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O Inst. Nar. do Moloorologiainfornia 
que <> IcnijK» oni Imjx ratri/ hojo será 
lompo nublado à onooborto com 
pancadas do chuvas osparsaso 
visibilidade boa. 
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Acontece hoje 

lanelro de 1996 Ano li 412 

0 jantar em que será 
decidido o futuro de 
Imperatriz e ouvida as 

propostas de apoio e incentivos. Será j "gd 
realizado na Churrascaria Paulista, as |ec] 
19h3() e terá a participação da classe |ip| 
empresarial de Imperatriz. 

CJ terá nova diretoria 

Os moradores do Conjunto 
PjamJto, ekijerão no próximo: 
dia Kl de IWereíro, a nova 
diretoria da Associação. 
Francisco das Chagas, atual 

presidnrtc da entidade poderá 
cotKorrer à reeleição. () mesmo 
espera conter com a pÉf tíqi «çàc > 
de toíla a comunidade que 
integra o bairro. A eleição 

iniciará às IThOO. devendo se 
estenderãtó as 19h(K), A posse 
da nova diretoria está 
programada fiara o dia rio 
mês em curso. Página 4A 
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Pinto critica governadora 

Mesmo depois de ter 
havido parceria entre 
fazendeiros <■ a empresa 
C el mar para recuperação da 
estrada do Arroz, as famílias 

que ali residem, continuam a cargas que trafegam pela 
enfrentar problemas, pois as rodovia. Para o vereador 
pontes de madeira estão joão Pinto, esse desças- 
praticamente sem resistência culpa dos poderes puhli . 
para suportar o peso das í^tadual e municipal. 
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Secretaria conclui "Praça da Pandada" 

Logradouro da Rodoviária atende antiga reivindicação das paneleiras 

Bloquetes para conclusão dos trabalhos foram transportados durante o dia de ontem 
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F o numero, segundo 
levantamento da Secretaria 
Estadual de Saúde, de 
casos de contaminação de 
Aids em todo o Estado do 
Maranhão. Sendo os 
homossexuais o grupo que 
apresenta maior 
crescimento da doença. 

O fato 
E de se 

espantar o 
valor das 
mensalidades 

 das escolas 
l particulares de ; 
I Imperatriz. Elas chegam a i 
í cobrar ate R$ 137 por mês, ; 
| mais de um salário mínimo. 
5 Assim, os fjais de alunos ii 
| estão optando j jelas escolas í 

estaduais e municipais. 

| A pessoa 
0 ex- I 

i! ministro da 
ii Fazenda, 
l Ciro Gomes, 
ii estará cm Inifieratriz, a 
j convite do deputatk) federal 
| Madeira (PSDB-MA), no 
i ftróximo dia firimeiro. O 
5 mesmo fará palestra sobre a 
ii SociaLDenaocracia. 

Advogado quer indenização 

de R$ 500 mil por crime 

ciir. ) e Amo rim (2- dír.) 

Atendendo a 
reivindicações das paneleiras, 
os trabalhos da "Praça da 
Panelada", situada no Setor 
Rodoviário, estão em fase de 
conclusão. Ontem foram 
transportados os bloquetes 
para o calçamento da praça. 
O secretário de Obras do 
Município, Jairo de Oliveira, 
tem dado total atenção ao 
logradouro, que há muito 
vinha necessitando de 
reestruturação. O mesmo 
afirma que dentro em breve a 
praça será entregue, 
totalmente reformada. Com 
isso, as paneleiras terão local 
adequado e melhores 
condições de funcionamento, 
facilitando os seus trabalhos, 
inclusive no que se refere a 
higiene do local, que é um dos 
probelmas enfrentados por 
elas. 

Rosângela ficou completamente desfigurada 

O advogado Mário Batista 
de Campos, afirmou ontem ao 
Jornal C apitai, que o inquérito 
e processo n0 37(i9, da 2a Vara 
Criminal de Imperatriz, 
condenaram Maria Ivete dc 
Souza Gusmão e Maria José 
Cabral de Souza, por terem 
seqüestrado e agredido 
Rosângela Rodrigues de 
Oliveira. Segundo ele, as 
mesmas foram condenadas a 
pagarem um montante dc R$ 
300 mil. sendo que cias 
ofereceram somente R$ 35 mil, 
(proposta que, evidentemente 
não foi aceita), afrontando 
assim, o Poder Judiciário do 
Maranhão. A vítima apresenta 
seqüelas que necessitam de 
urgência médica. 
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Opinião 

linperatriz 
\ 

por FREDERICO LUIZ 

Prcdcrico Luiz lança 
idéias acerca de 

Imperatriz e Região 
Tocantina. 

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

acerca dos principais fatos 
locais. 

Ehn Nome da Arte de hoje 
retrata o Desfile das Escolas 
dc Samba de Imperatriz. 
Deve, ou não, a prefeitura 
gastar dinheiro no carnaval? 
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Capital AM 

Uma 

nova 

onda 

no ar 

Airt fará 

reunião 

A Airt - Associação dc 
Imprensa da Região 
Tocantina, que tem como 
presidente, o jornalista 
Clclio Silveira, convida a 
diretoria para uma reunião, 
que se realizará as 19h0(), 
na sua sede provisória, na 
Agência Três. 
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As regras básicas da 

televisão você 
encontra na 
Página 2B 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

o 

o Caderno 

Jornal Capital 

Um rosto anônimo. Um dos símbolos da guarda- 
mtnm. Ps se rosto varreu o Estado nos meios de 
comunicação para simbolizar o retorno da esperança \ 
e da cidadania ao cidadão imperatrizense. 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

üS$ Com. Compra 

R$ 0.9723 (-0,01%) 

USS Com. Venda 

P$ 0,9725 <TM)1%) 

U$$ Black Compra 

0,976 (-0,20) 

U$$ Black Venda 

US$ Flui Compra ^ 

0^769 (-0,0^) 

US$ Flui. Venda : 

RS 0.9770 00,04%) 

Ouro (grama) 

RS 12,54 (+1,13%) 

Poupança 

1,8290% (15.01.96) 

37,00% (17.01.96) 
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Acho uni absurdo a não 
conclusão das obras de 
reconstrução do Primeiro 
Distrito. É que, mesmo 
estando velho, o antigo prédio 
da DF Central de Imperatriz 
ainda estava servindo pelo 
menos para abrigar presos 
correcionais. Agora, com a 
derrubada do prédio antigo, a 
situação ficou muito maisdifidL 
Paraapolíciae, claro, para toda 
a sociedade imperatrizense. 

Sandro Galhardo 
Juçara 

0 Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro em 
Imperatriz não se define 
mesmo. E a coisa anda tão 
atarentada, no partido do velho 
Ulisses Guimarães na cidade, 
que ninguém sabe quem é 
quem. A última cartada, a mais 
recente de todas, partiu do 
próprio presidente da 
Executiva Municipal, João 
Mattioli. Afinal, quem manda 
no PMDB de Imperatriz? 
Gostaria de saber. 

Gustavo Soares 
Vila Ipiranga 

Enquanto durar a 
seriedade implantada por 
Agostinho Noleto e fldon 
Marques na pasta educacional 
do Município, crek) que o setor 
vai crescer cada vez mais. Para 
este ano, conforme li no 
informativo da Semec, a 
previsão é de que sejam 
matriculadas 60 mil alunos na 
rede municipal de ensino. Com 
isso, notadamente, crescem 
também o nome e a cultura de 
Imperatriz. 

Patrícia Anhemberg 
Nova Vitória 

Gostaria muito que fosse 
efetuada a instalação da energia 
elétrica no bairro onde moro. 
Esse é aí X'nas um dos muitos 
problemas que nossa 
comunidade enfrenta. Pra se 
ter uma idéia, somos um povo 
isolado. Nem o ônibus daTCI 
faz itinerário por aqui, e isso 
sem talar na feita de postos de 
saúde e de segurança. E 
abandono total, mas as eleições 
estão chegando. Aguardem! 

José Feitosa 
Vila Machado 

Vejo que melhorou muito 
o serviço de limpeza pública 
em nossa cidade, 
principalmente no que se 
refere à coleta de lixo. No 
entanto, acho que a Secretaria 
de Obras tem pecado no que 
diz respeito a outros serviços. 
E o caso, por exemplo, da não 
recuperação dos canais de 
esgotos. Eles estão abertos e 

s|)alhados por toda a parte, 
m exemplo disso é a lagoa, 
lui de perto de onde 
)ramos. Faz-se necessária 
ente tomada de 
Idência. 

TjUda de Assis 
Maio 

Homossexuais Podem Mudar? 

por Dr. José Kennedy de Freitas - Th.D 

"Não te deitarás como 
homem, como se fosse 
mulher; é abominação." 

0 homossexual não é 
obrigado a ser hoossexual a 
vida inteira. Ele pode mudar. 
Certamente não será tão 
fácil como algiins pensam e 
até pregam. Também será 
muito difícil, não será de uma 
hora para outra. 0 início 
efetivo da mudança, porém 
pode ocorrer de uma hora 
para outra: no momento da 
renúncia formal da prática 
homossexual, no momento 
da CORAJOSA 
RESOLUÇÃO DE MUDAR, 
no momento da tomada de 
decisão. 

Prezados leitores de O 
JORNAL CAPITAL, é 
preciso acabar com o 
mistério que se faz do 
homossexualismo. Não há 
muita diferença entre o 
HETEROSSEXUAL que se 
vê obrigado a abandonar a 
protituição e o adultério e o 
HOMOSSEXUAL que se vê 
obrigado a abandonar SUAS 
RELAÇÕES SEXUAIS COM 
PESSOAS DO MESMO 
SEXO. Também não há 
diferença entre estes e os 
que praticam o AMOR 
LIVRE. TODOS PRECISAM 
MUDAR! Tanto o homem 
como a mulher, tanto o 
solteiro como o casado, 
tanto o jovem com a pessoa 
de meia idade ou já 
envelhecida. Todos têm que 
sujeitar às regras impostas 
desde o início por 
AQUELES QUE CRIOU O 
SEXO E TEM SOBRE A 
HUMANIDADE 
SOBERANIA ABSOLUTA 
(DEUS)! Precisamos 
aprender a viver sob normas 
e não sob ímpetos. 

O homossexual que 
abandona a prática 
homossexual não está livre 
para fazer sexo com 
prostitutas e com mulheres 
casadas ou solteiras. O 
número de homossexuais 
aumenta vertiginosamente a 
cada dia. A despeito do 
grande risco da AIDS. Mas é 
preciso saber que aumenta 
também o mundo inteiro o 
número de homens e de 
mulheres que abandonam a 
prática homossexual. Outra 
verdade animadora é que, 
enquanto aumentam a 
tolerância ao 
homossexualismo e a 
promoção desta prática 
abominável por Deus através 
dos meios de comunicação, 

cada vez maior o número de 
Organizações que exercem 
um Ministério Especializado 
para a cura do homossexual. 
E triste o quadro de grandes 
homens envolvidos com 
práticas homossexuais 
(médicos, professores, 
militares,policiais, etc...) 

Só nos Estados Unidos há 
centenas de Organizações 
que trabalham para a cura de 
homossexuais, quase 
sempre dirigidas por ex- 
homossexuais. Não é apenas 
agora que os homossexuais 
podem mudar. A COISA E 
VELHA. Tem quase dois 
milênios. Na tumultuada 
Igreja de Conrínto, na 
Grécia, havia ex-afeminados 
e ex-sodomitas, bem como 
ex-impuros e ex-adúlteros. E 
ao lado destes ex-pecadores 
sexuais, havia ex-idólatras, 
ex-ladrões, ex-avarentos, ex- 
maldizentes e ex- 
roubadores. Esta rica 
variedade de pecadores foi 
toda lavada, justificada e 
santificada "EM NOME DO 
SENHOR JESUS CRISTO E 
NO ESPÍRITO DO NOSSO 
DEUS" confira em I 
Coríntios 6.9-11. 

Nem todos sabem que o 
MÉDICO, ESCRITOR E 
PASTOR INGLÊS radicado 
no Canadá, JOHN WHITE, 
autor dos dois livros 
publicados no Brasil pela 
ABU Editora, é UM EX- 
HOMOSSEXUAL. Como ele 
há muitos outros, desde o 
ptenista norte-americano 
JEFF PAINTER, cujo o seu 
testemunho saiu na revista 
Evangélica ULTIMATO, 
publicada no seu número de 
março-abril de 1983, pag.25, 
até o holandês S1MON 
DIJKSTRA, cujo seu 
ministério é com a cura dos 
homossexuais. Em nossas 
Igrejas Evangélicas aqui no 
Brasil também há ex- 
homossexuais. De toda a 
parte chegam notícias de 
homossexuais recuperados. 
A Palavra de Deus condena 
tal prática como uma 
abominação, algo que afronta 
a Santidade de Deus, senão 
vejamos: "Pois do Céu é 
revelada a Ira de Deus contra 
toda a impiedade e injustiça 
dos homens que detêm a 
verdade em injustiça. (...) e 
mudaram a glória do Deus 
incorrupitível em 
semelhança da imagem de 
homem corrupitívcl, c de 
aves, c de quadrúpedes, e de 
répteis. Por isso Deus os 

entregou, nas 
concupiscências de seus 
corpos desonrados entre si. 
Pois trocaram a verdade de 
Deus pela a mentira, e 
adoraram e serviram à 
criatura antes que o Criador, 
que é bendito eternamente. 
Amém. Pelo que Deus 
entregoum a PAIXÕES 
INFAMES. 

PORQUE AS SUAS 
MULHERES MUDARAM O 
USO NATURAL NO QUE É 
CONTRARIO A NATUREZA: 
SEMELHANTEMENTE, 
TAMBÉM OS HOMENS, 
DEIXANDO O USO 
NATURAL DA MULHER, SE 
INFLAMARAM E SUA 
SENSUALIDADE UNS 
PARA COM OS OUTROS, 
HOMENS COM HOMENS, 
cometendo torpeza e 
recebendo em si mesmos a 
devida recompensa do seu 
erro. (...) os quais, 
conhecendo bem o decreto 
de Deus, que declara dignos 
de morte os quais tais coisas 
praticam, não somente as 
fazem, mas também aprovam 
os que assim praticam. 
"(Romanos 1. 18, 24, 25 , 26,- 
27 e 32). O 
homossexualismo não é uma 
doença como querem afirmar 
alguns, para amenizar a 
situação. Também não é 
safadeza, mas, na nossa 
opinião cristã, é fruto de 
influência demoníaca. 

De acordo com o Dr. 
GEORGE REKERS, do 
Departamento de 
Neuropsiqu iatria da 
Universidade de Carolina do 
Sul (EUA), que já tratou de 
500 homossexuais, a taxa 
cura é de 85% quando os 
pacientes "estão motivados, 
têm forte incentivo 
espiritual, estão em seus 
vinte anos e completam a 
terapia. "(GOOD NEWS, 7 e 
8/89). Sabemos que para um 
homossexual deixar de ser 
homossexual não é nada fácil, 
mas para que haja uma 
mudança requer um 
compromisso sério com o 
Senhor Jesus Cristo. Se você 
está envolvido como 
homossexualismo, saiba de 
uma coisa, Deus quer libertá- 
lo, mas depende 
exclusivamente de você. 
Maiores informações: Caixa 
Postal 1007 - Imperatriz - MA 

Reverendo José 
Kennedy de Freitas, 
Doutor em Teologia e 

esquisador de Seitas. 
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Conor Farias 
Diretor Presidente 

José Filho 
Diretor Comercial 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 
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Linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Imundação 
As últimas chuvas que 

cairam em Imperatriz 
demonstraram que a cidade 
precisa com urgência refazer 
as suas galerias de águas 
pluviais. Ruas do centro 
chegam a ficar com mais de 
meio metro de água porque o 
sistema não funciona. A 
responsabilidade é da 
Companhia de Água e 
Esgotos do Maranhão - 
Caema, que ao longo de sua 
implantação em Imperatriz se 
limitou à captação e 
tratamento de água potável. 

