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O Tempo 

C) Inst. Nat . dc Meteorologia 
informa que o tempo em Imperatriz 
hoje será ensolarado a moderado 
com pancadas de chuvas esparsas e 
visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

Mais ura jogo da Seleção Brasileira, 
desta vez com a Seleção da Argentina. 
Será a partir das 21h30. Será transmitido 
pela Rede Record-TV Capital - canal 5. 
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Aroaído fala sobre sucessão 
< . AUtuhrfi 

O ônibus da TCi 
(Transportes Coletivos i 
Imperial), que fazia a linha 
Ouro Verde/Hacuri, foi 

depredado anteontem ã noite, 
em fronte a uma escola situada 
ao lado < lo Cemitério do bairro 
Santa Inès, 

Além do transtorno, ((ue foi 
inevitável diante de tal fato, os 
bandidos também provocaram 
danos materiais. Página 7A 

Afirmando que o imo de passados, o presidente do 
Imperatriz não suportaria a Partido Verde enfatiza que a 
volta dos desmandos Frente Ética está í^nvencida 
administrativos com que tem da vitória, refenndo-se a 
sido norteados os governos eleição majoritária de 4 de 

outubro. + 
ü dirigente do PV^ustifica 
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Cabeludo desafia Incra 
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Prefeito João Lisboa, Raimundo 

O número 

16 

Cabeludo interventor estadual de Imperatriz, Ildon Marques de Souza 

Embratel desmente Mirante 

É o número de 
Videocassetes roubados do 
Almoxarifado da Secretaria 
de Estado da Educação na 
capital maranhense. Os 
vigilantes da Sem atei 
garantem que nada viram. 

O fato 

O roubo só 
foi descoberto 
anteontem por 
voltadas 08h()0, 

quando o chefe do setor, 
flerbert da Cruz Azevedo, 
abriu o escritório. Somente 
metade dos aparelhos 
estavam embalados, o que 
facilitou a identificação. 

No final da semana, 
cinco seguranças 
trabalharam no depósito, 
mas nenhum deles notou 
qualquer movimento 
suspeito. 

A pessoa 
O delegado 

Cabral, não 

0 diretor da Embratel em 
Imperatriz, de pre-nome 
Nivaldo, garantiu ontem que a 
empresa que administra não 
apresentou falha técnica durante 
a realização do Bingo Domingo 
Alegre, realizado em São Luís e 
retransmitido ao vivo para 
Imperatriz pela TV Mirante. 

No último domingo, a TV 
Mirante deixou de transmitir o 
sorteio do Bingo Domingo 
Alegre e alegou problemas de 
falta de energia elétrica na 
Embratel em Imperatriz. 

O mesmo diretor confirmou 
que a Embratel possui três 

sistemas alternativos para o caso 
de uma possível falta de energia 
em seu parque de tranmissão. 
"Temos baterias, o inversor e 
mais um grupo gerador para 
essas faltas. A Embratel não 
pode parar", garantiu Nivaldo. 

Ainda cie acordo com o 
Diretor da Embratel, tão logo 
tomou conhecimento que a TV 
Mirante divulgou que a não 
transmisssão do Bingo foi por 
falta da empresa, ele ligou para 
o diretor de jornalismo da TV 
Mirante e exigiu retratação por 
parte da emissora. "Senão 
tomaremos medidas judiciais". 

declarou Nivaldo. 
As pessoas que compraram 

a carteia do Bingo Domingo 
Alegre querem uma resposta 
para saber quem é o responsável 
pelo erro técnico que 
impossibilitou os compradores 
de asssistirem o sorteio ao vivo, 
como é prometido na própria 
carteia. 

I ] ma fonte de primeira linha, 
que pediu para não revelar seu 
nome, garantiu que o defeito 
ocorreu no link da TV Mirante 
em Imperatriz. O link é um 
aparelho que permite conexão 
entre emissoras. 

0 prefeito de João Lisboa, 
Raimundo Cabeludo, criticou 
duramente o chefe do escritório 
local do Incra, Raimundo 
Oliveira, pela "inoperância do 
órgão na Região Tocantina 
tiesde 1984, ano que foi extinto 
o Getat, Grupo Executivo das 
Terras do Araguaia/Tocantins . 

Munido do livro escrito pelo 
engenheiro Daniel Nunes 
Lopes, Ação do Getat, o prefeito 
de João Lisboa citou que 
somente no Maranhao, o extinto 
órgão arrecadou e matriculou 
um total de 805.147 hectares de 

terra 
Bomente em Imperatriz, 

disse Cabeludo, o Getat 
arrecadou e matriculou 615.942 
hectares de terra, e em 
Açailândia, o número chegou a 
189.205. 

Da unidade de Açailândia o 
Getat titulou, somente no 
Maranhão, 194.336 Ha e em 
Imperatriz, o número chegou a 
marcade683.754Ha Página 3A 

Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

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

Com uma linguagem ágil, 
Frederico Luiz abusa da 
charge eletrônica com o Zé 
da Praça, personagem criado 
para a coluna. 

Página 1C 

Senador é agredido 

Faltando com o máximo do 
decoro parlamentar, Antonio 
Carlos Magalhães, deu um 
soco no senador paraibano, 
Ney Suassuna, que assumiu a 
vaga, com a eleição do titular, 
Antônio Mariz, que em 1994 
foi para o Palácio da Redenção, 
sede do governo da Paraíba. 

Mariz faleceu no ano passado, 
no exercício do cargo de 
governador. 

O Senado da República 
necessita tomar uma atitude 
sobre o caso. Não é a primeira 
vez que o senador ACM brinda 
a nação com atitudes 
medievais. Página 4A 
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p e s s c a s 
ligadas à Secretaria, já que ^ 
tudo indica que os bandidos ii 
sabiam o que faziam. I 

O que também intriga a ii 
polícia, é o fato de os ii 
ladrões levarem tantos ii 
aparelhos sem serem | 
notados. ii 

TV 

Capital 

Açailândia 

Prejuízo movimenta 

empresários 

Preocupados com o 
crescente surto de dengue que 
assola a cidade, os dirigentes da 
AC LA (Associação Comercial e 
Industrial de Açailândia) 
levantaram a hipótese de 
intervirem diretamente no 
combate ao mosquito Aedes- 
aegipty — que é o transmissor 
do vírus d(j dengue —, tendo 
em vista que as providências 
oficiais até o momento tomadas 
têm se mostrado inócuas e a 

epidemia continua se 
alastrando de modo acelerado, 
provocando sérios prejuízos às 
empresas locais. 

Diante deste quadro, que 
prenuncia problemas maiores 
no futuro, durante a última 
reunião da ACIA foi levantada 
a hipótese da Associac^'- 
Comercial financiar - . .npra 
do inseticida Malathion, que é 
usado no combate ao mosquito. 

Página 6A 

Soroya Luíza comenta a 

sociedade açailandense, e 

Jussara Cerqueira, a 
imperatrizense 

A Imprensa é Notícia 

Programação da TV 
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,db Curtas 

Tendência 

Esporte Nacional 

USS Com. Compra 
R$0,9834 (-0.04%) 

USS Com. Venda 

R$ 0,9836 (-0,04%) 

USS Black Compra 

R$ 0,980 (0%) 

USS Black Venda 

R$0,9B4(0%) 

USS Flui Compra 

R$ 0,0870 (-0,01%) ; 

USS EluL Venda 

R$0,9872 (-0.01%) I 

Ouro (grama) 

RS 12.65 (sexta-feira) 

Poupança 

1.3678% (04.03.96) 

31,60% (04.03.96) 

busca 

título 
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Não consigo mais 
entender a falta de 
interesse da governadora 
Roseana Sarney em não 
mandar concluir as obras 
inacabadas em Imperatriz. 
São muitas e pelo visto 
não serão retomadas no 
atual governo. É hora da 
governadora deixar de 
anunciar pseudas 
promessas e realmente 
ouvir as reivindicações da 
comunidade 
imperatrizense. Obras 
como o Terminal 
Rodoviário, pela 
importância da cidade, já 
deveriam ter sido 
concluídas. 

Marcos Sousa 
Centro 

O trânsito de 
Imperatriz continua 
caótico. Todos os dias são 
registrados acidentes e a 
1° Circunscrição Regional 
de Trânsito nada faz, no 
sentido de controlar o 
problema. Várias vidas 
humanas já foram 
ceifadas. Sou do ponto de 
vista que a Ciretran tem 
de promover rigorosa 
campanha de fiscalização 
nas ruas da cidade. 

Moésio Freitas 
Centro 

Os caminhões 
continuam estacionando 
de forma irregular nas 
ruas que dão acesso ao 
Mercado Vicente Fitz, o 
"Mercadinho". Por causa 
disso, já foram 
registrados vários 
acidentes. 

Mônica Fernandes 
Mercadinho 

O prefeito de 
Açailândia, Ildemar 
Gonçalves, continua 
ignorando os reclames 
populares. Parece que vai 
ser o pior administrador 
do município. Os salários 
estão atrasados há mais 
de quatro meses. 

Antonio Fagundes 
Açailândia 

Estou gostando muito 
dos artigos escritos pelo 
jornalista Tasso Assunção. 
Não sei qual o motivo, mas 
tenho observado que 
nessa última semana não 
têm sido publicados mais. 
Quero parabenizá-lo pelos 
artigos "Brasileirismo 
Africano" e "Contabilidade 
Psicológica". 0 considero 
um ótimo jornalista e 
gostaria que, quem sabe 
ele continuasse a escrever. 
São artigos de muito bom 
gosto. 

Vanderson Gomes 
Três Poderes 

A onda de assalto na 
idade está tirando o sono 
los moradores de várias 

localidades. Não se pode 
confiar mais em nada. E 
temos que conviver com 
o isolamento das portas e 
ja elas fechadas, pois a 

lalquer momento 
amos s; ndo 

assaltados. Alguém tem 
que providenciar um jeito 
de .abar com esses 
c; imes. Será que não vale 

ais ser eleitor? 
j/o Beija mim 

Centro 

Encontrando soluções 

por Fernando Henrique 
Cardoso 

Presidente da República 

Hoje eu vou começar o 
programa contando a história de 
um brasileiro, lá do interior de 
Sergipe, o seu Jeferson Santos 
Goes. Ele tem uma pequena 
fábrica de polpa de fruta na 
cidade do Boquim, que fica a 86 
quilômetros de Aracaju. Até 
seis meses atrás, ele e a mulher 
trabalhavam em casa. Com um 
liqüidificador industrial 
produziam duzentas poupas de 
fruta, por dia, e cultivavam um 
sonho; colocar mais gente para 
trabalhar e aumentar a 
produção. Mas falta dinheiro prá 
fazer isso. 

Ai seu Jeferson bateu na 
porta de um banco e pediu um 
empréstimo prá comprar 
máquinas e freezer. E 
conseguiu. Hoje ele produz de 
mil e quinhentos a duas mil 
polpas de frutas, por dia, e 
emprega cinco pessoas, fora a 
família. Com essa pequena 
fábrica, o seu Jeferson tira uns 
quatro mil reais por mês e paga 
um salário de cem reais, líquidos, 
aos empregados. 

Quem ajudou a realizar o 
sonho desse sergipano foi o 
Banco do Nordeste, que 
emprestou a ele 14 mil e 300 
reais, com um prazo de oito anos 
prá pagar. Como disse o seu 
Jeferson, na semana passada a 
uma pessoa da minha equipe: "só 
não paga quem não trabalha". 

Esa é a história de um 
brasileio que o Banco do 
Nordeste ajudou a melhorar de 

vida. O Banco trabalha de olho 
na produção e na geração de 
emprego e de renda. Financia 
médios e grandes projetos, mas 
principalmente micros e 
pequenos. E os números 
provam o sucesso dessa política. 
No ano passado, o BNB investiu 
636 milhões de reais, no Fundo 
Constitucional do Nordeste. 
Setenta e nove por cento desse 
dinheiro foram emprestados 
para micro e pequenos 
empresários. E isto representou 
a criação de 169 mil 
oportunidades de emprego. 

O BNB, que é um dos agentes 
de desenvolvimento do 
Nordeste, também trabalha com 
outros recursos. Por exemplo, 
com recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, o FAT, 
o Banco do Nordeste gerou, 
somente no ano passado, mas de 
40 mil empregos. 

O Banco financia tudo - um 
carro de pipoca, uma 
barraquinha de comida, um 
artesanato na praia, uma máquina 
de costura, uma máquina de 
solda, enfim o que a pessoa 
precisa para trabalhar. O 
pequeno empresário nordestino 
tem uma grande capacidade de 
gerar emprego. Só para você 
entender; em outros programas 
do setor industrial, um emprego 
custa vinte mil reais. Já um 
pequeno empresário nordestino 
é capaz de gerar um emprego a 
cada dois mil reais que ele 
investe. 

E o tal do Pistolão prá 
conseguir empréstimos não tem 
vez no Banco do Nordeste. Prá 
evitar influências políticas, o 

projeto é analisado, também, por 
um comitê formado por 
representantes da comunidade. 
Quinhentos e três municípios do 
Nordeste formaram seus 
comitês. Isso significa que trinta 
por cento dos municípios do 
Nordeste já participam dos 
programas do BNB. Eu 
aconselho os líderes 
comunitários a formarem 
comitês em todos os municípios 
do Nordeste, porque quanto 
mais comitês, mais facilidades 
para o Banco financiar o 
desenvolvimento. 

Estamos muito satisfeitos 
com os resultados, por várias 
razões. Uma delas é porque está 
provado que os micros e 
pequenos empresários são 
ótimos clientes. Enquanto a 
média de maus pagadores dos 
bancos comerciais está em torno 
de quinze por cento, ou seja, 
quinze em cada cem deixam de 
pagar, entre os micro eiiequenos 
empresários, clientes do BNB 
apenas dois em cada grupo de 
cem deixam de jiagar, deixam de 
honrar seus compromissos. 

Este ano, o governo, através 
do Banco do Nordeste, vai 
financiar a geração de mais de 
300 mil empregos. Isso é muito 
bom para o Nordeste. Aiás, eu 
não me canso de dizer. - o 
Nordeste não é problema, o 
Nordeste é solução, e eu vou 
repetir: - o Nordeste não é 
problema, o Nordeste é solução. 

