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OTempo, 

O Inst Naí-.dc Meteorologia uifonna 
que o tempo em Imix ralriz hoje st-rá 
tempo nublado a moderado eom 
pancadas de chuvas esparsas e 
visibilidade l)oa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

0 julgamento de Paulo Sérgio 
Santos, acusado do homicídio em que 
foi vítima Wildvagner Noleto Martins, 
ocorrido em setembro, na rua Ceará. 
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Fundador: 

O PMDB, apresentara CâmaraMunlcii)al 
unia lista de candidatos a 0 interventor estadual, 
vereador, com o objetivo de lldon Marques, confirma que 
conquistar a maioria da apoiará os candidatos de sua 
bancada parlamentar na sigla e demais partidos 

coligados, com o objetivo de 
conquistar a maioria 
parlamentar na Casa de 
Dorgival Pinheiro de Sousa. 
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ílá sessenta dias à frente da 
(entra! de Custódia de Presos ; 
dc Justiça (C CPJ), o delegado 
janay Sousa Alencar diz que o 
trabalho ali desenvolvido tem 

surtido o efeito desejado, importante, diz r€SPc]^ 
Conforme Janay Alencar, a discipUna dos presos. Pâfcor^ 
iluminação da CCPJ foi smipl^cottH) a cotado ^ 
i (>t a!mente recuperada, a es|)elhos nos coi redor s, j 
exemplo da higiene. Outro fator foram eliminados. Págtao m 

Prefeitura cumpre Código 

Muro na Rua Tamandaré é derrubado, pois infrigia Código de Postura do Município 

Secretaria de Obras começa piçarramento para permitir trânsito de pedestres e veículos 
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Muro não permitia a passagem de carros e foi derrubado Moradores fizeram Abaixo-assinado pata detrub&r o muro 

A Secretaria de Obras do 
Município desobstruiu a rua 
Tamandaré, por determinação 
do interventor Hdon Marques, 
derrubando o muro 
pertencente ao proprietário da 
Viação Npva Jerusalém, que 
estava atrapalhando o trânsito 
de carros e pedestres e feria o 
Código de Postura do 
Município. 

Uma comissão de 
moradores do local, enviou um 
abaixo-assinado à Prefeitura 
solicitando a desobstrução da 
rua. 

Notificado deste outubro do 
ano passado, o proprietário da 
Viação Nova Jerusalém deixou 
de cumprir a determinação da 
prefeitura, que o 
responsabilizava pela passagen 
precária de pedestres. 
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i E o número de países í 
;i que a American University i; 
I leva o ensino à distância. 

w 

jgg; 

O feto 1 
A American 

W o r 1 d 
University é 
u m a 
u niversidade 

aberta (ensino à distância). 
licenciada pelo Sistema 
Universitário Norte- 
Americano c credenciada 
pela World Association Of 
Universities And Colh^ges 
(Wauc). Atua em cinco 
continentes, empregando as 
mais modernas tecnologias 
aplicadas na educação. Os 
interessado poderão 
matricular-se em cursos de 
especialização, mestrado ou 
doutorado. 

João Vítor assume 

Sistema Tucanu's 

Administrador começa na segunda-feira 

A pessoa 

O administrador João Vítor 
é o mais novo contratado do 
Sistema Tucaiuds de 
Comunicação. Ele deixa o SBT 
e assume a direção geral da TV 
Capital, Rádio Capital, Jornal 
Capital e a produtoraT ucanu's 
Produções. 

Ele assume suas novas 
funções na próxima segunda- 
feira, 04 de março. 

Comi atente e respeitado na 
sociedade imperatrizense, 
João Vítor será o responsável 
pela administração do Sistema 
Tucanu's. 

Conor Farias, diretor- 

presidente do Sistema 
Tucanu's destaca a 
importância da mais nova 
contratação, "é uma pessoa de 
gabarito e que soma para todos 
nós". 

O diretor de Jornalismo do 
Sistema Tucamds, jornalista 
Frederico Luiz, disse que a 
presença de João Vítor no 
Sistema interativo do 
Imperatriz, mostra a 
preocupação em apresentar 
sempre o melhor para o 
telespectador, ouvinte, leitor e 
usuário das empresas. 

Os profissionais das quatro 

empresas do Sistema, tão logo 
souberam da nova contratação, 
deixaram transparecer a 
alegria em contar com João 
Vítor. 

Jaldene Nunes, Josafá 
Ramalho, Genuíno Cavalcanti 
e Mazinho Oliveira, disseram 
que a presença de Vítor 
"abrilhanta qualquer empresa 
de comunicação". 

No SBT de Imperatriz e na 
Rádio Difusora, Luciano Lobão 
assume o comando das 
empresas e seu irmão, Edinho 
Lobão, será o responsável pelo 
Sistema Difusora de São Luís. 

por CONOR FARIAS 

Conor Farias destaca a 
política regional e 

local. O jornalista comenta 
hoje, entre outras coisas, 
sobre a critica feita pelos 
bancários ao presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
e sobre a emancipação dos 

novos municípios. O 
articulista do Jornal Capital 
não esquece de mandar o seu 
Bom dia à governadora do 
Estado Roseana Sarney. 

Confira a coluna Côncavo 
& Convexo. 
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e x 
secretário 
de Educação do Estado e 
ex-reitor da Ünivesidade 
Fed*Tal do Maranhão é o 
representante oficial no 
c onvènio internacional 
com Universidades 
brasileiras, firmado pela 
American World 
University, que tem sede 
em lowa, Estados Unidos. 

TV, Rádio e 

jornal CapilaL 

Comissão inocenta Paulino 

Relatório conclusivo é divulgado 

A Comissão de Inquérito da 
Prefeitura Municipal de 
Imperatriz concluiu que o 
médico e ex-secretário de 
Saúde, André Paulino 
IVAlbuquerque não desviou 
dinheiro público do SUS, 
Sistema Único de Saúde. 

O relatório estava pronto 
desde novembro do ano 
passado, mas somente agora 
foi revelado a público. 

"O resultado não poderia 
ser diferente, ficou 
comprovada a minha 
probidade administrativa a 
frente de uma cargo do Poder 
Executivo", disse o médico. 
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Açailândia: Soraya 

Luíza comenta a sociedade 

açaílandense 

A Imprensa é Notícia 

Programação da TV 

o 

J Caderno 

Jornal Capital 

EV-. íãr/o de Saúde do Município, André Paulino 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 
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A falta de consideração 
que a Cemar tem para 
com o povo 
imperatrizense é grande, 
pois as quedas de energia 
voltaram a ser como 
antigamente e nenhuma 
explicação foi feita para a 
população. Moradores de 
vários bairros reclamam 
diariamente sobre as 
quedas e nada é feito para 
solucionar o problema. 
Aparelhos de eletro- 
domésticos ficam 
defeituosos e muitos 
deles até chegam a 
queimar. 0 povo mais 
carente da cidade fica a 
mercê de solucionamento 
da queda de energia. Fico 
me perguntando porque a 
gente quando atrasa um 
mês eles vem cortar a 
energia, e quando as 
quedas de energia 
danificam algum eletro- 
doméstico eles não 
tomam, a providência de 
arcar com as despesas. 

Geraldinho Cunha 
Bacuri 

Depois de 
reclamações feitas a 
Secretaria de Obras, as 
ruas do Parque São José 
estão sendo 
arruma d as.Fiquei 
maravilhado com as obras 
que estão sendo feitas. 
Agora estou vendo que a 
coisa vai para frente, 
muitas ruas já foram 
arrumadas. Vários 
motoristas nem sabem o 
que falar, pois nem se 
compara com que as que 
estavam antes. E sinal que 
st' a coisa continuar assim 
Imperatriz pode mudar e 
mudar para melhor. 
Agradeço também ao 
Jornal Capital que publica 
várias cartinhas 
mandadas pelo povo, 
estas cartinhas significam 
muito para a cidade, pois 
é a realidade do povo é 
escrita neste espaço. 

A mi Ida Neves 
Parque São José 

O Jornal Capital está de 
parabéns pelas belas 
matérias que são 
publicadas no diário. Várias 
pessoas comentam do belo 
estilo do jornal, e ficam 
admiradas pelas Ótimas 
matérias informativas. 

Rosimeire Santos 
Vila Nova 

¥ 

Qual é o grilo? 

Você diz que tem passado 
por situações difíceis. 

Em nossa vida atua uma 
rigorosa lei chamada "lei 
mental". Segundo essa lei, 
quando agradecemos a todas as 
coisas, pessoas e fatos, surgem 
mais motivos para agradecer; e 
quando nos queixamos 
constantemente, surgem 
infortúnios condizentes com as 
queixas. Essa lei atua de modo 
imparcial em todas as pessoas. 
A Seicho-No-Ie ensina que todo 
homem, sendo filho de Deus, é 
absolutamente perfeito, isento 
de doença, infelicidade e 
qualquer tipo de mal. O 
importante é pensarmos e 
dizermos somente coisas boas, 
alegres e gratificantes "para nos 

lembrarmos de Deus", como 
você própria diz. Você sofreu um 
acidente com o carro do seu 
irmão porque a "semente" 
desse infortúnio foi plantada no 
mundo mental num 
determinado momento do 
passado. Como essa "semente" 
se manifestou em formas e se 
desintegrou, já não existe. 
Portanto, de agora em diante, 
não se queixe nem abrigue 
descontentamento em sua 
mente. Agradeça pelo fato de o 
acidente não ter sido grave, 
apesar de o carro ler ficado 
danificado. Quanto à sua filha, 
ela acabou engravidado {xirque 
brincava com o sexo, sem saber 
da importância de valorizar a si 
própria, que é sagrada Vida de 

Deus. Há muito sofrimento 
neste mundo porque é muito 
grande o número de pessoas 
que não sabem que a relação de 
Deus com o ser humano é de 
Pai para filho. As pessoas se 
tornam infelizes por causa da 
sua sua própria atitude mental. 
Com sofrimento de gratidão, 
ore sempre: "Sou filha de Deus. 
De agora em diante tudo vai 
melhorar. Tudo que eu preciso 
já me foi dado. Muito obrigado". 
O importante é mentalizar 
fortemente. Você não deve ver 
coisas negativas, pensar nelas e 
questionar: "Mas por que 
acontece isso?". Oro do fundo 
do coração para que as bênçãos 
de Deus envolvam você. 
Reverências. 

"Estou muito confusa" 

Apesar de estar no 
momento passando jxir 

essas dificuldades, acredito que 
muitas coisas boas também 
acontecem na sua vida. Você 
conseguirá solucionar todos os 
seus problemas, praticando os 
ensinamentos com o pensamento 
de que através deste 
aprimoramento está se 
manifestando cada vez mais afilha 
de Deus que se aloja em seu 
interior. Faça a Meditação 
Shinsokan para transcender o 
fenômeno, e visualize a imagem 
verdadeira de seus pais que são 

originalmente harmoniosos e 
perfeitos. Agradeça sinceramente 
a eles, pelo fato de você estar viva 
hoje, de ter tido a oportunidade 
de nascer neste mundo. Com a 
prática diário do agradecimento a 
seus pais e da Meditação 
Shinsokan, você eliminará do 
subconsciente a idéia de que a vida 
conjugai :e uma desgraça, e com 
isso, sintonizará com a verdadeira 
metade de sua alma. Sobre o 
acidente de carro, se você não 
acredita não acontecerá, mas se 
apagar esse episódio de sua 
mente, participe da Cerimônia da 

Purificação da Mente, que se 
realiza na Academia de 
Treinamento Espiritual de Ibiúna 
ou nas associações locais. Quanto 
aos estudos, se você já fez 
engenharia elétrica jwir dois anos 
e meio, deve continuar. Nada 
impede que você mude, mais uma 
vez tomada a decisão deve seguir 
firmemente até o fim, sempre com 
o pensamento de que, para uma 
filha de Deus perfeita nada é 
imixissível. assim, seu caminho se 
abrirá, com certeza. Participe das 
Reuniões da Associação dos 
Jovens. 

Literatura e reflexão 

por Tasso Assunção 

Literatura é arte. Grosso 
modo, a arte de escrever. 

O ato de escrever pode ser, no 
entanto, atividade meramente 
técnica, ou se revestir de 
emotividade e o emprego de 
oscilações semânticas e 
sintáticas como recurso de 
enriquecimento da linguagem. 
Por isso, distingue-se entre a 
arte de escrever (sobre o que 
se vê) e "a arte de escrever com 
arte" (sobre/) que se sente). 

P^screver subentende o 
domínio da técnica de redigir, 
primariamente, e, em princípio, 
repertório de nível adequado. 
Define-se, em suma, a redação 
como o ato de descobrir e 
organizar idéias. Em se tratando 
de poesia, especialmente (em 
verso ou prosa), a disposição 
das palavras, frases, sons, 
ritmos, correlações e juízos 

deve se constituir de tal forma 
que se torne apta a "despertar 
uma emoção estética", o 
chamado "sentimento do belo" 
— encantamento ante algo que 
impressiona e atrai. 

A expressão literária 
encerra, além disso (como é 
natural, visto que Consiste na 
utilização notadamente 
denotativa do idioma), uma 
mensagem verbal que 
transcende a função meramente 
objetiva e proporciona a 
expressão de uma realidade 
latente, para transformar o 
mundo, ou pelo menos alguns 
momentos (que não deixarão de 
produzir seqüelas), na tentativa 
de alargar as fronteiras da 
percepção. É assim que pode 
tratar do amor, do significado da 
existência, da morte, da paixão, 
da alegria, da tristeza, enfim, de 
todos os assuntos que 
envolvem a vida humana. 

Diante disso, fica clara a 
necessidade de formação 
prática, para redigir; e cultural, 
para alcançar a universalidade 
(o conjunto de conhecimentos 
e idéias) indispensável ao 
posicionamento lúcido ante a 
vida e o mundo, e essencial ao 
impulso de superá-lo, matéria- 
prima básica assim do escritor 
ou poeta como do filósofo. 

Isso, não só como 
pressuposto do exercício da 
função de artista ou pensador, 
mas, também, como um fim, 
que é a compreensão do 
universo e suas múltiplas 
relações, lendo em vista o 
equilíbrio individual e social, e, 
por conseqüência, da própria 
arte, sem prejuízo das 
peculiaridades e circunstâncias 
que envolvem cada agente da 
cultura, sua conformação 
ideológica, sua condição social 
e seu estilo. 

'C oiniLtxtii^aiçáo 

Conor Farias José Filho Frederico Luiz 
Diretor Presidente Diretor de Jornalismo Diretor Comercial 
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TRIIUJjVA capital 

por JUCELINO PEREIRA 

Sonhar é de Graça 
Ildonista de primeira hora 

aposta no potencial do 
interventor. Avalia que o 
pcemedebista é o único dos 
prefeituráveis capaz de bater 
Fiquene na sucessão 
imixTatrizense. Nem Madeira, 
na sua opinião, tem cacife para 
superar o ex-governador nas 
urnas de 3 de outubro 
princiiialmente se for confirmada 
a não-candidatura do deputado 
Davi Alves Silva, já que o 
prefeiturável tucano não teria 
ampla penetração junto aos 
setores populares. 

Panelódromo 
Se realmente for confirmada 

sua saída (1< > cargo a 31 de março, 
<» interventor lem exatamente 
um mês para concluir uma das 
grandes obras de sua 
administração - a Praça da 
Panelada, ao lado do terminal 
rodoviário. O projeto já se arrasta 
há meses. 

Temperatura Máxima 
O vereador Francisco 

Chagão, articulador do 
movimento que resultou na 
formação de uma Comissão 
Esixxrial que investiga as contas 
do presidente da Câmara, 
inicicou o dia de ontem 
defendendo atese de criação de 
uma CPI para apurar suspeitas 
que ] x^sam contra a presidência 
do PodtT Ijegislativo. O vereador 
petista Valdinar Barros, que 
apóia a idéia da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, diz-se 
decej xáonado com a 1 x isturaque 
0 vereador Joel Costa vem 
assumindo no episódio. 
Segundo o mesmo, Costa faz 
defesa explícita de Salgado, 
como se tivesse algum 
envolvimento com seus atos. 