Escolas 
A irocura por uma vaga nas 

redes municipal e estadual de 
ensino continua. Milhares de 
crianças ficarão sem estudar 
porque nem o estado nem o 
município se prejiararam para 
a grande demanda do ano 
letivo de 96. especialmente 
para as escolas primárias. 

O mesmo fenômeno 
acontece com as escolas de Io 

e 2o graus. São centenas de 
alunos que não estão 
conseguindo uma matrícula. 

Carnaval 
Além da cidade ficar sem o 

tradicional desfile das escolas 
de samba, corre também o 
risco de ficar sem o carnaval 
de rua. A previsão de chuvas 
para o período carnavalesco 
pode impedir que as 
populações mais pobre, que 
não tem acesso aos clubes 
sociais, passam se divertir 
durante o reinado de momo. 

Aluga-se 
Nunca o mercado 

imobiliário de Imperatriz 
esteve em tão baixa quanto 
agora. A oferta é infinitamente 
maior que a procura, e isso 
explica o grande número de 
placas de "aluga-se", inclusive 
nos setores mais nobres e 
caros da cidade, como Avenida 
Getúlio Vargas, Dorgival 
Pinheiro, Entroncamento, 
Mer cadinho, Godofredo Viana 
e muitas outras, além do 
Jardim Três Poderes. 

Investimentos 
Vamos continuar batendo 

na mesma tecla. Enquanto 
Imperatriz não tiver o seu 
Plano Diretor não vai ter 
também investimentos do 
Governo Federal. De qualquer 
forma a questão é política aos 

quem de direito. 
Informal 

Em fece de crise econômica 
que atravessa o setor - 
pequeno - industrial e 
comercial da cidade, também 
a economia informal começa a 
sofrer as conseqüências do 
Plano Real. O camelódromo 
não tem mais o mesmo 
movimento dos seus 
primeiros dias até mesmo os 
vendedores ambulantes estão 
começando a desaparecer do 
centro da cidade. Esse é um 
péssimo sintoma para a 
economia de Imperatriz. 

Enfeite 
Paia muitos motoristas que 

se afirmam profissionais que 
circulam em Imperatriz,a 
maioria não sabe para que 
servem muitos dos 
equipamentos obrigatórios de 
um carro. Retrovisor para 
muitos é apenas um enfeite. 
Para esses motoristas bastar 
olhar e prestar atenção ao que 
está na frente. O que está 
acontecendo dos lados e na 
trazeira não tem menor 
importância. Se fosse realizado 
um exame mais sério com 
esse motoristas, sem 
interferência do telefone, 
muitos deles perderiam a 
carteira de habilitação. 

Acidentes 
Em razão da quantidade de 

buracos, bocas de lobo abertas 
e mais uma infinidade 
mosstruosa de outros efeitos 
nas ruas de Imperatriz, um 
sem número de acidentes tem 
acontecido. Se alguém resolver 
agir como no sul, onde a lei é 
aplicada, a prefeitura vai 
trabalhar só para pagar 
indenizações. A sorte é que 
Imperatriz a lei só existe no 
papel e nunca é aplicada 
corretamente, mesmo porque 
ações desse gênero, aqui no 
Maranhão, se arrastam por 
mais de 10 ou 15 anos. 

Política 
O PMDB precisa 

reencontrar os caminhos de 
sua trajetória como partido 
histórico no desenvolvimento 
da democracia do Pais. 

Para meditação 
"Bom é o sal; mas, se o sal 

vier a tornar-se insípido, como 
lhe restaurar o sabor? Tende 
sal em vós mesmos, e paz uns 
com os outros." (MC 9-50) 

piontõo HospitolQf 

Plantão 24 Horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS 

-hoje, dia 

25/01/96 

Hospital Qeml 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

25/01/96 

Mosp.Mce lobão 
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PMDB decide entre Madeira e Ildon 

Executiva municipal ressente-se do longo período longe do poder municipal 

por Frederico Luiz 
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Souza Deputado federal Sebastião Madeira e o interventor estadual do Município, Ildon Marques 

0 PMDB de Imperatriz vive 
um sério dilema. Digno de 
Shakespeare. Ser ou não ser, 

eis a questão. 
0 partido, de mero 

coadjuvante, passou a aspirar 

o papel principal na disputa 
pela Prefeitura de Imperatriz, 
no pleito de 03 de outubro 

deste ano. 
Nesse aspecto, as filiações 

do interventor Ildon Marques 

e do ex-prefeito Carlos 
Amorim, serviram para 
reforçar o escrete 
peemedebista. 

Porém, as lideranças do 
PMDB de Imperatriz, depois 
de tantos anos afastados do 
governo municipal, querem 
sentir novamente o gosto pelo 
poder. 0 que é um desejo 
natural. Até porque, mesmo 
participando do governo 
Roseana Sarney, em 
Imperatriz, o PMDB não tem 
participação na formação da 
equipe de governo. O PFL de 
Fiquene ofusca, na Região 
Tocantina, a estrela do PMDB 
de João Alberto. 

Tanto medo de perder mais 
um desafio, faz com que 
grande parte dos 
peemedebistas, procure desde 
já, sedimentar uma aliança 
com o PSDB de Sebastião 
Madeira. 

E o retorno à política, do 
clássico ditado: é melhor um 
passarinho na mão do que dois 
voando. Ou seja, é melhor ser 
vice de Madeira do que perder 
a eleição. 

Por esse aspecto, a chapa 
vice-versa encontra 
resistências no PMDB. Ildon 

Marques, prefeito e Carlos 
Amorim, vice; ou vice-versa, 
Carlos Amorim, prefeito e 
Ildon Marques, vice; 
encontrará resistência na 
cúpula peemedebista. Por 
matè que esta chapa tenha 
apelo popular e que possua 
reais chances de c • 
alternativa no pleito de 0 ie 
outubro. 

Aliás, a chapa vice-versa, 
deve em tese, unir os 
segmentos próximos à 
governadora Roseana. Pois é 
formada por pessoas com 
popularidade do município, e 
com simpatia para com a 
governadora do Estado. 

As condições políticas estão 
formádas para a decolagem da 
chapa vice-versa. Falta apenas, 
o PMDB de Imperatriz ter 
coragem suficiente para 
bancar sua própria 
candidatura. 

A história vai dizer acerca 
da atitude do PMDB. E essa 
responsabilidade será cobrada 
pela população de Imperatriz. 

Até porque, a pior maneira 
de se conseguir o poder, é 
querer a vitória a todo custo, 
procurando atropelar a própria 
história. 

As baionetas da governadora Roseana 

por Frederico Luiz 

Os estudantes da Uema, 
Universidade Estadual do 
Maranhão, desde ontem estão 
acamí)ados em frente ao Palácio 
Henrique De La Roque. Eles 
exigem o fim da intervenção na 
instituição. 

Além de querer o fim da 
intervenção, pois na Uema, 
houve eleição livre e com aval 
da comunidade universitária, os 
estudantes reivindicam 
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melhores condições de ensino. 
A Uema carrega o título de 

pior universidade pública do 
País. 

Triste de um governo que os 
estudantes vão às ruas jrotestar 
contra seu despotismo. Quando 
ganham as praças, os 
estudantes sempre condenaram 
a corrupção deslavada, e todas 
as formas de autoritarismo. 

Foi assim que durante a 

ditadura militar, muitos 
{)agaram com sua própria vida, 
para defenderem a bandeira da 
liberdade. 

No governo Collor de 
Mello, de novo, desta vez com 
a cara-pintada, a juventude foi 
às ruas. 

No mundo todo é assim. 
Onde há um déspota, ou 
qualquer forma autoritária de 
governo, lá estão os estudantes 

protestando. 
Quem não se lembra dos 

chineses, que foram 
massacrados na Praça da Paz 
Celestial, por ordem do todo- 
poderoso Deng Xiafcping? 

A governadora, sob esse 
aspecto, tomou uma medida 
perigosa e desastrosa. 
Ordenou que aumentasse o 
número de policiais militares 
que acompanham o protesto 

dos estudantes. Tanto no 
Palácio Henrique De La Roque, 
como na reitoria da Uema. 

Deveria entender a 
governadora, que neste 
momento, aumenta-se é o 
diálogo, e não a repressão. Até 
porque, o movimento dos 
estudantes é pacífico e ordeiro. 
São jovens que exigem o 
mínimo direito ao estudo, num 
Estado em que 48,77% da 

população é analfabeta. 
Tomara que a polícia 

mantenha-se calma. Qualquer 
repressão radical da polícia ao 
movimento estudantil pode 
passar a governadora Roseana 
Sarney para as páginas negras 
da história Aquelas reservadas 
aos ditadores e governan*' • 
autoritários, que usaran as 
baionetas para sufocar o grito 
de liberdade da juventude. 

Vereador solicita benefício 

João Pinto diz que as comunidades de Vila Nova e São Pedro enfrentam dificuldades 

Mesmo depois de ter 
havido parceria entre 
fazendeiros e a empresa 
Celmar para recuperação da 
Estrada do Arroz, as cerca de 
70 mil famílias que ali residem 
continuam a enfrentar 
problemas. 

E que as pontes, que são 
de madeira, estão 
praticamente sem resistência 
para suportar a quantidade de 
carga que trafega pela 
rodovia, a principal via de 
acesso a São Pedro da Água 
Branca. 

São 26 pontes, algumas 
mais acabadas do que as 
outras. De acordo com o 
vereador João Moreira Pinto 
(PMN), quem mais sofre com 
essa situação é o povo. 

"Como eu disse, são 70 mil 
famílias que se encontram 
sem estrada", lembra o 
parlamentar municipal. 

Além do desperdício em 

no 

no 

parte da escoaçâo da 
produção agrícola, outro 
problema que a população dos 
principais pólos — Vila Nova 
dos Martírios e São Pedro — 
enfrenta é a dificuldade 
transporte de doentes. 

"Se a pessoa adoece 
período invernoso, quando a 
estrada fica imprestável, é 
obrigada a ser carregada de 
3 a 4 quilômetros numa rede, 
para depois pegar outro 
transporte e chegar em 
Imperatriz", denuncia. 

Isso representa pelo 
menos três horas perdidas, 
conforme esclareceu João 
Pinto, vereador eleito para 
representar aqueles 
povoados. 

"E a pessoa que está 
precisando de socorro em 
meia hora, quando vier 
chegar a Imperatriz, já está 
sem vida", prossegue. 

Para o vereador João Pinto, 

esse descaso é culpa única e 
exclusiva dos poderes 
públicos estadual e municipal. 
Ele acha que não há vontade 
nem determinação política 
tanto por parte da 
governadora Roseana Sarney 
quanto dos administradores 
que há anos vêm governando 
Imperatriz. 

Segurança 
Um outro assunto 

abordado pela reportagem, e 
que João Pinto se mostrou 
pronto a atender, foi com 
relação ao sistema de 
segurança pública, 
principalmente em Vila Nova. 

Ele afirma que lá residem 
mais de 15 mil habitantes, 
mas que apesar disso não 
existe segurança pública. No 
local, até a Delegacia de 
Polícia se encontra fechada há 
1 ano v 6 meses. 

Nesse período, segundo 
ele, já foram registrados 

muitos casos de homicídios. 
João Pinto entende que os 
crimes poderiam ter sido 
evitados, já que se trata de 
uma comunidade pequena. 

"O pior", diz ele, "é que a 
Diretoria Regional de 
Segurança nunca se 
pronunciou para solucionar a 
ausência de policiamento". Da 
mesma forma, tem se 
comportado o Comando de 
Policiamento de Área da 
Polícia Militar do Estado do 
Maranhão. 

Requerimentos 
"Nesse caso", afirma o 

parlamentar mirim, "mesmo 
que o vereador faça 
requerimentos solicitando 
segurança pública, ou 
qualquer obra que beneficie a 
comunidade, nada é 
cumprido". 

Ele justifica o fato pelos 
muitos pedidos que fez 
diretamente à governadora 
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Ponte sobre o Rio Papagaio, na Estrada do Arroz, 
em São Pedro da Água Branca 

Roseana Sarney e ao 
comandante da PM-MA, cel. 
Bastos. 

"Estive por duas vezes no 
Palácio Henrique de La 

Rocque e, afora isso, falei com 
a governadora aqui mesmo na 
Prefeitura de Imperatriz, 
porém nada foi solucionado 
até agora", finalizou. 
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Cidade Imperatriz, 25 de janeiro de 1996 

Procred contempla só 14 

Quem ainda não foi contemplado, tem até o dia 26 para apresentar os documentos na Cef 

Ano maçônico 

será aberto hoje 

u 
m 
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O presidente da Loja Maçônica, Pedro Neto Pinheiro 

Acontece hoje, na Loja 
Maçônica Firmeza e 
Humanidade 
Imperatrizense (número 
1638), a abertura do ano 
maçônico. 

A referida fica situada 
em Imperatriz na rua 
Coriolanp Milhomem 

(Praça Tiradentes). 0 
reinicio dos trabalhos será 
a partir das 20 horas. 

O presidente da Firmeza 
e Humanidade 
Imperatrizense, venerável 
Pedro Neto Pinheiro dos 
Santos, convida os obreiros 
para se fazerem presentes. 

Dirigente visita 

Nordeste 

O Bamco do Nordeste 
recebe esta semana a visita de 
dirigentes de três grandes 
instituições financeiras, uma 
nacional e duas internacionais, 
com o objetivo de alavancar 
recursos para investimentos 
na região. Ontem, quarta-feira, 
chegou a Fortaleza o diretor 
da Corporação Interamericana 
de Investimento, do Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), 
Mario Maller. Hoje, quinta- 
feira, o BNB recebe o 
presidente do Banco Nacional 
de Desenvolvimento 
Econômicoe Social (BNDES), 
Luiz Carlos Mendonça-de 
Barros, e na sexta-feira, 
amanhã, o diretor da 
Corporação Financeira do 
Banco Mundial, Karl Voltaire. 

Os diretores das duas 
corporações financeiras 
i ter nacionais visitam o BNB a 

fim de estreitar o 
relacionamento com o banco, 
identificado por eles como o 
parceiro ideal para ações 
conjuntas no Nordeste 
brasileiro. 0 relacionamento 
do BNB com esses organismos 
internacionais foi iniciado a 
partir de visitas feitas pelo 
presidente e técnicos do Banco 
do Nordeste a Washington ao 
final do ano passado. 

As corporações do BID e 
Banco Mundial são braços 
financeiros desses bancos 
voltados para financiamento ao 
setor privado mediante 
empréstimos e/ou 
participações acionárias. O 
BNB pretende abrir 
alternativas de atuação deles no 
Nordeste. Para isso, 
apresentará empresas 
financiadas pelo banco a fim de 
mostrar os resultados de 
investimento feitos na região. 
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Das 253 pessoas 
selecionadas pela Caixa 
Econômica Federal para o 
Programa de Carta de Crédito 
(Procred), apenas 14 foram 
contempladas com a emissão 
de Cartas de Crédito, 
totalizando um volume de 
recursos da ordem de R$ 252 
mil, destinados ao 
financiamento de imóveis. 