(Integra do pronunciamento 
do presidente Fernando 
Hen rique Cardoso, no programa 
de rádio, Palavra do Presidente) 

"Você me deixa doidão" 

u 
Mina, seus cabelo é da hora" 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

A irreverência perdeu cinco 
grandes personagens. 
Daqueles que deixam a gente 
doidão. 

Os Mamonas Assassinas 
estão mortos. 

Durante muito tempo ainda, 
vamos perguntar prá que serve 
o sabão crá-crá, ou o sabão cri- 
cri. 

Como que num passe de 
mágica, os proprietários de 
Brasília Amarela, ou projeto de 
carro parecido, começaram a se 
orgulhar da lata velha que 
possuíam. 

E os gaúchos com tantas 
inarias, viram-se satirizados pela 
boa musicalidade de Vira-Vira. 

Os Mamonas Assassinas 
estão mortos. 

Um avião que anda nas 
alturas, espatifou os sonhos de 
cinco rapazes de Guarulhos. A 
cidade da hipocrisia, Brasília, 
assistiu ao último espetáculo 
dos garotos protagonistas de 
uma meteórica carreira de 
sucesso. 

Há apenas sete meses na 
parada de sucesso, a banda 
conseguiu vender a bagatela de 
um milhão e oitocentas cópias 
do seu primeiro e último CD. 

Os Mamonas Assassinas 

estão mortos. 
Ávida de cinco pessoas foi 

para o andar de cima. Aquele 
misterioso que em vida a gente 
não consegue alcançar. 

Um jato, ou melhor, um 
jatinho fabricado em 1979 tirou 
a vida do mais badalado 
conjunto musical brasileiro na 
atualidade. 

Jovens de 0 a 150 anos, e 
principalmente, a criançada, 
perdeu os ídolos que usavam 
roupas estranhas. Os malucos 
belezas do besteirol, ou da 
música de vanguarda, como 
queiram classificar os críticos. 

Os Mamonas Assassinas 
estão vivos. 

S&stonm de Coniftuieaiçâo 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

José Filho 
Diretor Comercial 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 
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TRIBUNA Vj 

por JUCELINO PEREIRA 

Fé absoluta 
FHG faz uma revolução no 

Brasil. Sua passagem pelo 
Planalto marcará o fim do 
coronelismo, cartorialismo, 
fisiologismo, carreirismo político 
e outros pecados davida nacional. 
A opinião foi expressa ao 
colunista pelo empresário 
Raimundo Siqueira, ex- 
1 (residente muifidital do PSDB e 
ardoroso defensor do presidente 
tucano. 

Perguntinha 
IVimeiro-aliadodo interventor 

no PMDB, Agostinho Noleto não 
st ría tentado a a )!< x ar a máquina 
municipal a serviço da 
candidatura íldonistacaso fosse 
nrmleadr > i )ara a intervenção? 

Idem 
Chega a ser hilário ver o 

petista Mariano Dias criticar o 
comunista Genner Marinho, jtelo 
tamanho do seu PCdoB. O PTde 
Imperatriz, como se sabe;, não 
tem demonstrado vocação para 
o crescimento. Afinal, depois de 
estar na crista da onda nas duas 
campanhas presidenciais 
capitaneadas pelo comitanheiro 
Ink(hSilva,asiglanão conseguiu 
nenhum quadro novo e chegou a 
perder militantes. 

Assédio 
Simplício Znza Neto parece 

incomodar no exercício do 
mandato de vereador. Naúltima 
semana, o vereador-licenciado 
Enfermeiro Ribamar foi 
convidado insistentemente para 
retornar à Câmara. Aj xxlido do 
líder Madeira, deveixTmanecer 
lK)r mais alguns meses afastado, 
IKira que o primeiro suplente do 
PSDB complete sua obra iniciada 
no Legislativo. Simplício é 
presidente da comissão esiiecial 
que investiga os atos do 
presidente Aitonio Salgado. 

Pizza 
Está em curso uma manobra 

destinada a desarticular a 
comissão que investiga a 
contabilidade da Câmara. A 
estratégia pretende afastar 
te m p o rar i am e n t e da 
presidência, o vereador Ant<mio 
Salgado, assumindo o cargo o 
vice João Silva Este último vinha 
estimulando a devassa iniciada 
nas contas da Mesa Diretora, 
insatisfeito que estava com a 
gestão do correligionário 
Salgado. 

Retorno anunciado 
Em telefonema a um amigo 

empresário da cidade, o ex- 
governador Ribamar Fiquene 
confirmou sua viagem de volta a 
Imperatriz para a \ míxima sexta, 
de trem. Até quinta, conforme o 
prefeiturável do PFL, a 
governadora Roseana Sarney o 
receberá em Palácio para uma 
audiência cuja agenda nào foi 
revelada. 

Esforço 
Ventura não descansa. O 

coronel se esforça para colocar- 
se aos imperatrizenses como 
uma alternativa boa para a 
sucessão de 96. Por enquanto, 
entretanto, as pesquisas de 
opinião que mostram a intenção 
de votos do eleitorado nao lhe 

são favoráveis. 
Assunto grave 

Autoridades e políticos 
imperatrizenses deveriam 
acompanharam! mais atenção 
a questão das transferências de 
eleitores. Há fundadas suspeitas 
de que candidatáveis estariam 
transferindo eleitores 
irregularmente para povoados 
emancipandos. 

SOS 
As chuvas que vêm caindo 

sobre a cidade deixaram as ruas 
em situação de intrafegabilidade. 
A Prefeitura, que nào cuidou a 
tempo da recuperação das 
artérias, deveria providenciar 
barcos e helicópteros para que 
se pudesse circular em 
Imperatriz. Mesmo nas zonas 
centrais as ruas estão 
imprestáveis para a passagem de 
automóveis. 

Madeirista 
Não é só por ser simpático 

ao prefeiturável do PSDB que o 
médico Carlos Amorim não 
aceitará ser candidato a prefeito 
ou a vice no PMDB ildonista. 
Além de achar que o interventor 
nào deveria cogitar de 
candidatura independente, 
facilitando a eleição de Fiquene, 
o ex-prefeito também pensa no 
futuro do filho. O vereador 
Carlinhos Amorim, que é 
candidatável a vice de Madeira, 
não poderia sequer disputar a 
reeleição na hipótese de uma 
candidatura de seu pai na 
"sublegenda" sarneysista 
liderada pelo atual chefe do 
Executivo. 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

06/03/96 

Plantão 24 horas do emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

06/03/96 

Hospital São Vicente 
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Cabeludo classifica Incra de inoperant* 
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cidade prefeito Açailândia, lidem ar Gon 'vases 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

0 prefeito de João Lisboa, 
Raimundo Cabeludo, criticou 
duramente o chefe do 
escritório local do Incra, 
Raimundo Oliveira, pela 
"inoperância do órgão na 
região tocantina desde 1984, 
ano que foi extinto o Getat, 
Grupo Executivo das Terras 
do Araguaia/Tocantins". 

0 chefe do executivo 
municipal explicou que na 
estrutura do Grupo, havia 
duas unidades administrativas 
e executivas no Maranhão, 
uma delas localizada em 
Açailândia e outra em 
Imperatriz. Essas unidades 
tinham uma respectiva área de 
atuação. 

Munido do livro escrito 
pelo engenheiro Daniel Nunes 
Lopes, Ação do Getat, o 
prefeito de João Lisboa citou 
que somente no Maranhão, 
foram o extinto órgão 
arrecadou e matriculou um 
total de 805.147 hectares de 
terra. 

Soemente em Imperatriz, 
disse Cabeludo, o Getat 
arrecadou e matriculou 
615.942 hectares de terra, e 
em Açailândia, o número 

chegou a 189.205. 
Em relação as áreas e lotes 

demarcados pelo Grupo 
Executivo, Raimundo 
Cabeludo disse que o órgão 
demarcou em Açailândia um 
total de 300.888 hectares e em 
Imperatriz, o número elevou- 
se para 854.780. 

Sempre citando o livro Ação 
do Getat, o prefeito de João 
Lisboa lembrou que o número 
de títulos de terra expedidos 
pelo Getat foi algo significativo 
para a região, pois regularizou 
a situação das escrituras das 
terras. 

Da unidade de Açailândia, 
o Getat titulou, somente no 
Maranhão, 194.336 Ha e em 
Inqktatriz, o número chegou a 
marca de 683.754 lia. 

Raimundo Cabeludo 
advertiu para o falo do Incra 
deixar de investir na construção 
e recuperação de estradas 
vicinais. Ele confirmou que o 
Grupo Executivo preocupavarse 
com a Educação. 

Afirmou o prefeito, qije 
somente no município de João 
Lisboa, o Getat recuperou'4() 
Km de estradas. 

Em Imperatriz foram 
recuperados 82 Km e em 
Açailândia, 9 quilômetros. Na 
área de atuação da unidade de 

Açailândia foram construí' 
25,8 quilômetros. 

Em relação as salas de 
aula, raimundo cabeludo 
confirmou que somente na 
área de Imperatriz, foram 
cosntruídas 07 escolas, 
totalizando 25 salas de aulas 
em 7 localidades. 

Na região de Açailândia, 
afirmou Cabeludo, o Getat 
construiu 09 escolas, nur 

tora! de 22 salas de aula e 
08 localidades. 

Os postos de saúde 
também foram lembrados 
pelo prefeito. Ele citou que o 
Grupo Executivo construiu 06 
postos médicos no Maranhao, 
nas localidades de Nova 
bacabal, São Pedro dos 
Crentes, na sede do município 
de Imperatriz, Alto Bonito, 
Bacuri e Ausilândia. 

"O Getat ainda construiu 
unidades mistas de saúde e 
perfurou poços artesianos, 
coisa que o Incra nunca fez na 
região", concluiu Cabeludo. 

O prefeito de João Lisboa 
'desafiou o chefe do Escritório 
local do Incra para um debate 
no programa Imperatriz 24 
Horas, apresentado por 
Conor Farias, na TV Capital, 
canal 5, que vai ao ar de 
segunda a sexta às 19:15 hs. 

Raimundo Cabeludo faz declarações 

por Frederico Luiz 

O prefeito de João Lisboa 
disse que o regime militar 
beneficou o país e que a 
democracia aprofundou a crise 
social do país. 

Ontem no programa 
Imperatriz 24 horas, 
apresentado por Conor Farias, 
o prefeito Raimundo Cabeludo 
demonstrou que tinha saudade 
do tempo da ditadura. "Eles é 
que chamam de ditadura, mas 
foi um período de 
crescimento", disse. 

O prefeito relacionou uma 
>érie de obras feitas pelos 
militares para justificar seu 
apoio ao regime que assolou 
o país de 1964 a 1985. 

"A ponte Rio-Niterói, 
Itaipu Binacional, Tucuruí, 

Rodovia Belém-Brasília são 
obras que justificam o 
regime militar", disse. 

O Getat foi bastante 
elogiado pelo prefeito 
Raimundo Cabeludo, "O 
órgão criado pelos militares 
beneficiou a região", 
afirmou o prefeito. 

De acordo com 
Raimundo Cabeludo, a atual 
estrutura do Incra serve 
apenas para projetar 
lideranças de esquerda e 
não promove a reforma 
agrária. 

"Não tenho medo de 
dizer o que penso, o que se 
convencionou classificar de 
ditadura militar foi muito 
melhor para o povo do que 
essa tal de democracia", 
disse Cabeludo. 

Jornal Capital, 

O Seu 

Líder Diário 

Fone: 

723-2034 
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Apresentação: José Filho 
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ACM agride senador da PB 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONÇALVES 

Alistamento 

li 

Durante todo o dia de 
hoje, no período entre 8h e 
17h, a Justiça Eleitoral de 
Açailândia vai instalar um 
Posto de Alistamento 
Eleitoral na Serigueira do 
Nordeste, às margens da 
BR-010, e atenderá aos 
interessados na Escola 
Mundo da Criança. A 
medida foi tomada pelo juiz 
Samuel Rocha de Sousa 
Silva e visa atender aos 
moradores do local, que 
encontram dificuldade para 
se deslocarem até o 
Cartório da cidade. 

A/a espera 

A sucessão municipal de 
Açailândia, nas futuras 
eleições, passa por uma 
série de nuances que a 
torna singular, sem 
nenhuma similaridade com 
as eleições passadas. Uma 
série de fatos estranhos à 
vontade dos candidatos a 
candidatos fez com que 
todos se pusessem em 
estado de alerta, embora 
não procurem acelerar a 
imposição de seus nomes. 
É que alguns fatos 
circunstanciais — entre 
eles a provável 
emancipação do Itinga — 
podem ocasionar profundas 
alterações no quadro 
político. 

Aumentos 

Quanto mais reza, mais 
assombração! Como se não 
bastasse a "pauleira" do 
nosso dia-a-dia, já estão 
anunciando novos 
aumentos de preços para os 
combustíveis. Isso mesmo: 
gasolina, álcool e diesel vão 
aumentar os preços. 
Desnecessário dizer que 
tais aumentos se refletem, 
om cascata, por todos os 
demais bens de consumo, 
provocando sensível 
aumento no custo de vida. 

Aumentos II 

E, se você estiver com 
rojeto de comprar um 

v^arro novo, é melhor se 

apressar e antecipar a 
compra, pois as 
montadoras nacionais já 
estão dando sinais de que 
vão reajustar os preços de 
seus veículos. Segundo os 
dirigentes da indústria 
automobilística, o recente 
aumento não dá para cobrir 
os custos, além do fato dos 
pátios já se encontrarem 
praticamente lotados face a 
redução das vendas. 

Sem 
plantão 

Por incrível que pareça, 
Açailândia não tem plantão 
noturno de farmácias. Se 
alguém tiver um caso de 
doença na família e 
precisar de adquirir 
remédio durante a noite, 
correrá o risco de ver seu 
paciente morrer, pois não 
vai achar nenhuma 
farmácia aberta. Uma 
grave deficiência que 
precisa ser urgentemente 
sanada, tendo em vista os 
grandes danos que provoca 
na sociedade em geral. 