Sem Açodamento 
Integrantes da comissão, os 

vereadores Simplício Zuza, 
Walmir Izídio e Conceição 
Formiga garantem que em 15 
dias entregarão aos colegas um 
relatório completo do que estão 
verificando na contabilidade da 
Câmara O trio quer cercar-se de 
todos os cuidados necessários 
1 ara, por um lado, levantar toda a 
ven lade da administração e, por 
outro, não cometer eventuais 
injustiças na condenação de 
alguém. Não será surj>resa se o 
trabalho da c< >11 iissã(> imimser a 
Salgado o ressarcimento de 
I >rejuízos causad< )s aos ct ifres da 
Edilidade ou evoluir para um 

afastamento do atual dirigente. 
Na última hipótese, até uma 
proposta de cassação não 
poderia ser descartada, pelo 
menos como bandeira do gruix) 
antklavisista 

Capital Provisória 
Roseana Sarney jiarece estar 

levando a sério o Encontro da 
Bancada Parlamentar da 
Amazônia, que acontecerá ao 
final de março em Imperatriz. A 
governadora já decidiu que a 
cidade será sede do Governo tio 
Estado durante o conclave, que 
trará ao Município dezenas de 
dej xitados, senadores, ministros 
e outras autoridades. 

Solução Fácil 
Luis Carlos Noleto 

iq in x 'ixleíx > criticar < > lai 1 lanho 
do salário do vereador, jue 
segundo o mesmo não deveria 
ser maior que o do médico, do 
professor. Líder do PRP na 
Câmara, o ex-secretário de 
Saúde do Município poderia dar 
o exemplo, atirando a primeira 
ixxlra. Como nenhum vereador 
recebe vencimentos 
compulsoriamente, o 
parlamentar faria um enorme 
bem a sua carreira política, aos 
cofres municipais e à sociedade 
ao abrir mão dos (j mil reais ou 
promover sua doação a uma 
entidade filantrópica 

Palaciano 
Neste sábado o deputado 

Sebastião Madeira almoça com 
o presidente Fernando 
Henrique Cardoso. FHC 
receberá, no Palácio da 
Alvorada, Uxlos os integrantes 
da bancada federal do PSDB. 
Como só pensa "naquilo", em 
algum momentinho do 
banquete o representante de 
Imperatriz deve lembrar ao seu 
chefe que precisará muito de 
seu apoio para tornar-se 
prefeito. 

Perguntinha 
A Frente Ética teria votos 

suficientes para eleger 
vereador? 

Mudança Discreta 
Iklon arruma as gavetas mas, 

se dejxmder de seu esforço, o 
secretariado ijermanecerá. Para 
tanto o interventor articula a 
indicação de um sucessor que 
saia do bolso de seu colete, 
preferencialmente o advogado 
Agostinho Noleto, primeiro- 
aliado e titular da Educação. 
Dessa forma o projeto da 
candidatura prefeitural. 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS ■ 

hoje, dia 

01/03/96 

Hospital Sta 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

01/03/96 

Hospital Sta Jzabet 
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Roseana transfere sede do Governo 

Imperatriz será a capital maranhense, durante o Encontro Parlamentar da Amazônia 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, governadora! 
426 dias. Governadora, eu 

ainda não perdi a conta. Aliás, 
governadora Roseana Sarney, 
o povo ainda não perdeu a 
conta. Continuamos 
lembrando, inclusive, das trinta 
e três promessas que foram 
feitas durante sua cainjtanha a( > 
Governo do Maranhão à 
população de Imperatriz. Por 
aqui, a situação não é nada fácil. 
E por aí, governadora, tem sido 
fácD l iara Vossa Excelência. Só 
se for até agora, afinal, tomei 
conhecimento de que o Poder 
Executivo teria perdido o 
controle de todas as comissões 
técnicas na Assembléia 
legislativa. 

Madeira e Juarez 
O corredor de rua Juarez 

Barbosa é mesmo candidato a 
vereador. Ele apoia a 
candidatura do deputado 
federal Sebastião Madeira, na 
disputa da eleição majoritária, 
e afirma que vai lutar e torcer 
para que eleja o seu candidato 
à chefia do Poder Executivo 
Municipal. Se eleito, Juarez 
Barbosa diz que1 é quase certa 
a retransformaçào do 
Departamento de Desportos e 
Lazer do Município em 
Secretaria. Como era antes. O 
objetivo, conforme explica 
Juarez, é melhorar o meio 
desportivo imperatrizense, sob 
todos os aspectos. Não só o 
atletismo, mas também a 
outras categorias e 
modalidades. 

Interiorização 
A governadora Roseana 

Sarney disse que vai iniciar 
umanova fase cm seu governo. 
Ela pretende, agora, 
interiorizar as ações do Poder 
Executivo Estadual. Vai 
cumprir, com isso, uma 
promessa que fizera em 
cami tanha. I ovando o governo 

aos municípios, ela vai 
descentralizar as ações de 
governo da capital, São Luís, 
até as localidades mais 
distintas. 

Bancários 
O governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso 
continua sendo bastante 
criticado pelos bancários, 
principalmente aqueles mais 
ligados aos sindicatos, em 
função que vem fazendo, 
juntamente com a Diretoria da 
própria entidade, com o Banco 
do Brasil. Fernando Henrique 
quer transformar o banco num 
instrumento meramente 
comercial. Política neoliberal, 
dizem alguns. 

Contrariado 
Um vt reador apaixonado, 

cujo nome só não vamos citar 
para que este não seja 
promovido, afirmou que a 
imprensa local é analfabeta. 
Diz que há jornalistas que 
escrevem um texto sem o 
devido conhecimento do fato. 
No final deste mesmo texto 
(aqui vai o apelido dele), Pé-de- 
pato justificou que há inúmeros 
erros de português, a partir da 
grafia deste. Ora, 
vereadorzinho, quem você 
pensa que é pra atingir a 
imprensa local, digna e 
respaldada pela comunidade 
de bem de Imperatriz. Você, 
sim, é um analfabeto! Durma 
com essa... 

Emancipação 
E a emanciparão dos novos 

municípios maranhenses 
agora será mesmo efetivada. 
Pelo menos é o que pretende a 
Assembléia Legislativa do 
Estado, que, desde ontem, 
trabalha no sentido de aprovar 
propostas que obriguem a 
governadora a nomear os 
chamados interventores 
gratuitos. 

ATENÇAO! escoiar e turismo 

SÂO LUCAS 

NÃO PERCA A 
OPORTUNIDADE DE 
CONHECER 0 MELHOR 
TRANSPORTE ESCOLAR E 
TURÍSTICO DE IMPERATRIZ. 

TRABALHAMOS COM 
MICRO ÔNIBUS "TOPIC", AR CONDICIONADO, SOM 
AMBIENTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA, SERVIÇO DE 
BORDO (água e reuioerante) E MOTORISTA 
QUALIFICADO. 

4 CA PREOCUPAÇÃO É 0 CONFORTO, 
SEGüê U? E A TRANQÜILIDADE DO SEU FILHO E 
TODA SUA rAMÍLIA. 

ESPFRAMOS 0 SEU CONTATO PELO FONE: 721- 
7874 OU 977-1330, TRATAR COM JÚLIO CÉSAR. 
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por J. Morada 
Jornalista 

A governadora Roseana 
Sarney vai transferir a sede do 
Governo estadual para 
Imperatriz, no período da 
realização do IV Encontro da 
Bancada Parlamentar da 
Amazônia, marcado para 28 e 
29 de março. A informação 
partiu da própria governadora 
ao deputado Sebastião 
Madeira (PSDB-MA), durante 
reunião da bancada para 
definir a pauta do evento, 
realizada na noite da quarta- 
feira 28, na residência do 
deputado Elton Rohnelt (PSC- 
RR), em Brasília. Único 
dirigente estadual e única 
mulher presente aos debates, 
Roseana teve intensa 
participação na definição do 
temário do encontro. Ela 
sugeriu o Turismo como um 
dos lemas principais, pelo 
potencial de desenvolvimento 
desse setor — principalmente 
do ecoturismo — comum a 
todos os estados amazônicos. 
Sob a coordenação do 
deputado José Priante (PSDB- 
MA), foram definidos ainda os 

temas Reforma Tributária e 
Desenvolvimento Regional, 
incluindo-se neste último os 
subtemas: Privatização da Vale 
do Rio Doce e Ferrovia Norte- 
Sul e a participação da Região 
no Mercosul. 

0 IV Encontro Regional da 
Bancada Parlamentar da 
Amazônia Legal contará com 
as participações do secretário 
de Coordenação dos Assuntos 
da Amazônia Legal, José 
Seixas Lourenço, do 
presidente do Congresso 
Nacional, senador José Sarney 
(PMDB-AP), governadores 
dos estados amazônicos, 
secretários estaduais de 
Planejmento e Meio Ambiente, 
além da grande maioria dos 91 
deputados e 27 senadores que 
integram a bancada. O 
embaixador Castro Neves, 
diretor geral do Departamento 
das Américas do Ministério 
das Relações Exteriores, que 
falaria sobre o Mercosul, ainda 
não confirmou se participará 
do evento, ou enviará 
representante. Mas ele garante 
que o Governo FHC 
"reconhece o legítimo desejo" 
dos estados da Região, em 

participar do Mercosul. 
"Muito proveitosa". Foi 

como a governadora 
classificou a reunião preliminar 
da Bancada da Amazônia, 
destacando ser esta a primeira 
que participa como 
governadora. "Como 
parlamentar participei 
bastante e sei da importância 
dessa união na busca de 
soluções para os nossos 
problemas regionais", disse. 
Na sua opinião, a formação de 
bancadas específicas para 
encaminhamento de soluções, 
em bloco, é a forma correta de 
agir. "Para nós é muito 
importante essa união da 
bancada do Norte, para 
conseguirmos mais recursos e 
mais desenvolvimento para 
nossos estados". Ao deputado 
Sebastião Madeira, que 
coordena a comissão 
organizadora do encontro de 
Imperatriz, a governadora 
garantiu sua participação na 
abertura do evento, com uma 
explanação sobre as 
realizações e propostas do seu 
governo, no contexto dos 
problemas da Amazônia. 

O deputado Sarney Filho 

levantou a questão da 
necessidade de "objetividade e 
praticidade" da temática do 
Encontro, para que este não 
corra o risco de ser mais um a 
cair no vazio. Os deputados 
Nan Souza (PSL-MA) e 
Roberto Rocha (PSDB-MA) 
concordaram com o 
parlamentar do PFL d< 
Maranhão. 

Interiorização 
A governadora Roseana 

Sarney disse nas reuniões das 
bancadas maranhense e da 
Amazônia, em Brasília, que vai 
iniciar uma nova fase em seu 
governo; a da interiorização. 
Cumprindo uma promessa que 
fizera era campanha, ela quer 
levar o Governo aos 
municípios, como forma de 
ajudá-los, efetivamente, nas 
resoluções de seus problemas, 
descentralizando as ações de 
Governo da capital São Luís, 
até as localidades mais 
distintas. Conforme adiantara 
ao deputado Madeira, ela disse 
que essa nova fase vai começar 
em março, pela Região Sul, 
com Imperatriz e Balsas, 
seguindo-se a estes o 
Município de Codó. 

Novos Municípios 

Emenda é promulgada 

por Jaldene Nunes 
Da Diretoria de Redação 

Depois de votada e 
aprovada em dois turnos, a 
Assembléia Legislativa do 
Maranhão promulgou, na 
sessão ordinária da última 
qarta-feira, a emenda que 
modifica a redação do Artigo 
144 da Comstituição Estadual. 
A promulgação ainda não é 
suficiente para garantir a 
instalação dos 81 novos 
municípios maranhenses. 

A emenda, de autoria do 

deputado Manoel Ribeiro 
(PSD), foi aprovada depois de 
uma longa discussão em 
plenário. Foram 30 votos 
favoráveis. O único voto 
contrário foi do deputado Luís 
Vila Nova (PT). O próximo 
passo, agora, é garantir a 
imediata instalação dos novos 
municípios, através de uma 
lei complementar. 

Anteriormente, o texto do 
artigo 144 da Constituição 
Estadual diz que "a instalação 
do município dar-se-á com a 
posse do prefeito, vice- 

prefeito e vereadores 
eleitos". Com a mudança, "a 
instalação de novos 
municípios será processada 
na forma dos preceitos 
respectivos de lei 
complementar estadual". 

Interventor 
Tramita naquela Casa de 

Leis, desde o ano passado, 
um projeto de autoria dos 
deputados Hemérito Wcbam 
(PFL) e Carlos Alberto 
Milhomem (PFL). A 
proposição prevê a criação da 
figura do administrador para 

os novos municípios. O 
interventor, nesse caso, seria 
nomeado pela governadora 
Rosena Sarney. 

O parlamentar Aderson 
Lago (PPB) também 
apresentou uma proposta, 
pela qual os novos município? 
seriam instalados com 
posse de um administra 
nomeado pelo prefeito 
Município mãe, ou seja, 
que foi originária a sua sei 
após indicação aprovada pela 
maioria da respectiva Câmara 
Municipal. 

Desportista lança candidatura 

por Jaldene Nunes 

Por se tratar de um 
novato na política, Juarez 
Barbosa afirma que vem 
enfrentando algumas 
dificuldades na corrida pelo 
voto. Filiado ao PSB (Partido 
Socialista Brasileiro), o 
professor de educação de 
física e corredor de rua está 
em campanha. O objetivo é 
garantir assento no Palácio 
Dorgival Pinheiro de Sousa, 
sede do Poder Legislativo 
municipal. 

Juarez Barbosa, que 
afirma ter prestado uma 
extensa folha de serviços à 
comunidade local, conta, 
agora, com o apoio do 
diretor da Polícia Civil, 
Luciano Abreu. Para 
conseguir votos dos que 
ainda não conhecem o seu 
trabalho, o atleta tem 

permanecido horas diante 
da Diretoria Regional de 
Segurança Pública, onde 
auxilia o pessoal na obtenção 
de fichas para conseguir o 
documento de identificação 
— Registro Geral (Carteira 
de Identidade). 

Uma outra preocupação 
de Juarez Barbosa, é quanto 
a regularização do cidadão 
junto a Justiça Eleitoral. Nos 
Cartórios Eleitorais da 
cidade, muitos ex-alunos do 
corredor têm conseguido 
suas inscrições. Ele revela 
que a grande maioria é 
constituída por jovens entre 
16 e 18 anos. "Tanto é que 
já tirei, anotado mesmo, 
mais de oitocentos títulos". 
Otimista com a possível 
eleição de vereador, o 
desportista afirma que vai 
usar o cargo para ajudar o 
meio esportivo. 

apresenta proposta 

é 

por Jaldene Nunes 

"Se eu não ajudar o meio i 
esportivo de Imperatriz, i 
quem vai ajudar?" A i 
indagação foi Mapor juarez 1 
Barbosa, ao anunciar que v r 
mesmo disputar os votos na 

eleição proporcional de 3 de 
outubro do ano em curso. 

Ele justifica que, na 
Câmara, não há sequer un 
vereador ligado ao meio 
esportivo. "Então, estando lá, 
vou ler maiores condições". 
Ele afirma que também 
pretende ser o representante : 
de toda a comunidade local. ' 

Entre os prujetos que já i 
tem em mente, o corredor de 
rua revelou alguns: 
"Melhorar a pista do 
Complexo Esportivo Barjona 
Lobão e lutar pela 
retransformaçào do: 
Departamento de pespor iq e 
I azer em Secretaria". 

Segunda a Sexta - 07 hs 

TV - Capital - Canal 5 

Apresentação: José Filho 
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por JOSE FILHO 

Sensibilidade 
Há muitos anos o 

comentarista Joelmir Beting, 
quando ainda na TV 
Bandeirantes, afirmou que "o 
órgão mais sensível do ser 
humano é o bolso". Essa 
afirmativa é tão verdadeira, 
que até na Câmara Municipal 
de Imperatriz ela fez os seus 
efeitos. Foi só a suspeita de 
malversação do dinheiro 
público pelo presidente 
Antônio Salgado Filho nascer, 
que até seus companheiros de 
grupo quiseram uma 
explicação. 

