
Esta 
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contém 16 
páeina» 

Ú Tempo) 

O Inst. Nac. dc Meteorologia informa 
que o tempo em Imperatriz hoje será 
tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas esparsas e 
visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 
m 

0 encerramento das inscrições da 
Colônia de Férias do Ipem, que promove \ 
recreação aos filhos e dependentes dos ||É|0|p|: 
associados. 1 

« MA, sexta-feira, 10 de janeiro de 1006 f%músttí6fi Conor Farias Pmvm <10 i$ü 

TV foi promovido pelo Marwel 
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futebol de hnpemtrh, a do 
Mar^vel, prõJtlõveu oTr^neío 

da ^ horia, {) evento rtdott no 
■ 

no último final de 
semana, Participaram da 
romp» tíçao apí na - aluno^- 
alletas do Mar^vel. 

No ha >iesecampeã 
a equipe denominada Marwel- i 

A Infantil Fm um do> jogos, 
;-,:::0:Síp,;,rua >:;■ 

Marwel -K pelo placar de 
seis a zero, í.) placar gerou 

r ■ üc pi-írv? r 
Branc< > (A rnericana-$F). 
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"Xoxoteiros" participam 

do "Carnaval d-) Than" 

Ü tradie s ntal Bloco dos 
XoXOteiros, organizado há 
cerca de 20 anos pelos 
Utíi-v: eu. "Wr^.- 
Farinha í on[Irn«a; a i kí^'nça 
n.o Carnaval do 'lhatu 

■ ■ ■ sisírura 

avénklíi 
A decisão foi tomada onttnn 

a. :-nuei:uv uu réu;. 
Xox,o|,eii 
tmnbctn (jfte ^-.te ai<o. a ptevta 
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Xirnev d<s Í .; -?r,s'í h 
mil a (ms;; eda de Samba 
dôfiípií lepí hélxf dflli: fptlo 
Mrn-anhâo ^oja unr<,f1o do 
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"Revolução" completa um ano 

Interventor decreta ponto facultativo nas repartições municipais 

Medida é inédita e pela primeira vez um movimento popular recebe essa homenagem 
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volnção de Janeiro levou milhares de pessoas às ruas e ocupou a sede da Prefeitura Municipal 

C) interventor Ildon 
Marques cie Souza decretou 
ponto facultativo ontem, nas 
repartições públicas do 
Município. E que ontem, 18 de 
janeiro de 1998, foi o primeiro 
aniversário da histórica e 
memorável "Revolução de 
Janeiro". 

0 ato, ocorrido no último 18 
de janeiro (1995), contou com 
a liderança do Fórum da 
Sociedade Civil, entidade 
formada pelas mais distintas 
entidades de Imperatriz. 0 
advogado Ulisses de Azevedo 
Braga, entre outros, liderou o 
movimento. 

A "Revolução de Janeiro" foi 
um movimento pacífico e 
ordeiro, cujo objetivo foi tão 
somente o afastamento do 

ainda prefeito de Imperatriz, 
Salvador Rodrigues de 
Almeida. 

0 lixo nas ruas, o atraso 
salarial do servidor público, 
além de denúncias de 
corrupção, fizeram com que 
o povo fosse às ruas. 

0 acontecimento obrigou 
que a governadora Roseana 
Sarney inter viesse na 
Prefeitura de Imperatriz, 
nomeando para a chefia do 
Poder Executivo, o empresário 
lldon Marques de Souza. 

Um ano se passou. 0 
governo de Ildon Marques 
ainda tem credibilidade. 0 
povo continua acreditando na 
administração da 
interventoria estadual. 
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F o numero do dia em 
que aconteceu o 
Movimento chamado de 
"Revolução de Janeiro". 

O fato 
No dia Sd de 

janeiro de 1995, 
uma verdadeira 
"Revolução" 
c o n s e g u i u 

" afastai* o prefeito 
S a 1 v a d o r 

Rodrigues de Almeida, 
acusado dc promover uma 
série de atos ilegais na 
Prefeitura Municiiial. 

A pessoa 

o 
advogado 
Ulysses de 
Azevedo Braga, presidente 
do Fórum da Sociedade 
Civil de Imperatriz, 
coordenou o movimento 
que ficou conhecido como 
"Revolução de Janeiro". 

Um ano sem Ezir Jr. 
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iirttjtresarm ICxit tem i setftti 

No nicsnío tempo em que 

ano da "K íh Janei- 

: ■'■^f^■■rgi:r^-í:^ 
ciado!':vk r K ijunk:- 
ipal, isieza 
a morte, ocorrida nu dia 18 

^ daeinv e . d 
presário Ezir Jznú júnior» 

Ele é lido como «m 
"Mártir da R< '» Bzir 
Júnior foi morto áepom do 

■ ■■■ . " ■ 
dos se «!• oradores, Kíe era 
membro <le qtna das mais 
tradicionais famílias da ci- 
dade. 