A Cef lembra às pessoas 
selecionadas pelo Programa 
Carta de Crédito do Governo 
Federal, que as mesmas têm 
até o dia 26 para apresentarem 
a documentação para que 
tenham direito ao benefício. A 
Superintendência de Negócios 
da Cef informa, também, que 
continuam aptos ao programa 
somente aquelas que 
procuraram o banco até o dia 
12 passado e que estão com 
pendências na documentação. 
"Quem não procurou a Caixa 
até o dia 12, perdeu direito de 
ser contemplado pelo 
Procred", observa o 
superintendente de Negócios, 
Joaquim Pinto Filho. 

Na opinião de Joaquim 
Filho, os próprios 
selecionados estão 
dificultando a contemplação 

das Cartas de Crédito, uma 
vez que as informações 
declaradas no ato da inscrição 
no programa não estão 
batendo com a documentação 
apresentada. Geralmente os 
problemas são oriundos da 
comprovação de rendimentos, 
especialmente o saldo do 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS). 

Como o volume de 
recursos do Procred é 
superior a R$ 1 bilhão, o 
programa tem permanência 
garantida. Por isso, à medida 
que forem liberados mais 
recursos para o Maranhão, 
haverá outras etapas de 
seleção de candidatos. 

0 Programa Carta de 
Crédito foi criado pelo 
Governo Federal com a 
finalidade de financiar compra, 
construção, reforma e 
ampliação de imóveis, junto à 
população que dispõe de um 
teto salarial entre 3 e 12 
salários mínimos. Segundo 
Joaquim Pinto Filho, o 
Ministério do Planejamento 
está estudando a possibilidade 
de ampliação do teto máximo 
de 12 para 20 salários 
mínimos. 
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Planalto elege 

nova diretoria 

No próximo dia 10 de 
fevereiro será realizada a 
eleição da nova diretoria da 
Associação de Moradores do 
Conjunto Planalto I e 11. 

0 atual presidente, 
Francisco das Chagas, 
possivelmente concorrerá à 
reeleição. 

Além dele, outras chapas 
estão sendo esperadas para 
concorrer ao pleito. 

O prazo de inscrição se 
encerrará no dia 5 de fevereiro, 
segundo Edital a ser publicado 
pela atual diretoria. 

De acordo com Francisco 

Líder diz que 

mandato é positivo 

das Chagas, a eleição será 
bastante democrática. 

A atual diretoria fará de 
tudo, através das mais diversas 
formas de comunicação, para 
convocar toda a comunidade 
para que ninguém fique de fora 
do processo. 

A eleição terá início às 17 
horas, devendo se estender até 
às 19. A contagem de votos será 
feita logo em seguida. 

A posse, ainda segundo 
Francisco das Chagas, está 
programada para o dia 18 de 
fevereiro, um dia antes do 
término do mandato. 

A atual diretoria da 
Associação de Moradores 
do Conjunto Planalto I e II, 
através do presidente 
Francisco das Chagas, diz 
sentir-se com o dever 
cumprido. 

Ele é o fundador da 
entidade, e também a 
preside há quase dois anos. 
Francisco das Chagas diz 
ter conseguido resultados 
positivos, que poderiam ter 
sido mais. 

"Infelizmente os poderes 
públicos a nível de Estado 
e Município não dão apoio 

às entidades comunitárias, 
para que possam 
desenvolver o trabalho"," 
afirma. 

Mas, ainda assim, e com 
todas as dificuldades que 
enfrenta, a comunidade dos 
conjuntos Planalto I e II 
tem conhecimento da luta 
que é empenhada pelo 
líder. I 

"Creio que todos os' 
moradores dessa localidade 
conhecem a luta, o trabalho 
árduo que temos 
desenvolvido", finalizou 
Francisco das Chagas. 

Treze de Maio faz apelo 

Moradora confia que o governo Marques 

é o único capaz de realizar a obra esperada 

Quase aos prantos de 
tanto vir sofrendo os 
malefícios que há anos é 
obrigada a enfrentar, a 
funcionária pública estadual 
Tereza Nunes Nava volta a 
ocupar espaço na imprensa 
local e faz um apelo ao 
interventor Ildon Marques. 

Ela pede até "pelo amor 
de Deus" que seja feita a 
obra de recolocação da 
canalização fluvial, para o 
escoamento da água de 
esgoto, e de outros canais 
existentes ao longo da 

artéria. 
De acordo com 

levantamentos da 
reportagem, muitas foram as 
denúncias levadas ao 
conhecimento do público 
através dos meios de 
comunicação, sem que tenha 
havido qualquer resultado 
satisfatório para aquela 
comunidade. 

Além disso, diversos 
abaixo-assinados foram 
levados à Câmara Municipal 
e à Prefeitura de Imperatriz, 
solicitando que o logradouro 

público fosse recuperado e, 
se possível, até mesmo 
asfaltado. 

Tereza Nava, que reside 
na casa número 698 há mais 
de cinco anos, solicita que o 
interventor Ildon Marques vá 
conhecer de perto, 
pessoalmente, a lagoa 
existente no trecho 
compreendido entre as ruas 
Coriolano Milhomem e 
Amazonas. 

"E um absurdo", afirma a 
moradora, cobrando uma 
posição urgente da Secretaria 

de Obras do Município. Ela 
diz que, com a austeridade 
implantada no governo Ildon 
Marques, renasceu a 
esperança dos moradores da 
rua Treze de Maio. 

Para concluir o apelo que 
faz, Tereza Nava lembra que 
a lagoa fica localizada bem 
no Centro de Imperatriz, 
distante a poucos metros da 
sede do Poder Executivo. "E 
fácil de ser localizada", 
lembra Tereza. "Se ele não 
puder vir, que mande o 
secretário de Obras". 

TucaniTs Produções 

dutora de áudio e vídeo do meio norte brasileiro 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - MA - Telefax (098) 723 - 2034 
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por MARCELO CARDOSO 

Repórter 
A radialista Rita Maria 

tem enviado esforços para 
manter bem informado o 
jornalismo da Rádio 
Imperatriz. São caminhadas 
longas, a procura do 
entrevistado, o cumprimento 
da pauta, tudo com um 
objetivo: informar e formar 

' jpinião pública dos assuntos 
predominantes na cidade c 
região. Uma vez por outra, a 
repórter Rita Maria visita o 
interior do Estado do 
Tocantins, para buscar a 
notícia com precisão do fato. 
Boa sorte e sucesso! 

Prefixo 
novo 

Arialdo e Fran Lisboa 
confirmaram que dentro de 
poucos dias estarão 

estreiando na Rádio Marconi 
FM. Os dois locutores 
deixaram o Clube FM por 
questões puramente pessoal, 
entendem que o momento 
atual a onda é Marconi FM que 
está com uma programação 
prá cima. Arialdo e Fran 
pretendem fazer um trabalho 
sério e competente no novo 
prefixo. Tá dito! 

Sem 
prefixo 

Edy Soares que deixou 
recentemente a Mirante FM, 
prepara-se para uma viajem a 
São Paulo. Enquanto aguarda 
a vinda do mano, que já 
trabalha em Ribeirão Preto, 
Edy poderá ingressar no cast 
da Terra EM. Sem prefixo, ele 
empresta sua voz a gravações 
de comerciais o que ele sabe 

fazer muito bem. Bola prá 
frente e sucesso garoto! 

Assessoria 
O ex-governador José de 

Ribamar Eiquene começa 
articular nomes de jornalistas 
para a composição de sua 
assessoria de imprensa antes, 
durante e depois da campanha 
eleitoral de 96. Ele quer uma 
equipe competente e atuante 
naturalmente com livre 
transito nos órgãos de 
comunicação da cidade. Bem 
pensado! 

Esportiva 
Marcado para hoje a noite 

um encontro de cronistas 
esportivos com políticos e 
alguns empresários, com o 
objetivo de discutir sobre os 
destinos do Cavalo de Aço que 
vai disputar o campeonato 
maranhense de 96. O convite 
foi distribuído pelo jornalista 
Willian Marinho que continua 
a frente da equipe. Torcer |)ara 
que tudo se concretize! 

Fora 
do ar 

A Rádio Capital AM de João 
Lisboa, ainda fora do ar por 

problemas de ordem técnica. 
A peça que gerou a pane no 
parque de transmissão da 
emissora já foi solicitada pelo 
seu diretor presidente Conor 
Farias. Tudo faz crer que a 
Capital AM entre no ar na 
próxima semana. 

Sintonia 
fina 

O radialista Moacyr 
Spósito manteve a 
determinação da Ivone, no 
que diz respeito a suspensão 
temporária da Cristina. 
Segundo informa-se o patrão 
disse que para a 
apresentadora voltar ao 
programa terá que vender 
antecipadamente todas as 
cotas, caso contrário fica no 
gelo. Que castigo! 

Meladinho 
Contrariando interesses, o 

prefeito de Açailândia, 
Ildemar Gonçalves 
determinou o fim do 
pagamento pela prefeitura das 
contas de energia do prédio 
onde se localizam os 
transmissores de duas 
emissoras de televisão e um 
de uma rádio açailandense. A 

moçada não gostou da medida 
tomada pelo prefeito, 
alegando inclusive que a 
deliberação seria em 
represália as críticas 
recebidas pelo executivo 
municipal. "Não vejo a coisa 
dessa forma, pelo contrário 
entendo que a prefeitura não 
tenha nenhuma obra de pagar 
contas de energia de 
terceiros. Afinal tanto as duas 
emissoras de televisão, 
quanto a emissora de rádio 
pertencente a particulares. 
Quem não pode com o pote 
não jiega a rodilha"!... 

Queimação 
A chuva forte na cidade 

com uma boa dose de 
relâmpagos e trovões 
provocou uma série de 
problemas nos equipamentos 
do Sistema Mirante de 
Comunicação. Não fosse os 
equipamentos de reserva a 
coisa estaria preta, mas o 

Humberto Castro não deixa 
a peteca cair, tem sempre a 
reserva para suprir as 
necessidades emediatas. 
Waldemar, Dodô e Pachola 
tiveram muito trabalho 
durante a noite de terça e o 
dia de quarta-feira. Mas, 
tudo está funcionando! 

Reflexão 
Lembré-se de que o 

amor ao próximo é o 
segredo de nossa felicidade. 

Não fale mal de 
ninguém, não tenha raiva, 
não cultive ódios em sgu 
coração. 

A irritação e o ódio são 
venenos que atacam o 
fígado e descontrolam o 
sistema nervoso. 

Aprenda a revelar e 
esquecer, para ter seu 
coração em paz e não sofrer 
em sua saúde. 

A serenidade é o segredo 
das vidas longas e felizes. 

Seja você também um 

assinante do Jornal Capital. 

Fone: 723-3022 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

CanalS 

Rede Record 

05:00 - O Despertar da 

Fé 

05:30 - ferreiro da 

Fazenda 
06:00 - Repórter 190 

07:00- Bom Dia Cidade 

07:30- O Despertar da 

Fé - local 

08:00 - Note e Anote 

11:15- Forno, Fogão e 

CIA 

11:30- Repórter Record 

11:45 - ü Rádio na TV 

12:45- Falando de Deus 

12:48- Cidade Agora 

14:30 - Tarde Criança 

com Mariane 
17:00 - Oração das Seis 

17:05 - Agente G 

18:00 - Jornal Capital 
18; 15 - Jornal da Record 

19:30- Rede Nacional 

20:30- Super Tela 

22:30- Record Dinheiro 

Vivo 

22:45- 25a Hora 

TV CRC 

Canal 4 

BAN D 

TV Capital e 

Jornal Capital 

sempre com 

você 

06:30 
09:00 
09:30 
10:30 

11:00 
12:00 
12:45- 
13:15- 
15:15- 
16:45- 
17:15- 
18:15- 
18:45- 
19:45 - 
20:00- 
20:50 

21:30- 

- Diário Rural 
- Dia Dia 
- Estação Criança 
- Cozinha 
Maravilhosa da 
Ofélia 

- A Idade da Loba 
- Estação Criança 

Série 
Sessão Livre 
Dia Dia 

Super market 
Verão Vivo 
Louco por Você 
A Idade da Loba 
Cavalo Amarelo 
Rede Cidade 
Jornal 
Bandeirantes 
Quinta 
Espetacular 

Leía e 

assíme o 

JornaI 

CapítaI, 

O SEU 

lídER 

diÁRio 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

07:15- Home Shopping 
07:30 - Telemanhã 
08:00 - Patrine 
08:30 - Escola Bíblica da 

Fé 
09:00 - Cizinha do 

Lancelotti 
09:15- Dudalegria 
10:10- Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
11:00- Grupo Imagem 
11:55- Feras do Carnaval 
12:00 - Manchete 

Esportiva 
12:25- Boletim Olímpico 
12:30 - Eduçào da Tarde 
13:00 - TV Alternativa 
14:30- Os Médicos 
15:40- Home Shopping 
16:00 - Solbrain 
16:30- Grupo Imagem 
17:30- Sessão Animada 
17:55- Sessão Super 

Heróis - RX 
18:15- Bola Nativa 
18:50- Imperatriz em 

Manchete 
19:00 - Duro na Queda 
19:50 - Esquentando os 

Tamborins 
19:55 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:15- Manchete 

Esportiva 
20:30-Canal 100 
20:35 - Jornal da 

Manchete 
21:15- Tocaia Grande 
22:15- Business 
23:10 - Boletim Olímpico 
23:15- Momento 

Econômico 
00:10 - Home Shopping 
00:15 - Segunda Edição 
00:45 - Clip Gospel 
01:15 - Espaço Renascer 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

05:15-Telecurso 
Profissionalizante 

05:30-Telecurso 2000 2" 
Grau 

05:45-Telecurso 2000 Io 

Grau 
06:00 - Bom Dia Brasil 
06:30 - Bom Dia 

Imperatriz 
07:00-TV Colosso 
11:30- Globo Esporte 
11:50-Jornal do MA. I3 

Edição 
12:15 - Jornal Hoje 
12:40 - Video Show 
13:15 - Vale a Pena Ver 

de Novo - 
Renascer 

14:40 - Sessão da Tarde. 
Filme: Super 

Xuxa Contra 
Baixo Astral 

16:25- Malhação 
16:55 - História de Amor 
17:50-Jornal do MA. 2a 

Edição 
18:05 - Cara & Coroa 
19:05 - Jornal Nacional 
19:40 - Explode Coração 
20:45- Pantão Médico- 

Bem Vindo, 
Carter 

21:40- Copa Euro 
América - 
Flamengo X 
Plameiras 

23:40 - Jornal da Globo 
00:10 - Festival de 

Sucessos.Filme; 
Com a Vida em 
Jogo 

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 D ia & Cia 
09:00 - Programa Sérgio 

Malandro 
10:30 - Moreira Serra 

Especial 
11:00- Carrossel 
11:40- Repórter 

Difusora Local 
12:35- Cinema Em Casa. 

Filme: "A Única 
Saída" 

14:25 - Dra. Quinn 
15:20 - TV Animal 
15:50 - Passa ou Repassa 
16:20- Programa Livre 
17:15- Aqui Agora 
17:55-TJ Maranhão 
18:15- TJ Brasil 
19:00 - Sangue do Meu 

Sangue 
19:50- Carrossel 
20:40 - Sangue do Meu 

Sangue 
21:30 - M ini Série. Filme: 

"Sangue 
Inocente". 