Mamonas 

A juventude brasileira, 
alienada e sem futuro, 
perdeu um grupo de ídolos 
que, à falta de criatividade e 
conscientização do jovem, 
havia elegido como 
paradigmas do sucesso, 
embora, para os mais 
sensatos, não passasse de 
um grupo dle reis do 
"besteirol" que sempre 
assolou o País - agora com 
mais intensidade. 
Sentimentalóide como o é, o 
povo brasileiro não vai 
resgatar homenagens e 
prantos aos rapazes tão 
tragicamente desaparecidos. 

t 
Mamonas II 

Por algum tempo, a nossa 
meninada vai se sentir como 
órfãos. Mas, logo logo a 
mídia vai criar novos ídolos, 
novos mitos pelos quais esta 
mesma juventude vai se 
esgoelar c rasgar a roupa. Só 
esperamos que, nestes 
ídolos futuros, possamos 
encontrar alguma porção de 
mais equilíbrio emocional, 
mais senso moral e, 
sobretudo, mais 
fraternidade social. Embora 
lamentando o acidente aéreo 
que ceifou vidas jovens, 
acreditamos que a juventude 
brasileira esteja a merecer 
algo bem melhor do que tão 
somente irreverência e 
palavrões. 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

O senador baiano Antônio 
Carlos Magalhães protagonizou 
ontem uma cena que precisa ser 
denunciada pelos brasileiros. 

Faltando com o máximo do 
decoro parlamentar, ACM, deu 
um soco no senador paraibano, 
Ney Suassuna, que assumiu a 
vaga, com a eleição do titular, 
Antônio Mariz, que em 1994 foi 
para o Palácio da Redenção, 
sede do governo da Paraíba. 
Mariz faleceu no ano passado, 
no exercício do cargo de 
governador. 

A cena, mostrada no Jornal 
da Record, edição nacional, às 
19:15 hs, foi clara e as imagens 
dizem tudo. 

O senado da República 
necessita tomar uma atitude 
sobre o caso. Não é a primeira 
vez que o senador ACM brinda 
a nação com atitudes medievais, 
dignas dos coronéis do cacau 
que usavam e ainda usam dos 
socos, pontapés, e das balas 
para fazerem suas leis. 

A mais alta Câmara do país 
não pode se calar diante do fato. 

Será que a nação será 
obrigada, a assistir as formas 
grotescas do senador baiano? 

Com a palavra o senador 
José Sarney. O mesmo, que de 

forma digna, se comportou Alberto Fuljimori, aquele que Não podemos permitir que 
como um democrata ao não fechou o congresso de seu o ditador baiano passe impune 
receber o ditador peruano, país. a mais uma de suas agressões. 
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Em meio n uma confusão ontem, no Senado, A.C.M deu um soco no Eney Suas una 

Empresário adere campanha de Ventura 
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por Frederico Luiz 

0 Coronel Guilherme 
Baptista Ventura, candidato do 
PSC, Partido Social Cristão, a 
prefeitura de Imperatriz, declarou 
ontem que recebeu, esta semana, 
adesões de empresários e líderes 
comunitários. 

O candidato do Partido dos 
Peixes disse que não gostaria de 
citar o nome dos empresários que 
aderiram a sua campanha, 
porque os mesmos preferem o 
anonimato. 

Em relação as lideranças 
comunitárias, Ventura citou os 
nomes de Júlio da Vilinha, João 
da Cafeteira, Domingos da Boca 
da Mata, professora Francisca 
Domenices, e do próprio José 
Pereira, presidente da Fumbeart, 

José Pereira, que anunciou há 
seis meses, a disposição de apoiar 
sua candidatura. 

Em relação aos pastores 
evangélicos, o coronel Ventura, 
confirmou o crescimento de seu 
nome junto a este eleitorado 
específico. * 

Esta semana, oito pastores 
evangélicos, de denominações 
diferentes, mantiveram contato 
com o candidato do PSC para lhe 
hipotecar solidariedade na 
disputa eleitoral. 

Em relação a sua disposição 
em atacar outros candidatos que 
disputam a prefeitura, Ventura 
declarou que essa i)ossibilidade 
não exisk:. 

"Somente farei ataques 
quando for atacado", disse 
Ventura. 

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 

Coronel Ventura, candidato a prefeito de Imperatriz 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFf SET DA REGIÃO. TRABALHÁMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luís Domingues, n0 1206 fone 72M077 

TucaniTs Produções 

mais completa produtora de áudio e vídeo do meio norte brasileiro 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - A. - Telefax (098) 723 - 2034 
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por MESSIAS JÚNIOR 

Destaque 
O locutor Ézio Moura 

que começou há pouco 
tempo no Rádio 
Imperatrizense, já 
conseguiu se destacar 
como uma das grandes 
vozes da Nativa FM, ele que 
iniciou nas madrugadas, 
rapidamente passou para o 
horário nobre da emissora 
e é um grande sucesso de 
audiência. Boa voz e 
excelente dicção, coisas 
que grandes 
"Estreloes"gostariam de 
ter. 

Garotinho 
O garotinho Jaldene 

Nunes chefe de redação e 
repórter do Jornal Capital, 
prova a cada dia que 

realmente entende de 
jornalismo, mesmo de SP-2, 
ele percorre diariamente a 
grande cidade em busca de 
notícias, principalmente do 
meio esportivo para o seu 
líder diário. 

0 Jaldene é uma grande 
prova de que realmente, 
tamanho não é documento. 

Despertador 
O radialista Vidal Moreno 

"Cachorrào" continua firme 
mandando o seu recado nas 
manhãs da Mirante AM, com 
o seu programa Despertador 
Musical, com boa música e 
uma comunicação 
descontraída, o Vidal faz todo 
mundo acordar mais sedo e se 
ligar na "Mira". E isso aí 
garoto. Sucesso! 

Fera 
na lente 

Ronaldo Pires cinegrafista 
da TV Capital é 
indiscutivelmente um grande 
profissional. Talentoso, 
criativo o "Rony"com uma 
câmera na mão é capaz de 
criar imagens que deixa 
qualquer um morrendo de 
inveja. Você é grande, meu! 
Pode crer! 

Competente 
Ü cinegrafista e editor da 

CRC (Band) Carlos Alberto 
(Caká) além de competente é 
também um excelente amigo 
e companheiro de trabalho 
sempre disposto a mostrar o 
seu talento, ele faz o máximo 
para contribuir com o 
carecimento da emissora, um 
abraço,e sucesso! 

Boa Pedida 
O meu amigo PT nane 

Timóteo continua "Biritando" 
todo o sábado com os seus 
convidados no Bar da 
Esquina, sempre prestigiando 
os artistas da Terra. Timóteo 
tem mostrado a muito que 
realmente se preocupa com a 

arte musical. 

O começo 
Mais um repórter 

estagiário está na "escolinha" 
o Rádio na TV com o 
professor Clélio Silveira, a 
aluna é Neurilene Vieira uma 
bela morena, que está dando 
os primeiros passos no 
jornalismo, aproveite a 
chance garota! Pois se você 
não aprender aí desista! 

Chuva de Balas 
Os velhos filmes de bang- 

bang ainda continua 
prendendo a atenção dos 
cinemáticos, mesmo sendo 
considerados ultrapassados e 
repetitivos por algumas 
pessoas. Mas para quem 
gosta do gênero a Rede 
Record de segunda a sexta- 
feira grandes clássicos do 
velho faroeste, portanto quem 
quiser manter a saudade é só 
se ligar e assistir a uma 
grande chuva de balas. 

Pornografia 
O comunicador Aldeman 

Costa é considerado por 
muitos ouvintes como 

pornográfico, isto em 
conseqüência das piadas 
"picantes" que ele conta no 
seu programa "Canta 
Nordeste"da PM Nativa. O 
povo tem razão companheiro! 
pra ter audiência não é 
preciso apelar. Você é bom! 

Sorte e Talento 
Enquanto muitos artistas 

batalham anos e anos para 
fazerem sucesso na televisão, 
outros conseguem estourar^ 
da noite para o dia, este é o 
caso do "Batoré" da praça é 
nossa do SBT Bastou apenas 
uma apresentação no Show 
de Calouros do Sílvio Santos 
para "Batoré" ser contratado 
para trabalhar na Praça. 
Sorte tem quem acredita 
nela! 

Agito 
Depois do enorme 

sucesso em João Lisboa o 
Carnaval I^va Prato também 
irá acontecer no povoado 
Lagoa Verde para o delírio 
da galera; é só aguardar! 

Na Telinha 
O "Efeemista" Jakson 

Silva um dos locutores da 
Nativa FM está se 
revelando um grande 
apresentador de Tele 
Jornal. Há alguns dias ele 
está apresentando o 
"Imperatriz em Manchete" 
da TV Nativa, boa 
impostação de voz, e boa 
presença no vídeo, pra 
começo, Tá muito bom! 

De Olho 
em Você 

- O repórter policial 
Manuel Cecílio de 
Bandeira 2 é um dos 
veteranos no comunicação 
de Imperatriz, ele 
começou por aqui na RJ, 
onde comanda a audiência 
quando a emissora era a 
única na cidade na época 
o "Mané" era considerado 
um verdadeiro ídolo da 
Radiofonia. Atualmente 
como repórter policial ele 
é também um dos grandes 
destaques no jornalimo 
investigativo. Só precisa 
mudar uma coisa; Ter mais 
seriedade em algumas 
notícias que não tem a 
menor graça! 

Programação de hoje rara as TVs VHS/üHF - Imreratrie 

TV Capital 

Canal S 

rede Record 

()():()() O Despertar da Fé 
07:00 Repórter 190 
08:00 Bom Dia Cidade 
09:00 Note e Anote 
12:00 O 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 Campeões de 

Audiência 
23:00 25a Hora 
01:00 Palavra de Vida 

Seja mais um 

' ' nnT do 

Jornui ^apitai 

e íique por 

dentro das 

notícias mais 

quentes da 

região 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

NÂO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

De 

segunda a 

sexta-feira 

ouve, na 

Rádio 

Capital 

AM, das 

16h00 às 

17h00, o 

programa 

Tribuna 

da 

Cidade, 

com 

Aurino 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Assista o 

programa 

Imperatriz 

Notícias 

às 

18h00, 

pela TV 

Capital, 

Canal 5, 

Rede 

Reccíw 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Acompanhe 

todos os 

aarteanentos 

esportivos, 

aos 

domingos, 

das 9h às 

llh, na 

Rádio Capi- 

tal Am, no 

oicnrama 

Lance Livre 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

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

Censura 
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 

(Criaturas III) 

15:25 Kung-Fú, a Lenda 
Continua 

16:20 TV Animal 
16:50 Passa ou Repassa 
17:20 Programa Livre 
18:15 Aqui Agora 
18:55 TJ Maranhão 
19:15TJ Brasil 
20:00 Sangue do Meu 

Sangue 
20:45 Carrossel das 

Américas 

•22:45 Sangue do Meu 
Sangue 

23:30 Escolinha do Golias 
23:15 Jornal do SBT 

23:30 Jô Soares onze e meia 
00:45 Jornal do SBT 
01:15 Programa Joyce 

Pascowith 

01:20 Perfil 
02:20 Telesisan 

TVCNT 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV, 

ie/vhót 

yheUon. 



Imperatriz, 06 de março de 1996 
m 

Açailândia/Social 2B 

m 

Os convites para a solenidade que faremos realizar na Zoom Dancetena, 
homenageando as Mulheres de Expressão/96, estão se esgotando rapidamente, 

devido a grande procura por parte das mulheres maravilhosas de nossa mais 

fina sociedade. O grande acontecimento ocorrera no proximo dia U», Uia 

Internacional da Mulher. 
por SORAYA LUIZA 

HlMcãJC4 At % 

Silvana Silvestre 

Radialista e vereadora, está em Açailândia desde 1989, quando aqui chegou 

para tomar parte na montagem da Rádio Marconi FM, uma vez que desde 1982 

iniciou suas atividades na Rádio Cidade Morena, em Recife (PE), tendo também 
trabalhado ainda como radialista, nas cidades de Fortaleza (CE), Santos (SP), 

Belém (PA), Paragominas (PA), Imperatriz, Bacabal e outros. Mãe de três filhos, 

exerce o seu primeiro mandato de vereadora e espera ganhar a reeleição como 

presente de aniversário, já que é nascida no dia 03 de outubro. Um belo e merecido 

presente. 
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Não teve aniversariante mais festejado na última sexta feira, que o deputado 

Deusdedith Sampaio. A festa contou com um grande número de amigos e a 

imprensa local, que marcaram presença para abraçar e parabenizar o parlamentar. 

Aliás, um aniversárjo tão pretigiado, só poderia resultar em uma grande testa. 

Faço questão de destacar a fidelguia e o cavalheirismo do empresário Abraunis 

Silva Lacerda (leia-se Commar), que como sempre, me recebeu com muita 

distinção e elegância em sua empresa, Não só a mim, como também a diretora 

da Rádio Clube FM e a apresentadora Jane Vasconcelos, Mas hoje em especial, 

quero parabenizá-lo pela linda data de domingo, quando o empresário trocou de 

idade. Parabéns, de coração. 

O Restaurante e Pizzaria Anapolina, recentemente inaugurado, conta com um 

serviço de primeira linha, além do delicioso cardápio. O Restauiante e Pizzaria 

Anapolina é a mais acertada opção para os açailandenses de paladar refinado. U 

mesmo está funcionando em frente ao Banco do Estado do Maranhao e aceita 

encomendas para festas de casamento e aniversário, funcionando diariamente 

das lOhOO às 23h00. 

Silvana Silvestre, que será homenageada Mulher de Expressão/96, dia 08/03/96 
£ 

l 

A sociedade de Açailândia já tem uma excelente opção de lazer para os seus 

finais de semana. Trata-se da Pizzaria Zeppelin, que volta a todo vapor, oferecendo 

as melhores sugestões do cardápio, além de play-groud para a criançada. Um 

feliz retorno ao nosso particular amigo Carlos Brandão, que volta a animar a 

noite da Cidade do Ferro. 