Pagamento 
O maior motivo é o atraso 

no recolhimento de tributos 
federais, especialmente o 
Imposto de Renda. Se o 
dinheiro não for pago o "leão" 
acaba engolindo todo mundo. 
Na Câmara pode acontecer de 
tudo, menos mexer no bolso 
dos vereadores. 

Calor 
Em conseqüência da alta 

temperatura registrada em 
Imperatriz nos últimos dias, 
tem aumentado 
consideravelmente o número 
de crianças desidratadas. Está 
passando da hora do SUS 
iniciar uma campanha 
orientando as mães sobre o 
uso do soro caseiro. 

Discriminação 
a governadora Roseana 

Sarney continua 
discriminando Imperatriz. Ela 
tem conhecimento de todos 
os problemas da cidade nas 
áreas de competência do 
Estado, e mesmo assim 
continua fazendo de conta 
que Imperatriz não pertence 
ao Maranhão. 

Estrada 
Especuladores de plantão, 

afirmam que até o fifial do ano 
a Estrada do Arroz será 
asfaltada mais uma vez, isto é, 
novos recursos serão 
destinados a esse serviço; só 
que ninguén garante se ele 
será realmente executado. 

Poluição 
Não bastassem os 

inúmeros depósitos de lixo no 
centro e na periferia da 

cidade, responsáveis pela 
poluição ambiental, 
Imperatriz é obrigada a 
conviver com a poluição 
sonora de carros-volantes, 
que não respeitam as 
proximidades de escolas e 
hospitais. O pior, é que os 
prejudicados não têm a quem 
ou onde fazer uma 
reclamação. 

Ação 
Está sendo ajuizada em 

São Paulo, uma ação 
objetivando o 
reconhecimento de 
ilegitimidade de 
representação sindical do 
Sinesc- Sindicato Nacional de 
Empresas do Serviço no 
Comércio -, considerado 
como um sindicato fantasma. 

Outros 
Na mesma ação e para 

barrar o avanço dos 
sindicatos fantasmas, a 
própria Caixa Aconômica 
Federal, no Estado do 
Tocantins, já exiiediu circular 
às agencias, comunicando a 
recisão de convênios com o 
Sindifisco, Simpesp, 
Sinamipe e Sinesc. 

Denúncia 
De âcordó com denúncias 

de empresários locais, esses 
sindicatos fantasmas 
extorquem dinheiro também 
em Imperatriz, sob a capa de 
legitimidade. É uma 
oportunidade para a 
Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz, 
apurar as denúncias e 
requerer na Justiça as 
medidas cabíveis. 

Plantão 
Conforme expeculadores, 

o plantonista da interventoria 
em Imperatriz dos últimos 
dias, é o agropecuarista 
Divino Garcia Rosa, que 
estaria sendo indicado por 
um forte grupo político. 

Para meditação 
"Porque muitos 

enganadores têm saído pelo 
mundo afora, os quais não 
confessam Jesus Cristo vindo 
em carne: assim é o 
enganador e o anti-cristo". (Jo 
1-7) 

por Frederico Luli 

GASTROCLINICA 

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

•Dr. Milko Abrantes 

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

0 Interventor Ildon 
Marques determinou à 
Secretaria de Obras do 
Município que desobstruísse a 
ruaTamandaré. 

O muro pertencente ao 
proprietário da Viação Nova 
Jerusalém estava atrapalhando 
o trânsito de carros e 
pedestres e feria o Código de 
Postura do Município. 

Uma comissão de 
moradores do local, enviou um 
abaixo-assinado à Prefeitura 
solicitando a desobstrução da 
rua. 

Notificado deste outubro do 
ano passado, o proprietário da 
Viação Nova Jerusalém deixou 
de cumprir a determinação da 
prefeitura, que o 
responsabilizava pela passagen 
precária de pedestres. 

Para derrubar o muro e 
resguardar a segurança dos 

m 

Muro que atrapalhava trânsito mi rua Tamandaré foi destruído em cumprimento ao CPM 

trabalhadores da Secretaria de 
Obras, encarregados do 
serviço, o secretário de Obras 
do Município, Jairo de Oliveira, 
solicitou a presença da Polícia 
Militar para evitar possíveis 

confrontas com o infrator. 
O seci» fário lairo Oliveira 

confirma que hoj*. um trator 
executará o serviço de 
terraplenagem e piçarramento 
da rua que será liberada para 

pedestres e motoristas. 
O Código de Postura do 

Município não permite 
construção civil particular em 
terrenos públicos como ruas e 
praças. 

PMDB define candidaturas 

Partido credencia 45 nomes para a eleição proporcional 

mm. 
m 

José Filho, jornalista 

por Frederico Luiz 

O PMDB. Partido do 
Movimento Democrático 

Brasileiro, apresentará uma 
lista de candidatos a 
vereador, com o objetivo de 
conquistar a maioria da 
bancada parlamentar na 
Câmara Municipal. 

ü interventor estadual, 
Ildon Marques, confirma que 
apoiará os candidatos de sua 
sigla e demais partidos 
coligados, com o objetivo de 
conquistar a maioria 
parlamentar na Casa de 
Dorgival Pinheiro de Sousa. 

Cerca de 45 nomes estão 
credenciados pelo PMDB 
para disputar a eleição. 
Desses nomes, serão 
escolhidos 23 que vão 
compor a chapa proporcional 
do Partido. 

Dos 45 nomes, pejo 
menos dois poderão não ser 
candidatos.- Trata-se de 
Agostinho Noleto, virtual 
interventor de Imperatriz a 
partir de 01 de abril e Jairo 
de Oliveira que deverá apoiar 
seu irmão, Joéder Oliveira. 

Eis a lista de 
candidatáveis do PMDB: 

Raimundo Nonato 
Expressinho, Marilene 
Gomes Borges, Agostinho 
Noleto Soares, Isabel 
Marques da Silva, Antônio 
Leite Andrade, Maria das 
Graças Rocha Dantas, Joéder 
de Oliveira, José Antônio 
Lisboa Neto, Cleonir 
Ferreira, Israel Vieira de 
Paula, José Fernandes 
Dantas, Alair Chaves 
Miranda, João Ricardo Neto, 
Maria Deuselina F. Braga. 
Ativando Rocha Santos 
Júnior, Cláudio Roberto dos 
Santos Pereira, Carlos Brito, 
Chico Cavalcanti, Valderci 
Ferreira Filho (médico), 
Franklim Delano Marinho 
Rocha, Antônio Paulo 
Soares, José Coelho Batista, 
Bernardino Barbosa, 
Deusdete Santos, José Filho, 
João Matiolli, Adalberto 
Silva, Raimundo Carvalho 
Costa, Rui do Porão, José 

Ribamar S. Bayma (Caema,, 
Edeomedes Cordeiro Aguiar, 
Mary Fátima F. F. Pereira, 
Geovani Guerra, Noêmia 
Carvalho, André Paulino 
D'Albuquerque, Nerias 
Teixeira, Rubens Jardim, 
Marcos Rodrigues Sousa, 
Sílvio Augusto de Macêdo, 
Wagner B. Ramalho, José 
Gíeto Vasconcelos, Jairo de 
Oliveira Pinto Júnior, 
Welington Costa, João 
Marques da Silva, Sofia 
Oliveira Dias. 

O PMDB dispõe 
naturamente de outros 
nomes para compor a chapa 
proporcional. Mesmo 
porque, os candidatos a 
prefeito dos chamados nov 
municípios, poderão ser 
candidatos a vereador em 
Imperatriz, caso a 
Assembléia Legislativa não 
consiga regularizar a 
situação a tempo de 
promover as eleições ainda 
esse ano. 

André Paulino é inocentado 

Ex-Secretário de Saúde demonstra probidade 

por Frederico Luiz 

A Comissão de Inquérito da 
Prefeitura Municipal de 
Imperatriz concluiu que o 
médico André Paulino 
D'Albuquerque, ex-secretário 
municipal de Saúde, não 
desviou recursos do Tesouro, 
como foi publicado no jornal O 
Estado do Maranhão, de 07 de 
outubro de 1995. 

'' Presidida pela advogada 
Maria Helena de Oliveira 
Amorim, e composta de mais 
dois membros, Afonso Xavier 
de Carvalho Filgueira e Maria 
Vanda de Araújo Raposo, a 
Comissão de Inquérito ouviu, 

além do próprio André Paulino, 
os seguintes médicos: Itamar 
Guará, ex-presidente da 
Fundação Municipal de Saúde, 
Nilma Campeio Freitas 
DVMbuquerque e Luís Carlos 
Noleto, ex-secretário de Saúde 
do Município. 

No item 05 do relatório 
conclusivo, os membros da 
Comissão afirmam que "após 
análise do relatório da 
auditoria, dos depoimentos e 
defesa constante dos autos, 
esta Comissão ressalta que as 
despesas impugnadas se 
originaram pela ausência de 
repasse por parte do Tesouro 
Municipal, que seria contra- 

partida, para que fossem feitas 
possíveis despesas que o 
convênio SUS não permitia". 

Mais adiante, no item 07, a 
Comissão enfatiza em relação 
aos recursos do SUS 
administrados pelo então 
secretário de Saúde, André 
Paulino que eles "não foram 
desviados, portanto, a 
responsabilidade recai sobre o 
município, devido à falta de 
repasse pelo Tesouro 
Municipal, (contra-partida 
recurso próprio)". 

André Paulino explica que 
a Secretaria da Fazenda da 
Prefeitura Municipal não 
repassou, na sua gestão, para 

sua pasta, os recursos 
necessários pafa 
complementar o dinheiro do 
SUS, e então, não restou outra 
alternativa senão aplicar essa 
mesma verba, na saúde do 
imperatrizense. 

"Os médicos estavam sem 
receber salários e não havia 
dinheiro municipal para a 
saúde publica. A alternativa, foi 
aplicar o dinheiro do Governo 
Federal em obrigações do 
município", disse André 
Paulino. "A própria Comissão 
de Inquérito me inocentou 
demonstrando mini: 
probidade no ev te um 
cargo públ: cuLcíaiu. 
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por MESSIAS JÚNIOR 

Gogosão 

O locultor Dério - Rio é 
uma das vozes mais 
privilegiadas da Rádio 
imperatrisense, atualmente 
ele está na Difusora FM 
onde apresenta o programa 
Expresso 105, um 
programa jovem e com 
muito balanço, Dério já 
trabalhou também na 
Mirante AM, e na Agência 
Três onde foi o locutor 
oficial dos comerciais da 
empressa, você é bom 
"Negào"pode crer! 

Engrolado 

José Ribamar, O 
•"RibinhaTinegráfista da 
TV Difusora é sem dúvida 

alguma um grande 
profissional, sempre bem- 
humorado ele transmite 
alegria a todos que estão ao 
seu redor, é um bom amigo, 
mas infelizmente tem um 
grande defeito, não paga o 
que deve. 

Encontro 

algumas notícias do setor, 
tive a grata surpresa de 
encontrar-me com o amigo 
Wilton Alves o "Coquinho 
"ele que é indiscutivelmente 
um grande jornalista, e uma 
pessoa de uma cultura 
invejável, conversando com 
o "Coquinho"sempre se 
aprende muito. Um abraço, 
campeão! 

Faisca 
e Fumaça 

16'^ 
N * 

>*v/' 

Ontem a tarde ao passar 
pela delegacia de roubo e 
furtos no sentido de colher 

A dupla Zezinho e 
Findomar continua 
mostrando competência à 
frente da TV CRC. Além de 
grandes admiradores, são 
também pessoas 
excepicionais, eu mesmo 
contatei isso quando 
trabalhei por quatro meses 
na CRC. fazendo o programa 
Atrás das Cirandes. Parabéns 

pelo sucesso, vocês 
merecem! 

Mudança 

O apresentador e 
animador de auditoria Raul 
Gil lamentavelmente deixou a 
rede Record, onde por quatro 
anos comandou o programa 
que leva o seu nome, com o 
seu estilo inconfundível pelo 
sucesso de muita .gente 
famoso do cenário musical, 
brevemente Raul estréia o 
seu programa na rede 
Manchente. 

Competente 

O jornalista Daniel Sousa 
do jornal Folha da Cidade é 
mesmo profissional de mão 
cheia, ao lado do tambénf 
jornalista Josué Moura ele 
tem feito o melhor possível 
para fazer do jornal um 
grande noticioso. Quem 
sabe,sabe! 

Esquecido 

O companheiro Celin 
Galhães que durante algum 

tempo comandou o 
programa policial, Bandeira 
2, parece que foi esquecido 
pelas emissoras de televisão 
local, o moço quando estava 
no auge parecia ter o rei na 
barriga e implicava até com 
os colegas de trabalho, um 
verdadeiro terror, é, 
companheiro, a sua estrela 
apagou né? 

Bregueiro 

O cabo da polícia militar 
Ozano Silva que também é 
locutor da FM, está de volta 
à Rádio Nativa, ele 
comanda nas manhãs de 
sábado o programa 
"Paradão do Brega"que é 
dedicado especialmente a 
classe cornuda da cidade, 
quem tiver mal-gosto 
musical, é só ligar no 

Paradão. 

Divertido 
Assim é o programa do 

Corró que é mesma a 
melhor atração das 
manhãs de sábado na TV 
Capital, sempre com a 
boa musica regional 
cantada ao vivo, e a 
animação do cumpadre 
"Corró todo mundo 
assiste e se diverte. O 
programa tem ainda a 
participaçãoda dupla 
"Cuscuz de Fumo"e 
"Cabaré"ciue da um toque 
humorístico ao programa. 

A Repórter 

Ronilda Lucena além de 
ser uma loirinha super 
simpática agora também 
está conseguindo se 
destacar no- seu trabalho 
jornalistico, ela que 
trabalhou algum tempo na 
TV Nativa, também teve 
uma curta passagem pelo 
Rádio na TV. E agora está 
na Difusora fazendo boas 
matérias para o programa 
Emergência médica.  