Os casos de seq «estros 
continuam acontecendo cm 
Iraperatriz. 0 clima éde inse- 
gurança, 0 povo quer 
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Opinião 

por C0N0R FARIAS 

Conor bar ias usa e 
abusa da 

irreverência para lançar 
críticas aos políticos de 
Imperatriz c do Maranhão. 

Confira também as 
opiniões de José Filho sobre 

economia, cultura, arte e 
filosofia. 

0 Jornal Capital conta 
com um colunista para suas 
páginas de notícias. 

A opinião do colunista 
pode ser a sua também. 
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Ultimas 

PMDB lança 

candidato 

0 PMDB se reuniu, 
anteontem para tratar de 
assuntos gerais, com o 
objetivo de estabelecer suas 
novas diretrizes de ação. 

O médico André Paulino 
! )'Albuquerque informou que o 
partido lançou como candidato 
a prefeito de Imperatriz, em 
1996, Wellington Cardoso. Sua 
candidatura tem apoio do 
presidente da legenda, 
empresário João Matioli. 

A reunião do Diretório 
Municipal do PMDB terminou 
às 22b00. 

Dep. Aderson Lago confirma: 

Davi pode não ser candidato 

Presidente regional do PPB descarta 

chance de seu grupo apoiar Davi para prefeito 

Dep. Fe d. Davi Alvos Silva 

0 deputado estadual Aderson 
Izigo, presidente do PPB, Partido 
Progressista Brasileiro, descartou 
ontem a possibilidade de seu grupo 
apoiar o deputado federal Davi 
Alves Silva liara ser o candidato da 
sigla a prefeito de Imperatriz no 
pleito de 03 de outubro. 

Aderson Ugo, falando também 
em nome do senador Epitácio 
Cafeteira disse no programa 
Imperatriz 24 horas, apresentado 
por Conor Farias, na TV Capital, 
canal 5, que seu candidato em 

Imix-ratriz a prefeito é o deputado 
federal Sebastião Madeira, PSDB. 

0 presidente estadual do PPB 
não esconde que está lutando [)ara 
impugnar a filiação de Davi Alves 
Silva ao |)artido que dirige. "Um 
ladrão quando entra em nossa 
casa, nós tentamos expulsá-lo", 
comparou Aderson. 

Ontem, o ex-governador do 
Estado e candidato a prt feito de 
Imperatriz, José de Ribamar 
Fiquene declarou que existe a 
possibilidade do deputado federal 

Davi Alves Silva apoiá-lo no pleito 
de 03 de outubro desse ano. "A 
política é dinâmica", admitiu 
Fiquene. 

Para ser homologado candidato 
a prefeito de Imperatriz, o deputado 
I )avi Alves Silva, além da resistência 
das executivas munici|)al e regional 
do PPB, enfrenta um parecer 
contrário doTribunal de Contas do 
Estado, que julgou irregular a 
prestação contas de quando o 
parlamentar foi prefeito de 
Imperatriz. 

US$ Com. Compra 

R$ 0,9723 (-0,01%) 

US$ Com. Venda 

R$ 0,9725 (-0,01%) 

US$ Black Compra 

R$0,976 (-0,20) 

üS$ Black Venda 

K$ 0,984 (-0,20%) 

US$ FM. Compra 
R$0,9769 (-0.04%) 

USS Flut. Venda 

R$0.9770 (-0,04%) 

Ouro (grama) 

RS 12,54 (+1,13%) 

Poupança 

1,8290% (15.01.96) 

37,00% (17.01.96) 
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Ontem, 18 de janeiro, 
fez-se o primeiro 
aniversário da Revolução de 
Janeiro. Parabenizo de 
público, embora com um 
ano de atraso, ao presidente 
do Fórum da Sociedade 
Civil de Imperatriz, o doutor 
Ulisses Braga, pela 
coragem e bravura. Ele, 
como ninguém nesta terra 
de Frei Manoel Procópio, 
sabe que só é cidadão quem 
conhece seus direitos e 
deveres e tem a capacidade 
de exercê-los. "Contigo 
aprendi...", lembra-me uma 
canção popular. 

Sandra Sampaio 
Vila Davi 

Gostaria que o senhor 
Jairo de Oliveira, secretário 
de Obras do Município, 
fizesse uma visita à 
comunidade que pertenço. 
Trata-se da região chamada 
de "Boca da Mata", 
proximidades da avenida 
JK. Por aqui, quando chove, 
mais fica parecendo um rio. 
Alguns colegas inclusive já 
sugeriram para que 
mudemos a definição de 
avenida JK para riacho JK. 
Parece brincadeira, mas 
não é. É fato mesmo. 0 
secretário municii>al precisa 
conhecer essa realidade, 
embora saibamos das 
embora saibamos das 
o Poder Público local. 