Dentro de mais alguns dias deverá estrelar pelas câmeras da TV Difusora, o 

programa de variedades "Jornal Eletrônico", que terá produção e apresentação 

do jornalista Marinaldo Gonçalves e desta colunista social. Mais uma opção de 

boa informação e entretenimento cultural para seu domingo. 

m 

m 

m 

m 
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Um dose de The reza e Carlos Brandão, que reinauguram a Pizzaria Zeppelin 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

Pianos de saúde para empresas, 

í-í 
ã 

famílias e individuais. 
s; ^  

SP 

Saúde é produto de primeiríssima 

necessidade 

Plc^ão de Vendas: 738-1 750 (Gessila) 

Hospital São Sebastião 

Maranhão 

Pi í li ii 

0 melhor sabor pelo menor preço 

Acediont&i eMCOntestÁ* fuoAa totUn tipo. de ^gàía 

Rua São Luís, em frente ao Banco do Estado do 

Açailândia - Maranhão * 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Apareceu a 
governadora I 

Que alívio. Ontem, o 
Diário Oficioso do Estado do 
Maranhão publicou meio 
mundo de matéria sobre a 
governadora Roseana Sarney. 
Um exargero até. A gente 
reparava uma página, e logo 
encontrava o nome da 
primeira mulher a governar 
um Estado brasileiro. 

'Apareceu a 
governadora II 

§ f 

Seria pedir demais que a 
governadora Roseana Sarney 
emitisse uma notinha, um 
parágrafo, uma linha, uma 
palavra sobre sua visita a 
China Comunista? Tenho 
certeza que a visita foi 
bastante proveitosa para o 
Estado. Custava nada os 
maranhenses conhecerem 
como andam os 
investimentos externos em 
nossa terra. 

Apareceu a 
governadora III 

Mas, nem tudo é 
tempestade no Palácio 
Henrique De La Rocque. A 
governadora tomou uma 
atitude supimpa para o inte- 
rior. Vai instalar seu governo 
em duas cidades do sul do 
Estado. Primeiro é Balsas, no 
chamado altosertão, a terra 
do deputado federal Fran- 
cisco Coalho, atual secretário 
de Agricultura. Depois, nos 
dia ■- '2Í ' 30, s Tá a vez de 
Imp iatri;;. liar o governo, 
duram ncontro da 
Bancada Parlamentar da 
Amazôni; Legal. Valeu 

governadora. 

Ildào no 
Encontro 

Ontem, o deputado federal 
Sebastião Madeira confirmou 
a disposição do interventor 
Ildon Marques de apoiar o FV 
Encontro da Bancada 
Amazônica, que acontecerá em 
Imperatriz. "Ildon é um grande 
entusiasta da idéia", disse Ma- 
deira. Olha a banda ética aí 
gente! 

Frente 
decide 

Está quase tudo 
caminhando para a dobradinha 
Jomar Fernandes/ Aroaldo 
Santos, como candidatos a 
prefeito e vice, 
respectivamente, pela Frente 
Ética. Aroaldo empresta sua 
condição de ex-vereador e sua 
experiência em campanhas 
políticas. 

Ciro no 
sábado 

Capoeira 
de Imperatriz 

No próximo sábado, 
acontece o IV Batismo dos 
capoeiristas de Imperatriz. O 
Batismo é uma espécie de 
exame de faixa para os 
praticantes do esporte. O 
evento acontece no prédio do 
Sesi, o Serviço Social da 
Indústria. 

Coronel 
Diógenes 

O Tenente-Coronel 
Diógenes Dantas, comandante 
do 50° Bis, além de dirigir 
unidades do Exército 
Brasileiro, também escreve 
crônicas e artigos. Sua caneta 
é ágil e em breve o leitor 
poderá comprovar. 

Uê é 
preso 

Ondas Curtas 

JL 

m 

v- 

O ex-ministro da Fazenda, 
e ex-governador do Ceará, 
Ciro Gomes, chega a 
Imperatriz às 13:40 hs do 
próximo sábado. A noite, ele 
profere palestra no Salão 
Nobre do Juçara Clube. O ex- 
ministro é crítico da atual 
equipe econômica de 
Fernando Henrique Cardoso. 

Um dos maiores bandidos 
do Rio de Janeiro, foi preso 
ontem em Fortaleza, trata-se 
do líder do Morro do Alemão, 
que atende pelo nome de Uê. 
O marginal tem tanto prestígio, 
que até o governador carioca 
Marcelo Alencar, prinunciou 
seu nome na televisão com 
uma naturalidade que 
assustava o telespectador. É 
assim mesmo. O homem tem 
prestígio. 

ACM apronta 
de novo 

O senador Antônio Carlos 
Magalhães, ou melhor, Toinho 
Malvadeza, como é mais 
conhecido nacionalmente, 
aprontou mais uma vez. Dessa 
vez, agrediu o senador 
paraibano Ney Suassuna. 
Quero ver se o presidente do 
Senado, José Sarney, acredita 
que um fato dessa natureza 
seja falta de decoro 
parlamentar. Como são 
amigos, Sarney e ACM, deve 
ficar tudo como está. Uma 
vergonha para o Brasil. Um 
senador agride o outro e fica 
tudo com está. ACM deveria 
retornar à Bahia. De onde 
nunca deveria ter saído. Sua 
presença no Congresso causa 
mal-estar em todos. Tanto no 
governo, quanto na oposição. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

A governadora está de volta. Comandando o Estado que a elegeu. 

A governadora Roseana indicará o próximo interventor, com o seu critério. Sem pressões. 

Ou seja, o próximo interventor fica ao gostinho da governadora. Tomara. 

Gustavo Loyola passou apertado na sabatina de ontem. 

Vem aí, a CPI do Nacional. Já ví esse filme antes. 

O último deu em impeachment. O de Fernando Collor de.Mello. 

Os tucanos podem ficar tranqüilos que a históna não se repete, a não ser como farsa. 

A tragédia já aconteceu . Que é a primeira parte da história. 

Andar de bicicleta está ficando perigoso. 

Brizola e Lula participam do lançamento das candidaturas da Frente Ética. 

A banda ética continua se fortalecendo. Se brincar a outra banda não chega em terceiro. 

A dep. M3 da Conceição estava uma arara com os tucanos que defendem o Banco Central. 

Edmundo agora é inimigo da imprensa. Só falta ele brigar com ele mesmo. 

O Jornal Capital arrasou ontem. Manchete de primeira linha. Deus ajuda quem cedo madruga. 

Oito de Março vem aí. Manifestação na cidade. Mais conscientização. 

Os vereadores parece que fizeram voto e silêncio. 

Investigam as contas do presidente Salgado, mas dão uma banana para os contribuinte 

O Sistema Tucanu's está disposto a ouvir os parlamentares municipais. 

Alô Açailândia! Vem novidades quentes na sucursal. Aguardem!! 

e sair ao 
k governadora e mao 

de ferro em suas decisões 

O Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

Ligue 738-1345 

Divulgue sua empresa.^ 

yWí? esqueça que a propaganda é a alma do ílegmo 
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Kir é o melhor remédio 

O homem é o único animal 
que ri. Mas de todos os 
homens do mundo, o que mais 
ri é o brasileiro. Tendo 
praticamente inventado o 
gênero de anedotas, que nada 
mais são do que a preservação 
da comunicação oral da 
antigüidade, antes da invenção 
do alfabeto, o brasileiro ri dos 
outros e de si mesmo. 

Na tradição das anedotas 
brasileiras, está a trincados 3 
"b" - bichas, bêbados e bichos. 
Povo preferencialmente 
machão, o brasileiro pegou o 
famoso viado pra Cristo, 
colocando-o nas situações 
mais delicadas. 
Tradicionalmente chegado a 
um copo, o brasileiro 
enriqueceu bastante o folclore 
das anedotas dos bêbados, 
que aparecem quase sempre 
espreitando pelo lado 
surrealista da vida, como uma 
autêntica fuga desesperada do 
cotidiano. 

Por fim, os bichos, os 
animais que, apesar de não 
saberem rir, contribuem com 
a sua alta dose de comicidade, 
no intuito de diminuir as 
dificuldades do dia-a-dia. 
Neste gênero, dando de dez a 
zero em qualquer outro, 
aparece o papagaio. Correndo 
por fora, estão a formiguinha, 
o elefante, a tartaruga, o 
coelho, o macaco, todos eles 
tentando provar que o homem 
não é aquele poço de 
sabedoria e bom senso que se 
acredita. 

Vamos ver então algumas 
destas anedotas. 

Comunicação 

mais delicadas. 

0 bêbado passa assobiando 
pela rua deserta, trocando as 
pernas, quando se depara com 
um sujeito deitado no meio-fio, 
com a cara enfiada dentro de 
ura bueiro, repetindo: 

-PX 7489, PX 7489... 
0 bêbado acha aquilo o 

maior barato, vai cambaleando 
até outro bueiro, enfia a cara 
lá dentro e começa a 
responder pro sujeito: 

- PY2653, PY 2653... 
E o outro: 
- Cala a boca, filho-da-mãe, 

senão eu esqueço o número da 
chapa do carro que me 
atropelou. 

Ê aqui mesmo 
O bebum sai do bar e pega 

um táxi. Depois de dar o 
f inerário pro motorista, cai no 

>no. Mas o carro não pega de 
jeito nenhum. O motorista 
desce, levanta o capô, verifica 

o óleo, o carburador e nada. Vai 
até um borracheiro ali perto e 
o mecânico vem ver o que é 
que o carro tem. Faz mil testes 
e, meia hora depois, o carro 
está bonzinho de novo. 
Quando o motorista dá a 
partida, o bebum acorda, olha 
para fora, vê o bar. K diz; 

- Pode parar, é aqui mesmo 
que eu vou ficar. 

A traidora 
Plena Semana Santa, as 

bonecas resolveram fazer um 
jejum e não ter encontro com 
nenhum homen, pois nenhuma 
delas queria pecar. No dia 
seguinte, a Assembléia se 
reuniu em caráter 
extraodinário, pois uma delas 
tinha sido vista com um 
homem. Foi chamada à 
presença do presidente prá 
prestar esclarecimentos: 

-Você é uma traidora - 
vociferou uma delas - pôs a 
classe em desonra, não jurou 
que faria abstinência nesses 
dias? 

- Jurei - respondeu a bicha - 
e cumpri. 

- Cumpriu como? Você não 
estava com um homem no 
escuro? 

- Estava, mas o que estava 
comigo era marinheiro. 

- E daí? 
- Daí que carne de peixe 

pode, não pode? 

No bar 

lü 

Altas horas da madrugada, 
os dois bêbados no maior pajK): 

- Quantos anos de casado 
você tem? 

- Vinte e nove, mas preferia 
ter pegado trinta anos de 
cadeia. 

- Que exagero, cara, até que 
você não vive tão mal com tua 
mulher, vai. 

- Só que se eu estivesse na 
cadeia, só faltava um ano pra 
cair fora! 

Perna mecânica 

im -w. 
mm 

wm % V, 

O coronel Leôncio tinha 
fama de ser um sujeito muito 
cruel, ruim mesmo. Corria a 
boca pequena que ele vivia 
maltratando os animais de sua 
fazenda. Um dia, a Sociedade 
Protetora dos Animais deu 
uma blitz de surpresa na 
fazenda do coronel, já de saco 

cheio de receber denúncias 
anônimas. 

O coronel recebeu a 
comissão muito bem, mostrou 
que o pasto era bem cuidado, 
o chiqueiro muito limpo. Tinha 
um leitãozinho meio aleijado, 
com uma perna mecânica. 0 
presidente da comissão da 
Sociedade Protetora olha 
aquilo e comenta: 
, - Já vi tudo coronel Leôncio. 

E tudo intringa da oposição. 
Chega a ser comovente ver 
como o senhor gosta da sua 
criação. Não é qualquer um 
que mandaria colocar uma 
perna mecânica num 
leitãozinho! O senhor gosta 
mesmo desse bichinho, não é? 

E o coronel: 
- Adoro. Principalmente 

quando vou comendo assim, 
aos pouquinhos! 

Machão 

mmm 

\ 
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0 sujeito entra no botequim 
e pede uma pinga. O dono do 
bar, de sacanagem, bota álcool 
52 pro cara, que vira o copo, 
limpa na manga, vira pro dono 
do bar e fala: 

- Qualé, mermão? Tá 
botando água na pinga? Vê um 
negócio forte aí! 

O dono do botequim foi lá 
dentro, pegou uma garrafa de 
ácido sulfúrico e encheu o 
copo; 

- Prova este. 
O cara virou o copo sem 

respirar e disse; 
- Legal. 
E saiu feliz da vida, 

cantando, deixando o dono de 
queixo caído. No dia seguinte, 
o bêbado volta: 

- Me dá uma pinga. 
O dono, distraído, enche o 

copo com cachaça. O machão 
vira o copo, faz cara feia e diz: 

- Quero essa não. Me dá 
uma dose daquela que, quando 
a gente faz xixi, enche o chão 
de buraquinho! 

Tempos de crise 
A garota está voltando prá 

casa, depois de ter dado um 
duro no emprego, quando 
aparece um sapo, que diz: 

- Por favor, senhorita, me dê 
um beijo! Eu sou um 

empresário de sucesso, 
executivo de uma 
multinacional, podre de rico 
e fui transformado em sapo 
por uma bruxa. Me dá um 
beijo que viro gente de novo 
e te dou metade da minha 
fortuna, o que você quiser... 

A moça se abaixa, cata o 
sapo e joga na bolsa. O sapo 
começa a berrar, indignado: 

- Peraí, senhorita... e o 
meu beijo? 

- Tá pensando que eu sou 
besta de ficar esperando 
presente de marmanjo. Eu 
vou é ganhar uma nota preta 
com um sapo falante. 

Antes da briga 
üm bêbado entrou no bar 

do seu Joaquim e foi logo 
berrando: 

- Por favor, me dá uma 
pinga antes da briga: 

O dono do boteco acha 
aquilo muito estranho, mas 
atende o pedido. 

Dali a pouco, o bêbado 
volta a pedir, com 
insistência: 

Manda outra... 

branquinha, da boa, antes da 
briga! 

Sempre sem comentar 
nada, pois não estava 
entendendo, seu Joaquim 
enche vários copos, 
enquanto o cara repetia 
sempre: 

- Outra pinga, antes da 
(hic!) da briga! 

- Mas a que raio de briga o 
gajo está se referindo? Há 
meses que não tem briga 
nenhuma cá neste bar. 

E o bebum; 
- Bom... é que eu não tenho 

dinheiro (para pagar a conta). 

Alguém na cama 
0 hotel estava lotado e não 

deu jeito, os dois bêbados 
tiveram não só que dividir o 
mesmo quarto, mas também 
a mesma cama de casal. No 
meio da noite, quarto muito 
escuro, um vira pro outro e 
diz: 

- Amigo, tem alguém na 
minha cama. 