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

{)():()()- O Despertar da Fe 
()7:()()- Repórter 190 
08:00 - Bom Dia Cidade 
08:30 - 0 Despertar da Fé 

Oocal) 
09:00 - Note e Anote 
12:00 - ü Rádio na TV 
13:00 - Falando de Deus 
13:03 - Cidade Agora 
14:30 - Cine Aventura 
15:30-Tarde Criança (com 

Mariane) 
18:00 - Oração das Seis 
18:05 - Cidade Alerta 
19:00- Imperatriz Notícias 
19:15 - Jornal da Record 
20:00- Imperatriz 24 Horas 
21:30- Paixões Perigosas 
22:00 - Arquivo X 
23:00-25a Hora 
01:00 - Palavra de Vida 

Seja mais um 

assinante Ho 

•' : {cnitfi 

e fique por 

dentro das 

notícias mais 

quentes da 

região 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

05:00 - Igreja da Graça 
06:30 - Diário Rural 
07:00 - Home Shopping Show 
07:30 - Local 
08:00 - Dia Dia 
10:00-Cozinha Maravilhosa 

da Ofélia 
10:30 - Meu Pé de Laranja 

Lima (novela) 
11:25 - Vamos Falar com 

Deus 
11:30 - Estação Criança 
12:00-Jaques Cousteau (Um 

Legado de Cor tez) 
12:45 - Anos Incríveis (O 

Custo de Vida) 
13:15- Local 
15:15- Cine Trash (O 

Armário do Diabo) 
17:00 - Supermarket 
17:30 - Programa Silvia 

Poppovic 
19:00- Meu Pé de 1 m anja 

Lima (novela) 
20:00 - Cavalo Amarelo 

(novela) 
20:50 - Local 
21:00 - Jornal Bandeirantes 
21:30 - Pré-Olímpico de 

Futebol (Brasil X 2" 
Grupo B) 

23:45 - Jornal da Noite 
00:15- Circulando 
00:20- Flash 

Assista o 

programa 

Imperatriz 

Notícias às 

18h00, pela TV 

Capital, Canal 5, 

Rede Record 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

07:15 
07:30 
08:00 
08:30 
09:00 

09:15 
10:30 

11:00 
12:00 
12:25 
12:30 
14:00 
14:30 
15:30 

16:00 
16:30 - 
17:30- 
18:15- 

19:00- 
19:30- 
19:55- 

20:15- 

20:30- 
20:35- 
21:45- 
22:45- 

00:45 - 

01:00- 
01:45- 
02:00 - 

02:30- 
03:30- 

- Home Shopping 
- Telemanhà 
- Patrine 
- Escola Bíblica da Fe 
- Cozinha do 

Lancelolti 
- Dudalegria 
- Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
- Grupo Imagem 
- Manchete Esportiva 
- Boletim Olímpico 
- Edição da Tarde 
- TV Alternativa 
- Os Médicos 
- Home Shopping 

Show 
- Winspector 
- Grupo Imagem 
- Sessão Animada 
- Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
-RX 
- Solbrain 
- Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
Manchete Esportiva 
2S edição 
Canal 100 
Jornal da Manchete 
Tocaia Grande 

Sexta Máxima- (Um 
Homem Atrás da 
Porta) 
Momento 
Fxonômico 
Dose Dupla 
Home Shopping 
Jornal da Manchete 
2a Edição 

Clip Gospel 
Espaço Renascer 

TV Mirante 

Canal 10 

Globo 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

05:58- Palavra Viva 
06:00 - Alvorada Sertaneja 
07:00 - Bandeira 2 
07:30 - Thompson Sem 

Sensura 
08:00 :,Bom Dia & Cia (com 

Eliane) 
10:00 - Programa Sérgio 

Malandro 

11:30 - Moreira Serra 
Especial 

12:00- Carossel das 
Américas 

12:45- Repórter Difusora 
13:35 - Cinema em Casa 

(Os Muppets 
Conquistam Nova 
York) 

15:25 - Kung-Fu, a Lenda 
Continua 

16:20 - TV Animal 
16:50- Passa ou Repassa 
17:20 - Programa Livre 
18:15-Aqui Agora 

18:55 - TJ Maranhão 
19:15-TJ Brasil 
20:00- Sangue do Meu 

Sangue 

22:30 - Sexta no Cinema 
(Prisão Para 
Crianças) 

00:00 - Jô Soares Onze e 
Meia 

01:45- Programa Joyce 
Pascowitch 

01:50-Perfil 

02:50 - Telesisan 

TV CNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV 

c 

Je/uhát 

A 

'OjpÇ&O' 

Jj 
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Açailândia/Social Imperatriz, 01 de março de 1996 

Seciedade em 

Expressão 

por SORAYA LUIZA 

É como classifico a recepção que o colunista social, Jonas Ribeiro, da vizinha 

cidade de Imperatriz vai oferecer às mulheres maravilhosas da imperosa. Pelos 

praparativos que antecedem o evento, pode-se afirmar que será um dos mais 
elegantes e chamosos do ano em toda a região. 

Já confirmaram presença, personalidades de realce de outros estados, entre 
elas: Maria Helena Fittipaldi (São Paulo), a colunista social do Jornal de Brasília 
e editora da revista Caras, Marlene Galiezi, Célia Câmara, presidente da Fundação 
Jaime Câmara (Brasília), Nelito Mesquita, colunista social emTeresina-PI e outros 
que divulgaremos oportunamente. Alvo que fui de um cavalheiresco convite, para 
receber o título de Mulher Talento/96, em grande momento social, que se realizará 
no próximo dia 09, no salão do Shopping Imperatriz, que será totalmente decorado 

com maior requinte e bom gosto. 

HiMbi <4 £xfM44áe>y% íí 

Rosiane Vicentini. 

Natual de Linhares (ES), de onde saiu com apenas 12 anos de idade, em 
companhia de seus pais, para firmar residência em Açailândia. Em 1993, 

desabrochando para a vida, a jovem menina participa de uma seleção no mundo 
do jornalismo, com cerca de cem estagiários e arranca o primeiríssimo lugar, 

época em que integrou-se ao núcleo de reportagem da TV Cidade, afiliada da 
Rede Bandeirantes. Aos 15 anos, foi ocupar o cargo de apresentadora do telejornal 
Jornal da Cidade. O grande talento recebe convite para apresentar o Jornal do 

Maranhão, da TV Mirante em Imperatriz. Após um ano, a grande revelação da 
TV Cidade, retorna à Cidade do Ferro, a convite da TV Difusora, onde permanece 

como apresentadora do TJ, dirigindo o jornalismo da emissora. Motivo de 
orgulho na comunicação. 

É o que podemos afirmar da noite Mulher de Expressão/96, em que marcará 
a grande noite em homenagem ao Dia Internacional da Mulher (dia 08 de março), 
às 22hs, ocasião em que elegantes damas receberão o título de honra, assinado 

por esta colunista e a Rádio Clube FM. Personalidades na mais hit society de 
outros estados, prestigiarão o bonito evento. De já podemos afirmar que o meu 

amigo Jonas Ribeiro marcará presença, acompanhado de vários colunáveis. Outro 
colunável que já confirmou presença, foi Nelito Mesquita, grande figura humana 

deTeresina-PI. 

Helô Souza Lima 

Em 1989, a Cidade do Ferro, com um pique invejável de desenvolvimento, 
recebe a implantação de sua primeira ótica, a Óticas Maia, do grupo empresarial 
Estácio Maia & Filhos. Mas Açailândia neste dia não recebia somente a grande 
empresa, tão bem sucedida e conceituada no País, Açailândia ganhava também 
uma verdadeira jóia: a amiga Helô Souza Lima, uma das responsáveis pela 
fundação da Óticas Maia, na Cidade do Ferro. Nestes nove anos de existência, 
tendo à frente esta dinâmica e simpática senhora, a qual faz jus ao grande sucesso 
desse empreendimento. 

m 

m 

m 

Helô Souza Lima (Óticas Maia), que será homegada como Mulher de Expressão/96 e 
•rar ceio Rodrigues, em recente evento na Cidade do Ferro 

w: 

iiii 

I 

Roseane Vicentini, que também será homenageado como Mulher de Expressão/96 

HiM&l At % líí 

Adriana Helena Galletti 

Eis que surge a brilhante idéia, a qual tornou-se realidade em 1989, uma jovem 

empresária preenche uma lacuna cultural, dando aos açailandenses uma 
oportunidade de lazer. E foi assim que a boa visão de Adriana, lançou o 
empreendimento de locação de vídeos - nacionais e extrangeiros - Sampa Vídeo. 
Hoje totalmente informatizado, é considerada uma das maiores e melhores 
locadoras de vídeo do Estado. 

QwíktiAkAáAc 

Uma nova pesquisa feita na Holanda, sugere que exercícios mais dinâmicos 

podem avaliar as dores de artrites. E, por isso, não é preciso tornar-se um ginasta. 
Foi constatado que 25 pessoas com artrite reumatóide, que gastaram alguns 
minutos andando de bicicleta ou a pé, três vezes por semana, tiveram uma 
melhora a mais na mobilidade das juntas, na força muscular e no condicionamento 
físico, do que outros 25 que apenas fizeram exercícios isométricos (de sistemática 

contração muscular). A pesquisa foi apresentada na última conferência, em 
outubro do ano passado, no Colégio América de Reumatologia. 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial f^ldino 

Açailândia - Maranhão 

O AIV ACT 

oAmc 

Serviço de Assistência 

Médica Fmpresarial 

Planos de saúde para empresas, 

Ir famílias e individuais. ^ 

' Saúde é produto de primeiríssimav 

necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1 750 (Gessila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia - Maranhão 
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Imperatriz, (MA), 01 de março de 1990. Encarte especial de Jornal Capital. 
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Mera 

classificação 

geral da 

Copa 

Júnior 

Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Socorro 
Carneiro 

A responsável pela 
Editoração Eletrônica do 
Jornal Capital, Socorro 
Carneiro, receberá prêmio no 
próximo dia 08/03, como 
Mulher de Expressão/96. O 
prêmio será entregue .sexta- 
feira na Zoom Danceteria, em 
Açailândia. O Seu Líder 
Diário, mostra porque é o 
melhor de Imperatriz. E o 
maior também, com três 
cadernds. Valeu Socorro e 
sucesso em 1996. 

Tiririca 
da 

Em Imperatriz, Não tem 
prá ninguém, o sucesso do 
momento é o cantor Tiririca. 
A Florentina de Jesus, aquela 
que seduz, está direto nas 
rádios, inclusive nas FMs, em 
horário nobre. Depois do 
Mamonas Assassinas, tudo 
vale. Haja vanguardeiros. 
Aliás, classificar esse tipo de 
música de vanguarda, é no 
mínimo uma atitude de 
contra-cultura. E muito cult, 
esse gosto, que ninguém 
discute. 

Edison 
Lobão 

Quem será o csMidato do 
■ Ediso" Lobão a 

pi' Vc; ) ■ mperatriz? José 
fk Ris ú: >i Fiquene ou o 
Coronel Guilherme Ventura? 

Ou os dois? 
Joéder 
Oliveira 

Impagável a definição de 
juventude para o candidato do 
PMDB Jovem a vereador, 
Joéder Oliveira. De acordo 
com o peemedebista, Jovem é 
qualquer pessoa de 0 a 150 
anos que tenha vontade de 
mudar seu próprio destino. 
Participando do programa 
Imperatriz 24 Horas, 
veiculado na TV Capital, Canal 
5, às 19:15 hs, apresentado por 
Conor Farias, Joéder destacou 
sua luta em defesa das 
eleições diretas para 
presidente da República. "Sou 
do velho MDB e carrego o 
espírito democrata comigo", 
disse Joéder. 

André 
Paulino 

O primeiro suplente de 
vereador e peemedebista, 
André Paulino D'Albuquerque 
usa do bom humor para 
definir situações políticas. 
Nesse aspecto, Paulino 
assemelha-se a Esperidião 
Amim e sempre tem uma 
pérola para dizer. Bom humor 
na política não faz e ao 
contrário, ajuda a construir 
uma boa imagem perante o 
eleitorado. 

Lago e 
Dutra 

A Frente Ética está com 
tudo em São Luís. A chapa, 
Jackson Lago, prefeito, pelo 
PDT e Domingos Dutra, vice, 
do PT, disparam na preferência 
do eleitorado. A prefeita de São 
Luís, Conceição Andrade, está 
pagando pelos erros 
cometidos durante sua 
administração. íntegra, mas 
pouco polida, Conceição 
conseguiu afundar o PSB na 
capital. Em São Luís, como de 

sempre, o Governo do Estado 
e o clã dos Sarney, perde feio 
a eleição. O negócio é saber, 
que facção da oposição ganha 
o pleito. 

Palácio 
Branco 

Está certo. Nos Estados 
Unidos tem a Casa Branca. Na 
Argentina, a sede do governo 
é a Casa Rosada. No Estado, o 
Palácio Henrique De La 
Rocque é a sede da chefia de 
governo. Em São Luís, um 
françês, La Ravardière, 
empresta seu nome ao 
governo municipal. Em 
Imperatriz, a sede de governo 
é o chamado Palácio Branco. 
Nome insosso para quem é 
acostumado com os nomes. 
Até porque o palácio não é tão 
branco como se deva imaginar. 
Que tal Palácio da Revolução 
de Janeiro? Ou Palácio da 
Revolução. Seria um brinde ao 
povo que constrói sua própria 
história, mas que não leva a 
fama. 

Feitiço contra 
o feiticeiro 

E mesmo uma ironia. Os 
amigos do candidato do PFL, 
o ex-governador José de 
Ribamar Fiquene, torciam para 
que as chuvas fossem mais 
fortes e prejudicassem a 
periferia da cidade. Tudo isso 
para jogar água fria na 
candiatura do interventor 
estadual, Ildon Marques, a 
prefeito de Imperatriz. Com as 
fortes chuvas, a menina dos 
olhos de Fiquene, construída 
por ele próprio, a Avenida 
Beira-Rio, literalmente se 
desmanchou. A criatura contra 
o criador. Como na Mocidade 
Independente de Padre Miguel. 

Amazônia 
Legal 

Nos dias 28 e 29 de março 
deste ano, Imperatriz será a 
capital da Amazônia Legal. 
Parlamentares dos nove 
estados estarão discutindo 
temas polêmicos, como o 
projeto Sivam, a 
biodiversidade da floresta e o 
desenvolvimento auto- 
sustentado. Um dos 
coordenadores do Encontro 
dos parlamentares é o 
deputado federal e candidato a 
prefeito pelo PSDB, Sebastião 
Madeira. Imperatriz, que bom, 
na mídia nacional, sem crimes 
nem violência. Até que enfim. 

Ondas Curtas 

O Verdão está arrasando. O Palmeiras deu uma paulada no Sergipe, em Aracaju. 8x0. 

A minha Portuguesa, no paulistão, adora morrer na beira do Tietê. 

FHC já está no Exterior? 

Onde está a governadora? Sumiu no pó da China? 

O Jornal Capital gratifica quem souber o paradeiro da governadora. Ligue 723-2034. 

É o furo de reportagem do ano. Uma notícia sobre Roseana Sarney. 
(í 

Nem Luís Brasília sabe a localização de sua grande amiga, a^overnadora. 

Agostinho Noleto, um interventor com o rosto da cidade. 

Jomar Fernandes é o candidato "Ético" em Imperatriz. E o vice? 
f- 

Virgem que riqueza, a minha voz está bem melhor. 

A Banda Ética vai de Ildon, Madeira, Ventura e Jomar. E a outra? Banda. 

A dança dos vices nem começou e muita gente já dançou. 

O babalorixá, Pai Anderson Bruno estará em Marabá no próximo dia 04 de março. 

As águas de março estão chegando. 

É pau. É pedra. É Agostinho Noleto, 

Tom Jobim ganhou um Grammy. Mesmo no andar de cima, continua dando o tom. 

Cafeteira vai de Juarez Medeiros. João Castelo quer Jackson Lago. 

Valeu Zezé Marconcine. Recebi e adorei. Aproveitarei o material a conta-gotas. 
Comprove. 

I | O ministro José Serra conheceu uma vaca aos 50 anos de idade. O boi, só com 100 
anos. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregadores. 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à dispo 'cão dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. ^ 

TCI- BR- 010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA^Fone: 723-3444 

Estou com uma 

ressaca daquelas 

■ f m im. 
\ 
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ro viver como os lírios do campo 

k\, a / 

m 

V 

por Masaharu Taniguchi 
Fundadorda Seicho-no-ie 

Quero viver como os lírios 
do campo. 

Eles "não trabalham nem 
fiam", 

Não têm ambição da glória. 
Humildes e serenos são os 

lírios do campo. 

Onde há ambição, 
Não haverá paz e harmonia, 
Ainda que seja a ambição de 

estabelecer a paz no mundo. 
Pensar que se pode obter a 

paz através da ambição 
E uma tolice tão grande 

como "tentar pegar peixes no 
mato". 

Já tive uma grande ambição 
De tornar-me um pregador 

da salvação do mundo. 
Para tal, eu precisava ter o 

meu ríome amplamente 
divulgado. 

E isso envolve uma série de 
auto-promoçãb, táticas, 
expedientes e extratagemas. 

Pesafoso, noto que até 
mesmo o pregador da seita que 
exalta a "vida de contrição", 

A quem estimo e respeito, 
Parece estar sendo 

contaminado pela ambição, 
Apesar de pregar o 

arrependimento e a 
.humildade. 

Pois não é que o seu 
editorial. 

Na primeira página da 
re vis t a publ i c a d a pe 1 a 
aludida seita,são meras 
palavras, de auto- 

| promoção? 
i ' 

Aq u e1e que é 
j verdadeiramente humilde, 

Vive o "Caminho" sem 
| fazer alardes. 

Os lírios do campo não 
pregam o "Caminho" com 
atitudes altanejras. 

Eles vivem o - Caminho", 
simplesmente. 

O "Caminho" está ao 
alcance de todos. 

