chegado por volta 
das 19h do dia 17 deste, quando 
retornara de um salão de 
beleza. 0 marido a recebeu 
com agressão física, dando-lhe 
murros por todo o seu corpo. 
0 acusado estava bebendo e 
ela, a vítima, desconhece os 
reais motivos de tal violência. 

Vai encher 
de balas 

"Vou te encher de balas". 
Essa seria a frase expressada 
l)elo homem "Almeida de Tal", 
que por quatro dias chegou a 
espalhar que iria eliminar a vida 
do estudante Cledson Siqueira 
Laerte, de 29 anos, morador no 
Setor Mercadinho. Com o 
medo da morte, a própria 
vítima das ameaças procurou 
a permanência do l9 DP 
(Centro), onde denunciou o 
acontecido. O caso está sendo 
apurado pelas autoridadaes 
policiais. 

"Bota Fé" 
é procurado 

Há muito conhecido da 
Polícia Civil, pelas muitas 
passagens que possui, o 
homem mais conhecido pela 
alcunha de "Bota Fé" está 
sendo procurado novamente, 
sob acusação de ter inaticado 
o furto da bicicleta de 
propriedade de Arlindo 
Oliveira Gomes. 0 caso foi 
levado ao conhecimento das 
autoridades da DRF através do 
comerciante Francisco de 
Assis Oliveira Bandeira, que 
mora no Jardim São Ijíís. Após 
o furto, "Bota Fé" tomou rumo 
até agora ignorado. 

CONVOCAÇÃO DE EMPREGADO 

A Firma Cooperleite - Coop. Agrop. Vale do Tocantins 
Ltda, situada à Rua Leôncio Pires Dourado, 2000 - 

Imperatriz - MA, convoca o Sr. BENTO LUCENA SILVA, 
oortador da CTPS n0 52112 Série 0005 - GO, a retomar ao 
trabalho no prazo de 72 horas, sob pena de ser demitido 

conf. art. 482 letra "1" do Dec. Lei n0 5.452 da CLT. 
Imperatriz - MA 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

O fixador J.V.M., de 17 
anos, morador na rua Glauber 
Rocha ne 708 (Vila Redenção), 
foi detido ontem no Plantão 
Central pelo fato de ter sido 
visto pedalando uma bicicleta 
roubada. Ele trafegava 
livremente pela rua Duque de 
Caxias, no bairro Vila Lobão, 
quando a bicicleta de marca 
VDL foi reconhecida como 
sendo de propriedade do 
leiteiro Luís Carlos Santos 
Gomes, de 19 anos. Irmão de 
Luís Carlos, o pedreiro 
Antonio Carlos, de 20 anos, foi 
quem fez o reconhecimento do 
veículo. "Vi a bicicleta ali nas 

proximidades da localidade 
chamada Cinco Bocas, na Vila 
Lobão, fiquei observando 
alguns detalhes e depois 
acionei a viatura da Polícia 
Militar, que se encontrava de 
serviço no Posto Total", 
afirmou Antonio Carlos, 
alegando que a prática do furto 
se deu quando o veículo estava 
em seu domínio. 

Ao apresentar o acusado na 
permanência do Plantão 
Central, o soldado PM 
Firmino, que comandava a 
VPO-02, informou que ao ser 
comunicado da desconfiança 
da vítima, deslocou-se até o 
local indicado, onde Antonio 
Carlos apontou contra o 
menor. J. não reagiu à voz de 

prisão que lhe foi dada, tendo 
apenas afirmado que a referida 
bicicleta havia sido comprada 
de seu irmão, o padeiro 
Moisés Vieira de Araújo, 23 
anos, morador na Vila 
Redenção II. 

Na DP Central, o acusado 
disse às autoridades que nunca 
se viu envolvido na prática de 
furto, tratando-se, conforme 
garantiu, de um cidadão de 
bem. "Eu não sabia que era 
roubada, não tinha a menor 
idéia". Na negociação feita 
com o irmão, J. teria dado uma 
camiseta e um ventilador, além 
da quantia em dinheiro de R$ 
5,00. "Fiquei devendo mais R$ 
25,00. O débito deveria ser 
quitado hoje", disse o acusado. 

Antonio Carlos, irmão do 
legiítimo proprietário, revelou 
que a bicicleta foi adquirida na 
cidade de Araguaína-TO. "Meu 
irmão veio trabalhar em 
Imperatriz, e aqui chegando 
ele me emprestou a mesma, 
porque viu que eu estava indo 
para o serviço a pé". O furto 
do veículo ocorreu exatamente 
em frente do local de trabalho 
de Antonio Carlos. "Foi 
roubada no bairro Maranhão 
Novo". Até às 15h de ontem, o 
caso ainda estava por ser 
solucionado pelas autoridades 
policiais, que ainda estavam no 
aguardo do irmão do acusado, 
para que o mesmo explicasse 
de quem havia adquirido a 
bicicleta roubada. 

Comerciante incendeia roupa 

por Kleverson Almeida 

Até às 16h de ontem, os 
agentes lotados no Plantão 
Central da Polícia Civil de 
Imperatriz ainda não haviam 
localizado a comerciante 
Rosimeire Sousa da Silva, a 
"Meire", de 32 anos, acusada 
de ter incendiado todas as 
roupas da companheira com 
quem morava há mais de um 
ano, a estudante Maria Vilma 
da Silva, a "Emanuela", que 
tem 22 anos. 