- Na minha também - 
cochicha o outro. 

E o primeiro bêbado 

propõe: 
- Eu vou empurrar ele prá 

fora da minha cama. Você faz 
a mesma coisa. 

E empurraram com força. 
- Então? 
- Ele é mais forte que eu. 

Caí no chão. E Você? 
- Eu derrubei o sujeito. 

Pode vir dormir na minha 
cama... 

O chope 
0 alemão em férias no Rio 

de Janeiro, no balcão do bar, 
bebendo que nem um 
desgraçado. De repente, 
pinta a maior vontade de ir 
ao banheiro. Já meio 
descolado em relação à 
malandragem carioca e com 
medo de que algum gaiato 
fosse beber o chope 
enquanto ele estivesse no 
banheiro, escreve um 
bilhetinho e deixa no balcão: 
"Mijei no chope". 
Sossegado, ele sai do lugar 
e vai ao mietório. 

Quando volta, no bilhete 
alguém tinha acrescentado: 

"Eu também". 

QUANDO VOCÊ 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADAE 

SALDO 

FINACIADOATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DT 

-FABRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 

: 
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mm 

Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

Jornal Capital 
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o 
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Lisue 132-1345 e 

faça a assinatura do Seu 

Líder Dtário. 
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Bancos querem "central de risco'* 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Carrefour 
investe 

A rede Carrefour 
decidiu até o momento 
investimento tia ordem de 
US$ 30 milhões no País 
este ano. Hoje, iniciou a 
contratação de cerca de 
dois mil trabalhadores 
para as obras do 
hipermercado do bairro do 
Limão, ao lado da Marginal 
do Tietê. 

Previdência 
O relatório sobre a 

reforma da previdência 
deverá passar 
tranqüilamente, segundo 
observadores políticos. O 
relatório conta cora cerca 
de 400 votos favoráveis. 
"Só não passa se houver 
algum grande impasse no 
depoimento do Loyola no 
Congresso hoje", diz um 
analista. Para ele, 
entretanto, essa hipótese é 
pouco provável, já que o 
governo leve tempo 
suficiente para preparar a 
defesa do presidente do 
BC, o que conseguiu fazer 
até com o Pérsio Árida. O 
analista lembra, 
entretanto, que uma coisa 
é votar o relatório e outra, 
bem diferente a emenda no 
plenário, onde as 
dificuldades deverão ser 
bem njaiores. 

Articulando 
Nas articulações para 

votação do projeto, o 
presidente da CUT, 
Vicente Pauló da Silva, o 
Vicentinho, obteve do 
governo a autorização para 
negociar um novo avanço: 
o trabalhador ficaria com a 
responsabilidade de 
comprovar o tempo de 
serviço, enquanto que a 
obrigação de comprovar o 
período de contribuição 
passaria a ser do governo. 

Exportações 
A Associação Brasileira 

de Comércio Exterior 
(AEB), diz que o valor 
agregado das exportações, 
ou o seu montante líquido, 
está caindo. Exportação 
líquida é a diferença entre 
o valor do bem exportado 
menos o custo dos 
componentes importados. 
"Isso não é ruim, já que 
permite exportar mais, 
porém, o valor agregado 
nacional está caindo", diz o 
presidente da Ai i, 
Marcu "inícius Pratini de 
M : vfii! ió tie, não 
c ;- ■ meros ainda 
sobre esse Ameno, que 
pode ser observado com 
maior nitidez 

principalmente nos setores 
automobilístico e de bem 
de capital. Para ele, esse 
fator deve pesar na balança 
comercial deste ano. 

Pratini de Moraes alerta 
para a necessidade de se 
avaliar melhor os acordos 
de complementação 
econômica com outros 
países, já que também 
devem influenciar no 
volume de exportações 
líquidas. Para a APiB, as 
vendas externas 
brasileiras deste ano 
devem crescer entre 3% e 
4%, em relação ao ano 
passado, ficando próximas 
a ÜS$ 48 bilhões. Sobre as 
importações, não há 
projeções ainda. A 
princípio, segundo ele, 
devem se manter no 
patamar de IJS$ 4 bi/mês. 
"O melhor que se pode 
dizer, no momento, é que 
teremos um equilíbrio na 
balança comercial, com 
tendência a um pequeno 
déficit", diz. 

Fluxo 
O fluxo cambial foi 

positivo emUS$ 113,181 mi 
na sexta-feira. As 
expor tações contratadas 
somaram US$ 243,193 mi, 
contra US$ 112,004 mi de 
importações. A entrada de 
capital no País somou US$ 
152,074 mi, ante US$ 
170,082 mi de saída. 

/PC 
sobe 

O IPC da Fipe - USP 
fechou fevereiro em 0,40%, 
praticamente igual à taxa 
registrada na terceira 
quadrissemana do mês, 
0,38%. O coordenador do 
IPC e presidente da Fipe, 
Juarez Rizzieri, disse que 
a inflação poderá ficar em 
torno de 1%, 
principalmente devido à 
recuperação nos preços do 
item vestuário. 

Votação 
A votação da emenda 

constitucional de reforma 
da previdência vai começar 
às 16h00 de hoje na 
Câmara. Primeiro será 
votado todo o substitutivo 
do relator, deputado Euler 
Ribeiro (PMDB-AM). Em 
seguida, serão apreciados 
os pedidos de destaque 
para votação em separado. 
Estima-se no mínimo 300 
destes destaques. Caso 
ontem os líderes não 
tenham chegado a um 
acordo para a redução do 
número de destaques, a 
votação poderia demorar 
até duas semanas. 

por Nilton Horita 
Da Agência Estado 

A Febraban está 
negociando com o Banco 
Central a criação de uma 
central de risco de empresas 
clientes do sistema financeiro. 
A central de risco de crédito é 
um produto estruturado pela 
Centralização de Serviços dos 
Bancos Serasa), uma empresa 
mantida pelo sistema 
financeiro. Deverá entrar um 
funcionamento no mês que 

vem e pretende aumentar o 
grau de controle dos bancos 
sobre o endividamento das 
empresas. Por este sistema, 
os bancos poderão ter acesso 
aos volumes de crédito que 
cada empresa assumiu junto 
ao sistema financeiro. O 
principal cuidado da central 
de risco será manter so sigilo 
os volumes de crédito das 
empresas de banco para 
banco. Só serão conhecidos 
os dados globais de 
endividamento. Este 

mapeamento estará 
disponível para consulta de 
todos os associados da 
Febraban. A central de risco 
vai permitir que o bancos 
saibam o tamanho do 
empréstimo assumido pelas 
empresas, de modo de evitar 
a rolagem indefinida dos 
créditos. 

Hoje os bancos evitam 
colocar um título em atrasoem 
protesto para permitir que a 
empresa possa tomar 
empréstimo de outra 

instituição para paga 
primeira. 

Com o número global do 
volume de empréstimo 
assumido pelas empresas, 
este procedimento deverá ser 
dificultado. A Febrabar 
apresentou o sistema para o 
Banco Central cujo corpo 
técnico trabalha para montar 
uma estrutura de controle '1 

risco semelhante. Os técni 
do BC gostaram do sistema e 
a central de risco deverá ser 
adotada em conjunto. 

Loyola no Congresso 

Parlamentares se reúnem com o presidente do Banco Central 

por Nilton Horita 

O presidente do Banco 
Central, Gustavo Loyola, 
chegou ao plenário do Senado 
pouco antes das l()h para seu 
depoimento na sessão 
conjunta das comisões do 
Proer e que analisa o Caso 
Nacional. Veio acompanhado 
pelos diretores do BC, 
Francisco Lopes, Alkimar 
Moura e Claúdio Mausch. 
Loyola não falou com a 
imprensa antes do 
depoimento. Ele abriu sua 
participação com uma 
exposição, prevista para 
demorar uma hora, sobre o 
sistema financeiro. De início, 
falou sobre como funciona os 
sistema financeiro e sua 
importância para a economia 
do País, principalmente a 
popular. Loyola traçou um 
perfil do sistema financeiro e 
sua participação na formação 
do PIB. Após a exposição, 
começariam as perguntas. O 
presidente da sessão 
conjunta, senador Ney 

Suassuma, disse pela manhã 
que espera que o depoimento 
e as perguntas prossigam até 
14h30. Após esse horário, 
caso com a sessão continue, 
deveria haver troca de 
plenário. A maior 
preocupação da base 
governista no depoimento de 
Gustavo Loyola no plenário 
do Senado é com as 
perguntas da deputada Maria 
Conceição Tavares (PT-RJ). 
Segundo os parlamentares 
que participaram ontem à 
noite de reunião com Loyola, 
no Ministério da Fazenda, a 
deputada "é do ramo" e teria 
passado a noite inteira se 
preparando para o debate. Os 
demais parlamentares de 
oposição não preocupam o 
governo. Ainda de acordo 
com os líderes governistas, a 
exposição minuciosa de 
Loyola do cronograma que 
levou a edição da MP do 
Proer pretende rebater as 
acusações que o Programa 
foi criado para proteger os 
bancos. 
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Consumo de energia cresce 

O alto índice de vendas de eletrodomésticos está prejudicando as 

previsões feitas sobre o consumo de energia elétrica 

por Milton Rocha Filho 
Da Agência Estado 

O forte aumento nas 
vendas de eletrodomésticos 
está prejudicando as 
previsões feitas sobre o 
consumo de energia elétrica 
apresentou um crescimento 
de 11,8% em São Paulo no ano 
passado. Os industriais no 
setor de eletrodomésticos 
apostam que as vendas 
deverão continuar em alta 
este ano. O presidente da 
Associação Brasileira das 
Indústrias Elétricas e 
Eletrônicas (Abinee), Nelson 
Freire, e o superintendente da 
Sanyo da Amazônia, Lourival 
Kiçula, acreditam que o setor 
vai acompanhar a elevação do 
PIB este ano, crescendo entre 
4% a 5% . Em conseqüência vai 
puxar o consumo de energia. 
Mas as companhias de 

distribuição estão prevendo a 
compra de somente mais 0,6% 
de energia do que em 1995, 
segundo um fonte da 
Eletrobrás. Essa previsão é 
repassada à Eletrobrás. Os 
próprios cálculos da 
Eletrobrás estimam que o 
crescimento no consumo 
chegará a 4,5% a 5% este ano. 
Em 95, o acréscimo foi de 4,4%. 

A fonte da Eletrobrás diz, 
no entanto, que não deve haver 
problemas para o 
fornecimento de energia. Ou 
seja, a produção de energia é 
suficiente para atender a 
demanda do País este ano. O 
problema de falta de energia 
começa a ficar crítico, segundo 
a Eletrobrás, a partir de 1997. 
Isto, caso não sejam 
cumpridos os cronogramas de 
entrada em operação de novas 
hidrelétricas ou turbinas em 
usinas já em operação. 

Messias Júnior - Repórter Verdade 

De segunda a sába^r ; b hs - TV Capital ■ Canal S, 
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P alinho deixa escolinha do Janduí 

por Jaldene Nunes 
Da Diretoria de Redação 

O professor Paulo Pereira, 
4ue trabalhou durante poucos 
meses na Escolinha Redes 
Janduí Futebol Clube, deixa 
hoje a cidade com destino à 
Goiânia-GO. Cumprindo a uma 
rotatividade, comum no 
futebol, ele assume nesta 
sexta-feira o comando técnico 
de um time da segunda divisão 
do Campeonato Goiano. 

Paulinho, como é mais 
conhecido o técnico, mora em 
Imperatriz com sua família. 
Aqui, tem endereço fixo, 
embora nunca tivesse 
trabalhado no comando de 
qualquer time amador ou 
escolinha. Foi no início deste 
ano, atendendo a convite de 
Janduí Diniz Araújo, 
presidente da Escolinha de 
Futebol, que ele emprestou 
seu trabalho. 

Em entrevista concedida ao 
Jornal Capital, ele confessou 
que é de praxe um profissional 
que trabalha com o desporto 
deixar uma equipe e passar a 
comandar outra. 'Temos que 
procurar um salário maior e 

campos mais avançados de 
trabalho", justificou, 
agradecendo também o apoio 
recebido da empresa Café 
Viana. 

Em Goianésia, Paulinho 
assume suas funções com o 
respaldo de um vasto currículo 
de trabalho já apresentado. 
"Inclusive, talvez eu leve 
vários jogadores de Imperatriz 
prá lá, também", comentou. 
Alguns desses jogadores, já 
em observação, são: Fabinho, 
Valdo, Evilásio e Chaguinha. 
"Vou refletir bem e, se eu tiver 
necessidade, sei onde vir 
buscar". 

0 histórico 
Como técnico de futebol, 

Paulo Pereira, o Paulinho, 
iniciou em 1964, quando 
realizou cinco cirurgias no 
joelho. "Eu comecei no 
Nacional, de Intubiara, que 
hoje é o Esporte Clube 
Intubiara". Daí em diante, 
esteve nos estados de Goiás, 
Mato Grosso, Paraná e Santa 
Catarina. "E ultimamente eu 
estava no Tocantins". 

No vizinho Estado, revelou 
que teve passagem pelas 
equipes do Tocantinópolis e 

Miracema. "Só na equipe do 
Tocantinópolis, trabalhei 
quatro vezes. No Miracema, 
trabalhei junto com vários 
jogadores daqui, como o Ary, 
Válber e Codó". Para ele, o 
futebol é "uma doença 
gravíssima", já que não 
consegue se distanciar mais. 

Foi essa "cachaça" que o 
fez aceitar o convite de Janduí 
Diniz, quando veio trabalhar 
na sua Escolinha de Futebol. 
Paulinho destaca ter se 
sentido honrado em trabalhar 
com a garotada que incia 
carreira no futebol. 'Também 
com os professores Ray e 
Enis, e com os dirigentes Vavá 
e Janduí Diniz, de quem 
sempre tive todo o apoio". 