Os lírios do campo vivem 
tranqüilos na planície onde 
nasceram, 

Absorvem os nutrientes a 
eles destinados, 

Dão belas e singelas flores 
na medida que lhes for 
permitido, 

E fenecem silenciosamente 
quando chega sua hora. 

Os lírios do campo não 
pensam em fugir do seu lugar, 

Nem em absorver outros 
nutrientes além daqueles que 
lhes são destinados. 

Fazem dcsabrochar suas 
flores, na cor e no formato que 
lhes foram atribuídos^ 

E não pensam em rebelar- 
se contra sua própria natureza. 

Isso é viver o "Caminho". 

Os lírios do campo não têm 
a ambição de salvar o mundo. 

Eles simplesmente vivem o 
"Caminho". 

Se alguém lhes perguntar o 
"Caminho", 

f Eles nada dirão, pois a 
resposta está no seu próprio 
"viver". 

Confesso, envergonhado, 
que já tive a grande ambição 

De tornar-me rico e 
poderodo 

E promover grandes obras 
assistenciais 

Para salvar os pobres do 
mundo inteiro. 

Queria obter, antes de mais 
nada, muito dinheiro. 

Passava noites em claro, 
Pensando num meio de 

obter dinheiro, 
Imaginando a vida 

miserável dos pobres 
E a vida luxuosa dos ricos. 

A comiseração para com os 
pobres 

E a revolta contra os ricos - 

Pode-se interpretar a 
primeira como "amor" e a 
segunda como "ódio". 

Todavia, ambas são 
humanas paixões, 

Não há paz verdadeira. 
Como pode alguém 

estabelecer a paz no mundo, 
Se não consegue alcançar 

sua própria paz? 
- Eis a razão pela qual 

muitas das revoluções sociais 
não atingiram seus objetivos. 

Mas vejo, agora, o 
verdadeiro caminho para a paz. 

Os lírios do campo não 
pretendem angariar fundos em 
prol da salvação dos pobres. 

Experimente apelar à eles: 
"Irmãos, estou faminto; 

salvem-me!" 
Certamente eles se 

limitarão a lhe oferecer seus 
próprios bulbos, dizendo: 

"Irmão, queira aceitar isto. 
E tudo o que tenho". 

Isto é o verdadeiro 
"Caminho". 

E a verdade da paz. 

Os lírios do campo não 
pregam o "Caminho", 

Nem têm a pretensão de 
distribuir dinheiro para os 
pobres. 

Eles se contentam em viver 
no lugar que lhes foi destinado, 

Absorvendo os nutrientes 
que lhes são oferecidos. 

Vivem segundo os 
desígnios de Deus, 

Sem recorrer a mentiras, 
estratégias e artimanhas, 

Não tem a pretensão de 
empenhar-se na revolução 
social, 

Nem de tornar-se um 
pregador dá salvação do 
mundo, 

E vivem uma vida simples e 
comum. 

Seti próprio vivér já é uma 
grande pregação. 

Este é o verdadeiro 
"Caminho", 

O caminho a ser trilhado 
por pessoas simples e comuns. 

E o caminho quê qualquer 
um pode seguir agora mesmo, 
bastando ele querer. „ 

O verdadeiro caminho deve 
ser acessível a qualquer um. 

O viver singelo dos lírios do 
campo - 

Nele está o verdadeiro 
caminho a ser trilhado por nós. 

Quero trilhar este caminho, 
a partir de agora, 

Pórém, eis que minha 
esposa me indaga: 

"Não achas, porém, que no 
palco deste mundo são 
necessários diversos tipos de 
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personagens? 
Se todos se tornarem lírios 

do campo, 
Que será deste mundo? 
Não é verdade que o 

progresso do mundo foi 
promovido por pessoas que 

Não se contentavam em ser 
lírios do campo?". 

Eu respondo: 
"Falas em progresso? 
Pois estás iludida... 
Quando o mundo progrediu 
Com as ambições humanas? 

"Impotentes arranha-céus, 
Isso é progresso? 
Belas roupas da moda, 
Isso é progresso? 
Grande número. de 

cientistas, 
Isso é progresso? 
Admitindo-se que tudo isso 

seja progresso, 
Quanto benefício espiritual 

ele trouxe à humanidade? 
Quanto conseguiu reduzir 

os sofrimentos da 
humanidade? 

"Quanto maior o 
progresso material, mais e 
mais aumentam as aflições da 
humanidade. 

Já pensaste no porquê 

disso? 
Digo-to, pois: é porque o 

progresso de que falas baseia- 
se nas ambições humanas, 

É preciso deixar as 
ambições. 

Só assim se alcança o 
verdadeiro progresso - o 
progresso da alma em vez 
do progresso aparente. 

"Disse que quero viver 
como os lírios do campo, 

Mas não disse que todos 
devem viver como os lírios do 
campo, 

O que quis dizer é que 
cada um seja autênticq, seja 
como ele é. p" Si 

E através disso que: se 
alcançam a paz e a 
tranqüilidade." 

Os lírios do campo não 
têm a pretensão de fazer 
dcsabrochar rosas em seus 
ramos; 

Eles produzem flores que 
lhes cabe produzir. 

Não distorcem a Natureza. 

Os lírios do campo não 
têm a pretensão de 
transformar seus bulbos em 
batatas; 

Eles simplesmente 

produzem bulbos que lhes 
cabe produzir. 

Não distorcem a Natureza. 

Falei dos lírios do campo. 
Mas tudo que disse aplica- 

se também a outras plantas e 
outros seres. 

É natural que na roseira 
desabrocbèm rosas. 

Quando a roseira vive 
plenamente sua vida, assim 
como os lírios do campo 
vivem sua vida, 

Em seus. ramos 
desabrocham naturalmente 
belas rosas. 

Militantes da revolução 
social 

E pregadores da salvação 
da humanidade, 

Se vocês são simples e sem 
ambição, 

Como os lírios ou as 
roseiras que florescem 
naturalmente. 

E conseguem realizar com 
êxito a revolução ou a obra de 
salvação com naturalidade e 
humanidade, 

Então vocês estarão 
vivendo a vida de que falei; 

A vida simples, pura e 
autêntica, 

Como a dos lírios do campo. 
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B ancos querem nova regrs 

O sistema bancário brasileiro está negociando com o governo Os 

termos de uma regulamentação para padronizar um contrato específico 

oi 
i>n 

□ Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Queda forte 
A Bovespa abriu com uma 

queda forte, puxada por 
Telebrás (-3,32%), Petrobrás (- 
4,34%) e Vale (-3,32%). No balcão 
do mercado internacional, ADR 
de Telebrás abriu a US$ 53,SOO 
com US$ 53,750 contra ÜS$ 54 
do fechamento de: ontem. "O 
cenário já foi melhor para o 
mercado", avaliou um analista. 
O mercado de câmbio registrou 
ontem um saldo posftivo de l l!SÍ> 
105, 704 mi. puxado por forte 
desempenho dos contratos de 
exportações. 

Sesi/Senai 
A revista semanal da Fiesp 

traz reportagem de capa 
("Quem sabe faz") em defesa do 

lideranças da indústria, a 
proposta do gover no de mexer 
nas contribuições que 
sustentam as organizações 
empresariais acaba inibindo a 
atuação política dessas 
entidades, a colocar a 
sobrevivência da 
representação como 
prioridade. 

Cálculo da TR 
A manutenção do redutor 

daTR em 1,!!% volta a provocar 
desconforto entre os 
especialistas do mercado 
financeiro. 

Havia uma expectativa de 
que o CMN poderia alterar o 
cálculo, o que não se 
confirmou anteontem. 

A ra^ào ^para essç 
Sçsi e do Senai. reforçando sentimento é (pbaixo retorne 
estratégia iniciada envjaneiro ; da poupança. Segundo ó 
com umaedição.espixáal,sobre" diretor de um grande banco, 
as entiÜàdbáMàltrda^ 
contribuiçõescomimlsoriasdafuturo de tàxa de juros 
indústria. \ pegi^ád^Mriâ.BM^Cjpelo 

Trata-se cie uma relação à fechamento der anteontem, 
possibilidade de esses recursos indicam que a TR. base ale 
serem cortados, no contexto da remuneração da poupança, 
redução dos encargos Sõciaií' ' '■'fiéaráhiuilc) baixa até junho, 
estudada pelo governo ' A TR dê níarço deverá se 

grande beneficiária dos poupança; 0,53% (Mn maio 
recursos do Sesi e Senai. (Iv04%)}: e 0,56% énV junho 

Ixdasladc-s. ' |)c-rdendo'de longé a corrida 
A Fiesp árgumeritaque, em' cieis ihvê^ifnéhiõs àcVloilgõ do 

última análise, é a grande primeiro semestre, 
responsável pela geração de.. N gmndo um profissional 
receitas extras do Sc-si e do do mercado financeiro, é 
Senai. ^ p. preaadjhévcT ümkclistância' 

As •' contribuicram entre (> rendimento cia 
compulsórias das empresas poupança eps-cmtros ativos 
definidas em 1,5% sobre a folha oferecidos pcTós bancos, 
ciej)agamento no caso do Senai Nlas inio se pode imâginar 
c-de 1% (ale500empregados) e uma perda taó grande de 

' ^ (acima cie 500 rentabilidade da cadernela. 

porNilton Horita 
Da Agência Estado 

O sistema bancário 
brasileiro está negociando com 
o governo os termos de uma 
regulamentação para 
padronizar um contrato 
específico de renegociação das 
dívidas em regime de 
inadimplência. 

A proposta inicial formulada 
pelos representantes dos 
bancos prevê melhores 
condições de negociação do 
ponto de vista dos devedores, 
que respondem hoje por cerca 
de 5% do total da carteira de 
crédito dos bancos, e incluem 
a possibilidade de 
reescalonamento da dívida 
para um prazo de 36 meses de 
pagamento. 

Hoje, o Banco Central 
permite operações de crédito 
de no máximo seis meses, üm 
dos pontos polêmicos da 
proposta cíos bancos é a 
possibilidade de utilização dos 
cerca de R$ .35 bilhões em 
depósitos compulsórios 
recolhidos pelo sistema 
financeiro junto ao Banco 
Central para fundeara rolagem 
de créditos vencidos. • 

E|tie montant e;sé soriiaria à 
abertura de linhas que seriam 
óbtidás i)élá estruturação dé 
emissões de bônus junto aos 
mercados internacionais. 

A combinação dessas duas 
s sn9Wi?** i0Tecu(sos: 

- '(éónípu 1 s^iTó'0 é - b ônus 
internacionais) permitiria 

Juros cobrados a pessoas físicas 

Taxa de juro j 

Carteira de 

cobrança 

12 
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Em pontos percentuais 

formar um fundo 
suficientemente forte para 
alavancar as operações de 
refínanciamértto a juros bem 
menores do que os praticados 
no mercado monetário, além 
de permitir o alongamento dos 
prazos das operações. 

É também recomendada 
pelos bancos a retirada do IOF 
cobrado sobre Operações de 
empréstimo bancário. 

Esta medida implicaria 

numa redução importante 
sobre o custo da rolagem, poté 
o tributo implica em uma taxa 
de 12% apenas no caso das 
pessoas físicas. 

O IOF, lembram 
representantes do sistema, já 
foi pago pelos tomadores de 
recursos no momento da 
primeira operação de crédito. 

Os bancos estão agindo 
discretamente pois temem que 
as renegociações eni 

adiamento sejam prejudicadas 
pela informação de que existe 
possibilidade do surgimento 
de um programa de 
refinanciamento das 
inadimplências. 

Porém, existe a 
compreensão de que o 
lançamento de um pacote 
como este traria regras claras 
que evitassem movimentos 
oportunistas por parte dos 
devedores. 

5' ! Capital foi responsável por um 

ingresso líquido de US$ 1,8 bilhões nas bolsas brasileiras 

COBK rçspgçliyamenle, das receitas 
desgàs entidades em 94. 
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por Rodrigo Mesquita 
Da Agência Estado 

: () capilkFestfangeirt) vem 
sênch) o stislentáculo das 
bolsas brasilêií-ás,' enquãnto os 
ihvêsíidórêíí fifstrtucionais 
th) mé sfi c os j os ffu n d os de 
[ierisád, pri^ferifám ápostar na 
queda das colações. 

Segundo levantamento 
réalizado peío N orchem, banco 

de investimento filiado ao 
Chemical Bank, o capital 
estrangeiro foi responsável por 
um ingresso líquido dèUS$ 1,8 
bilhões nas bolsas brasileifãs, 
enquanto os fundos de pensão 
venderam IJS$ 1 bilhão em 
papéis à vista no período entre 
junho do ano passado e 16 de 
fevereiro. 

O mesmo trabalho do 
Norchem revelou, porém, que 

o fôlego de venda dos 
investidores institucionais 
brasileiros está perdendo força 
diante do processo de fluxo 
positivo por parte dos 
estrangeiros nas bolsas. 

Para se ter uma idéia, os 
primeiros doze pregões de 
fevereiro reveleram ingresso 
líquido de l]S$ 317 milhões, 
contra uma venda de US$ 196 
milhões por parte dos fundos 
de pensão. 

Em janeiro, as vendas 
líquidas dos fundos de pensão 
chegaram a US$ 305 milhões 
e as compras dos estrangeiros 
atingiram US$ 686 milhões. 

Instituições financeiras 
"Um fluxo dessa magnitude 

não se esgota assim, de uma 
vez. por causa da volatilidade 
do juro americano", afirma o 
diretor de research do 
Norchem, Wayne Perkins. 

"Na verdade, se a questão 
central das bolsas brasileiras é 
fluxo, temos de admitir que os 
domésticos estão chegando ao 
Seu limite de capacidade de 
Venda e os estrangeiros 
continuam entrando, como 

mostram os dados de 
fevereiro". 

Responsáveis pela venda 
Segundo Perkins, as 

instituições foram também 
responsáveis pela venda líquida 
de US$ 210 milhões em ações 
em janeiro. 

Em fevereiro, as vendas 
foram de apenas US$ 7,6 
milhões. "Esta é uma visão de 
um analista americano, mas a 
verdade é que a lógica para nós 
indica que a volatilidade do juro 
nos Estados Unidos deveria ter 
pouco a ver com o investimento 
estrangeiro na bolsa brasileira", 
acrescenta. 

"Para mim, os estrangeiros 
estão formando posição para 
realizar lucros no médio prazo 
e para isso deverá haver um 
ciclo de compras por parte dos 
domésticos". 

A bolsa americana está em 
uma fase de definição de 
tendência, mas com a certeza 
de serem remotas as 
possibilidades de repetir a 
valorização excepciona] do ano 
passado, quando o índice Dow 
Jones superou a marca dos 35%. 
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ato Gaúcho provoca o artilheiro Túlio 

Preíeriro ser campeão e o Fluminense vai entrar com tudo para conquistar o bicampeonato estadual 

por Deívidi dos Santos 
Machado 

Da Editoria de Esporte 

Renato não entra em 
campo há cinco partidas, só 
volta o time no Campeonato 
Estadual, mas continua 
sendo o jogador mais 
importante do Fluminense. 
E não perde o tom 
provocativo de suas 
declarações; em conversa 
com um amigo 
botafoguense, resolveu 
desafiar Túlio. -Ele faz 
muitos gols, mas eu prefiro 
colecionar faixas. No 
estadual do ano passado, o 
Túlio fez 26. eu, marquei 
somente somente cinco. Mas 
quem foi o campeão? 

O ídolo tricolor aposta 
que a história se repetirá 
este ano. Túlio será o 
artilheiro, mas o Fluminense 
será bicarqpeão estadual. 

- 0 Campeonato Carioca 
não conta, serviu apenas de 
preparativo para os times. Só 
quem pode ser hicampeão é 
o Fluminense. Para que isso 
aconteça, porém, Renato 
conta com as contratações 
de Charles e Lira. 

- Se os dois vierem, o 
Fluminense é sério 
candidato ao título. Do 
contrário, será difícil. 
Charles almoçou ontem com 
o vice-presidente Valquir 
Pimentel e deixou tudo 
acertado. Falta concretizar a 
negociação junto ao 
patrocinador do Olaria, que 
detém o passe do jogador. 