André Luís 
JK 

Quero agradecer ao 
pessoal do Jornal Capital 
que, depois das muitas 
denúncias levadas ao 
público, acabou por forçar à 
Cemar a reinstalar a energia 
elétrica pública da rua 
Iracema. Estávamos sem 
saída. Contudo, com a 
forcinha que nos foi dada, 
estamos tranqüilos e 
desfrutando desse 
importante conforto. 

Patrícia Santos 
Nova Imperatriz 

Estou bastante 
atarefado, mas ainda assim 
arranjei um tempinho para 
escrever á redação do 
Jornal Capital. Gostaria de 
saber do DNER a razão jiara 
(anta demora na retirada do 
barro da BR-010, na altura 
do Barra Grande. Não é 
possível que empresas 
percam parte de suas 
economias e trabalhadores, 
l iar te do tempo, pela falta de 
compromisso e 
responsabilidade de um 
leterminado órgão, 
epudio esse fato, 
msiderando que já está na 
ra de ser tomada uma 
vidência, antes que a 

i fique pior ainda. 

lí 
José Sales 
L ;op Verde 

De como esvaziar as ruas 

Há uma verdade 
incontestável no terrível quadro 
da sociedade brasileira em 
todos os tempos:o abandono do 
menor.Mesmo que as elites 
saibam que o país terá seu 
destino comandado por suas 
crianças de hoje,fecham os 
olhos,criminosamente para o 
preparo de nossos homens de 
amanhã.Imperatriz,até bem 
pouco tempo,era povoada de 
menores de rua,infratores ou 
não.A base do problema 
repousa na inexistência de um 
processo de aculturação do 
menor,através da 
educação formal e informal (na 
escola e no lar);além disso há 
um forte componente 
econômico a influenciar o 
problema consubstanciado na 

falta de renda familiar que 
obriga a criança a partir,muito 
cedo.paraa batalha das ruas.De 
uma forma geral,todos os 
governos mumci|)ais anteriores 
foram ausentes no ataque frontal 
à questão do menor 
abandonado,aumentando os 
índicesde criminalidade infantil 
e juvenil,além de contribuir 
decisivamente para o 
crecimento das infrações já na 
faixa etária de dezoito anos.A 
despeito dos acertos do Código 
de Menores,este não passa de 
um papel escrito e levá-lo à 
prática é uma questão 
extrema m e n t e 
d i f í cil. Re ce n (e men t e a 
Secretaria de Promoção Social 
da Prefeitura formou a segunda 
leva de guardas-mirinsjá 

podendo se contar algo em 
torno de trezentos e cinqüenta 
menores encaminhados para 
uma vida 
produtiva.Certamente não 
haverá obra mais importante 
na gestão de lldon Marques,a 
prosseguir esse 
trabalho.Dependendo de sua 
permanência ou da 
sensibilidade de seus eventual 
sucessor , em menos de uma 
década Imperatriz poderá se 
orgulhar de ser a cidade 
brasileira que mais ixrto chegou 
de curar essa chaga social.Se 
você i)uder contribuir de alguma 
forma para esse trabalho.não 
hesite em fazê-lo.O futuro será 
seu melhor pagamento com 
juros e correção corporificado 
IK-la tão sonhada |)az social. 

O aniversário do buraco 

De certo que a Prefeitura 
Municii)al de Imperatriz recebe 
verbas públicas e é sua função 
cuidar da manutenção da malha 
viária da cidade.O d inheiro {«ra 
isso contudo, é sabidamente 
escasso.Críticas existem no 
sentido de afirmar que o 
trabalho da Prefeitura nos 
cuidados com a infra-estrutura 
física de Imperatriz,não {«ssa de 
uma obrigação da Secretaria de 
übras.Difícil é explicar como 
realizar essas tarefas com | xmeo 
dinheiro e em meio a um 
inverno rigoroso. E o mesmo 
que exigir que um copo d agua 
caiba num dedal de 
costureira,sem deixar cair uma 
gota.Essa impossibilidade vale 
para os dois exemplos.lldon e 