Para finalizar a entrevista, 
Paulinho agradece também ao 
patrocinador Café Viana. 
Como sua família reside em 
Imperatriz, o professor 
lembra que fará visitas 
mensais ao Município, onde 
pretende reencontrar os 
amigos. "Quero rever meus 
amigos, em todo final de mês, 
já que estou indo para 
trabalho, mas continuarei 
aqui". 
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O professor Paulo Pereira, que vai emprestar serviços ao futebol goiano 

Marília quer título da Primeira Divisão 

por Jaldene Nunes 

O Marília Futebol Clube, 
que busca o título de 
tricampeão Júnior, tem este 
ano outra prioridade: a de 
conquistar o título da Primeira 
Divisão. 

Para isto, convoca seus 
atletas e convidados que 
integrarão o alvi-azul para três 
amistosos neste mês de 
março, a começar por este 
domingo, dia 10, na cidade de 
Estreito. 

O segundo amistoso, no dia 
17, será na cidade de Porto 
Franco, contra o Operário 
Futebol Clube, do Jaflson. E, 
no dia 30 de março, na cidade 
de Castanhal-PA, em jogo 

interestadual, onde, além do 
futebol de campo, haverá 
futebol de salão. 

Ontem, na quadra da escola 
do Sesi (Serviço Social da 
Indústria), aconteceu a 
apresentação da equipe, que, 
sob o comando de Vilma, vai 
disputar o campeonato da bola 
pesada de Imperatriz. 

A Diretoria, juntamente 
com seu patrocinador Pneus 
Fort, pretende montar uma 
grande equipe de futebol, para 
esta temporada, além dos 
craques da equipe como 
Gercivan, Lancaster, Djalmir, 
Wilson e César, a espinha dor- 
sal do time. 

Serão contratados quatro 
nomes do futebol amador lo- 

cal e o restante do elenco será 
complementado com a Divisão 
de Júnior. Genilson, Belini, 
André, Xirica, 
Jadilson,Clédison, Rodrigo e 
Vieira farão parte deste super 
time, que, sob o comando da 
dupla Raimundo Alves e Zé 
Oto, tenta este título inédito 
para o Marília. 

"Chegou a hora de 
conquistarmos este 
campeonato, o único que falta 
para o Marília, pois sempre 
trabalhamos com seriedade, 
honestidade e 
responsabilidade, confiamos 
no elenco, que una atletas 
experientes e com muita 
vontade de vencer", salientou 
João Maurício, presidente. 
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J time do Marília Futebol Clube, que busca o tricampeonato da categoria Júnior 

Lifsal pede urgência 

na inscrição 

Comunicado expresa que prazo de filiação de 

quipes de futebol de salão vence neste dia 8 

por Jaldene Nunes 

Através de um 
comunicado, a Diretoria da 
Lifsal (Liga Imperatrizense 
de Futebol de Salão) informa 
a todos os presidentes de 
clubes de futebol de salão, 
que continuam em abertas as 

suas equipes. 
Entretanto, o mesmo 

comunicado deixa claro que "o 
prazo de filiação das equipes 
é somente até o dia 8 deste". 
A medida é em função de ser 
limitado o número de vagas. 

"Por isso, pedimos em 
nome do desenvolvimento do 

sua filiação", diz o 
presidente Messias 
Valadares Vieira, ao que é 
complementado pelo 
diretor-técnico da Lifsal, 
Moisés de Negreiros Sena. 
"Você poderá ficar fora do 
Campeonato Imperatrizense 
de Futebol de Salão, versão 

inscrições para filiação de futebol de salao, urgência em 1996 . 

Associação Atlética 

Ouro Verde 

Um sonho que virou realidade 

por Jaldene Nunes 

O radialista Mariano Neto 
foi convidado, em abril do ano 
passado, para realizar um 
trabalho no futebol em parceria 
com os desportistas daquele 
bairro. 

O clube não era oficial, ou 
seja, não disputava o 
Campeonato Amador 
promovido pela LI D (Liga 
Imperatrizense de Desportos). 
Portanto, disputar o 
Campeonato Amador de 
InqHTatriz era o grande sonho 
dos dirigentes, além de 
mostrar e divulgar o bairro. 

Para realizar o grande sonho 
da comunidade do Ouro Verde, 
foi convidado o radialista 
Mariano Neto, que aceitou o 
desafio. 

O princípio 
O primeiro passo foi fazer o 

Estatuto e a Ata de fundação do 
clube, além de tirar o C.G.C. na 
Receita Federal. 

Segundo ato 
Fazer o elenco do time e 

também dá um banho de loja, 
isso porque a situação era crítica 
em se tratando de material 
esjKirtivo. "Conseguimos quatro 
jogos de material esportivo para 
as disputas", recorda Mariano 

Neto. 
Primeira participação 
A Associação Atlética Ouro 

Verde disputou pela primeira 
vez no ano passado uma 
competição oficial promovida 
pela L1D, e, diga-se de 
passagem, foi uma 
participação surpreendente. 
Em dez jogos, atingiu-se oito 
vitórias, um empate e apenas 
uma derrota. 

Vinte e cinco pontos 
ganhos e apenas quatro 
perdidos. Marcou dezoito gols 
e sofreu nove. O principal 
artilheiro foi o atacante Edson, 
com oito gols. 
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Direto, objetivo e corajoso, fissim é Orlando Mensios, que 

comando de segundo o sexta-feira, o programo Cidade 

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

A verdade nua e eiua, doa a quem doer. 
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Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Aconteceu em grande estilo, no último sábado dia 02, no Iate Clube, a belíssima festa de aniversário do empresário 
Wilson Maia (Óticas Maia), que recepcionou a higt society para juntos comemorarem a especial data. 

A noite foi regada a wisky, loura gelada e um recheado cardápio com sabor de peru e leitão assado, alem de outra 

^Em clima de altíssimo astral, Wilson Maia aproveitou para comemorar por antecipação o aniversário do filho Gustavo, 
que completará 18 anos, dia 08 de março. A homenagem carinhosa do paizão foi em boa hora, já que Gustavo embarcou no 
domingo para Salvador-BA, onde reside e estuda. , , - 

Os aniversariantes Wilson Maia e Gustavo, receberam no último dia 02, felicitações carinhosas e um caloroso para 
prá você. Confira! 
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> democrático:! limites, desafios e perspectiva 

Entre as propostas, projetos para permitir o acesso à rede por deficientes físicos 

por Carlos Afonso 

A cabo de receber o último 
mmero da Educom Review, 
onde Elizabeth R. Baer 
compara o livro (Silcon Snake 
Oil) de Clifford Stoll - 
astrônomo que provavelmente 
navegou tanto no ciberespaço 
que agora quer voltar ao útero 
pré-digital - como o de 
Nicholas Negroponte - que 
propõe novas abordagens para 
avançarmos no uso social das 
redes digitais. Fico com 
Negroponte e sua 
caracterização das quatro 
qualidades da "idade digital"; 
descentralização, 
globalização, harmonização e 
empowering ( não vi a edição 
em português do livro e 
precisaria de um neologismo 
para traduzir em uma só 
palavra; empowering no caso 
é socializar o poder de 
decisão). 

Seria fascinante comparar 
essa caracterização com o 
cinco princípios da democracia 
defendidos pelo cidadão do 
mundo Betinho: solidariedade, 
liberdade, diversidade, 
participação e igualdade. Na 
verdade, realizar todos estes 
princípios, como os de 
Negroponte, só depende de 
todos nós. E a disseminação 
das redes de computadores en 
forma descentralizada, que 
jogou por terra e condenou ao 
arquivo morto toda a literatura 
e legislações recentes sobre 
fluxos e dados fronteiras, 
torna-se, com a generalização 
da Internet, instrumento único 
para auxiliar na convergência 

desses princípios. 
Recebi recentemente uma 

tarefa honrosa e difícil - 
moderar um grupo de trabalho 
do Comitê Gestor da Internet/ 
BR cujo objetivo é propor 
linhas de ação e projetos- 
pilotos no campo da aplicações 
comunitárias das redes de 
computadores. 

Muitas idéias e 
experiências inovadoras em 
discussão: freenets, acesso à 
rede para que não tem 
computador ou telefone, 
capacitação do usuário final e 
de pequenos provedores de 
serviços, produção de 
conteúdo de interesse social. 
Enfim, formas eficazes de usar 
a rede para casar empowering 
com participação, 
harmonização com 
diversidade, globalização com 
solidariedade. 

Entre as propostas que 
surgem, discute-se o apoio a 
projetos para permitir o acesso 
à rede por deficientes físicos. 
Um projeto pioneiro para 
deficientes visuais, 
desenvolvido em conjunto pela 
USP e pelo NCE da IIFRJ, com 
resultados encorajadores, 
requer apoio concreto para 
continuar. Muitos outros 
podem ser imaginados e 
implementados. Dominada a 
ferramenta, surgirão redes 
temáticas para a defesa dos 
direitos dos deficientes pelos 
próprios deficientes; 
empowering no sentido mais 
feliz da palavra. 

Outra proposta é o estímulo 
à desseminação de BBSs 
operados em localidades com 

dificuldades para acesso 
dedicado à espinha dorsal da 
rede. Um projeto de operar 
uma ou mais gateways UUCP 
a custo mínimo ou mesmo 
gratuito, servindo de forma 
democrática a todos os BBSs, 
estimularia a capilarizaçào do 
acesso aos serviços de correio 
eletrônico e news. Ao 
contrário do que muitos 
pensam, a comunidade dos 
BBSs em vários países está 
mais forte do que nunca e os 
softwares cada vez mais 
poderosos. Nos Estados 
Unidos, berço da Internet, há 
cidades com centenas de BBSs 
em operação (somente na área 
da Baía de San Francisco há 
mais de SOO), e ainda não há 
maneira mais barata de 
estender a disponibilidade de 
serviços básicos de rede do 
que um BBS. No Brasil, os 
BBSs têm servido como 
sementes das quais surgem 
provedores de serviços 
Internet e funcionam como 
reguladores de preço de 
acesso, ao disponibilizar 
serviços básicos a custos 
quase simbólicos ou mesmo 
gratuitos. Mas, sem o apoio 
necessário, serão sementes 
com poucas chances de 
germinação. 

O centro da proposta dos 
freenets é a democratização de 
conteúdo para a comunidade 
local; através de um BBS ou 
servidor Internet, são 
disponibilizados gratuitamente 
ou a custo mínimo serviços 
básicos de informação 
comunitária (sobre saúde, 
educação, segurança, turismo, 

etc) e de troca de mensagens. 
Em um país em que não é 

tão raro encontrar pessoas que 
têm computador em casa mas 
não tem linha telefônica (e em 
normal é que não tenham 
nenhum dos dois), uma outra 
idéia é discutida: criar postos 
Internet, tal como temos 
postos telefônicos. Um 
cidadão ou uma pequena 

entidade comunitária pode ter 
seu endereço Internet sem 
precisar investir em 
computador, modem e linha 
telefônica. A versão comercial 
dos postos Internet são os 
famosos Internet cafés. Mas, 
o que queremos aqui é 
alavancar a instalação de 
postos em que o custo de 
acesso seja o menor possível. 

Todas essas propostas (e 
muitas outras) não nascem se 
não houver recursos humanos 
e materiais. E, como estas, 
muitas outras são um 
excelente ponto de partida 
para projetos-pilotos. 

Esperamos dos leitores 
todas as idéias do mundo para 
tornar nossa Internet mais 
democrática, mais cidadã. 
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VALE TRANSPORTE 

C ale r .ansporte »i uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregadores. 

P* oente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à disposição dos senhores empresários que 

^iam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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Aeroporto tem novo diretor 

Cargo estava sendo ocupado de forma interina há quase um ano 

Novo diretor afirma que vai incrementar atividades da empresa 

Linha 

Direta 
m 

por JOSE FILHO 

Equívoco 
Analistas políticos de 

plantão estão equivocados ao 
afirmarem que Davi Alves 
Silva, pelo fato de continuar 
filiado ao PPB, será candidato 
nas próximas eleições. Para 
que isso aconteça, ele teria 
que disputar a vaga em um 
diretório onde (de não tem um 
voto sequer. A executiva 
continua nas mãos do 
advogado José Lamarck de 
Andrade Lima. 

Vereadores 
A grande conquista de 

Davi na manutenção das 
filiações dos integrantes do 
seu grupo é assegurar uma 

íla para os atuais 
vereadores serem candidatos 
a reeleição independente da 
vontade do diretório, pois eles 
são candidato natos. 

Impunidade 

Imperatriz continua sendo 
uma cidade onde a violência 
aumenta a cada dia que passa. 
A impunidade continua sendo 
'■ grande responsável pela 

.iminalidade. 

Comemoração 
O apoio feminino da 

Adhonep - Associação dos 
Homens de Negócio do 
Evangelho Pleno - realiza 
amanhã, a partir das 2()h0(), 
no Hotel Posseidon, uma 
homenagem especial em 
comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. O 
evento está sendo 
coordenado pela diretora do 
apoio feminino, publicitária 
Benedita Niemayer (Bené). 

Inflação 

1 1a estabilidade da 
ec • , i fiação continua 
presente ... eratriz. A alta 
nos preços, especialmente de 
hortifrutigranjeiros e outros 
produtos alimentícios tem 

como responsável a figura do 
atravessador. Na falta de 
fiscalização, ele impõe o 
preço segundo a sua própria 
vontade. 0 consumidor 
continua pagando o "pato" 
pela ineficiência do Procon. 

Conta 
Os políticos do Maranhão 

continuam insistindo na 
emancipação dos novos 
municípios, mesmo contra a 
vontade do Governo Federal. 
O maior problema está 
desde a implantação e 
manutenção dos novos 
municípios ao elevado custo 
decorrente da ação política. 
Eles defendem a criação, 
mas não informam quem vai 
pagar a conta. 

Divisão 
Como não há dinheiro 

disponível no Governo 
Federal para bancar a 
instalação dos novos 
municípios, assim como o 
Estado, as prefeituras 
deverão ficar com essa conta. 
O FPM será dividido entre os 
novos municípios, isto é, só 
em Imperatriz esses 
recursos serão divididos 
com São Pedo D'Água 
Branca, Cidelândia, Vila 
Davi, Brejão e Ribeirãozinho. 

Política 
A criação dos novos 

municípios implica ainda, na 
redução do colégio eleitoral 
de Imperatriz. Acontecendo 
isto, no cumprimento da lei, 
a Câmara Municipal deverá 
ter reduzido o número de 
vagas de 19 para 17 ou 15 
vereadores. Não há direito 
adquirido, porque existe 
jurisprudência sobre o 
assunto. Araguaína tinha 15 
vereadores e hoje tem 
apenas 13. 