Tudo teve início por volta 
das 22h desta sexta-feira, 
quando Emanuela, em 
companhia de alguns amigos, 
dirigiu-se ao interior da casa nç 

32 da rua Tocantins, na 
esquina da Frei Epifânio (Vila 
Nova), objetivando tão 
somente cantar o parabéns 
pela j)assagem de aniversário 
da comerciante. Meire não 

gostou da surpresa que lhe foi 
feita, tendo descarregado sua 
ira contra a estudante, jogando 
sobre a mesma tudo o que via 
pela frente. 

"Pegou o meu próprio ferro 
e jogou contra minha pessoa, 
atingindo e deixando 
hematomas no braço direito", 
revelou Emanuela. Além disso, 
Meire também teria jogado 
copos de cerveja e algumas 
cadeiradas, sempre no intuito 
de atingir a companheira. "Até 
meus cabelos ela puxou". O 
pior de tudo, conforme a vítima 
das agressões, é que não há 
qualquer motivo que justifique 
tamanha violência. 

Tocou fogo 
O caso pode não ter se 

tornado numa tragédia maior 
ainda porque a estudante 
chegou a ser socorrida, em 
tempo, por um irmão da 
acusada "Se não fosse Roldan 

Henrique, nem sei o que seria 
de mim nas mãos dela". 
Entretanto, após acalmados 
todos os ânimos, Emanuela 
preferiu não continuar 
dormindo na residência da 
agressora, tendo a mesma se 
deslocado para o bairro Nova 
Imperatriz, onde passou a noite 
na casa de amigos. 

Por volta das 15h de ontem, 
quando resolveu apanhar um 
táxi que a levou até a casa onde 
morou por mais de ano, 
deparou-se com a pior das 
imagens. "Eu fui lá jara pegar 
tudo o que possuía, pois não 
estava disposta a continuar 
residindo naquela casa", 
contou, emocionada, na 
permanência da DP Central. 
Aconteceu com Emanuela que, 
ao botar os pés no quarto onde 
dormia, viu-se diante de um 
amontoado de cinzas. 

Tudo o que era de sua 

propriedade havia sido 
destruído. "Queimou meu 
guarda-roupas, ventilador, 
calçados e roupas diversas. Só 
me deixou com a roupa do 
corpo". O projuízo total é 
avaliado, pela vítima, em torno 
de R$ 1.500,00. "E agora, como 
vou fazer para ter isso tudo de 
volta?", disse, em tom de 
revolta. 

Mesmo com a cena que a 
deixou chocada, Emanuel 
garante que, a exemplo da noite 
anterior, não discutiu com a 
comerciante. "Evitei qualquer 
tipo de discussão". Ao silêncio, 
Meire teria respondido com as 
seguintes palavras; "Você é 
cínica... Sua vida está 
destruída. E a minha também 
está. Se tu quiser (sic), pode 
me denunciar". Tão logo seja 
localizada, a comerciante terá 
de dar expbcaçôes ao delegado 
plantonista. 

Casal sofre ameaça 

Crime ocorreu no interior do Io DP, em regime de Plantão Central 

por Deivídi dos Santos 
Da Editoria de Polícia 

O fato de ainda não ter se 
conformado com a separação 
do ex-marido, Abdias Quirino 
Cruz, pode ser a causa que 
levou a doméstica Maria do 
Socorro Rodrigues da Silva a 
ameaçá-lo de morte, bem 
como a sua atual 
companheira, mesmo estando 
no interior da delegacia do l9 

DP, que sexta-feira funcionava 
em regime de Plantão 
Central. 

A denúncia foi levada ao 
conhecimento dos policiais, 
às 13h deste dia 23, pela 
própria Sebastiana Marinho 
Sousa, moradora na rua Rui 
Barbosa nç 1655 (Juçara). Ela 
contou que está sendo 
ameaçada de morte pela dona 
Maria do Socorro, tendo a 
mesma, minutos antes de ter 
oficializado a queixa, no 
interior da distrital, afirmado 
que vai eliminar sua vida. 

"Olha, o que aconteceu 

com Zé Pretinho, pode 
acontecer com vocês. A 
esposa matou ele, e nunca deu 
em nada", afirmou a acusada, 
conforme registro lavrado no 
livrão de ocorrências do 
Plantão Central. Essa 
declaração foi testemunhada 
pelas senhoras Maria do 
Perpétuo Socorro e Maria da 
Conceição, que são lotadas na 
Diretoria Regional de 
Segurança. ^ 

A queixosa atribui tal > 
comportamento de sua 
opositora, ao fato da mesma ^ 
ter ciúmes de seu ex-marido, o 
Abdias Quirino, hoje esposo ^ 
da comunicante. "A rixa dela 
em relação a mim e ao meu ^ 
esposo, é pelo fato dele ter se ^ 
separado dela, o que, aliás, 
aconteceu por infidelidade da 
meama", revelou Sebastiana 
Marinho. O caso será 
encaminhado para a 
autoridade competente, 
devendo a acusada ser ouvida 
em audiência no início desta 
semana. 

Roubo assusta 

por Socorro Carneiro 
Da Editoria de Polícia 

O número de crimes 
contra o patrimônio tem 
aumentado assustadoramente 
nos últimos dias. Pelo menos 
esse é o resultado de um 
prévio levantamento feito no 

livrão de ocorrência da 
Delegacia de Roubos e Furtos. 
A incidência também pode ser 
constatada em outros livros, 
como no do Plantão Central. 
Diariamente, vários são os 
casos de roubos denunciados, 
sem falar no volumoso número 
de arrombamentos e assaltos. 

  

O escrivão Pinheiro, diz que incidência de furto é estavei 

Repórter 190 - De segunda a sábado, 

das OThOO às 07h30 
Otair Moreira 
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