Quanto a Lira, Valquir 
Pimentel confirmou que o 
jogador foi oferecido por 
empréstimo pelo Flamengo, 
mas que a transferência 
dependeria da aprovação da 
comissão técnica. Jair 
Pereira aprova: 

- Claro que eu quero o 
Lira. E um grande jogador e 
o Fluminense está carente na 
posição. Atrás de Lira e 
Charles, o clube quase perde 
Vampeta. O jogador recebeu 
ordem do presidente do PSV 
Eidhoven, o dono de seu 
passe (ele está emprestado 
ao Fluminense até 30 de 
junho), para regressar 
imediatamente à Holanda, a 
tempo de se inscrever no 
Campeonato Holandês (as 
inscrições terminam sexta- 
feira) . 

Vampeta chegou a receber 
a passagem Rio-Frankfurt 
Amsterdam do vôo marcado 
para as 22h45m de ontem. 
Mas não viajou: - Não quero 
voltar para a Holanda. Vou 
cumprir meu contrato com o 
Fluminense - disse Vampeta, 
que seria inscrito no lugar do 
atacante Ronaldo, que operou 
o joelho direito. 

Timão volta a viver 

clima de paz e harmonia 

Técnico Eduardo Amorim, continua no Corinthians 

por Jaldene Nunes 
Da Diretoria de Redação 

Pedir demissão? Nem 
pensar! O técnico Eduardo 
Amorim afirma não estar 
nos seus planos deixar o 
Corinthians, clube com 
qual conquistou o 
Campeonato Paulista e a 
Copa do Brasil de 1995. O 
treinador ficou irritado ao 
saber que o vice de 
futebol, Zezinho Mansur, 
tentava contratar um outro 
técnico para o seu lugar e 

chegou a pôr o cargo à 
disposição. Numa conversa 
posterior com o presidente 
alberto Dualibi, recebeu a 
garantia de que 
permaneceria à frente do 
time; 

Só ensaio do 
Corinthians se me 
mandarem embora, trenho 
contrato até outubro e há 
uma multa contratual de R$ 
250 mil se o clube me 
dispensar antes disto. 

O treinador deixou de 
lado suas divergências com 

o dirigente Zezinho 
Mansur, alegando que "é 
hora de se pensar no 
Corinthians, que tem uma 
grande maratona de jogos 
pela frente e de títulos a 
conquistar". Em mais uma 
demostração em que seu 
trabalho está sendo bem 
executado, Eduardo levou 
o time a conseguir a 
classificação antecipada 
para a próxima fase da 
Copa do Brail, ao golear o 
ABC, em Natal, por 4 a 0, 
na noite de segunda-feira. 

Guarani dispensa cinco titulares de uma vez 

A notícia causou um grande impacto entre os torcedores,e associados e até mesmo diretores 

por Jaldene Nunes 

O técnico Cabralzinho já 
iniciou o processo de 
reformulação no elenco do 
Guarani, dispensando cinco 
jogadores que estavam 
jogando como titulares, por 
deficiência técnica. 

Os atletas descartáveis 
são: Zelão (lateral direito), 
Alberto (meio-campista), 
Souza (quarto-zagueiro), 
Adalberto (centroavante) e 
Adil (ponta-esquerda). 

Depois de analisá-lo 
detalhamento, Cabralzinho 
chegou à conclusão que esses 
jogadores não iriam 
acrescentar nada ao time e 
seria mais sensato trocá-los 
por outros. O técnico 
procurou o presidente Beto 
Zini munido de um relatório 
sobre o elenco, no qual 
acrescentava a necessidade 

de mudanças radicais. A 
notícia causou um grande um 
grande impacto entre 
torcedores, associados e até 
mesmo diretores, pois 
coinscidentemente os cinco 
dispensados ajudaram o 
Guarani a conquistar a 
primeira vitória no 
campeonato, quando venceu a 
Ferroviária no domingo 1 a 0. 

Por enquanto Cabralzinho 
não quer falar em 
contratações, pretende dar 
oportunidade para alguns 
jovens que estão se 
destacando no time de 
aspirantes, pelo menos nas 
próximas duas partidas. "A 
minha atitude pode ser 
considerada antipática, mas 
fui contratado para dar um 
jeito no time e não tenho 
hábito de fazer "média" com 
ninguém", ressaltou o 
treinador bugrino. 

Dos cinco atletas 
colocados em disponibilidade, 
apenas Zeilão e Alberto não 
são do Guarani. Seus passes 
pertencem ao Cruzeiro que os 
trocou por empréstimo com o 
médio Uéslei até 31 de 
dezembro. O presidente 
Beto Zini quis desfazer a 
troca com o Cruzeiro, mas 
sua idéia foi rachada pelos 
dirigentes mineiros, que 
estão satisfeitos com o 
rendimentos baiano Uéslei. 

Os passes de Adalberto e 
Souza são do Guarani, 
enquanto Edil cujo contrato 
irá até o dia 30 de julho, é 
dono do próprio passe. 

Os jogadores evitam 
fazer declarações, temendo 
futuro prejuízos em suas 
carreiras, com excessão ao 
experiente Adil, que 
encarou o fato com absoluta 
naturalidade. 
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Violência é 

crime 

DESAFIO 

Omega-Stock faz preliminar 

Pilotos prometem grande espetáculo no 

próximo dia 17 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Esporte 

"Ser escolhida como a 
primeira categoria brasileira 
a disputar uma prova em 
circuito oval, muito mais do 
que uma homenagem para a 
Omega-Stock Car é, sem 
dúvida, o fato de que 
estaremos encarando o maior 
desafio dos 17 anos desta 
categoria em nosso país"- diz 
Ingo Hoffman, 8 vezes 
campeão brasileiro da Stock. 

Para ele, a preliminar da 
segunda etapa mundial de 
Fórmula-Indy, dia 17 de 
março, pelo circuito oval 
construído no Autódromo de 
Jacarepaguá, Rio de Janeiro, 
vai exigir esforços 
redobrados das equipes e 
pilotos. 

"Acho - prossegue Ingo - 
que será uma boa 
oportunidade para dar mais 
um retorno aos 
patrocinadores e também 
para conquistar uma fatia 
nova de público. 

Porém, a verdade é que 
nenhum de nós, por mais 
experiente que seja domina a 
técnica de pilotar em uma 
pista oval". 

A opinião de Ingo é 
compartilhada pelo atual 
campeão da Omega-Stock 
Car, Paulo Gomes, e também 
por pilotos vencedores como 
Adalberto Jardim e Carlos 
Alves. 

"Todos deverão pilotar 
com muito critério, 

principalmente nas 
ultrapassagens", pede Paulão. 
Para Jardim, os mais ofoitos 
deverão se conter. 

"Quem anda rápido 
normalmente arrisca e usa 
lavadeiras. Num circuito oval, 
qualquer erro pode custar 
caro porque não existem 
lavadeiras e o limite é um 
número de concreto". 

Carlos Alves prefere 
preocupar-se mais com a parte 
técnica: "Contaremos com 
pouco tempo para acertar as 

suspensões dos carros que só 
farão curvas para a esquerda. 
Além disso, vamos ter de dosar 
os pneus. Eles serão todos do 
mesmo composto de borracha 
e medidas. Mesmo diante das 
dificuldades, tenho certeza que 
daremos um ótimo 
espetáculo", garante Carlão. 

A prova preliminar extra- 
campeonato com os Omega- 
Stock Car tem sua largada 
marcada para às 10h45m, | 
enquanto a Fórmula-lndy 
começará às 13h(K). 

ü 

número de co; 

eto, objetivo e corajoso. Rssim é Orlando Menesrcs, q 

comando de segundo o sexta-feira, o programo Cidade 

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

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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Situação do comércio preocupa empresários do setor 

Ferro em 

Brasa 
•■v': 

por MARINALDO GONÇALVES 

Mudança 

si 

O apresentador de 
televisão Fernando Santos 
vai mudar de veículo de 
comunicação. A partir da 
próxima segunda-feira, 
entre às I2h30 e 13h30, ele 
entrará apresentando o seu 
"Com a Boca no Mundo" na 
Rádio Clube. Fernando tem 
se mostrado um homem que 
gosta de criar e sustentar 
polêmicas, face ao seu estilo 
de apresentar o seu 
programa. 

Amargura 

O mês de fevereiro está 
praticamente esgotado e a 
tão espêrada recuperação 
do comércio ficou na 
mesma, isto é, na mesma 
pasmaceira dos meses 
anteriores. A tão sonhada 
recuperação ainda não deu 
sinal de vida. A não ser o 
setor de combustíveis, que 
sempre vem mantendo uma 
taxa mínima de 
movimentação - afinal, todos 
nós precisamos comer para 
viver , poucos formam os 
segmentos comerciais que 
apresentaram maior 
movimentação. 

Amargura II 

Um destes setores foi de 
livraria e papelaria, que teve 
suas vendas puxadas para 
cima, em função da 
reabertura dos colégios, 
com início do ano letivo. 
Entretanto, está é uma 
situação sazonal, pois é 
nesta época que o setor 
apresenta melhor 
desempenho. Encerrada 
esta fase, ele volta a 
mergulhar no período de 
vendas fracas, não fugindo, 
portanto, à regra geral do 
comércio, nestes t q» e 
que soe;-- s govt " é , por 
tuceue 

A i*dida 

Por falar em crime, é bom 
lembrar que a Associação 
Comercial e Industrial de 

Açailândia (AC IA), na 
pessoa do presidente Carlos 
Galletti, está estudando 
medidas para adoção de 
campanhas e outras 
estratégias que vivem maior 
motivação do consumidor, 
no sentido de prestigiar o 
comércio local. E que o 
consumidor local ainda não 
perdeu uma antiga mania de 
fazer suas compras na 
vizinha Imperatriz, muito 
embora o comércio local 
pratique preços, por vezes 
inferior aos que por lá são 
cobrados. 

Repercutiu 
As declarações do 

vereador Antonio Ferreira 
(PSC), dando conta de 
possíveis conversações 
entre o grupo político 
liderado pelo deputado 
Deusdedith Sampaio 
(PMDB) e o grupo do 
prefeito fldemar Gonçalves, 
cairá como uma bomba nos 
meios políticos locais. E 
agitaram todos os 
segmentos sociais da 
cidade, com alguns 
chegando a declarar que o 
vereador, mais uma vez, 
estava blefando quando 
falou na possibilidade de um 
acordo entre Ildemar 
Gonçalves e Deusdedith 
Sampaio. 

Repercutiu II 

Por mais surpreendente 
que possa parecer, o 
radicalismo de Antonio 
Ferreira ganhou adeptos, 
também, entre partidários 
do prefeito municipal. 
Alguns candidatos se 
mostraram contrários à 
união dos dois grupos, 
tendo em vista que irão 
perder espaço, caso 
realmente e ocorra a fusão. 
Por oportuno, vale a pena 
lembrar o velho refrão que 
diz: em política, tudo é 
possível." 

Prorrogado 

O Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS) 
divulgou portaria 
prorrogando, para o final de 
julho, o prazo para 
recadastramento de seus 
contribuintes, que deveria 
ser encerrado ontem. 0 
INSS adotou a medida em 
razão de, até o momento, 
somente outro mais de 50 
por cento dos contribuintes 
se haviam recadastrado. 
Sem o novo prazo, os 
dirigentes do INSS esperam 
que os retardatários 
utilizem seus cadastros e 
evitem problemas futuros. 

por Marinaldo Gonçalves 
Da Sucursal de Açailândia 

Não há como duvidar que 
o Brasil atravessou a sua 
mais longa crise econômica 
de todos os tempos. A 
situação do quadro rotativo 
do país é o pior de toda a sua 
história econômica, desde 
que se tornou uma 
República, em milhões de 
desempregados e milhares 
de falências sendo 
registradas a cada mês, 
criando um quadro de 
angústia social, estagnação 
da produção e dificuldades 
sem conta para a sociedade 
brasileira. Se é certo que a 
pobreza adquiriu maior 
poder aquisitivo com o Plano 
Real, também é certo que as 

1 diversas estratificações da 
classe média perderam, e 
muito, seu poder de compra. 
E, sem consumo, o resultado 
é fábricas com produção 
reduzida, trabalhadores 
desempregados e o cáos 
social rondando o território 
nacional. 

Dentro deste quadro 
desesperador, Açailândia 
não foge ã regra, e mais se 
agrava a situação diante do 
fato de não ser produtora de 
bens do consumo, a não ser 
na criação de bovinos. 
Forçada a importar tudo que 
consome, a cidade teria que 
encontrar no comércio a sua 
redenção econômica, 
mediante a uma atuação 
forte e que tivesse influência 
na região. Mas tal fato ainda 
não acontece, o comércio 

não se apresenta com 
pujança devida e, o que é 
muito pior, parece ainda não 
ter conquistado a confiança 
da população, de há muito 
tempo acostumada a fazer 
suas compras na vizinha 
cidade de Imperatriz, antigo 
polo econômico da região. 

Precisa mudar 
Para a maioria dos 

empresários do comércio 
local, a presente situação 
precisa mudar 
urgentemente, uma vez que 
não há como continuar a 
suportar uma crise desta 
dimensão sem procurar 
encontrar saídas que levem 
a sua situação mais 
satisfatória. Como as 
chamadas promoções de 
vendas não mais satisfazem 
aos clientes, o problema 
extrapolou das empresas 
para a Associação Comercial 
e Industrial de Açailândia 
(AC IA). 

De acordo com o 
presidente da entidade, a 
ACIA vem se preparando 
com o problema e vai 
procurar, junto com o 
empresariado, adotar 
medidas que obetivem 
amenizar a angustiante 
situação. Trata-se de um 
esforço conjunto, onde todos 
somarão esforços para 
etingir o objetivo comum. 

este também é o 
pensamento do empresário 
Newton Cliveira, do setor de 
supermercados. Apesar de 
atuar num ramo que vem 
apresentando resultados 
satisfatórios, ele diz que é 

necessário "concentrar 
estratégias que motivem o 
consumidor, além de 
oferecer boa mercadoria com 
preço competitivo. Esta 
prática vem sendo seguida 
por nós, aqui no O Povão, e 
vem dando resultados 
satisfatórios. 

Situação do... 
Mas o consumidor precisa 

ser esclarecido de que os 
preços que praticamos são 

indênticos, e muitas veze 
bem menores, que os 
praticados em Imperatriz. 
Desde que nós inauguramos 
o nosso supermercado, 
forçamos uma baixa nos 
preços locais, e hoje em dia, 
já podemos dizer que vale 
compar aqui mesmo, sem 
necessidade de se descolocar 
até Imperatriz. Mas o 
consumidor precisa te 
conhecimento diante disto. 

AGIA esclarece consumidor 

por Marinaldo Gonçalves 

Sentido que está ocorrendo 
um fluxo de dinheiro que 
benefecia o comércio de 
Imperatriz, em detrimento do 
comerciante local, o presidente 
da ACIA, empresário Carlos 
Galletti, já está estudando a 
possibilidade de implantação de 
uma campanha de 
esclarecimento ao consumidor 
local. 

No bojo da campanha estaria 
contida a mensagem 
esclarecedora sobre vantagens 
de fazer suas compras no 
comércio, tendo em vista a boa 
qualidade do produto oferecido 
e o nível dos preços serem 
idênticos ou mais baixos aos 
praticados pelo comércio 
imperatrizense. 

Para o industrial Carlos 
Galletti, "o nosso consumidor 

está mais acostumado e ain 
possui hábitos que remontai > 
20 anos passados, quand 
nosso comércio se abastecia 
atacadistas de Açailândia. Hoji, 
a situação é bem diferente, o 
nosso comerciante se abastece 
diretamente das indústrias 
nacionais, e tem condições de 
oferecer preços e vantagens 
idênticas, e até melhores, que o 
comércio de Imperatriz." 

Sobre a possibilidade de 
instituir uma campanha de 
esclarecimento ao consumidor, 
o presidente da ACIA disse que 

o assunto "já vem sendo 
estudado pela entidade, que vê 
com muita preocupação a 
presente situação do nosso 
comércio varejista. Os estudos 
de viabilidade estão sendo feitos 
e é muito provável que 
possamos instituí-la dentro dos 
próximos dias." 