22:45 - Jornal do SBT 
23:00 - Jô Soares Onze e 

Meia 
00:15- Jornal do SBT 
00:45 - Programa Joicy 

Pascowitch 
00:50- Perfil 
01:50- Telesisan 

TV CNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

Não forneceu programação 
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As regras básicas da televisão 

por PEDRO MACIEL 

Abertura - seqüência que 
inicia os programas de 
televisão e que inclui os 
créditos dos profissionais da 
equipe artística. 

Agenda - livro com relação 
de endereços e telefones das 
fontes mais comumente 
consultadas, de instituições 
públicas e privadas que podem 
fornecer informações para 
reportagens ou para chegar 
informações. Todo jornalista 
precisa manter uma agenda 
atualizada. 

Anchorman (Ancora) - 
editor que produz e apresenta 
o telejornal e jx)r isso é ca|)az 
de interpretar as notícias e 
eventualmente emitir opiniões 
sobre elas. 

Antena Parabólica - 
antena em forma de parabólica 
apropriada para captar sinais 
diretamente dos satélites de 
telecomunicações. As 
parabólicas podem ser usadas 
também para transmissão e 
recuperação de sinais de 
imagem e de sons. Nesse caso 
é necessário o uso de no 
mínimo duas dessas antenas. 

Ao vivo - transmissão de 
um acontecimento no 
momento em que ele está 
ocorrendo. Pode ser uma 
transmissão externa, isto é, de 
um local situado fora da 
emissora ou de dentro da 
própria emissora. Serve para 
designar, também, a entrada de 
um repórter no jornal que está 
sendo apresentado. 

Apresentador 
profissional responsável pela 
condução do programa. A 
tendência dos telejornais é 
colocar jornalistas na 
apresentação dos jornais. 0 
conhecimento das notícias e do 
processo de produção dão 
mais segurança ao 
apresentador. O anchorman, 
que é responsável pela 
produção e apresentação e 
ainda dá opinião, é uma 
evolução do apresentador 
tradicional, aquele que apenas 
lia os textos feitos pelos 
jornalistas. 

Apuração - busca das 
informações que vão fazer 
parte de uma notícia ou 
reix)rtagem. A apuração pode 
ser feita por escutas, 
produtores ou pelos 
repórteres. 0 termo é usado 
também para designai" a tarefa 
de checagem de informações 
já recolhidas. 

Arquivo - seção de uma 

emissora de televisão 
encarregada de recolher, 
selecionar e organizar imagens 
jornalísticas que têm 
possibilidades de 
reaçroveitamento. 

Audio - termo usado para 
indicar a parte sonora das 
reportagens. 

Background - também 
conhecido pela sigla BG, serve 
para designar o ruído ambiente 

ou música usada como fundo 
para a fala do repórter ou do 
apresentador. Nas falas em que 
é necessário tradução é costume 
deixar um BG da fala na língua 
original do entrevistado. 

. Barriga - notícia que não é 
verdadeira, colocado no ar por 
erro de apuração. Em geral a 
checagem das informações 
recebida evita esse tipo de erro. 

Bater o branco - abrir a 
legenda da câmara sobre uma 
sujXTfície branca, em geral um 
isopor, para fazer o balanço das 
cores. Antes de cada gravação ou 
sempre que ocorre mudança na 
iluminação é preciso bater o 
branco para restabelecer o 
equilíbrio. 

Be.tacam - equipamento 
camcorder, isto é que reúne 
numa mesma máquina a câmara 
e o videotape de gravação. A 
betacam é um equipamento 
profissional e grava em fitas de 
1/2 polegada com qualidade 
broadcasting. 

Boletim - isolado é o relato 
de um fato, gravado ou 
transmitido ao vivo, pelo 
repórter no local do 
acontecimento. Também é 
conhecido pelo nome de stand- 
up. 

O boletim pode ser, também, 
uma das partes que formam a 
reportagem. Se vier logo depois 
da leitura da cabeça da 
reportagem, feita pelo 
apresentador, o boletim do 
repórter vai se chamar de 
boletim de abertura. Se vier 
entre o off e as entrevistas, o que 
é mais comum, vai se chamar de 
boletim de passagem. Se for 
editado depois da entrevista, vai 
se chamar boletim de 
encerramento. 

Briefing - resume de 
informações sobre um 
determinado assunto da pauta 
dos jornais. É usado para 
atualizar as informações dos 
jornais sobre o tema que vai ser 
tratado. 

Break - intervalo entre os 
programas ou entre os blocos 
dos programas de televisão. 
Também é conhecido pela sigla 
PT 

Broadcasting - sistema de 
transmissão aberta de televisão, 
caso das emissoras comerciais 
que geram um sinal que pode 
ser apanhado por qualquer 
pessoa que disponha de um 
aparelho receptor e 
eventualmente por uma antena. 
O sistema fechado, como a 
televisão por assinatura, chama- 
se NARRÒWCAST. 

Cabeça de matéria - é a 
notícia propriamente dita e 
corresponde ao lead do 
jornalismo gráfico. É sempre 
lida pelo apresentador, no 
estúdio. 

Cabo coaxial - cabo de 
cobre usado para transmissão 
de televisão por linha terrestre, 
sem necessidades de antena. 
Atualmente está sendo 

substituído por cabos de fibra 
ótica. 

Caco - tem o mesmo 
significado que no teatro: 
palavra ou expressão que os 
apresentadores introduzem no 
texto, de improviso. 

Cadeia - união de um grupo 
de emissoras de televisão jiara 
a transmissão de um 
determinado acontecimento. Se 
todas as emissoras se unem 
liara a transmissão forma-se 
uma cadeia nacional de 
televisão. A união de emissoras 
também é conhecida pelo nome 
de pool. 

Cassete - nome do chassi 
que protege a fita magnética 
usada |)ara gravar áudio e vídeo. 
0 termo cassete é usado 
também como sinônimo da fita 
em que foi gravada a 
reportagem. 

Cena - gravação de uma 
unidade de imagem dentro de 
uma mesma localização. A 
seqüência é formada por uma 
sucessão de cenas. 

Cenas de corte - imagens 
de detalhes que são gravados 
durante a realização da 
reportagem e que são usados, 
durante a edição final, para 
evitar pulos nos cortes, locais 
onde ocorre a mudança da 
imagem de uma fonte geradora 
liara outra. 0 mesmo que insert. 

Cenário - ambiente onde se 
desenvolvem as cenas de 
programas ou apresentação de 
telejornais. É a paisagem que 
fica no fundo de programas e 
jornais de televisão. 

Central técnica - local da 
ejnissofa equipado para 
recepção e geração de sinais 
que vão ser colocados no ar. 

Chamada - textos que 
antecipa os assuntos de 
destaque de telejornal como 
forma de despertar a atenção do 
telespectador. As chamadas são 
transmitidas dentro da 
programação normal da 
emissora. 

Chefe de reportagem - 
jornalista, em geral experiente, 
que tem a função de coordenar 
o trabalho dos repórteres. 

Chicote - movimento rápido 
feito com a câmara aberta. O 
chicote provoca um 
deslocamento da imagem e, 
dependendo da velocidade, a 
deixa borrada. 

Chromakey - chave de cor 
que permite um recorte, 
projetando as imagens apenas 
sobre uma cor pré-determinada. 
Em geral o cromaqui usa a cor 
azul e na prática permite a 
inserção de imagens, fixas ou 
em movimento, atrás do 
apresentador. 

Clipping - organização de 
recortes de jornais e revistas 
com assuntos previamente 
determinados para informação 
rápida dos interessados. E 
muito usado em instituições 
públicas e privadas. Nas 
redações esses recortes 

servem de apoio liara o trabalho 
dos repórteres. 

Close - um dos planos de 
enquadramento da imagem na 
televisão usado para destacar 
pessoas ou objetos. No caso de 
uma pessoa, por exemplo, o 
enquadramento em close vai 
representar a exibição apenas 
do rosto em plano fechado. 

Na apesentação cm 
telejornais o enquadramento 
mais usado é o plano próximo, 
com o corte na altura em que 
os dois lados do paletó se unem. 

Os outros planos utilizados 
em telejornalismo são o plano 
geral, aberto e normalmente 
usado jiara identificar um local, 
e o plano médio, aquele mostra 
o rejHirter da cintura para cima. 
A televisão, jKir ser um veículo 
de baixa definição, não 
recomenda o uso de planos 
muito abertos. 

Cobertura - nome dado à 
apuração mais completa de um 
acontecimento. Em geral 
envolve mais de uma equipe de 
telejornalismo e se desenvolve 
em um tempo mais prolongado. 
Exemplo: a cobertura eleitoral, 
a corbetura da cojia do mundo, 
a cobertura do carnaval. 

Coloquial - expressão que 
designa o estilo de texto mais 
adequado para a televisão. E um 
texto escrito para dar a idéia de 
mais conversado e mais 
informal do que o texto de 
jornais impressos. 

Colorbars - é a barra de 
cores, utilizada em televisão 
para testar a qualidade da 
imagem. 

Compacto - edição 
resumida de programas já 
transmitidos pela emissora. 

Mais usada em programas 
esportivos. 

Concisão - uma das 
principais qualidades do texto 
escritos para televisão. 

Contraluz - iluminação 
colocada por trás de pessoas ou 
objetos jiara destacar a silhueta 
da pessoa ou o contorno de 
objetos que forma a imagem 
principal exibida. 

Contraplano - imagem do 
entrevistado ou do repórter, 
colocado ou falando, que é 
gravado para ser utilizada na 
edição. E uma simulação que dá 
a impressão de uso de duas 
câmaras durante a gravação. 

Controle-mestre - local 
onde é feito o controle de toda 
programação posta no ar por 
uma emissora de televisão. 

Correspondente - jornalista 
contratado por uma emissora 
jiara fazer cobertura regular de 
uma determinada cidade, 
estado ou país. Se a prestação 

arie serviços é eventual o 
jornalista é conhecido como free 
lancer. 

Corte - mudança da imagem 
de uma fonte geradora para 
outra. Os cortes podem ser 
feitos na edição ou pelo 
operador de mesa no switch, 

encarregado de selecionar as 
imagens recebidas das 
câmeras. 

Crédito - identificação, 
escrita na tela, do repórter, do 
entrevistado ou dos locais onde 
foi feita a reportagem. Existe 
também o crédito do programa, 
relação dos profissionais que 
trabalham no telejornal. 
Geralmente os créditos do 
programa rodam no 
encerramento do telejornal. 

Deadline - prazo final 
estabelecido pelo editor para a 
entrada de matérias de um 
determinado telejornal ou 
programa. 

Decupagem - seleção das 
cenas e sons de uma gravação 
que serão utilizadas e 
localização delas na fita. A 
decupagem antecede a 
facilidade a edição. 

Deixa - jialavras ou frases 
finais da reportagem usadas 
para alertar o diretor de 
televisão e o apresentador sobre 
o corte |iara outra matéria. 

Diretor de televisão - o 
profissional responsável pela 
operação técnica durante o 
tempo em que o jornal está no 
ar. 

Dolly - o deslocamento da 
câmera em sentido vertical, 
usado em tomadas especiais. 

Drop out - defeito na 
imagem gravada que provoca 
pontos ou listras durante a 
reprodução. 0 drop out é 
causado pela redução da 
quantidade de óxido na fita 
magnética. 

Edição - organização do 
material gravado - áud io e vídeo 
- de maneira que o telespectador 
receba a notícia de forma clara, 
com princípio, meio e fim. 
Significa também o produto final 
do trabalho do jornalista, o que 
vai ser exibido. 

Edição especial - um jornal 
diferente dos demais, em geral 
dedicado a assuntos específicos. 

Editor-chefe - o jornalista 
resiKinsável pelo telejornal. 

Editor de arte - profissional 
responsável pelas ilustrações 
usado na matéria jornalística. 
Essas ilustrações podem ser 
gráficos, selos, ma) ias. 

Editor de imagens - o 
técnico responsável pela 
montagem das imagens a iiartir 
de um roteiro prévio 
estabelecido pelo editor de 
textos. 

Editor de textos-jornalista 
responsável jiela edição final das 
matérias. Cabe a ele escolher 
textos e imagens que vão fazer 
parte da matéria. 

Editorial - texto lido pelo 
apresentador e que expressa a 
opinião da emissora sobre 
assuntos importantes. 

Efeito especial - recurso 
usado em reportagem para dar 
um acabamento mais cuidado. 
Os efeitos especiais mais 
comumente usados são as 
fusões, os slow motions, os 

fades, os freezing, as 
lapagens. 

Eletronic News 
Gathering (ENG) - sigla em 
inglês para definir a captação 
eletrônica de notícias feitas 
com unidades portáteis de 
jornalismo e com utilização de 
videotapes. Esse sistema 
permite a transmissão ao vivo 
de acontecimentos e a edição 
imed iata do material gravado. 

Encerramento - o final de 
um programa de televisão. 
Inclui os créditos técnicos e 
eventualmente a vinheta, ü 
termo também é usado liara 
substituir a expressão boletim 
de encerramento nas 
reportagens. 

Enquadramento 
posição da lente da câmera 
em relação à jiessoa, objeto ou 
cena que está sendo gravada. 
E o enquadramento que vai 
definb" o que e de que maneira 
o telespectador vai ver 
determinada cena. 

Enquete - uma série de 
entrevistas, em geral curtas, 
sobre um determinado 
assunto. Nas redaçõe s de 
televisão sao conhecidas 
também pelo nome de fala 
povo. 

Entrevista - diálogo do 
repórter com as fontes com a 
finalidade de obter 
informações de interesse 
jornalístico. Existem 
entrevistas individuais e 
coletivas, conforme o número 
de jornalistas presentes; 
individuais ou em grupo, 
conforme o número de 
entrevistados ouvidos; e 
exclusivas, quando apenas 
um repórter consegue obter 
determinada informação 
junto à fonte. 

Enviado especial - 
jornalista designado liara 
realizar reportagem ou 
cobertura jornalística em 
locais ou regiões 
determinadas, dentro ou fora 
do país, diferentes da base 
onde costumeiramente ele 
trabalha. 

Enxugar o texto - ato de 
reescrever determinado texto 
eliminando tudo que for 
desnecessário para a 
compreensão por parte do 
telespectador. Os textos são 
enxugados por necessidade 
de clareza ou por necessidade 
de tempo. 

Escalada - significa o 
mesmo que manchete. A 
escalada é formada por uma 
série de chamadas, lidas pelo 
apresentador na abertura do 
jornal. A escalada é feita com 
a função de prender a atenção 
do telespectador. 

Escuta - jornalista 
encarregado de ouvir os 
noticiários de rádio para 
conseguir informações que 
serão depois trabalhadas 
pelos repórteres dos 
telejornais. 
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Imperatriz 

conta com vereador dessa" 
área. 

Os otários 
de Ciro 

por FREDERICO LUIZ 

Folga ele 
folga ela 

Knquanto todos batem 
cartão de ponto, vereadores, 
deputados estaduais e 
federais, e mais os 
senadores, só batem o ponto 
no dia 15 de fevereiro. Até lá, 
férias mais do que merecidas. 
Em Tempo, o Congresso 
Nacional foi convocado e está 
trabalhando. Em banho 
maria, como manda o 
figurino. 

Dinheiro 
é vendava! 

a cruz. Sem espada no meio. 
Carlinhos, também, liberado 
por Sebastião Madeira, poderá 
apoiar sem constrangimentos 
a candidatura de seu pai, o ex- 
prefeito Carlos Gomes de 
Amorim, PMDB, a prefeito de 
Imperatriz. Ou a vice. Ou vice- 
versa. 