Encontro 
Deputados e senadores 

do Estado do Tocantins 
confirmaram presença no 
Encontro da Bancada da 
Amazônia Legal, que será 
realizado em Imperatriz nos 
próximos dias 28 e 29. 

Para meditação 
"Mais o Senhor me 

assistiu e me revestiu de 
forças, para que por meu 
intermédio, a pregação fosse 
plenamente cumprida e 
todos os gentios o ouvisse; e 
fui libertado da boca do 
leão". (Tm 04-17) 

por Raimundo Primeiro 
Editor do 3o Caderno 

Miguel Ferreira da Silva, 
empregado da Infraero há 16 
anos, é o novo superintendente 
do Aeroporto de Imperatriz, no 
Maranhão. 

Ele estava interino no cargo 
desde julho de 1995. Nascido 
em Altamira, Maranhão, em 
1960, Miguel Ferreira é 
formado em Estudos Sociais 
pela Uema - Universidade 
Estadual do Maranhão. 

Foi admitido na Infraero no 
cargo de motorista. Passou 
pelas áreas de Almoxarifado, 
Tesouraria, Pessoal, 
Comercial, além de ocupar a 
função da Seção de Apoio à 
Administração. 

Durante sua vida 
profissional na Infraero fez 
vários cursos ligados à 
segurança de vôo e 
administração aeroportuária. 

Promovendo treinamento 
O Departamento de 

Desenvolvimento de Recursos 
Humanos, em parceria com o 
Departamento de 
Administração Geral, 
promoveu nos últimos quatro 
meses, treinamento sobre 
microfilmagem na Sede e nas 

Superintendências Regionais. 
As aulas foram ministradas 

pelo professor Deobrug 
Santos, instrutor externo, 
detentor de grande 
experiência na área, para um 
público de 443 profissionais. 

O objetivo é capacitar os 
empregados da Infraero que 
trabalham com gerenciamento 
de documentos para 
implantação do Sistema 
Micrográfico, o que ocorrerá 
ainda este ano nas 
dependências da empresa, 
onde se encontram 
documentos em arquivo de 
custódia há mais de 20 anos. 

Mais um passo 
Seguindo a estratégia 

adotada pelo comandante 
Rolim Amaro no Aeroporto de 
Congonhas, a TAM deu 
recentemente mais um passo 
para o bom atendimento aos 
seus passageiros, estendendo 
o conforto especial aos que 
embarcam no Aeroporto 
Santos Dumont, no Rio de 
Janeiro. 

Trata-se de uma Sala VIP 
climatizada, onde além do 
"Well come buffet" com, 
lanches e biscoitos, os 
passageiros podem esperar 
seu vôo em confortáveis sofás. 

i 

Infraero Miguel Ferreira assume comando 

Tasa é incorporada à Infraero 

por Raimundo Primeiro 

Desde a última sexta-feira, 
1° de março, a 
T e1e c o m unica ç õ e s 
Aeronáuticas S/A (Tasa) foi 
incorporada ã Empresa 
Brasileira de Infra-Estrutura 
(Infraero), após 25 anos de 
existência. 

A diretoria da estatal 
ressalta que os empregados 
da Tasa 2,5 no total, também 

serão incorporados, assim 
como as suas unidades de 
navegação aérea. Com a 
unificação a Infraero passa a 
contar com 62 aeroportos em 
sua sede e mais 127 instalações 
de apoio à navegação aérea, 
das quais oitenta são instaladas 
em aeroportos ou localidades 
onde a empresa anteriormente 
atuava. 

Premiando jornalistas 
Os granhadoeres do 

Prêmio Santos Dumont de 
Jornalismo 95, o maior prêmio 
sobre a aviação, foram 
homenageados, semana 
passada, no Incaer, do Rio. 

Entre os vencedores estão 
Gilson Campos, com matéria 
publicada na Revista 
Mancehete e Mário Sampaio, 
com matéria na Flap 
Internacional. 

Mais cargas 
No ano passado, os 31 

aeroportos do interior do 
Estado de São Paulo, 
administrados pelo 
Departamento Aeroviário de 
São Paulo (Daesp), vinculadoà 
Secretaria de Transportes do 
Estado, apresentaram um 
crescimento de 124% no 
movimento de cargas, 
movimentando 3,3 mil 

toneladas. 
Os aeroportos que 

apresentaram maior 
movimento de carga (em 
toneladas) foram o de 
Ribeirão Preto, com 72 
Bauru, com 200 e Preside 
Prudente, com 175. 

Querendo rigor 
O senador Valmir Camp > 

(PTB-DF) pediu maior rigor do 
D AC na fiscalização das 
aeronaves e companhias 
aéreas. 

Para o senador, quem viaja 
de avião pelo Brasil se defronta 
com uma série de problemas, a 
começar pelo preço das 
passagens aéreas, que sao as 
mais caras do mundo. Para 
ele, os aviões são muito 
antigos e a manutenção é 
precária. 

O real e o irreal 

Cinema foge aos padrões da rotina e 

produz filmes que movimentam o público em todo planeta 

por Raimundo Primeiro 

Ninguém ousa duvidar 
que o cinema, em todos os 
locais do mundo, tenta 
ultrapassar a barreira da 
tecnologia. 

Cria épocas e tipos que 
fogem aos olhos da 
humanidade. Muitos 
produtores, inclusive de 

renome internacional, 
admitem que, as vezes, o 
cinema fica distante do 
mundo real cerca de dez 
anos. 

Enquanto os cientistas 
trabalham na criação do tão 
comentado robô, filmes 
como "Guerra nas Estrelas", 
de George Lucas, já 
mostraram os "homens" 

mecânicos se movendo de 
todos os lados e, claro, até 
brigando. Os 
conhecidíssimos guerreiros 
espaciais. 

Steve Spielberg, o pai do 
cinema moderno, é outra 
testemunha viva do que 
estou falando. Produziu fitas 
dantes nunca imaginadas por 
diretores convencionais. 

Cinema, arte, cultura, é isso: 
seu fazedor tem de ir além do 
horizonte, romper barreiras 
em busca do novo, do 
desconhecido e desejado 
pelo povo. 

O filme "Street Fighter 2" 
mostra, também, como a 
produção japonesa segue na 
onda dos games, com muita 
ação e ar es marciais. 
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Ciasse empresarial sofre prejuízo 

Epidemia de dengue preocupa a Associação Comercial e Industrial de Açailândia 

Farmácias fecham à noite 

por Marinaldo Gonçalves 
Da Sucursal de Açailândia 

Preocupados com o 
crescente surto de dengue que 
assola a cidade, os dirigentes 
da ACIA (Associação 
Comercial e Industrial de 
Açailândia) levantaram a 
hipótese de intervirem 
diretamente no combate ao 
mosquito Aedes-aegipty— que 
é o transmissor do vírus do 
dengue —, tendo em vista que 
as providências oficiais até o 
momento tomadas têm se 
mostrado inócuas e a epidemia 
continua se alastrando de 
modo acelerado, provocando 

senos prejuízos as empresas 
locais. 

Com a crescente 
disseminação do vírus, tanto o 
comércio como as indústrias 
locais, vêm amargando 
freqüentes e cada vez maiores 
faltas de empregados ao 
trabalho, o que, além de causar 
transtornos funcionais, 
provoca sérios prejuízos à 
classe empresarial. Diante 
deste quadro, que prenuncia 
problemas maiores no futuro, 
durante a última reunião da 
ACIA foi levantada a hipótese 
da Associação Comercial 
financiar a compra do 
inseticida Malathion, que é 
usado no combate ao mosquito 
transmissor da doença. 

Também foi levantada a 
possibilidade de ser adquirida 
uma máquina de nebulizaçào 
do inseticida, tendo em vista a 
dificuldade de se conseguir o 
referido aparelho, que pertece 
à FNS (Fundação Nacional de 
Saúde) e cuja disponibilidade 
é das mais difíceis, já que é 
utilizada em todo o Maranhão, 

nas cidades onde a epidemia 
também se faz presente, neste 
época do ano, que apresenta o 
maior índice de pluviocidade 
do ano. 

Para o presidente da ACIA, 
empresário Carlos Galletti, "a 
grande incidência de casos de 
dengue, na cidade, vem 
causando grandes prejuízos às 
nossas empresas, face ao 
crescente número de 
funcionários faltosos ao 
serviço, por vários dias. Como 
se trata de um problema que 
afeta não só aos 
empregadores, mas á 
sociedade em geral, estamos 
estudando a possibilidade de 
intervirmos no problema, 
emprestando a nossa parcela 
de colaboração. Até porque, 
devido a incidência do 
mosquito Aedes-aegipty, além 
do dengue, podemos ficar 
sujeitos a um surto de malária, 
que poderá trazer 
conseqüências danosas para a 
cidade, já que a malária tem um 
grau de perculosidade bem 
maior que o dengue". 

Falta de segurança pública impede 

plantão noturno de farmácias em Açailândia 

por Marinaldo Gonçalves 

A cidade de Açailândia vem 
apresentando uma grave 
deficiência no atendimento ao 
público consumidor de 
medicamentos laboratoriais, 
durante o período noturno. O 

; problema advém do fato das 
farmácias locais não mais 
adotam n o sistema de plantão 
noturno, deixando o 
consumidor sem opções para 
comprar qualquer remédio 
durante a noite. A reclamação 
e geral, por parle da 
comunidade, e o problema já 
foi levado à direção da ACIA; 
(Associação Comercial e 
industriai de Açailândia), 
tendo em vista que os 
empresários do setor; 
solieitara a interve nção da 

binoão oo mum 
Promoção: Federação de Atletismo do Maranhão 
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entidade para que o im^sse 
venha a ser sotüciqnadóo mais 
breve possível 

De acordo com as 
poudta-açóes dos proprietários 
de farmácias, a grande questão 
do não cumprimento aos 
plantões noturnos, está 
diretamente relacionado com a 
segurança dos estabelmmenlos ; 
comerciais, os quais ficavam 
sujeitos a constantes assaltos 
quando se encontravam no 
cumprimento dos plantões. 
Alegam os donos de farmácias 
que a Prefeitura de Açailândia 
teria se responsabilizado pela 
segurança<losestabelecimentos ; 
comerciais, quando de uma 
reunião com as autoridades do 
Município. 

Entretanto, a Prefeitura não 
cumpriu com o acordo, 

deixando os estabeUxúmentos 
comerciais sem nenhuma 
segurança, vítimas de 
constantes assaltos, o que 
motivou o fechamento das 
farmácias durante a noite. De 
acordo com um empresário do 
setor, "a nossa posição é bem 
clara; se a Prefeitura garantir 
a nossa segurança, voltaremos 
a cumprir os plantões, pois 
também ternos interesse em 
comercializar nossos 
produtos. Entretanto, apesar 
da nossa boa vontade, não 
podemos ficar sujeitos a; 
assaltos, correndo o risco, ate, 
de perdermos nossas vidas. 
Nossa única exigência é 
segurança para trabalhar. Se ; 
ela nos for dada, estamos 
prontos para retornarmos 
com os plantões notur nos". 

Dia 26 
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Desocupados depredam coletívc 

Gangue atormenta motorista e continua solta, pronta para fazer novas vítimas na periferia da cidade 

por Socorro Carneiro 
Da Editoria de Polícia 

O ônibus da TCI 
(Transportes Coletivos 
Imperial), que fazia a linha 
Ouro Verde/Bacuri, foi 
depredado anteontem à noite, 
em frente a uma escola situada 
ao lado do Cemitério do bairro 
Santa Inês. 

A denúncia é do motorista 
do veículo, Cícero José da 
Conceição, casado, 36 anos, 
morador na rua A casa ng 32 
quadra 10 no Conjunto Nova 
Vitória. 

Ele contou que fez uma 
parada em frente a referida 
escola, oportunidade em que 
elementos desconhecidos 
depredaram o ônibus da 

empresa TCI, cujo prefixo 
citado é o n0 425. 

Além do transtorno, que foi 
inevitável diante de tal fato, os 
bandidos também provocaram 
danos materiais. 

Foram quebradas as 
vidraças da parte de trás, que 
também sofreu pancadas dos 
desocupados, dos quais não 
conseguiu levantar as 

identidades. 
Esse fato aconteceu por 

volta das 21h4() desta segunda- 
feira, antes do encerramento 
do horário de trabalho. 

A polícia não sabe de quem 
se trata os autores da arruaça. 
Os desocupados continuam 
soltos, prontos para atacar 
novas vítimas na periferia da 
cidade. 

1 
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CARTA SINDICAL N« 301.6£ 
BR 010-KM 1345 FONE; (0981721-1797 IMPERATRIZ 

"Ação entre amigos" 

(distribuição dos cartórios) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

por Clemente Vlegas 
Advogado 

Se a gente bem prestar i 
atenção, vai ver que alguma i 
coisa está mudando no Brasil.; 
Poderá ver também que 
alguma coisa mudou a partir; 
da Constituição de 88; bem i 
como ainda depois do 
Impmchment de Cohor. 

O Brasil é um País tão 
cheio de vícios e viciados: 
formado por uma estrutura 
antiga <• cansada que uma 

udanciuha aqui e outra 
colá quase não se percebe 

que esse "gigante 
adonneckkCestá acordando. 

mas está. 
Parece até que a coisa 

pública (o dinheiro imblico, a 
administração pública, os 
homens públicos), estão caria 
vez mais comprometidos com 
a seriedade. 

Quem folhear a história do 
Maranhão vai ver, que este 
pedaço do Brasil foí o último a 
aceitar a independência de 
Portugal. Enquanto o resto do 
País. naqueles tempos de 
Império, festejava o grilo de 
•'Independência ou Morte", o 
Maranhão insistia em continuar 
servo da Coroa. 

E sé) anos depois a Província i 
do Maranhão aceitara, note 

bem: aceitaram a suai 
independência. Até hoje é 
feriado nas repartições púfalkras i 
pára comemorar o que se i 
chama de "Adesão do i 
Maranhão à Independência", i 

- O Maranhão é assim: está ; 
sempre a reboque — no rabo i 
da fila. 