Jornal 

O seu líder 

diário 
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Líder Diário. 
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]Vr leira reconhece Direitos Humanos 

ííi 

O deputado ^deral Sebastião MadeJra, saúda a Comissão deFamitiaies dosDestçxueddos Políticos 

por J. Morada 
Jornalista 

"Toda vez que um prêmio 
de Direitos Humanos é 

concedido, a consciência é 
fortificada. Um prêmio desta 
natureza ê um tríplice 
reconhecimento: ê um tributo, 
ê uma homenagem, é um 

atestado". Foi o que afirmou 
ontem, o deputado Sebastião 
Madeira, vice-líder do PSDB na 
Câmara dos Deputados, ao 
fazer a saudação à Comissão 

de Familiares dos 
Desaparecidos Políticos, na 
solenidade de entrega do 8o 

Prêmio Nacional de Direitos 
Humanos, no auditório 
"Nereu Ramos". Falando em 
nome da liderança do PSDB, 
Madeira lembrou que o 
Movimento Nacional dos 
Direitos Humanos "é um 
organismo vivo, democrático, 
ecumênico e supraparlidário", 
e enalteceu a inicitiva do 
deputado e sociólogo Pedro 
Wilson, que requer eu a 
realização da sessão. O 
prêmio foi entregue a Suzana 
Keniger Lisboa, representante 
da comissão, saudada também 
pela senadora Benedita da 
Silva, em nome do PT. 

Segundo Madeira, o 
Prêmio Nacional de Direitos 
Humanos é um tributo à lula 
daqueles que, no passado, 
foram incompreendidos - e 
pela intolerância do status quo 
- massacrados. E também uma 
homenagem ao esforço dos 
que, no presente, tentam e 
conseguem provar para si 
mesmos, para a Nação 
brasileira e sobretudo para a 

Promoção: Federação de Atletismo do Maranhão 

Dia 16 de março 

às 20 Hs. 

Transmissão ao vivo, 

no programa 

Imperatriz 24 horas 
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Carteia n0 

História que, afinal, as vítimas 
da intolerância política 
estavam certas em seus ideais 
- ou, no mínimo, tinham 
irreprimível direito de lutar 
por eles". 

Em seu discurso, o 
parlamentar tucano destaca 
ainda que, por fim, o prêmio é 
um "atestado da sanidade 
mental de uma sociedade que 
não nega - e procura descobrir 
os seus erros(...)". No 
entanto, para Madeira, a 
existência de um prêmio de 
Direitos Humanos encerra um 
paradoxo: "existe um prêmio, 
porque ainda existe o castigo". 

"Um castigo que vergasta, 
principalmente, o lombo 
daqueles que materialmente 
menos têm, mas que ainda 
assim, não diminuem seu 
patrimônio de moral e de 
coragem cívica". 

O deputado lembrou ainda 
que antes, a culpa de tudo era 
atribuída ao Estado e que hoje, 
entretanto, a sociedade sabe 
que, de alguma forma, foi 
cúmplice. "Cúmplice porque o 
melhor aliado do poder tirano 
é o medo que os oprimidos 

desenvolvem dentro de sí. É 
exatamente a memória 
daqueles que não tiveram 
medo, que todos aqui, neste 
momento solene, erguemos 
nossos aplausos". 

Para Sebastião Madeira, o 
Movimento Nacional de 
Direitos Humanos é "um 
notável exemplo de 
aglutinação de forças da 
sociedade organizada. Com 
ele, o País tem um alerta. Um 
alerta que tem ressonância, 
segundo ele, no governo do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

"Este governo já 
transformou sua palavra em 
lei, como a de número 9.140, 
que estabelece o 
reconhecimento legal, 
desejado e promove a 
reparação material de possível 
à situação de brasileiros 
desaparecidos desde a 1961. 
Ele finaliza seu discurso 
afirmando que o "Estado- 
Cidadão" é possível. E ele 
retorna ao homem, como 
lembra esta solenidade, o que 
antes lhe era negado: a 
condição de ser social". 

Dia 26 

de Março 
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Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Imperalrl^ eeino sempre, movimentada. A sociedade se faz presente, en. 

peso, nos eventos realizados na city. Muitas personalidades são clicadas 

em momento de descontração. E hoje a coluna faz um balanço para 

destacar alguns que estiveram festejando, lançando, ou simplesmente se 

divertindo no ano de 1996. Confira!!! 
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Rogóno Frota, Bárbara Barbosa e Assis Teixeira, na inauguração da Agência Sunset A galera do You Can Dance, com a rainha dos baixinhos, Polyanna 
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Encontro discute papel do BB 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Olá, bom dia! 

Convocando 
procuradores 

Os inquéritos sobre o 
Banco Nacional deverão ser 
acompanhados por dois 
procuradores da República. 

Segundo o vice-líder do 
governo no Senado, Vilson 
Kleinubing, a decisão foi 
tomada anteontem à noite 
pelo presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que 
discutiu o assunto com o 
ministro Malan e o presidente 
do Banco Central, Gustavo 
Loyola. 

Senado 
vota FEF e patentes 
O Senado votou ontem à 

tarde o projeto da nova lei de 
patentes e a emenda 
constitucional do Fundo de 
Estabilização Fiscal (FEF), 
em substituição ao antigo 
Fundo Social de Emergência. 

Dois dos substutivos 
aprovados em comissões, de 
autoria dos senadores 
Fernando Bezerra (PMDB- 
RN) Ney Suassuna (PMDB- 
PB) terá prioridade na votação 
o texto de Bezerra, 
considerado mais afinado com 
as posições do governo. 

Um 
alô legal 

Para o amigo Nilson, da 
Elétrica Ampere, ali na 
avenida Getúlio, Centro. 

Marazul 
nota 10 

A empresa Marazul vem' 
conseguindo prestar bons 
serviços ao povo de 
Imperatriz e municípios 
vizinhos. No domingo, você 
vai conferir uma entrevista 
exclusiva com o proprietário 
desta empresa que já nasceu 
líder. 

Aos funcionários da 
Marazul, sucesso total e votos 
de bons negócios. Quem 
trabalha alcança seus 
objetivos. 

Congestionamento 
no ar 

Um aumento de 17% no 
fego aéreo de Congonhas, 
de 40% no número de 

assageiros, combinado com 
obra em uma pista auxiliar 

do aeroporto, está 
provocando atrasos de 40 
minutos, em média, nos vôos 
da Ponte Aérea Rio-São 
Paulo. 

A demora está ocorrendo 
nos horários de pico da Ponte 
Aérea, de 7h30 às lOh e de 
17h30 às 21h. 

O atraso ocorre porque 
existem 6 aeronaves 
participando do pool da 
Ponte Aérea, que envolve 
Varig.Transbrasil e Vasp. 

Esses aviões são 
responsáveis por cerca de 60 
vôos por dia, com 30 saídas 
de Rio e de São Paulo. Dessa 
forma, as aeronaves têm uma 
"malha" apertada, como é 
chamada a "agenda" de cada 
avião. 

Têm que voar 40 minutos 
e ficar 25 minutos no solo 
para que não ocorram atrasos 
durante o dia. A expectativa 
das companhias é que esses 
aviões façam em torno de 6 
idas e voltas Rio-São Paulo 
todos os dias. 

Mas, com o aumento do 
tráfego aéreo, combinado 
com a dobra da pista, há um 
congestionamento no ar em 
São Paulo. 

As normas internacionais 
de segurança exigem que os 
contraladores de vôo dêem a 
mesma prioridade de pouso 
para qualquer tipo de 
aeronave, seja com 2 
passageiros ou 132. 

Há cerca de 600 pousos e 
decolagens por dia em 
Congonhas, sendo que os 
pequenos aviões realizam 
aproximadamente metade 
dessas operações. 

Essas pequenas 
aeronaves eram destinadas a 
essa pista auxiliar, cujas 
obras de ampliação e 
recuperação começaram em 
dezembro e devem terminar 
só no final do ano. 

Agora, estão 
congestionando a pista 
principal, usada pelos aviões 
db Ponte. 

Assim, por exemplo, um 
avião que está chegando às 
7hl5, por exemplo, deveria 
ter seus motores acionados 
às 8h, para decolar era 
seguida. 

Mas, hoje, as turbinas 
foram ligadas às 8h47 e ele 
decolou só às 9h. "Os 
executivos estão tendo 
atrasos em suas reuniões", 
diz o gerente da Varig para a 
Ponte Aérea, Cláudio Grossi, 
que teve inclusive de dar 
explicações ontem na sala de 
embarque. 

O problema foi agravado 
por defeitos nos radares que 
fazem o controle do tráfego 
aéreo. 

< , 

v 
Uí/io Oliveira, presidente do Sindicato dos Bancários 

por Jaldene Nunes 
Da Diretoria de Redação 

Com o objetivo de aprovar 
um plano de lutas em defesa de 
um Banco do Brasil 
comprometido com o fomento 
da economia na Região 
Tocantina de modo a gerar 
emprego e renda, e evitar as 
demissões e transferências de 
trabalhadores bancários, o 
Sindicato dos Bancários do 
Maranhão — Regional de 
Imperatriz — promove 
amanhã, sábado 2, o "Encontro 
Fórum Banco do Brasil", na 
sede da ACII (Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz). 

Conforme apresentação do 
evento, este acontecerá num 
momento em que o Governo 
Federal, através da Direção do 
Banco do Brasil, tenta dar mais 

um golpe na empresa, em seus 
funcionários e em toda a 
socieade. Na política neoliberal 
de Fernando Henrique 
Cardoso, diz a apresentação, 
não tem lugar para um Banco 
do Brasil dos brasileiros, que 
fomente o desenvolvimento, 
finacie a produção, gere 
empregos e distribua renda. 

"Por isso, a Diretoria do BB 
quer fechar agências e demitir 
pessoal", afirma o presidente 
do Sindicato dos Bancários do 
Maranhão, Wílio Oliveira. 
"Mas nós não podemos 
derrotar esta pretensão 
absurda do Governo FHC". O 
Encontro Fórum de amanhã 
será um momento importante 
para que seja debatido qual é o 
verdadeiro papel do Banco do 
Brasil, além de se definir de 
que forma é possível defendê- 
lo. 

Uma discussão necessária 

por Jaldene Nunes 

O Sindicato dos 
Bancários do Maranhão — 
Regional de Imperatriz — 
espera que haja um 
expressivo número de 
participantes no Encontro 
Fórum Banco do Brasil, que 
acontece neste sábado 2, na 
Associação Comercial e 

Industrial de Imperatriz, 
situada na avenida Getúlio 
Vargas. Pelo que estará 
sendo discutido e, 
especialmente, pelo que dele 
sairá como proposta, este 
Encontro Fórum reveste-se 
de grande importância para 
toda a Região Tocantina. 

O Banco do Brasil, razão 
do evento, não pode, como 

querem sua Diretoria e o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso, 
abandonar de vez suas 
responsabilidades sociais 
nem se ausentar do interior 
maranhense. Ao contrário, 
precisa ser reforçado e 
colocado na linha de frente 
do fomento ao 
desenvolvimento, através do 

financiamento da produção, 
que é condição básica para 
a geração de emprego e 
renda. Nós também, os que 
trabalhamos na imprensa da 
Região Tocantina, estamos 
certos de que vossa 
participação será de 
inestimável valor nessa 
empreitada em defesa do 
Banco do Brasil. 

Safra agrícola sofre redução 

por Léo Costa 
Radialista 

Em recente estimativa 
realizada pela Corea 
(Comissão Regional de 
Estatística Agropecuária), 
constatou-se uma diminuição 
de área plantada em torno de 
10 por cento. Essa redução 
pode ser estimada, a partir da 
comparação que se faz da área 
plantada na safra que se 
aproxima — 95/96 —, com a 
do ano passado — 94/95. 

Os levantamentos foram 
colhidos na última reunião da 
Corea, da qual participaram 
representantes de vários 
segmentos ligados à produção 
agrícola. Conforme o 
subsecretário regional de 
Agricultura, Moésio de Brito, 
na última safra de arroz foi 
plantadauma área em torno de 
7.700 hectares. 

A mais recente estimativa 
apresenta o equivalente a 7.000 
hectares de área plantada, 

podendo ainda sofrer novas 
alterações. "Não está 
descartada a possibilidade de 
haver uma nova queda", disse. 
Essa hipótese vai depender, 
também, da participação de 
novos membros nas futuras 
reuniões da Corea. 

O subsecretário Moésio de 
Brito revela que a produção de 
arroz é considerada 
insuficiente para as populações 
local e regional. Isso porque, 
enquanto a previsão é de que 
se totalize 13.()()() toneladas de 
arroz em toda a Região 
Tocantina, só o consumo de 
Imperatriz está avaliado em 
28.000 toneladas de arroz. 

Importação 
Fazendo-se uma análise 

acerca dos dados por ele 
apresentados, Moésio de Brito 
afirma que os mesmos não são 
nada animadores. 

"Imperatriz vai ter de 
importar mais 15.000 
toneladas de arroz". Ele disse 
que isso prejudica a economia 
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do Município de Imperatriz. 
Além do dinheiro que vai 

sair de Imperatriz, as uzinas 
beneficiadoras de arroz 
deixarão de utilizar parte de 
suas matérias-primas. 

"Enfim, é uma sangria de 
dinheiro para o nosso 
Município. Não é nada bom, 
tanto para o comércio quanto 
para outros setores", disse 

Moésio. 
O ideal, segundo ele, é que 

tivéssemos uma produção 
igual a de 1980, quando a área 
plantada foi em torno 706.000 
hectares. 

Nessa época, ao contrário 
do que acontece hoje, foram 
exportados 80.000 toneladas. 
"Então, hoje, é um dado 
negativo". 

Coleta de dados é prejudicada 

por Léo Costa 

A Corea (Comissão 
Regional de Estatística, 
Agropecuária) é ura órgão 
coordenado pelo IBGE 
(Instituto Nacional de 
Geografia e Estatística). Existe 
em todas as áreas produtivas 

do País e, em Imperatriz, nas 
últimas reuniões realizadas, 
participaram rej iresentantes 
apenas de alguns dos 
segmentos ligados ao setor 
agrícola da Região Tocantina. 

De acordo com o 
subsecretário regional de 
Agricultura, Moésio de Brito, 

o encontro é tido como uma 
rotina, justificando-se que este 
se realiza todos os meses. Mas, 
em decorrência da falta de 
algumas entidades, nem 
sempre pode-se obter dados 
reais. 

Na entrevista que concedeu 
ao Jornal Capital, a 

autoridade da área aproveitou 
para convocar os que têm se 
ausentado. "É importante que 
todos os segmentos da 
sociedade agrícola participem 
das reuniões da Corea, porque 
eles ajudariam a complementar 
os dados, numa amostragem 
maior e com mais sernrança". 

O Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

Uâue 738-1345 

Divulgue sua empresa. 

esqueça que a pwp^mdn é a alma do negócio 
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Diretor da GCPJ faz avaliaçãc 

por Jaldene Nunes 
Da Diretoria de Redação 

Ilá sessenta dias à frente 
da Central de Custodia de 
Presos de Justiça (CCPJ), o 
delegado Janay Sousa Alencar 
diz que o trabalho ali 
desenvolvido tem surtido o 
efeito desejado. Ele lembra 
que é graças ao apoio de João 
Luciailo de Abreu Matos 
Júnior, diretor regional de 
Segurança Pública, e ao de 
seu substituto interino, 
Arlindo Assunção da Silva, 
que este conseguiu melhorar 
até mesmo a vida dos 
detentos que ali se 
encontram. 

Conforme Janay Alencar, a 
iluminação da CCPJ foi 
totalmente recuperada, a 
exemplo da higiene. Outro 
fator importante, e que foi 
lembrado por ele, diz respeito 
a disciplina dos presos. 