Faltam 
4 dias 
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"Dinheiro na mão é 
vendaval, é vendaval, nas 
mãos de um sonhador, de um 
sonhador , versos 
consagrados de Paulinho da 
Viola. 0 próximo interventor 
de Imperatriz será um 
sonhador? Ou divinamente 
realista. 

Salvador 
Rodrigues 

Tem gente que já 
encomendou o terno da 
posse. Um interlocutor 
privilegiado garante que o 
prefeito-afastado retorna para 
assumir seu posto e ponto 
final. 0 ex-governador José 
de Ribamar Eiquene tem 
razão quando afirma que a 
política é dinâmica. 

Carlinhos 
Amorim 

O vice-presidente regional 
do PSDB, vereador Carlinhos 
Amorim, está entre a cruz e 

No dia 29 acontece a 
transferência do comando do 
50 Bis. O tenente-coronel José 
Roberto Portugal deixará 
Imperatriz. Uma pena. Foi o 
oficial superior que acabou 
com as brigas entre soldados 
do Exército e da PM. Quem 
desobedece Portugal leva 20 
dias de cadeia. De cara. Sem 
pestanejar. 

Vereador 
do esporte 

w- 

Quem será o candidato a 
vereador lançado pelos 
desportistas? Aliás, Imperatriz 
deve ser a única cidade de 
médio porte do Brasil que não 

Quem comprou carro com 
ágio durante o começo do 
Plano Real, terá uma 
oportunidade de conversar 
com Ciro Gomes, ex-ministro 
da Fazenda que classificou de 
"otário" quem pagou a mais 
por um carro zero quilômetro. 
Ciro estará em Imperatriz no 
dia primeiro de março. 

Frente 
Ética 

Parece que a Frente Ética 
de Imperatriz adora 
descumprir as normas de boa 
vizinhança. É um caso sério. 
Primeiro, estava escolhendo 
partido para se aliar. Nem 
queria saber do PCdoB. 
Perdeu de vez o PSB, seu 
tradicional aliado. PPS e PV só 
estão querendo uma desculpa 
para sair da Frente, deixando 
o PT e o PDT para trás. Que 
tal os "éticos" observarem um 
pouco a experiência vitoriosa 
de construção de uma frente 
de esquerda. Como a de São 
Luís. 

Bancada 
de esquerda 

Porém, mesmo 
desarticulados, por enquanto, 
na chapa majoritária, sequer 
definiram candidato, os 
partidos de esquerda devem 
eleger, pela primeira vez, uma 
bancada de vereadores em 
Imperatriz. Valdiná Barros, 
vereador petista, caso reeleito, 
deixará de ser uma estrela 
solitária. Quem diria. Mais dia, 
menos dias, e Imperatriz 
poderá se tornar tão 
esquerdista quanto São Luís. 
Para surpresa de muitos. 

Ondas Curtas 

w O dia 31 de março está chegando. O silêncio continua. 

Olha o dia escolhido para a posse do novo interventor, lg de abril. A governadora 
apronta cada uma. 

O Bingào do Conor Farias agora é tchan, tchan, tchan, tchan. 

0 livro deve ser em russo. Ou em aramaico. 

é M FtíC voltou? 

T E o PMDB, emplaca na chapa vice-versa? 

# ?• Saudades de Raul: "Viva a sociedade alternativa". 

E de I om Jobim: "São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida em 
meu coração". 

Em nome da arte 

A Ilha do Dia Anterior 

O mais recente romance de 
Humberto Eco, da Record, alia 
refinada erudição a técnicas de 
prender a atenção próximas do 
folhetim. Aliás, Éco era um 
brilhante professor de 
semiótica em Bolonha, autor 
de A Obra Aberta, quando 
lançou, no início dos anos 80, 
seu primeiro romance 0 
Nome da Rosa, em que 
explorou esta fórmula. Entre 
os dois livros, o professor 
italiano escreveu O Pêndulo de 
Foucault. 

Mas se no romance da 
estréia ele se dedicou a 
mostrar a Idade Média, neste 
A Ilha do Dia Anterior a época 
é o barroco século XVII. É o 
tempo de Galileu, da física de 
Newton, das invenções, da 
continuidade das descobertas 
marítimas e da mudança dos 
paradigmas que norteavam o 
pensamento ocidental. 

Usando os recursos 
estilísticos que a narrativa da 
época consagrou: inversões de 
frases, sintaxe rebuscada, 
sobreposição e dualidade dos 
conceitos, o autor constrói a 
história do fidalgo piemontês 

Roberto de la Grive. Roberto 
sai vitorioso na guerra graças 
à bravura de seu pai e acaba 
espião do cardeal Mazarino. 0 
objetivo era descobrir o 
segredo da longitude e 
alongitude terrestre, o famoso 
"ponto fixo "a partir do qual em 
uma parte do mundo seria 
passado e a outra presente. 

a viagem a mares distantes 
em busca do segredo, Roberto 
naufraga e acaba indo dar em 
outro navio, o Daphne, sem 
tripulantes mas equipado com 
objetos científicos, obras de 
arte e a flora e fauna da região. 
Por não saber nadar, Roberto 
é um náufrago dentro de um 
navio, onde tem comida e água 
e pode fantasiar à vontade, 
escrevendo um romance 
dentro do romance para contar 
a história de seu altar ego, 
chamado Ferrante. ara quem 
não se interessa por História 
ou discussões eruditas, o 
cotidiano de Roberto dentro do 
nacio é a maior atração do 
romance. Ele vê uma ilha 
tropical lindíssima, mas não 
chegará a ela, do mesmo modo 
como sonha a amada Lilia, tão 

inatingível quanto a ilha. As 
cores e formas que Eco utiliza 
para descrever os trópicos 
são fruto de uma temporad 
em que ele passou nas ilha 
Fidji, no Pacífico, com um 
gravador em punho. 

No navio, Roberto 
encontra um frade 
esquisitíssimo que simboliza 
o intelectual europeu católico 
da época, e os dois 
personagens travam 
discussões que seriam 
cômicas, se não tratassem de 
temas seríssimos. 

No romance dentro do 
romance, destacamos os 
sonhos de Roberto, uma 
peça literária para ser 
saboreada lentamente, 
com um bom vinho, pois 
no sonho,segundo Eco, a 
alma permanece acordada 
e se recolhe atrás de uma 
cortina. É então que 
entram em cena fantasmas 
brincalhões, igual a uma 
compahia de atores 
bêbados, de estranhas 
roupas, indecorosos 
modos e desmedidos 
discursos. 

VALE TRANSPORTE 

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

e empregadores. 

Presente no Imposto de Renda, 0 nosso Departamento de Vendas está à disoosição dos 

senhores empresários que desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários, 
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Górtex Cerebral, Amor Equilíbrio 

nnrl\/ÁM l7milCDnrv 
Psicólogos americanos 

demonstraram que o 
equilíbrio emocional, aquele que 
permite, por exemplo, que uma 
criança de cinco anos aprenda a 
protelar uma recompensa (uma 
bala) jjara poder conseguir um 
benefício maior (ir ao cinema 
mais tarde), é mais importante 
que a inteligência como 
determinante do sucesso na vida 
adulta. Nos EUA muitas 
empresas imjxirtantes já utilizam 
uma medida chamada "Q.E." 
(quociente emocional) em vez do 
famigerado "Q.I." (quociente 
intelectual) na escolha do jiessoal 
de escalão superior. Dc nada 
vale, para um candidato a 
gerente, ser inteligente e saber 
computação se é um estourado 
ou um assediador sexual. 

O equilíbrio emocional não é 
inato: se adquire, e não 
necessariamente em colégios 
caros; as crianças aprendem em 
casa ou com os pares a não se 
atirar no chão, aos berros, para 
obter determinado briquendo; 
aprendem a entender que a 
satisfação instantânea dos 

desejos não é sempre o melhor. 
Equilíbrio emocional não 

significa insensibilidade, senão 
todo o contrário. Equilíbrio 
emocional quer dizer sentir as 
emoções e reagir a elas, mas 
mantendo um grau de controle 
sobre a resposta. A criança que 
{irotela u ma bala jara ganhar algo 
melhor gosta da bala como 
qualquer outra, mas aprende que 
há coisas mais importantes. 
Insensibilidade só tem os 
psicopatas, os assassinos em 
série; os protótipos do 
desequilíbrio. Quando se lhes 
mostra a fotografia de uma de 
suas vítimas, ficam imutáveis. 

As emoções dependem dos 
afetos e sentimentos. Sabe-se que 
estes têm um painel importante 
na vida cognitiva do sujeito; na 
memória, por exemplo, e em tudo 
o que dela depende. Que é muito: 
a memória nos permite ser quem 
somos; é a fonte de nossa 
individualidade como pessoas ou 
como comunidades. Eu sou 
quem sou porque me lembro 
quem sou, me lembro dos latos 
da minha vida. Um País é um País 

por IVAN 

porque lembra de sua história, de 
seu passado coletivo. Daí a 
tristeza infinita das pessoas que 
padecem no Mal de Alzheimer; 
ou dos laíses que esquecem de 
sua própria história. 

Aprendemos e evocamos 
melhor as memórias que se 
vinculam com nossos afetos e 
sentimentos. Não lembramos, ou 
lembramos mal, as coisas 
afetivamente insignificantes. 
Lembramos piara sempre do colo 
da mãe ou dos olhos de nossa 
primeira namorada Esquecemos 
para sempre o número telefônico 
do encanador ou aquele 
comercial "xarojje" que vimos na 
televisão há dez minutos. 

Dos afetos e sentimentos, o 
mais importante é o amor. É 
graças ao amor que podemos 
chegar a adquirir aquele 
equilíbrio emocional que 
mencionamos acima; sem ele não 
há equilíbrio possível. Os 
psicopatas, por exemplo, não 
sabem e não conseguem 
aprender o que é o amor. Matam 
jxirque tanto faz. 

0 amor tem muitas faces. 

IZQUIERDO 

Uma delas é o carinho, a 
expressão do amor na qual nós, 
latinos, somos especialistas; mas 
não é a mais importante: os 
suecos e os ingleses amam tanto 
quanto nós, e o expressam muito 
menos. A saudade do objeto 
aniado, o desejo de seu bem-estar, 
são outras. 0 amor envolve 
também a contenção do nível de 
agressão em relação à pessoa 
amada; ninguém bate no filho 
como bateria num inimigo. 

São jiarte do anlfer o conjunto 
de atitudes que denominamos 
civilidade ou educação: se 
gostamos de morar onde 
moramos (ou simplesmente não 
temos outro melhor aonde ir), 
não vamos brigar com os 
vizinhos; vamos, ao contrário, 
tentar ser amáveis com eles. A 
mesma coisa no trânsito. Se 
gostamos de chegar vivos em 
casa, tentaremos ser amáveis 
com os demais motoristas e não 
arriscai" acidentes imprevisíveis. 

Estudos recentes 
demonstraram que o que 
chamamos amor ajiarece como 
um salto evolutivo. Não existe 

naqueles animais inferiores que 
nao possuem córtex cerebral. As 
aranhas e os répteis abandonam 
ou devoram seus filhotes; uma 
das primeiras coisas que o filhote 
de cobra tem de aprender é a 
fugir da mãe. Já a rata, que jxjssuí 
um córtex rudimentar, protege 
seus filhotes com carinho e só os 
devora quando tem muita fome 
ou jxírcebe que estão doentes. A 
cadela, com um córtex bem mais 
desenvolvido, é uma mãe 
exemplar, e é até cajiaz de amar 
outros animais ou pessoas. Os 
golfinhos e os primatas, cujo 
córtex é maior ainda, são cailazes 
de se sacrificar por outros de sua 
espécie. 

Os humanos, então, somos 
capazes de amar até o desespero, 
até deixar-nos morrer |xJa jx^ssoa 
ou até jx^la comunidade ou jielas 
idéias que amamos. A 
característica jirincipal dos seres 
humanos é, justamente, nossa 
ca;«cidade de amai"; o amor nas 
suas múltiplas e variadas facetas, 
que vão desde o carinho até a 
saudade, da saudade até a 
educação, da educação até o 

altruísmo ou a poesia. 
E interessante que os aspectos 

básicos da memória, a ca} «cidade 
de gravar e lembra* informação, 
existem em todos esses animais. 
Ratos, lagartos, gorilas e homens 
fazem e lembram memórias 
através de processos neuronais 
semelhantes, em |)arte usando 
regiões subcorticais do cérebro. 
Os afetos e sentimentos 
complexos, o amor e a m<xluIação 
cognitiva por eles, aparecem com 
o córtex e se desenvolvem quanto 
mais se desenvolve o córtex. 

Tiremos a inteligência de um 
humano e teremos um humano 
burro. Tiremos o amor e não 
teremos mais um ser humano, 
mas algo parecido com um réptil. 

Dados científicos; Q.E. vale 
mais que Q.I., o amor depende 
do córtex, a cognição é regulada 
pelos sentimentos. Não valerá a 
pena, a partir desses dados, 
repensar um pouco nossa 
sociedade? 

Iván Izquierdo é professor 
titular do Departamento de 
Bioquímica da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 

Dia 14 de 

Fevereiro 

Edição de Carnaval 

Tchan,tchan,tchan,tchan 

€sse é de Imperotríz, é coisa nossa 

€ssc você acredita, você conFio. 

0 de Fevereiro - Sorteio antecipado - 20 bicicletas 

Um telefone 

celular c/linha, 

^bateria e carregador 

Um Fogão 

A bocas 

2- Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma TV 

Colorida 

Um telefone 

celular c/ linha, 

bateria e carregador1 

Um Vídeo 

A Cabeças 

Uma Moto 

100 

Oream 

4g Prêmio 

Um telefone 

celular c/ linha, 

bateria e carregador 

Uma 

Geladeira 

6g Prêmio 

Uma Moto 

125 

Ttan 

6g Prêmio 

Uma 

Poupança 

R$8 mi 
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Esporte 96 na Rede Record 

Campeonato Paulista de Futebc 1 

Brasil em 

Revista 

L  

por SOCORRO CARNEIRO 

Alerta 
contra o barulho 

Depois da norma que 
prevê que certos 
ei et red o mestiços, como 
geladeiras, devem 
apresentar um aviso 
informando o consumo de 
eletricidade do produto, 
uma resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente 
(Conama) também 
procurou beneficiar o 
consumidor. O órgão 
aprovou resolução inédita 
no mundo que obriga 
fabricantes de 
eletrodomésticos a 
anexarem nos aparelhos 
etiqueta informando o nível 
de ruído produzido pelo 
equipamento. 

Numa segunda fase, a 
obrigatoriedade deverá ser 
estendida a brinquedos e 
máquinas. As medições 
foram feitas por laboratórios 
credenciados. 

O objetivo é fazer com 
que os consumidores optem 
por aparelhos mais 
silenciosos, obrigando os 
produtores a desenvolverem 
pesquisas que reduzam o 
ruído. Ano passado foi 
iniciada campanha de 
esclarecimento sobre os 
níveis de ruídos suportados 
pelo ser humano. 

Estresse 
familiar 

Estudo realizado pelo 
Centro Médico da 
Universidade Duke, no 
Estado da Carolina do Norte 
(Estados Unidos), constatou 
que os problemas familiares 
podem causar um tipo de 
estresse mais prejudicial à 
saúde, do que os associados 
a questões financeiras ou de 
trabalho. 