È neste mesmo Maranhão i 
deste País dos cartórios, que ; 
mesmo a reboque e no rabo da 
fila. está-sc agora, instituindo, 
mesmo tardiamente, a 
estatizaçào dos cartórios. Uma 
nova Lei re-define preços de 

| escrituras, casamentos, 
registros, custas processuais e 
outros feitos cartorários deste 

Paiscartoral. 
Neste Maranhão dos| 

Cartórios distribuídos sem; 
mérito aos afilhados - onde 
todo o que se toca vira ouro á 
custa do suor do povo, isso | 
agora está mudando. 

E que mude! com ai 
estaüzação, com concursos; 
públicos; cora custas mais 
acessíveis ao povo e com a 
consciência tle queessepovo 
— que transforma seu suor i 
em ouro nas níàos dos donos; 

- Afinal, a distribuição de 
Cartórios, no Maranhão, 
sempre foi uma "ação entre 

i amigos" 

A Diretoria do SINDICATO RURAL DE 
IMPERATRIZ, na forma estatutária. Convoca todos associados 
para Assembléia Geral extraordinária, a ser realizada cm sua sede 
social, na BR 010, Km 1345, Parque de Exposições Lourcço Vieira da 
Silva, no dia 11/03/96, às ]8:30hs, em primeira convocação; e, às 
19;30hs, em segunda e última convocação, para indicação da Üsta 
tríplice de Juiz Classista Temporário e respectivo suplente, para 
preenchimento dos cargos na J.C.J. de Acailândia-Ma; conforme 
Edital publicado no D.O.E., em 07/02/96, de autoria do T.R.T. da !6a 

Regiâo-MA. 

V 
Imperalriz(Ma), 05 de marco de 1996 

Aroaldo confirma vitória na sucessão 

✓ 
Presidente do Partido Verde diz que a eleição da Frente Ética é uma causa 

que ó povo da cidade vai abraçar, justificando que não aceita retroagir aos 

desmandos administrativos praticados nos governos anteriores 

asco muhos ; 
- Presidente i 
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por Jaldene Nunes 
Da Diretoria de Redação 

Afirmando que o povo de 
IniíXTatriz não suportaria a volta 
dos desmandos administrativos 
com que tem sido norteados os 
governos 
presidente 
enfatiza t h 
conv ia 
se a 
outubro. 

Para o advogado Aroaldo 
Santos, e>:-' ereador, em razão 
dos muitos desmandos 
praticados nas administrações 

passados, o 
do Partido Verde 

> a Frente Eiica t stá 
vitÓ! ia, referindo- 

1 orilária de 3 de 

anteriores é cada vez mais 
crescente aquilo que classificou 
de "desesperança". O dirigente 
do PV justifica as muitas placas 
comerciais de "vende-se" ou de 
"aluga-se". 

Outra observação feita por 
Aroaldo Santos, ao avaliar a 
conjuntura político- 
administrativa implantada aqui 
há vários anos, é quanto ao 
número de desempregados 
que comporta o Município. "O 
número de empregos tem 
diminuído em Imperatriz", 
afirma Aroaldo Santos. 

Em Imperatriz, a Frente 

Ética é constituída por três 
partidos de esquerda: PT, PDT 
e PV. Dos seis candidatos a 
candidato a prefeito pela Frente, 
Aroaldo é um deles. Aliás, é o 
único nome indicado pelo 
partido que dirige na cidade, 
embora seja expressiva a 
quantidade de filiados. 

Embora economicamente a 
cidade não ande bem das 
lnas, Imperatriz ainda possui 
a mesma aptidão para o 
progresso e para o 
enriquecimento. "Hoje é uma 
cidade empobrecida e 
entristecida, em razão dessa 
falta de pulso administrativo c 
dessa vontade política", diz. 

Na seqüência da entrevista 
que foi concedida ao Jornal 
Capital, o ex-vereador 
imperatrizense reconhece ter 
errado ao retratar a "falta de 
pulso administrativo" como fator 
prepoderante para o 
empobrecimento da cidade. 
"Aliás", corrige, "é total 
incompetência e despreparo 
mesmo". 

O dirigente do PV lamenta 
que nossos ex-administradores 
só não tenham demonstrado 
incompetência para a "prática de 
roubalheira", o que caracteriza, 
segundo ele, com a total falta de 
moral, respeito e compromisso 
com a aplicação correta dos 
recursos públicos. 

É nesse sentido, conforme 
explica, que a Frente Ética se 
apresenta. "É como uma 
alternativa viável para 
Imperatriz", diz. "E o povo sabe 
disso. Porque o povo conhece 
que os candidatos que estão 
sendo colocados pela Frente 
Ética são pessoas que têm 
compromisso com Imperatriz". 

O vereador, que confirma 
seu nome como um dos 
postulantes à prévia da oposição 
progressista, enfatiza que tanto 
ele quanto os demais cinco 
nomes pleiteantes, não 
aceitariam jamais a retomada da 
situação que antes era vista. 
"Em razão disso, o povo vai 
abraçar a candidatura da Frente, 
e vai eleger tanto o prefeito 
quanto os vereadores da 
oposição popular", concluiu. 
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Produtos Químicos Ltda 
Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 hiperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 - Fax: (098) 721-3296 

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

torre de refrigeração, caiaeiras, laticínios, couros, sabão e etc. 
* Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, escadas, 

luminárias, peneiras, escovas e etc. 
* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária" KIBONA", 

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

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

Promoções: 
* Cloro gramilado (balde 10 kg) 

K$ 60.00 - á visto ou cheque p/ 8 dia» 
* Algicida raanutençio (01 U) RS 

^^0 - à vista 
•Barrilha (kg) R$ 0.90 - a visto 
* Sulfato dt Alumínio (kg) R$ 0.90 

-ã vísta 

Assista todos os sábados, a partir das 20:15hs pela ÍV Capiiaí V anal 

5, o programa Cidade Acjopa, ende são discutidos temas polêmicos e 

atuais, sobre a política d*» cidade e do Estado, com a participação 

popular. Apresentação: Conor Farias 



Polícia Imperatriz, 06 de março de 1996 

Bandidos continuam na GCPJ 

Quadrilha roubou som e tevê e tinha os escondido em um matagal próximo a BR-010 

Eles vão continuar fora de circulação por mais alguns dias, sendo postos à disposição da Justiça 

por KLEVERSON ALMEIDA 

Furto 
Uma bolsa porta-cédulas 

contendo todos os 
documentos. Foi o que os 
bandidos levaram do 
soldador Juraci Silva Sousa, 
29 anos, residente na rua 
Osvaldo Rodrigues n0 96, no 
Conjunto Planalto. As 
autoridades policiais ainda 
não conseguiram localizar os 
responsáveis pelo delito. 

Furto II 
E os donos do alheio não 

dão folga mesmo. Ontem, 
quem esteve na Delegacia de 
Roubos e Furtos, para 
denunciar ter sido a mais 
nova vítima dos chamados 
donos do alheio foi o 
comerciante Antonio 
Rodrigues, solteiro, 33 anos, 
residente na rua Luís 
Domingues nQ 14, Beira-Rio. 
Dele, os gatunos levaram 
uma bicicleta. 

Furto III 
Quem esteve anteontem 

no Plantão Central da Polícia 
Civil foi Genival da 
Conceição. 35 anos, 
residente na rua Santo Cristo 
n0 746, Nova Imperatriz. Ele 
comunicou que é funcionário 
da Ótica Visão em 
Imperatriz, situada na 
avenida Dorgival Pinheiro de 
Sousa n0 970, Centro, onde 
é vigilante. Anteontem, 
sentiu falta de seu revólver 
calibre 38, cano curto, seis 
tiros, tendo sido levado do 
local onde o mesmo estava 
guardado. Segundo o 
declarante, o revólver foi 
levado sem que os ladrões 
arrombassem o armário 
onde estava o mesmo. 

Ameaça 
A senhora Raimunda 

Maria Silva Ramos, 
doméstica, 36 anos, 
residente na rua 15 n9 222, 
no Parque São José, também 
esteve anteontem no Plantão 
Central, onde comunicou 
que no último dia 4 de 
março, às I7h30, Márcio, 
irmão do homem conhecido 
como Candiru, impediu que 
seu filho, menor, C.S.Ramos 

-^gasse um frango que 
estava na casa de Márcio. 
Este ainda ameaçou o filho 
da comunicante de morte, 
dizendo que se a declarante 
'o- asse o frango, iria 

ancá-lo. O caso agora 
á apurado pelas 
oridades policiais. 

Espancamento 
O estudante Adriano da 

Silva Brandão, 15 anos, 
morador na rua Paraíba n0 

856, na Nova Imperatriz, foi 
espancado por vários 
elementos quando se 
encontrava esperando a sua 
namorada, na rua Benedito 
Leite, Mercadinho, e ainda, 
levaram suabonetade marca 
Noise. Sendo acionada a 
polícia, foi capturado e 
reconhecido um dos autores 
do delito, o elemento Flávio 
Santana Alencar, de 19 anos, 
residente na rua Bandeirante 
n9 884, Vila Nova, e com ele 
foi recuperado o boné ora 
levado pelo grupo que o 
mesmo integra. 

Tentativa de morte 
Quem levou um tiro de 

revólver e se encontra 
internado em estado grave em 
uma das enfermarias do 
Hospital São Vicente de 
Férrer é o marceneiro Kleber 
Costa Santos, de 21 anos de 
idade. Ele foi baleado por um 
policial militar que se 
encontrava no interior da 
viatura ne 596, na avenida 
Dorgival Pinheiro de Sousa. O 
marceneiro não foi socorrido 
pelos PM's, mas por 
populares que presenciaram o 
acontecimento. O caso 
chegou ao conhecimento da 

' Polícia Civil através da mãe da 
vítima, a doméstica Marly da 
Costa Santos, de 41 anos, 
moradora na rua Duque de 
Caxias n9 20, no bairro Bacuri. 
Ela testemunhou que o 
acontecimento se deu por 
volta das 22h do último dia 2 
de março. Inquérito Policial 
Militar deve apurar o caso, 
embora também o delegado 
George Miranda deva estar 
adotando as providências 
cabíveis junto a instituição 
Polícia Civil. 

Arrombamento 
Após terem arrombado o 

telhado da residência do 
jovem Pilizer G. Neto, 
localizda na rua Coriolano 
Milhomem n0 1290, no 
Bacuri, os donos do alheio 
levaram um televisor em 
cores. O caso foi 
denunciado ontem, na 
Delegacia de Roubos e 
Furtos, através do pai da 
vítima, o aposentado 
Raimundo Nonato Bonfim 
Gonçalves, de 61 anos. A 
polícia não possui pistas dos 
autores do delito. 

por Socorro Carneiro 
Da Editoria de Polícia 

Os cinco integrantes de 
uma quadrilha que foi 
desbaratada na semana 
passada continuara presos nos 
xadrezes da CCPJ (Central de 
Custódia de Presos de Justiça. 

A gangue, liderada pelo 
elemento conhecido pela 
alcunha de "Bolacha", foi 
autuada em flagrante na 
Delegacia de Roubos e Furtos, 
depois de ter arrombado a 
residência da doméstica Isabel 
Ferreira Sousa, situada na rua 
General Gurjão n0 309, no 
Bacuri. 

O trabalho, vale lembrar, foi 
realizado pelas duas polícias 
estaduais: Militar e Civil. 
Bolacha e seus comparsas se 
encontravam na Feirinha do 
Bacuri, quando foram 
localizados e levados presos 
até o Plantão Central da 
Diretoria Regional de 
Segurança, na madrugada de 
sexta-feira passada. 

Windson Muniz de 
Carvalho, o "Bolacha", mora na 
rua Ceará n9 1560, Centro. 
Seus comparsas: Emerson Leal 
Pereira, o "Galego", mora na 
rua Estreita n0 218, no Bacuri; 
James Sousa da Silva, vulgo 
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Pinheiro, 

"Negão", morador na rua 
Estreita n9 217, no Bacuri; 
Fábio Oliveira Campos, 
morador na rua da Invasão, no 
Conjunto Nova Vitória e Marco 
Aurélio de Sousa, com casa 
situada na rua Piauí n9 970, no 
Bacuri. 

escrivão de polícia, 

Os criminosos, depois de 
pre.sos, confessaram o 
arrombamento, embora dois 
deles ainda tivessem negado 
qualquer participação no 
delito. Eles tinham carregado 
um aparelho de som 3x1 e um 
televisor em cores, e ainda, a 

desenvolve uni excelente trabalho na DRP 

quantia de R$ 50 em espécie. 
Na oportunidade, o escrivão 

Pinheiro os autuou em 
flagrante, com base no artigo 
157 do Código Penal 
Brasileiro. A expectativa é de 
que os bandidos respondam 
pelo crime na Justiça. 

Agentes reivindicam 

O diretor regional de Segurança, Luciano, que deve encaminhar abaixo-assinado à Sejusp 
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Situação em que são colocados os presos correcionais no Plantão C entrai: o "falso '' 10 DP 

por Kléverson Almeida 
Da Editoria de Policia 

Agentes e comissários da 
Polícia Civil em Imperatriz 
deverão entregar nos 
próximos dias ao diretor 
regional de Segurança 
Pública, João Luciano de 
Abreu Matos Júnior, um 
documento abaixo- 
assinado, solicitando maior 
empenho na construção de 
novas celas no espaço físico 
do prédio do antigo 
Primeiro Distrito, situado 
no Centro. 

Nesse caso, eles 
sugerem que sejam 
aproveitadas as lajes que já 
estão pontas naquele local, 
uma vez que as celas teriam 
por finalidade acomodar 
presos correcionais que são 
levados, à noite, para o 
Plantão Central da Polícia 
Civil, a exemplo do que 
ocorre nas madrugadas. 

A medida, conforme 
depoimento dos comissários 
e agentes da Polícia Civil, 
traria benefícios para os 
mesmos. É que os detentos 
ocupam o mesmo espaço 
físico onde trabalham, ali na 
pemanência da Delegacia de 
Acidente de Trânsito, que, 
por conveniência, passou-se 
a ser chamada de "Primeiro 
Distrito", era decorrência da 
derrubada e da não 
conclusão das obras d( 
reconstrução do verdr u 
e antigo DP. 

jpórter 190 - De segunda a sábado, 

S 07h0C às 07h30 Api-esentação: Otair Moreira 