Fatores simples, como a 
colocação de espelhos nos 
corredores, já foram 
eliminados. "Um visitante que 
entrava, todos os presos viam 
aquele visitante", lembra, 
referindo-se à nova disciplina 
implantada. "Eram coisas 
simples, mas que 
prejudicavam a todos". 

As empanadas que 
cobriam as camas também 
foram retjradas, justificando- 
se que estas teriam 
ocasionado a colocação de 
areia, quando da última fuga 
registrada na CCPJ, 
classificada, por ele, como 
"uma fuga escandalosa". Ele 
diz que, ao contrário do que 
ocorria até então, baixou uma 
portaria determinando que 
todas as celas sejam 
revistadas diariamente. Da 
mesma forma, todos os 
objetos que entram na CCPJ 
são devidamente revistados. 
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Janav Alencar, diretor da CCPJ em Imperatriz 

Presos serão recuperados 

por Jaldene Nunes 

Citando a frase "o trabalho 
liberta o homem do ócio, do 
vício e da pobreza", do filósofo 
francês Voltaire, e lembrando 
que há um ditado reprisado 
pelo povo dando contas de que 
"cadeia não modifica o 
comportamento de ninguém", 
porém destacando não 
conhecer na prática essa 
segunda tese, Janay Alencar 
afirma que está sendo feito um 
planejamento no sentido de 
recuperar os detentos da 
Central de Custódia de Pressos 
de Justiça (CCPJ). 

Nesse caso, a médio prazo, 
a área disponível existente 
naquele presídio seria utilizada 
para promover o plantio e o 
cultivo de hortaliças—tomate, 
repolho, couve-flor, pepino, etc. 

"É colocar os presos para 
trabalharem". O projeto, como 
destacou Janay Alencar, é para 
ser posto em prática a médio 
ou até a longo prazo. Para 
tanto, revela que seria 
necessário um forte esquema 
de segurança, evitando, assim, 
que haja novas fugas de 
detentos da CCPJ. 

"Então, teria de ser um 
esquema de segurança da 
mais absoluta confiança. Como 
eu disse, pode ser a médio ou 
a longo prazo. 0 que a gente 
quer é aproveitar o detento, e 
que ele pague sua pena 
trabalhando, pois o Estado 
oferece alimentação pra ele 
todos os dias. Portanto, que 
ele estaria cumprindo sua 
pena, além de promover sua 
recuperação para retornar ao 
convívio junto da sociedade". 

Júri condena assassino a 8 anos 

Mais um julgamento será realizado hoje, a partir das 9h, no Salão João Batista Lopes da Silva 

por Socorro Carneiro 
Da Editoria de Policia 

O Tribuna] do Júri Popular da 
Comarca de Imperatriz, volta a 
reunir-se hoje para julgar Paulo 
Sérgio dos Santos, acusado da 
morte de Hildwagner Noleto 
Martins, crime ocorrido na rua 
Ceará, em setembro do ano 
passado. O advogado Wilson 
Lopes Filho fará a defesa do 
réu, que é técnico em eletrônica 
e dono da Eletropaulo, situada 
na rua Ceará. 

A temporada de júri, que tem 
como presidente o juiz de 
Direito da Ia Vara Criminal 
Fernando Mendonça, reuniu-se 
anteontem quando o réu João 
Gonçalves Lúcio Neto foi 
' Mídenado a S anos de reclusão, 
^clo assassinato de Edison 
Alves Mendes, cujo crime 
ocorreu no povoado São Pedro 
da Água Branca, há um ano e 4 
meses. O julgamento foi 
encerrado ás 4h da manhã de 
ontem, conforme levantou a 
rej )orlagem. 
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Mulher promove ameaça de morte 

por Jaldene Nunes 

A doméstica Joeleuza Coelho 
da Fonseca, de 22 anos de idade, 
moradora na Fazenda Bahia, 
aj in 'Seul* m queixa contra Cristiane 
Gomes Rezende e Antonia 
Gomes Rezende, i>elo fato das 

mesmas terem, anteontem, às 
18h2(), agredido moral e 
fisicamente a queixosa. 

Elas chegaram inclusive a 
ameaçá-la de morte, lendo uma 
delas afirmado que "poderia ir 
emlx )ra desta cklade, m;is ainda a 
mataria". As palavras teriam sido 

ditas i xJa senh< )ra Ant< mia Gomes 
Rezende, sendo que fato desta 
natureza não foi ajnimeiravezque 
aconteceu. Ainda sobre o mesmo 
caso, o agropecuarista Adelino 
Tinto de Sousa Filho, casado, 30 
anos, morador na Fazenda Bahia, 
também a mumicou que n( > últii no 

dia 27, jx mvolta das 19h: 50, quando 
foi em companhia de um escrivão 
na casa da senhora Cristiane 
Rezende, localizada na rua Luís 
Domingues (Entronc.), lá 
chegando, o declarante foi 
agredidoverbaraente, além deter 
sido ameaçado de morte e ainda, 

a acusada jogou um tijolo no 
I íárabrisade seu veículo, o qual (Ta 
conduzido pelo próprio 
declarante. O tijolo provocou 
quebra no parabrisa traseiro, 
conforme disse o agropecuarista. 
Na DP, além de denunciar o 
acontecido, pediu que as 

autoridades adotem as 
providências cabíveis, no sentido 
de intimidar a autora das 
agressões aqui citadas, uma vc. 
que estas têm se repetido por 
várias vezes, sem que a acusada 
tenha qualquer preceito em 
fazê-las. 

''Seu IAÁvi DiáUc " 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luís Domingues, n0 1206 fone 72t-M77 :t  : 

mm 

Assista todos os sábados, a partir das 20:15hs pela IV Capital Cana 

5, o programa Cidade Agora, oide são discutidos temas polêmicos e 

atuais, sobre a política de -.c. a., cidade e do Estado, com a participação 

popular. Apresentação: Conor Farias 
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Ladrão de bicicleta leva flagrante 

Carlos Sousa da Silva rouba bicicleta, é preso por populares e levado à CCPJ 

por KLEVERSON ALMEIDA 

Perda de documentos 
O médico Áureo Colombi 

Cangussú, 26 anos, morador 
na rua Maranhão n0 464 
(Centro), comunicou que no 
último dia 27, por volta das 
19h, sentiu falta dos 
documentos, inclusive 
Carteira Nacional de 
Habilitação. A perda ocorreu 
em via pública e o registro foi 
feito para fins de justificativa. 

Arrombamento 
Dois televisores, sendo 

um colorido e outro preto e 
branco. Foi o que os ladrões 
levaram da residência do 
trabalhador João Alberto 
Neto de Sousa, 22 anos, com 
casa situada na rua Manaus 
ns 774 (Vila Redenção D). O 
crime ocorreu no último dia 
27 de fevereiro, após os 
bandidos terem arrombado 
as portas da frente. Além dos 
televisores, também 
arrastaram quatro caixas de 
cerveja. A vítima tem como 
suspeita o elemento apenas 
identificado por Messias. O 
caso está sendo investigado 
pela polícia. 

Inquérito prossegue 
Tem prosseguimento na 

Delegacia Especial da 
Mulher, o inquérito que 
apura a invasão do domicílio 
de dona Jescilene Vianna e a 
agressão física contra a avó 
da primeira vítima, dona 
Corina Nepomuceno de 
Sousa. Figura como 

indiciado, neste caso, o 
empresário Luís Clemente de 
Sousa. A delegada Radige 
Barbosa deverá encaminhar 
a peça investigativa à Justiça 
nos próximo dias. 

Furto de bicicleta 
Antonio Evangelista 

Oliveira, que teve sua 
bicicleta furtada no último dia 
21, continua andando a pé. As 
autoridades policiais da 
Delegacia de Roubos e 
Furtos ainda não 
conseguiram localizar o 
acusado do furto, Erinaldo 
Sousa Silva, que morou por 
determinado tempo com a 
irmã da vítima, a senhora 
Antonia Evangelista Oliveira. 
Erinaldo, que se evadiu após 
a prática do delito, continua 
em local desconhecido. 

Furto de mobilete 
A senhora Giselda Maria 

Pereira de Castro, 30 anos de 
idade, moradora na rua João 
Pessoa n0 1000 (Bacuri), 
ainda não teve recuperada a 
sua mobilete. O veículo foi 
roubado no último dia 26, em 
frente a Gráfica Carajás, na 
avenida Dorgival Pinheiro de 
Sousa. Até o momento, as 
autoridades da Delegacia de 
Roubos e Furtos àinda não 
localizaram os autores do 
delito. Porém, diligências 
continuam sendo feitas no 
sentido de identificá-los e, 
posteriormente, colocá-los na 
cadeia. 
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por Kléverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Preso e autuado em 
flagrante ontem, pela prática 
do furto de uma bicicleta, o 
ajudante de pedreiro Carlos 
Sousa da Silva, vulgo 
"Doutor", 18 anos, morador na 
rua Godofredo Viana 
(Bacuri). Sua condução até a 
Delegacia de Roubos e Furtos 
foi feita pelo PM José de 
Ribamar Reis Farias, que se 
fazia acompanhado do soldado 
Mendonça, ambos lotados no 
3o BPM. 

Conforme conseguiu 
levantar a reportagem, os 
militares estavam passando 
pela rua Tupinambá, nas 
proximidades da Praça dos 
Imigrantes, quando viram o 
acusado, já dominado, sendo 
conduzido por populares, e 
com ele uma bicicleta de 
marca Caloi e cor cinza, cujo 

^elemento acabara de furtá-la 
da porta da Igreja Deus é 
Amor, situada na rua 
Amazonas nQ 140 (Bacuri). 

O crime teria ocorrido 
antes das 9h30, já que esse foi 
o horário em que os populares 
faziam a condução de 
"Doutor" até o delegado 
daquela especializada. Após 
vê-lo, dominado, diante dos 
populares, o PM Ribamar Reis 
de imediato deu voz de prisão 
em flagrante ao conduzido, 
para em seguida levá-lo à 
presença do delegado Arlindo 
Assunção da Silva, titular da 
DRF. 

De imediato, a autoridade 
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O delegado Arlindo Assunção, da DRF, que autuou "Doutor" em flagrante 

policial determinou a lavratura 
do flagrante delito, bem como 
a apreensão do veículo e 
posterior devolução para o seu 
legítimo proprietário, o pastor 
Admilson Pereira Dias, de 39 
anos, morador na rua 
Gonçalves Dias nQ 627 
(Centro). Ontem mesmo, o 
veículo movido a pedaladas foi 
levado pelo pastor, que 
também prestou o seu 
depoimento. 

Ao escrivão de polícia 
Pinheiro, disse que havia 
chegado na Igreja Deus é 
Amor, onde deixou sua 
bicicleta na porta, adentrou 

para conversar com uma 
senhora, mas sempre de olho 
na bicicleta. Em dado 
momento, declarou que 
possou um elemento, até 
então desconhecido, tendo 
este montado em sua bicicleta 
e deixado o local em alta 
velocidade. 

Foi então que acionou 
populares que estavam nas 
proximidades, tendo os 
mesmos gritado "pega ladrão" 
e iniciado uma perseguição ao 
acusado. "Doutor", por sua 
vez, declarou que havia 
percebido que estava sendo 
seguido. Mesmo assim, não 

desistiu daquilo que havia 
tramado, continuando a 
pedalar e entrando na rua 
Tupinambá, local onde foi 
agarrado por populares. 

Em seguida, com o 
aparecimento dos policiais 
militares, este foi entrei à 
Viatura de Policiamento 
Ostensivo e, posteriormente, 
conduzido até a permanência 
da DRF de Imperatriz. Ontem 
mesmo, Carlos Sousa da Silva, 
o "Doutor", foi encaminhado a 
um dos xadrezes da Central de 
Custódia de Presos de Justiça 
(CCPJ), onde ficará a 
disposição do Poder Judiciário. 

Fugitivo é preso em Açailândia 

por Socorro Carneiro 
Da Editoria de Polícia 

Acusádo da prática de 
latrocínio, o elemento 
Francisco Antonio Roque, 
vulgo "Dunga", foi preso 
ontem, na vizinha cidade de 
Açailândia, pelo delegado 
William Barbosa. 

Paraibano com 31 anos de 
idade, "Dunga" não possui 
profissão definida. 

Em Pombal-PB, cidade de 
origem, ele teria cometido o 
crime de latrocínio, tendo 
sofrido pena de reclusão de 
25 anos e 2 meses. 

Estando acompanhado do 
soldado Pereira, da Polícia 
Militar da Paraíba, e de "João 
Ruim", "Zé do Cardoso" e 
"Chico Bastos", o acusado 
colaborou em um assalto contra 
uma fábrica de queijo, no 
Estado da Paraíba. 

Naquela ocasião, conforme 
levantou o delegado William 

Barbosa, os criminosos 
eliminaram a vida de seu 
proprietário com vários tiros e 
roubaram uma quantia bastante 
elevada de dinheiro. 

"Dunga" também cometera 
outros crimes. Ele também 
estava sendo procurado pela 
polícia de Natal-RN, onde a 
acusação contra ele é de 
homicídio. 

A remoção 
Conforme informou ontem, 

no final da tarde, o diretor 
interino de Segurança Pública 
para a Região Tocantina, 
Arlindo Assunção da Silva, o 
autor do latrocínio agora será 
removido para sua cidade de 
origem. 

"Na Delegacia de Polícia de 
Açailândia, o acusado 
aguardará determinação para 
remoção até a cidade de 
Pombal, na Paraíba, de onde 
era fugitivo". 

A prisão 
Além do crime a que foi 

condenado, sem falar na 
prática de outros pelos quais 
é procurado pela polícia do 
Rio Grande do Norte, 
"Dunga" pode ter tido 
participação no assassinato 
de uma mulher em 
Açailândia. 

E que o delegado William 
Barbosa só o prendeu por ter 
desconfiado de uma denúncia 
que o mesmo havia feito 
àquela autoridade. 

Na Depol de Açailândia, o 
acusado havia dito que a sua 
amásia, cujo nome não foi 
levantado pela reportagem, 
teria sido assassinada por um 
amigo. 

Antes disso, conforme 
apurou o delegado, havia 
ocorrido uma briga entre o 
casal, instante em que, 
conforme informação de 
"Dunga", seu amigo tinha 
dado uma saidinha. 

Alegou o acusado, que seu 
amigo, com que teria bebido 

umas pingas, retornou para 
matar a sua amante, tendo 
portanto a executado. 

Como a conversa do até 
então denunciante nã ú 
convicente, William Bai ousa 
tratou de deixá-lo detido 
para as devidas 
averiguações. 

Após alguns 
levantamentos junto ao 
Município de origem do 

acusado — Pombal-PB — 
acabou conhecendo parte da 
ficha criminosa do 
desocupado. 

Em seguida a isso, 
somente restou ao titular da 
Depol de Açailândia a 
comunicação do fato ao 
diretor interino de Segurança 
Pública, Arlindo Assunção, 
que, por sua vez, já deu as 
devidas informações ao seu 
superior, o superintendente 
da Polícia Civil do Sudoeste 
do Maranhão, delegado José 
do Egito. 

Arlindo enaltece trabalho de Janay 

por Socorro Carneiro 

() delegado Arlind*) Assunção, 
que ocujm interinamente o cargo 
de diretí >r regional de Segurança 
Pública, enaltece o trabalho que 
vem sendo desenvolvido na 

direção da Central de Custódia de 
Presos de Justiça, pelo também 
deltgado Janay Alencar. 

Segundo ele, com afinco e 
dedicação, Janay Alencar tem 
estado presente diuturnamente 
naquela Casa de Instituição. 

"Graças a l )eus, nós acertamos na 
indicação do Janay para assumir a 
direção daquela Casa e até o 
presente momento vem 
corresi xmdendo". 

Para Arlindo Assunção, o atual 
diretor da CCPJ muito tem feito 

no sentido de melhorar até 
mesmo o aspecto físico dos 
detentos, uma vez que os mesmos 
têm recebido o sagrado banh< > d. 
sol, sem falar no corte & 
e de outras provid' . . iiics 
são de direi!. . 

Repórter 190 - De segunda a sábado, 

das 07h00 às 07h30 A^esentação: Otair Moreira 