Do grupo de 4U» 
pacientes de uma clínica 
analisada, os que viviam 
maior estresse familiar se 
consultavam e eram 
internados com mais 
freqüência e enfrentavam 
doenças mais graves. A 
média de idade dos 
•pacientes era de 40 anos. As 
mulheres sofrem mais de 
estresse familiar do que os 
homens. E recomendável a 
procura de um psicólogo ou 
psiquiatra. 

Arma 
contra anemia 

Pesquisa realizada em 9!i, 
revelou que 40% das 
crianças que ficam em 
creches das periferias dos 
municípios mineiros em 
período integral, têm algum 
grau de anemia. Após a 

inclusão de um pão 
vitaminado, contendo ferro 
e vitamina A e B, 
desenvolvido por 
pesquisadores do Instituto 
de Ciências Biológicas da 
Universidade Federal de 
Minas Gerais, os casos de 
anemia estão sendo 
reduzidos para apenas 9%. O 
índice da doença não caiu 
entre as crianças que ficam 
nas unidades por meio 
período e que não recebem 
o pão henriquecido. 

Acima 
da média 

Um estudo comparativo 
realizado nas 40 maiores 
cidades do Brasil, pela 
Consultoria Especial de 
Ciências e Tecnologia, 
revelou que Niterói ocupa o 
primeiro lugar no tópico 
Chefe de Família com 
rendimento médio mensal 
acima de 10 salários 
mínimos e com 15 ou mais 
anos de estudo. Esse 
indicadores caracterizam a 
cidade Como de classe 
média e com boa qualidade 
de vida. Depois do 
município fluminense 
aparecem na lista, Brasília, 
São Paulo, Campinas, 
Santos e Belo Horizonte, ü 
Rio de Janeiro ficou em 
nono lugar. 

Efeitos 
do cigarro 

A cada 10 segundos, uma 
pessoa morre no mundo em 
conseqüência do fumo, num 
total anual de três milhões 
de mortes. A estatística foi 
preparada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
que estima que 1/'J das 
mortes ligadas ao consumo 
de cigarro, ocorrem nos 
chamados países em 
desenvolvimento. Até 2030, 
o índice das nações de 
Terceiro Mundo pode 
superar os 70 por cento. 

A entidade ligada à 
•Nações Unidas critica o 
comportamento dos 
fabricantes de cigarro, que 
visam apenas a obtenção de 
grandes lucros, sem se 
importarem com os efeitos 
maléficos à saúde dos 
consumidores. 

Para 1995, um dos 
objetivos da OMS foi fazer 
com que os governos 
desenvolvessem campanhas 
de combate ao vício, 
demostrando os prejuízos 
com o tratamento dos 
fumantes. "O cigarro está 
destruindo a saúde 
econômica do mundo", 
afirma um estudo do orgào 

A Rede Record no 
Esporte 96. A transmissão 
dos jogos do Campeonato 
Paulista de Futebol será 
realizada de uma maneira 
muito especial. Uma 
câmera exclusiva vai 
mostrar os bastidores das 
partidas de um dos maiores 
campeonatos interclubes 

do mundo, Coríntians, 
Palmeiras, São Paulo, 
Santos e Portuguesa são 
sempre os principais 
protagonistas, candidatos 
ao título de um torneio dos 
mais difícies. As equipes do 
interior do Estado também 
dificultam muito a disputa e 
propiciam um nível de 

competitividade bastante 
elevado. Palmeirâs, São 
Paulo e Coríntians estão 
investindo e reformulando 
as suas equipes. O início do 
campeonato será no 
sábado, já estão liberados 
para a televisão: Botafogo X 
Coríntians e Rio Branco X 
São Paulo. AS 16 equipes do 

Paulistão 
serão; 
Palmeiras, 
Santos, 
América, 
Ferroviária, 

(Grupo A-I) 
Coríntians, 
São Paulo, 
Portuguesa, 

Araçatuba, 
Botafogo, 

Juventus, Guarani, XV de 
Jaú, Novorinzontino, Moni- 
Mirim, Rio Branco ei ) 
São João. 

Campeonato Carioca de Futebol 

O CamBronato Carioca 
também receberá um 
tratamento especial. Os 
torcedores do Flamengo, 
Fluminense, Botafogo e Vasco 
da Gama vão acompanhar as 
partidas mais importantes do 
torneio e também terão o 
recurso da câmera exclusiva 
de bastidores da Record, o 

Botafogo, do artilheiro Túlio - 
"Maravilha", campeão 
brasileiro de 1995, será a prin- 
cipal atração de um 
campeonato que promete ser 
tão empolgante quanto o do 
ano passado, quando 
Flamengo e Fluminense 
disputaram o título em uma 
partida realmente sensacional. 
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Governo negocia fim das ocupações 

Número crescente de acampamentos provoca ação dos órgãos 

envolvidos no assentamento dos sem-terra 

0 governo está preocupado 
com quase 10 mil novos 
acampamentos de sem terra 
que surgiram a partir de 
dezembro e quer dar um basta 
às ocupações de fazendas que 
não estavam no programa de 
reforma agrária, como está 
ocorrendo no Rio Grande do 
Sul. 0 presidente do Incra, 
Raul do Valle, alertou ontem 
que se o movimento continuar 
invadindo fazendas, há risco 
de confrontos entre 
fazendeiros e trabalhadores 
rurais. "O Incra firmou um 
compromisso com o sem-terra 
de atender os acampados, mas 
se eles insistirem em invadir 
novas áreas o problema sairá 
da esfera do Incra, para se 
tornar uma questão da 
Justiça". 

0 problema já foi discutido 
entre o ministro da Justiça, 
Nelson Jobim, o ministro da 
Agricultura, Andrade Vieira, e 
o presidente do Incra. 0 

governo, a partir de agora, 
quer buscar um entendimento 
definitivo com os sem-terra, e, 
para isso, espera contar com 
o apoio da CNBB, da CUT e 
do PT. "0 governo está 
preocupado, porque até o 
início de dezembro, existiam 
famílias acampadas, mas este 
número está crescendo de 
forma inesperada", disse Raul 
Valle. 

Ontejji, o presidente do 
Incra foi ao Rio Grando do Sul 
para discutir a situação de 
duas fazendas que foram 
invandidas nos últimos dias: 
Salso, em Palmeira dos índios, 
e Santo Antào, em Julho de 
Castilhos. "Essas ocupações 
são novas e as fazendas não 
egtavam no programa de 
desapropriações", constata o 
presidente do Incra. As 
invasões no estado, denucia 
Vale, estão sendo estimuladas 
por prefeitos que querem se 
ver livres da população 

desempregada e sub- 
empregada. 

Raul do Vale não aceita as 
críticas dos dirigentes dos 
sem-terra e da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura (Contag), de 
que ele está sem força política 
para acelerar a reforma agrária 
por ser presidente interino do 
Incra. 

"Não aceito este argumento, 
|K)rque tenho conseguido apoio 

para cumprir o programa 
previsto, mas é impossível 
atender os novos 
acampamentos que surgem 
como cogumelos", desabafou. 

0 presidente interino do 
Incra declarou que o governo 
cumpriu a meta de assentai* 40 
mil famílias em 95, e até o final 
do ano mais 60 mil receberão 
lotes, inclusive quase todas as 

' famílias que ainda estão 
acampadas. 

Empresários vão com FHC à índia 

0 presidente Fernando 
Henrique Cardoso demarcou 
ontem em Nova Delhi para uma 
visita de quatro dias à índia. 
Serão assinados acordos de 
cooperação técnica com o 
governo indiano. Cerca de 16 
empresários brasileiros 
integram a comitiva brasileira 
de olho nas grandes obras na 
índia. 

A índia passa por um 
processo de abertura 
econômica, mas tem quadros 
visíveis de miséria absoíuta. Na 
área de informática, está no 
primeiro mundo como o 
segundo fornecedor de 
software, e mostra que o 
investimento na educação 
apresenta resultados. 

Reduz a taxa de 
analfabetismo (que atinge hoje 
35% da população) e já obteve 
quatro prêmios Nobel nas áreas 
de literatura, física (duas vezes) 

e química. Mas .«há nas ruas 
crianças carentes, das quais 
63%, pelos padrões do Unicef, 
nascem fadadas à subnutrição. 

A autosuficiência na 
produção de grãos no país 
asiático é um dos pontos que 
interessa o Brasil. A razão, pela 
presença na comitiva, do 
ministro da Agricultura, José 
Eduardo Andrade Vieira. A 
índia oferece subsídios aos 
produtores e estimula 
desenvolvimento de técnicas 
que garantiam maior 
produtividade da terra, com o 
plantio de sementes de 
qualidade. 

Outra área de interesse |>ara 
o Brasil é a da tecnologia 
nuclear. 

Os dois países vão assinar 
acordo de cooperação técnica 
para aplicação em duas áreas 
específicas - radiação de 
alimentos e medicina neclear. 

IWIii 
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Fernando Henrique Cardoso, presidente da República 
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Romildo aguarda proposta do MAC 

Ex-jogador do Imperatriz aguarda decisão do Maranhão, mas aceita discutir 

proposta com Marinho 

Esporte 

Capital 

por JALDENE NUNES 

SAI reúne 
empresário 
e imprensa 

Antonio Rodrigues 
Salgado Filho, João Vítor 
Nascimento e Francisco 
Almeida, ambos 
empenhados em ajudar a 
ressurgir a Sociedade 
Atlética Imperatriz, 
convidam a outros 
empresários e à crônica 
esportiva da cidade para um 
jantar que será oferecido 
hoje, às 19h30, na 
Churrascaria Paulista. 

Todos os convidados, 
num total de quarenta e oito 
pessoas, receberam seus 
convites com antecipação. 0 
objetivo do evento é decidir 
o futuro do Cavalo de Aço, 
a partir da montagem de 
uma base financeira que o 
sustente nas disputas dos 
campeonatos estadual e 
brasileiro da terceira 
divisão deste ano. 

0 presidente da SAI, 
jornalista William Marinho, 
vem realizando contactos 
com o empresariado local, 
objetivando ouvir propostas 
de apoio e incentivo. Em 
entrevista concedida ao 
Jornal Capital, Marinho 
disse que é impossível 
continuar sustentando o 
sonho, sozinho, de 
ressurgir o futebol 
imperatrizense. 

Abaixo, você acompanha 
a relação que foi fornecida 
ontem pelo presidente 
William Marinho. Nela, 
constam os nomes dos 
empresários convidados 
para o jantar de hoje à noite 
na Churrascaria Paulista, 
situada na avenida Dorgival 
Pinheiro de Sousa, que 
inclui a imprensa esportiva 
de Imperatriz: 

1-Antonio Leite; 2- 
Caboquinho; 3-Hassan 
Yusuf; 4-João Matioli; 5- 
Jurandir Teixeira; 6- 
Fernando da Cerpa; 7- 
Fernando do Real; 8-Mateus 
da Viação Aparecida; 9- 
Sérgio da Viação Aparecida; 
10-Ronaldo Braga; 11- 
Luciano Lobão; 12- 
Fernando Antunes; 13- 
Francisco Coelho da 
Comercial Norte; 14-Afonso 

Dantas da Ebel; 15-Leonildo 
Alves; 16-Dony Santana; 17- 
João da Pantera; 18-Josafert 
Souza da Ebmac; .19-Amim; 
20-Jorge do Pão da Lícia 21- 
Júnior da Antárctica; 22- 
Neyderman da Divekar; 23- 
Lourenço Galleti; 24- 
Antonio Januário; 25- 
Humberto Castro da 
Mirante; 26-Inácio da 
Princesa do Agreste; 27- 
Airton do São Salvador; 28- 
Valter Lyra do Econômico; 
29-Tito da Celmar; 3()-Pedro 
Ivo da Telma; 3í-Marceíino 
Machado do Cemar; 32- 
Celso Izar da Caiman; 33- 
Samir Sabbag; 34-Eneas 
Rocha; 35-Jairo Oliveira; 36- 
Lindomar da Pneumar; 37- 
João da Retifica GP de 
Motores; 38-Siqueira da 
Comdipe; 39-Leodhuson 
Cunha do Café Viana; 40- 
Frederico da Coca Cola; 41- 
Ivan da Tocauto; 42-Marcelo 
Rodrigues; 43-Roberto do 
Frigo Stella; 44-Fran 
Cardoso; 45-Dema de 
Oliveira; 46-Antonio Filho; 
47-Clélio Silveira; 48-Conor 
Farias. 

Brasil estréia 
no carnaval 

A estréia do Brasil no 
Torneio Pré-Olímpico de 
futebol, contra o Perú, será 
no dia 19, como vem sendo 
anunciado. A Confederação 
Sul-Americana havia 
marcado a primeira partida 
da Seleção Brasileira para o 
dia 19, mas posteriormente 
reformulou a tabela, 
alterando também a data 
da última rodada, do dia 5 
para o dia 6 de março. 

No próximo dia 30, o 
técnico Zagallo anunciará a 
relação dos 20 jogadores 
que vão defender o Brasil 
no Pré-Olímpico, na 
Argentina. A apresentação 
está programada para 5 de 
fevereiro, na Granja 
Comary, em Teresópolis, 
onde o grupo ficará 
treinando até a realização 
de dois amistosos: dia 11 
(local e adversário ainda 
não foram divulgados) e 
dia 13, contra o time 
principal da Ucrânia, em 
Uberlândia. 
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Imperatriz, que pode ter de volta o ponta esquerda Romildo 

O ponta esquerda Romildo, duas semanas exercendo 
depois de ter iniciado na atividades profissionais no 
Escolinha Redes Janduí Maranhão Atlético Clube, 
Futebol Clube e de ter passado pretende agora assinar 

contrato com a diretoria do 
atual campeão estadual. 

Ele foi a São Luís a convite 
do diretor de Futebol Júnior 
do MAC, Evandro, quando 
ainda jogava na Sociedade 
Atlética Imperatriz. Romildo 
havia sido indicado por um 
dos diretores do Bacabal 
Esporte Clube, cujo nome não 
foi levantado pela editoria de 
esportes. 

Atualmente, o ponta 
esquerda se encontra em 
Imperatriz, onde aguarda um 
contacto da diretoria do 
Maranhão. Ele não descarta a 
possibilidade de retornar a 
defender as cores do Cavalo 
de Aço, mas quer que as 
condições sejam melhores do 
que as do ano passado. 

No Cavalo de Aço, 
Romildo jogou durante 
quatro meses. Disputou o 
estadual e o campeonato 
brasileiro da terceira divisão. 
"Em primeiro lugar, gostaria 
que fossem acertados os três 
meses que ainda faltam ser 
pagos e que sejam 
melhoradas as condições 
financeiras", afirmou. 

De acordo com Romildo, 
apesar de ter passado apenas 
duas semanas em São Luís, 
constatou que a estrutura do 
Maranhão Atlético é bem 
superior. Embora esteja 
esperando um contato da 
diretoria do MAC, Romildo 
diz que dá preferência à SAI, 
desde que as condições 
sejam outras. 

Reunião de Masters é adiada 

Acabou não acontecendo a 
reunião que estava prevista liara 
anteontem à noite, na sede da 
Liga Imperatrizense de 
Desportos, quando seriam 
definidas a forma de disputa, 
tabela e regulamento do 3° 
Torneio de Inverno de Masters. 

A informação foi dada ontem 
à tarde pelo presidente da Lid, 
Antonio Alves dos Santos. A 
reunião, que estava programada 
para às 19 horas, foi adiada para 
sexta-feira, ilb mesmo horário em 
que estava prevista, devido ter 
caído um forte temporal sobre a 
cidade. 

Mas isso em nada vai atrasar 
o início da competição, que já foi 
anunciado para o dia 3 de 

fevereiro. O dirigente da liga, 
inclusive, informou que o jogo de 
abertura será entre o campeão e 
o vice da última temporada: 
DNER x Laminadora. ^ 

A dis^ita inicial, conforme.® 
explicou, vai acontecer no 0 

Estádio Municipal Frei Epifânio^j 
d Abadia, a partir das 16 horas, c; 
Na primeira rodada, embora não 2 
esteja definida a tabela, todos os^ 
dez times participantes vão ^ 
disputar seus res|)ectivos jogos. ^ 

As demais partidas dessa^ 
rodada, a primeira da terceira 
edição da Divisão de Masters, 
serão disputadas nos seguintes 
campos: DNER, Xurupitão, 
Laminadora e Cafeteirão. 
Antonio Alves confirmou que 

Ülí )\ 
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DNER, atual campeão 

todos os campos já estão 
confirmados para as disputas. 

Outra informação levantada 
IxJo Jornal Capital dá conta de 
que o patrocinador do 3y Torneio 

Divisão Masters 

Inverno de Masters ainda não 
está definido. "Estamos em 
negociação", disse Toinho, 
anunciando que vai divulgar no 
momento oportuno. 

Lid programa Super Copa 

Pela primeira vez na 
história do futebol de 
Imperatriz, um campeonato 
vai reunir todos os campeões 
e vices das duas principais 
divisões do amadorismo. ' 

Trata-se da Super Copa dos 
Campeões, que está sendo 
programada pelo órgão 
máximo dos desportos 
imperatrizenses. O objetivo é 
reunir pelo menos 12 clubes. 

De acordo com o 
presidente da Lid, Antonio 
Alves dos Santos, essa 
competição ainda não tem 
data para ser iniciada. "Pode 
ser em maio próximo", disse 
ele. 

A data oficial somente será 
anudeiada após confirmar a 
empresa que vai patrocinar as 
disputas. Negociações já 
foram iniciadas, mas nada foi 
definido até agora. 

Futebol é arte, violência é crime 

2Q Copa Antarctíca de Futebol Júnior 

Depois de definir a forma 
de disputa e regulamento da 
2ã Copa de Futebol Júnior, a 
Lid anunciou ontem a tabela 
oficial. Trinta jogos serão 
disputados na primeira fase: 
15 em cada chave (Hoje, 

publicamos apenas os jogos 
da chave A). De acordo com a 
tabela, todos os jogos vão 
acontecer no Estádio Municiijal 
Frei Epifânio. 

O jogo de abertura será no 
sábado, a partir das 16 horas. 

entre o Marília e Volta 
Redonda. As duas equipes já 
estão se preparando, em 
busca do título. 

No domingo, dia 28, mais 
dois jogos serão realizados 
(Veja tabela amanhã). 

x-x ,     

JOGOS HORÁRIO DIA DATA LOCAL 

MARILIA x VOLTA REDONDA 
OURO VERDE x GUARANI 
PONTE PRETA x P S V 

»   

16: 00 
14:00 
08; 00 

GAE 
SAB 
DOM 

27/01 
03/02 
04/02 

ESTÁDIO 
ESTÁDIO 
ESTÁDIO 

PONTE PRETA x OURO VERDE 
P S V x MARILIA 
GUARANI x VOLTA REDONDA 

14:00 
10; 00 
OSÍOO 

546 
DOM 
DOM 

10/02 t ESTÁDIO 
11/02 j ESTÁDIO 
11/02 í ESTÁDIO 

MARILIA x GUARANI 
VOLTA REDONDA s PONTE PRETA 
P S V x OURO VERDE 

14:00 
10:00 
08:00 

•iAB 
DOM 
DOM 

03/03 
03 ' ':3 

estádio 
ESTADi O 
ESTÁDIO 

GUARANI x PONTE PRETA 
MARILIA x OURO VERDE 
VOLTA REDONDA x P S V 

14:00 
08:00 
10:00 

SAB 
DOM 
WH 

16/03 
17/03 
17/03 

EST AI-10 
ESTÁDIO 
ESTÁDIO 

OURO VBRDE x VOLTA REDONDA 
PONTE PRETA x MARILIA 
p S V x GUARANI 

14:00 
03:00 
10:00 

SAB 
DOM 
DOM 

30/03 
31/03 
31 03 

ütí i ALTO 
ESTÁDIO 
ESTÁDIO 
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díreto, objErivo e corajoso. Assím é Orlando Meneses 

QUE COMANdA (Je SEqUNdA A SEXTA'IeÍRA, O pROtjRAMA CidAtlE 

AIerta, dAs 1 5b00Às 1 5b 50, peIa TV Cidade. A VERdAdE 

E CRUA, doA A QUEM doER. 
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Imperatriz, 25 de janeiro de 1996 
Marketing 

3B 

cr 

Estante de Aço 

PANDIN, 6 Prateleiras, 

EDPLISA 

R$ 39,00 

à vista ou 

entrada de 

•, R$ 9^00 + 

R$ 5,00 

por mês 

Cond. de Ar CÔNSUL 

10.000 BTU's, Mod. CF-10 M 

R$ 683,oo à vista ou 

entrada de R$ 136,oo + 

R$ 88 ,00 por mês 

«cí m 

-• 

Máq. SINGER 

Facilita C/eabinete, Mod. 3143 

R$ ,oo à vista ou 

entrada de R$ 65,oo + 

R$ 42 ,00 por mês 

FOGÃO ATLANTA 
4 Bocas Mod^ESMALTEC 8431 

R$ 158 ,oo à vista ou 

entrada de R$ 32,oo + 

R$ 21 ,00 por mês 

aa- 
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PACAMENT 

CD PLAYER PHILIPS 

C/ CONTROLE Mod. CD 165 

R$ 229,oo à vista ou 

entrada de R$ 46,oo + 

R$ 30 ,00 por mês 

FOGÃO KENT 

2 Bocas 

R$ 13,90 à vista ou 

entrada de R$ 3,oo + 

R$ 1,80 por mês 

OFERTA ESPECIAL 

SEM CONCORRÊNCIA 

TV PHILCO 

14"pol, C/Controle PC 1444 

r$ óóy ,oo à vista ou 

entrada de R$69,oo + 

R$ 43 ,00 por mês 

TV PHILCO 

14"poL S/Controle PC 1443 

R$ 299,oo à vista ou 

entrada de R$ 59,oo + 

R$ 39 ,00 por mês 

TV TOSHIBA 

20"pol: C/ Controle, 2070 E 

R$ 399,oo à vista ou 

entrada de R$ 79,oo + 

R$ 52 ,00 por mês 

VÍDEO TOSHIBA 

C/ CONT, 4 Cab. Mod. VCRX 470 

R$ 445,oo à vista ou 

entrada de R$ 89 ,oo + 

 R$ 58 ,00 por mês 

RADIO PORTÁTIL 

AM/FM 2 FAIXAS 

Mod. AE 1495 

R$ 18,oo 

à vista ou 

entrada de 

R$3,60 + 

R$ 2,50 

por mês 

Liqüidificador FAET 
mm 

f 

Mod. 215 

R$ 39,oo 

à vista ou 

entrada de 

R$ 9^00 + 

R$ 5,00 

por mês 

FERRO ARNO 

Automático, Mod. FC 

R$ 18,oo à vista ou 

entrada de R$ 4,oo + 

R$ 2,50 por mês 

Ventilador FAET 

30 cm, Mod. 1048 

R$ 36,oo à vista ou 

entrada de R$ 8,oo + 

$ 5,00 por mês 

DO 
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SUNDÓWN # B/KE 
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jw . BICICLETA SHIMANIMAL 
AflÂO 18 MARCHAS, cano reforçado 

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

+R$ 23 ,00 por mês 

1120 Vüv 

Ventilador MALLORY 

30 cm, Luxo 

R$ 39,oo à vista ou 

entrada de R$ 9,oo + 

R$ 5,00 por mês 

Ventilador SINGER 

COLUNA, SF 16 

R$ 89,oo à vista ou 

entrada de R$ 19,oo + 

R$ 11 ,50 por mês 

Fita de Vídeo 

PHILIPS 

T120, 

R$ 3,00 

à vista 

Ca irnaval Id e oferl tas 

sem concorrência, \ 10 na 
B 

r 

Ofertas válidas somente até o dia 27/01/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m. C.M.P Arte: Nilson Hamada Promove de verdade... E logico! 
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Cidade/Especial Imperatriz, 25 de janeiro de 1996 

Carta explica distribuição do leite 

Rncontrava-mp em Sãn Pr.; -> \r .,„i  n i„„  . < • . ^ . Encontrava-mé em São 
Luís, buscando material de 
expediente para o serviço de 
troca de Carteiras do 
Programa "Leite é Vida", 
quando recebi do Exmo. Sr. 
interventor, um telefonema 
solicitando a minha presença 
urgente em Imperatriz para 
proceder investigações junto 
as Associações de Moradores 
dos Postos sediados nos 
bairros Parque São José, 
Nova Imperatriz, Vila Lobão, 
Santa Rita e Creche Deus é 
Amor, onde houve denúncias 
feitas através do canal de 
televisão de cobranças 
indevidas aos portadores das 
cartelas do Programa em 
questão. Providências já 
haviam sido tomadas por V. 
Exa., e cientificada do 
ocorrido, convoquei 
imediatamente os prsidentes 
dessas Associações acima 
arroladas, suspendendo a 
distribuição do leite nos 
postos implicados até que se 
comprovasse a veracidade 
dos fatos e transferido para os 
Postos de Saúde do Município 
do mesmo bairro a mesma 

quantidade do leite, para que 
as crianças e mães 
desnutridas não ficassem 
prejudicadas. 

Foi dito a V. Exa., pelos 
presidentes presentes, o 
seguinte: 

- Que as Associações antes 
da implantação do Programa 
do Leite, cobravam uma taxa 
de R$ 1,00 às suas sócias para 
manutenção e despesas com 
encargos sociais, ou seja, 
água, luz e outros benefícios, 
com exceção do posto do 
Parque São José, que nunca 
cobrou taxa às suas sócias. 

Cada Associação contava 
em média um total de 120 a 
150 sócias. Depois na 
implantação do Programa do 
Leite, passaram de 400 a 600 
fichas cm cada posto de 
acordo com o cadastramento 
efetuado pelas Agências de 
Saúde do Município, o que 
levou os presidentes a 
exigirem da clientela do leite, 
fazerem inscrições nas 
referidas associações, onde 
passariam a ser novas sócias 
e, naturalmente, com as 
obrigações das taxas. Mas a 
maioria não aceitou essa 
exigência, o que gerou 
denúncias nos meios de 
comunicação. 

No início do Programa 
"Leite é Vida", o 
superintendente estadual, Dr. 
Raimundo Abreu, Dr. Luís 

Carlos, secretário de Saúde, 
Prof Sofia, secretária de Ação 
Social e todo o grupo de 
Agente de Saúde, convocaram 
os presidentes de 
Associações, Entidades de 
Classe e outras, para um 
debate e informações sobre 
os trabalhos de execução, 
ficando bem claro aos 
convidados, a participação 
voluntária dos mesmos no 
Programa do leite, sem a 
cobrança de taxas. 

Somos um grupo de 
servidores, atentos na 
condução do Programa, com 
o apoio total de V. Exa., de 
fazer um trabalho correto, 
sem injustiça, e lamentamos 
muito esses incidentes. 

Diante do exposto, 
deixamos as considerações 
finais às autoridades 
competentes com a certeza de 
que, esse Programa "Ixúte é 
Vida", alcance o seu total 
objetivo no seio das famílias 
carentes e desnutridas, pois 
assim é o desejo maior da 
nossa governadora Roseana 
Sarney. 

Atenciosamente 
Raimunda Angélica 

Rodrigues da Silva 
Coordenadora Regional 
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Interventor estadual do município e a primeira-dama ShirJey Marques 

U 

A ação invisível 

A maioria das instituições que cuidam de crianças carentes são religiosas.protestantes e espíritas 

Leigas ou religiosas, 
assistencialistas no modelo 
tradicional ou voltadas para 
projetos de educação 
alternativa, instituições 
atuam de forma incisiva para 
miniminar a trágica situação 
das crianças carentes e de 
rua que perambulam aos 
milhares pelas cidades do 
Brasil. Um levantamento 
detalhado dessas instituições 
foi elaborado para mostrar 
que, ao contrário do que é 
divulgado pela mídia nacional 
e internacional - que só 
focaliza a miséria, a 
delinqüência e o extermínio 
de menores, fazendo supor 
uma sociedade passiva e 
desmobilizada-, uma parcela 
significativa dessa sociedade 
está não apenas preocupada, 
como trabalha ativamente 
com a infância e a 
adolescência carentes, 
embora a grande maioria o 
faça de forma precária e 
quase invisível aos olhos do 
mundo. 

Este trabalho deu origem 
ao livro Invisible Action, 
lançado pelo Instituto 
Universitário de Pesquisas 
do Rio de Janéiro - luperj. 
Trata-se de uma versão em 
inglês, revista e atualizada, da 
obra escrita e editada em 
)or tuguês um ano antes, com 

o mesmo título Ação invisível 
- o atendimento a crianças 
carentes e a meninos de rua 
no Rio de Janeiro. 

Um dos objetivos da autora, 
"é tornar visível o esforço 
geralmente despercebido e 
pouco valorizado de uma 
enorme, variedade de atores 
sociais, e resgatar a ação nào- 
gover namental, especialmente 
no que se refere ao 
atendimento de crianças de 
rua'. Segundo a sociológa 
Lícia Valladares, poucos 
projetos tornam-se conhecidos 
e, para a maioria, aparecem 
como as únicas experiências 

dentro de um contexto de 
indiferença geral. Ignorados 
pela imprensa e petos órgãos 
governamentais responsáveis 
pelas políticas dirigidas à 
infância, grande jiarte desses 
projetos atuam isoladamente, 
lutando para sobreviver. 

Com a edição do livro em 
inglês, a autora pretende 
quebrar a "invisibilidade" da 
maioria dessas instituições e 
revelar o leque variado de 
atendimento que prestam, sem 
dúvida uma pequena amostra 
do trabalho que muitos outros 
grupos executam em todo o 
Brasil. 

O trabalho voluntário 

de centenas de 

instituições voltadas 

para a assistência ao 

menor ajuda a acabar 

com o estigma de que a 

sociedade brasileira é 

passiva e 

desmobilizada 

wmL 

ÜP 

I 

iü 

■ 
s 

mm? m 

wmm mm ■ ■ 

ÍVÍÍ 

vivrivivivi'. 
A Guarda-Mirim de Imperatriz é um exemplo de que as entidades estão 
trabalhando no sentido de tirar as crianças carentes das ruas 

A boa vontade de voluntários nem 

sempre compensa a falta de 

qualificação 
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Rádio Cabital síW. 950ie»f 
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Os governos Federal e Estadual, estão precisando urgentemente iniciar uma 

operação "tapa buraco" na BR-010, que vem causando sérios transtornos aos 

usuários daquela rodovia. 

*** Nessa a governadora tá fora, já que a obra é federal. Mas será que a 

excelentíssima não pode intervir junto aos orgãos competentes? 

*** Dizem por aí que a governadora está fazendo estrada e não faz nada pela 

BR-010... Só que tem gente que esquece que as estradas "Novo Tempo" são 

obras estaduais. Há diferença! 
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Amigas do Bem Querer homenageando a amiga Tina, em seu aniversário 

Chácara 

0 empi esário Rogério Frota, que esteve na city no final de semana, reuniu um 

grupo seleto de amigos para uma deliciosa churrascada à "cabrito", no seu recanto 

natural no Camaçarí. Os convidados ainda puderam se refrescar num banho de 

piscina. 

De olho 

Parece que o gatíssimo empresário Neyderman (Divekar), está de coração 

acelerado pela bela morena Ana Paula. Vem "love" por aí! 
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Flexado 

Desta vez o cupido mordeu mesmo o coração do cobiçado empresário Sér 

(Viação Aparecida), pela mais nova advogada da city Maristela, filha do pecuari 

Franciscano. 

Pelo jeito vem casório por aí! 

Gato Brasil 

Esta colunista acaba de receber o convite do colunista e promoter Hermany 

Braga, de Santa Catarina, para indicar o representante do Maranhão no Concurso 

"Gato Brasil", que acontece esse ano na Paraíba. Aguardem novidades. 

BH 

Atrrisaram de volta à imperosa, de uma prolongada férias na capital mineira, 

casal Dr. Fausto e Cláudia, acompanhados dos pimpolhos Breno e Juliana. Ele 

que retorna revigorado para suas atividades profissionais no Hospital Santa 

Mônica. 
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Maria José, Tina (aniversariante) e Ricardo (Frigo Pesca) 
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Sempre atenciosa e simpática, Francisca (tesoureira das Óticas Maia), recebe flores 
passagem de seu aniversário, na terça-feira na 

. — —        i juçdi a v^iuuc, d odiiua iveiiexu s. vem uireio ua 
a, ma, mtia Sayun, na hora do parabéns prá você fazer o "frisson" da galera na noite. Participem! 

Cegonha 

Visitará em breve o lar da Dra. Sandra e Milko, com a chegada do primogênito, 

para alegria do casal. 

Aniversariou 

*** Quem recebeu os parabérs em clima de muita festa, na última terça feira, 

foi a secretária, Chiquinha, d is Óticas Maia. 

*** Também a gerente das Óticas Maia, Tina, foi homenageada na 2â feira, 

pela passagem de seu aniversário, na residência de Maria José Wada (FRIGO 

PESCA), em noite de muita descontração, acompanhada de camarão e bacalhau. 

Vem aí 

Num ritmo quente e bem brasileiro, para acelerar os corações dos foliões 

imperatrizenses, no super show pré-carnavalesco que acontece neste sábado no 

Juçara Clube, a Banda Reflexu's. Vem direto da Bahia com muito axé music para 
T.   ar • w .1 i «i i • • • 

Segunda a Sexta - 09 hs 

Apresentação Manoel Cecílio 

Rádio Capital AM - 950 KHz 

Sua Melhor Onda 
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MA pode ficar com refinaria 

Direção da Petrobrás garante que 

empreendimento deve ser construído na região Norte ou Nordeste 

0 Maranhão é um dos cinco 
estados que estão na disputa 
para sediar a refinaria da 
Petrobrás. Além do Maranhão, 
são candidatos os estados do 
Pará, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco e Ceará. Na terça- 
feira o presidente da estatal, 
Joel Mendes Rennó, descartou 
a possibilidade de o Rio de 
Janeiro sediar a refinaria. 
Rennó disse que o 
empreendimento deve ser 
construído em um Estado da 
região Norte ou Nordeste. A 
instalação da refinaria vai exigir 

investimentos entre US$ 1,5 
bilhão e US$ 1,7 bilhão e 
jx)derá contar com parcerias de 
multinacionais do setor. 

A definição da refinaria do 
Norte/Nordeste será tomada 
tão logo seja regulamentada a 
lei ordinária que flexibilizou o 
monopólio estatal do setor. 0 
Executivo encaminhará a 
minuta do projeto ao 
Congresso até o início de 
fevereiro, segundo Joel Rennó. 
Ele disse que a Petrobrás tem 
recebido muitas consultas de 
multinacionais do setor 

petrolífero interessadas em 
saber em que áreas — 
exploração, produção etc — 
poderão fazer parcerias com a 
estatal brasileira. Joel Rennó 
admitiu que Shell, Esso e 
Amoco já contataram a 
Petrobrás e poderão participar 
da construção da nova 
refinaria. 

0 governador Marcello 
Alencar usava como principal 
argumento para ganhar a 
disputa o fato de o Rio ser 
responsável por cerca de 80% 
da produção nacional de 

petróleo. 
0 presidente da Petrobrás 

tentou animar o governador 
dizendo que, mantido o nível de 
crescimento do consumo de 
derivados de petróleo próximo 
do registrado em 95 — 7% 
sobre o ano anterior, "antes do 
final do século a Petrobrás 
deverá ter concluído um estudo 
para uma nova refinaria". 
Nessa ocasião, disse, será 
levado em conta que o Rio de 
Janeiro é responsável jwjr cerca 
de 80% da produção de petróleo 
nacional. 

Projeto integrado será implantado 

A Delegacia da Receita 
Federal do Maranhão aguarda 
com ansiedade a implantação do 
Projeto Integrado de 
Aperfeiçoamento do Crédito 
Tributário, previsto pelo 
Ministério da Fazenda através 
da Portaria n9 19, de 12 de 
janeiro de 1996. Isto porque o 

numero de processos enviados 
pela DRF — referentes aos 
exercícios 94 e 95 — à 
Procuradoria da Fazenda 
Nacional jiara serem inscritos 
na dívida ativa somam 
aproximadamente R$ 290 
milhões. Sem contar o valor 
correspondente aos processos 

que estão sendo cobrados 
diretamente pelo próprio órgão. 

ü delegado substituto da 
DRF/MA, Manoel Rubim, 
explicou que um grupo de 
técnicos do Ministério da 
Fazenda já deu início aos 
primeiros estudos acerca da 
cobrança de crédito tributário, 

l)ara, no decorrer do trabalho, 
apontarem soluções que 
agilizem e melhorem o sistema 
de cobranças. Sem dúvida uma 
necessidade urgente da Receita 
Federal, que ainda consegue 
manter processos em 
tramitação por mais de 15 anos, 
sem que haja uma solução. 

Valor das cartas 

é irrisório 

Até a última terça-feira, o 
Sindicato dos Corretores de 
Imóveis do Maranhão não 
havia registrado nenhum 
tipo de transação de imóveis 
envolvendo pessoas 
contempladas pelo 
Programa de Carta de 
Crédito. O presidente da 
entidade, Mar fio Lima da 
Silva, acredita que isso se 
verifica pelo pequeno 
número de pessoas 
habilitadas ao programa e 
também pelo valor irrisório 
das Cartas de Crédito, que 
é bem inferior aos preços 
dos imóveis. 

Efeluando-se uma média 
entre o número de pessoas 
contempladas (14) e o valor 

das Cartas de Crédito até o 
momento emitidas pela Cef 
(R$ 252 mil), cada 
documento vale R$ 18 mil. Ao 
analisar esse fator, Mar fio 
Silva acredita ser inviável a 
aquisição de um imóvel, uma 
vez que os preços praticados 
pelo mercado de São Luís são 
um dos mais altos do País. 
"Aliás, uma prática que vem 
se estendendo desde a 
implantação do Real". Dessa 
forma, ele elimina a hipótese 
de especulação no mercado 
imobiliário após a criação do 
Procred. Diz ainda que a 
irrisória emissão de 14 
Cartas de Crédito é resultado 
da própria burocracia da 
Caixa. 
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Passagens, 

traslados e passeios 

inclusos. 
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TODA EMOÇÃO DO MUNDO. 
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Nestas férias compre 

Revendedor Autorizado: 

uma Honda 

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

IMPERATRIZ MARANHÃO 

1 

QUANDO VOCÊ 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO Dl 

FÁBRICA. 

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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Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 
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Dia 03 de 

fevereiro, sábado 

no ginásio do 

Juçara Clube 

iNqREsso: 

R$ 5f00 

ora apresenta 

# 
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Crime repercute dez anos depois 

Mulher foi seqüestrada e violentada há mais de dez anos 

  As agressoras usaram ácido marfix, indicado para ferrar gado 

Assalto 

0 motorista Edimar Dias 
de Sousa, de 49 anos de idade, 
funcionário da empresa 
Transbrasiliana, residente à 
rua Piauí, 1650, bairro Bôcuri, 
esteve na permanência do 
Primeiro Distrito Policial para 
registrar ocorrência sobre 
um assalto que ocorreu no 
ônibus de prefixo 3543, de 
placas KCS 5778/Gòiânia- 
GO, da referida empresa, 
com intinerário Imperatriz- 
MA/Belém-PA. 

Segundo informações 
levantadas pela reportagem, 
o transporte de passageiros 
teria saído desta cidade com 
destino à capital paraense, 
por volta das 21h00. O assalto 
foi efetuado por quatro 
homens, nas proximidades do 
Km 1.200, distrito de 
Imperatriz. Os elementos 
levaram todos os pertences 
dos passageiros, inclusive 
violaram um malote de 
propriedade dos correios. 

Furto 

Francisco Xavier de 
Sousa, domiciliado à rua 
Santa Lúcia, 274, bairro Santa 
Inês, comunicou aos agentes 
da Delegacia de Roubos e 
Furtos, que elementos 
desconhecidos roubaram de 
sua residência, uma tevê 
colorida marca Phillips, com 

controle remoto. Francisco 
Xavier não explicou como os 
ladrões conseguiram entrar 
em sua casa. 

^Acrombamento 
■À 

< ^Compareceu na 
permanência dq l9 DP, a 
senhora Sônia Alexandre 
Costa, de 23 anos, residente 
à rua José Bonifácio, 1007A, 
Jardim São Luís, 
comunicando que elementos 
não identificados 
arrombaram sua casa e 
levaram tudo que estava 
dentro de sua residência. A 
mesma ainda não calculou o 
prejuízo causado pelos 
donos do alheio. Ela levou ao 
conhecimento da polícia, 
esperando que possam 
recuperar os seus 
pertences. 

Danos materiais 

O jovem FIávio de Assis 
Pacheco, de 17 anos, 
residente à rua Manoel 
Alves, n9 1 >, Parque das 
Palmeiras, comunicou no 
Primeiro Distrito, que vários 
elementos entraram em sua 
residência e lá quebraram 
vários vidros e depois 
ajiedrejaram o veículo marca 
Corsa, de cor azul metálica 
e placas HON 2557/MA, 
pertencente ao coronel 
Ramos. 
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AGITE SEU 

VERÃO COM 

AVENTURA! 

O advogado Mário Batista 
de Campos esteve ontem na 
redação do Jornal Capital, 
onde afirmou que o inquérito 
e processo ng 3769, da 2® Vara 
Criminal de Imperatriz, 
condenaram Maria Ivete de 
Souza Gusmão e Maria José 
Cabral de Souza, pelo fato das 
mesmas terem praticado 
seqüestro e agressão contra a 
vítima Rosângela Rodrigues de 
Oliveira. 

Segundo o advogado, o 
crime ocorreu há dez anos, 
mais precisamente em 24 de 
agosto de 1985, quando as 
acusadas praticaram a 
agressão por meio de ácido 
marfix, indicados para ferrar 
gado. A condenação, de 
acordo com o advogado, 
obriga as duas acusadas a 
pagarem um montante hoje 
estimado em R$ 5(K) mil. 

Ainda de acordo com 
Mário Batista, as acusadas 
ofertaram, como forma de 
pagamento, apenas a quantia 
de R$ 35 mil, que 
evidentemente não foi aceita. 
Decorridos mais de dez anos, 
a vítima apresenta seqüelas 
que necessitam de urgência 
médica. A foto, fornecida pelo 
advogado, éo da época do 
crime. 

As agressões que sofreu 
Rosângela Rodrigues foram 
motivadas porque Maria Ivete 
achou que a mesma estaria 
namorando seu marido, cujo 
nome completo não foi 
levantado pela reportagem. 
Maria Ivete e Maria José 
Cabral seqüestraram a 
Rosângela e depois, conforme 
relato feito pelo advogado, 

jogaram o ácido na moça. 
Mário Batista afirmou 

também, que Rosângela ainda 
apresenta como marcas a falta 

de cabelo e cicatrizes por todo 
o corpo. O advogado concluiu 
dizendo que "o fato de elas não 
efetuarem o pagamento de R$ 

500 mil determinado pelo juiz 
do processo é na verdade uma 
afronta ao Poder Judiciário do 
Maranhão. 

iilil 

11 

■l 

m 

m 

m 

I 
Vi 

I 

Ü 

Estado em que ficou Rosângela Rodrigues, após a brutal agressão sofrida 

Arrombadores 

Compareceu na manhã de 
ontem, na Delegacia de Roubos 
e Furtos, a jovem senhora 
Silvaria Rodrigues Costa, 
domiciliada à rua Sergipe, 175 
(Juçara), na qualidade de1 

proprietária da boutique 
Vitoria Center, localizada à rua 
Piauí, 961, Centro, nesta 

Polícia investiga caso de 

arrombamento ocorrido ontem na cidade <• 
cidade, comunicando que na 
madrugada de ontem, 
elementos desconhecidos 
destelharam a boutique, 
quebraram o forro da mesma e 
levaram várias confecções, uma 
máquina de calcular e um jogo 
de talheres. O caso já está sendo 
investigado pelos agentes da 

especializada, que tem como 
delegado Dr. Arlindo 
Assunção, que juntamente 
com o agente Edilson, 
responsável pela equipe de 
captura da (DRF) e todos os 
seus subordinados. As 
investigações estão sendo 
realizadas no sentido de 

- prender os arrombadores e 
recuperar todos os produtos 
que foram roubados. Segundo 
Dr. Arlindo, que sempre esteve 
confiante nos trabalhos 
desempenhados pela sua 
equipe, espera colocar as mãos 
nesta quadrilha o mais rápido 
possível. 

Tiroteio da Broadway é apurado 

Inquérito será enviado ainda esta semana para a Justiça 

Ainda esta semana, o 
delegado José George Soares 
Miranda, titular da Delegacia 
do Primeirõ Distrito Policial, 
deverá enviar à Justiça, o 
inquérito que apura o tiroteio 
envolvendo policiais civis e 
militares, resultando na morte 
do soldado (PM) Carlos José 
do Nascimento e do policial 

civil, Nívio Silva Costa. Esse 
fato ocorreu na Broadway 
Danceteria, situada no bairro 
Juçara, por volta das 03hÜ() da 
madrugada do dia 13 de janeiro 
deste. De acordo com a 
ocorrência feita no Plantão 
Central da Diretoria Regional 
de Segurança, além das mortes 
dos dois citados, o tiroteio 

causou ferimentos, atingindo 
como bala perdida, os 
tornozelos da estudante, Rute 
Santiago de Sousa, de 17 anos 
de idade. 

No inquérito em que figura 
como indiciado o PM Pessoa, 
foram ouvidas seis 
testemunhas, sendo elas, 
Édison José dos Santos, 

Antonio Carlos Sousa e Silva, 
Antonio Carlos Pessoa Silva 
(indiciado), Sandra Silva de 
Ara jo, José do Nascimento 
Feitosa e Wellington Alcântara 
Pinto. Até agora'a conclusão 
que se tem, é que o militar só 
matou o agente da Polícia 
Civil, alegando estrito 
cumprimento do dever. 

Vamos fazer de Imperatriz em 96, 

uma cidade ordeira, segura, 

Progressista e bem aVenturada. 