Jairo de Oliveira têm feito o 
possível para ir remendando os 
rombos |)elo menos nas artérias 
mais importantes.Apesar disso 
ser muito pouco e relegar a 
periferia à sua própria sorte,é o 
que pode ser feito.Existe um 
velho jargão que diz que,o 
impossível de fazer já tem um 
jeito dadoié imi)ossível de fazer 
!Em outras palavras o que não 
tem jeito,o jeito está dadomào 
tem jeitolMesmo estando o 
contribuinte aborrecido,pois 
paga tributos e está 
acostumado a cobrar do 
governo a solução para todos 
os males,como se ele fosse 
uma panacéia universal. Existe 
uma fabulosa força que não é 
usada pelo povo brasileiro em 

garal.por falta de tradição 
culturaha mobilização 
comunitária .Ilá pouco tempo, 
moradores locais reuniram-se 
em mutirão e recu|)eraram uma 
praça.Isso não constitui uma 
OBRIGAÇÃO mas, pode servir 
de exemplo para outras 
rua,bairros e comunidades.No 
Brasil, existe o costume de se 
comemorar aniversário de 
buraco não tapado pelas 
Prefeituras.0 dinheiro gasto na 
cerveja e no bolo,além do 
trabalho realizado, dar iam 
perfeitamente para juntar 
barro,brita e TAPAR O 
BU RACO.A comunidade 
precisa conhecer sua força e 
direcioná-la à ações práticas.A 
cidade agradecerá sempre! 

% 

Curiosidades Lingüísticas Regionais 

por SÉRGIO CATIVO BARROS 

Quem pensar que o Brasil é 
um só, se engana 
redondamente. Apesar das 
similitudes absolutas de 
linguagem, tal não acontece no 
linguajar do povo. Vejam que 
interessante é constatar as 
diferenças nesse pequeno 
glossário, feito para sua 
diversão; o jogo infantil 
desvendar os olhos de uma 
pessoa para que segure um 
participante tem os seguintes 
nomes: no Pará, pata-cega; em 
Goiás, cobra-cega; no sul do 
país, cabra-cega. A calça 
comprida de homem, curta na 
bainha: no Pará, tucandeira; cm 
Goiás, Tocantins e Minas, cerca- 
frango e, no Maranhão, pega- 
marreca. No Pará e Amazonas, 
o jogo de uma pessoa tocar um 

outro participante, chama-se 
pira; no Maranhão é pira ou 
trisco; no sul, é pique. O jogo 
de desenhar uma figura no 
chão com Céu, inferno, 
números e se joga uma pedra. 
no norte chama-se macaca: no 
Maranhão, bonequinha ou 
cacào; no sul,amarelinha. 0 
jogo de se esconder para ser 
localizado por outro 
liarlicipante, no norte éju-jú; no 
Maranhão é esconde-esconde: 
no sul, é chicote 
queimado.Uma bagunça, no 
Pará.é frege; no Piauí e 
Maranhão, é frejo; no Rio de 
Janeiro é bandeira. 0 
brinquedo alçado pelo vento, 
no Pará e Amazonas, é 
papagaio.cangula e curica; no 
Maranhào.e pi|»ae pajiagaio: no 

sudeste é pi|)ae arraia e no Rio 
Grande do Sul, pandorga. A 
maconha no norte, e chamada 
de fumacê.gererêediamba. No 
resto do Brasil, toma diversos 
nomes, como:fininho, bec, 
bíblia, natureza, bagulho, 
unzinho. Estar dogrado, 
conforme a região,é: 
maconhado, lombrado, chilado, 
beleza, doidão, travado, legal, 
bem e etc... 

0 membro sexual 
masculino é o mais apelidado 
do |)aís: pomba, pimba, pistola, 
caralho,cacete, pau, minhoca, 
batom, f-ti. jx-ru, pinto, pintinho 
e, para o Ministério da 
Saúde.Bráulio. Depois dizem 
que no Brasil se laia só uma 
linguagem!?Que piadalUm feliz 
brioco para os pávolos! 

0 Jornal Capitai é uma publicação do 

Sistema Tucauu^s de Coituutieaçáo 
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por JOSE FILHO 

Educação 
Milhares de crianças 

ficarão fora das salas de aula 
nesse ano letivo de 9(í. As 
escolas são insuficientes para 
atender a demanda e já é 
grande a peregrinação de («is 
em escolas à procura dc uma 
vaga. 

A rede municipal de 
ensino, assim como a estadual, 
já estão com todas as vagas 
I ireenchidas. restando apenas 
algumas vagas nas escolas 
particulares, mas eomo as 
mensalidades são muito caras, 
o resultado é que milhares de 
crianças ficarão fora das 
escolas este ano. 

Irresponsabilidade 
Não há outro termo para 

qualificar a situação em que se 
encontra a BR 010 na região 
do Barra Grande. Ninguém 
assume a responsabilidade 
pela recuperação da mais 
im|x>rtanle nxlovia que serve 
o Maranhão, assim como os 
estados do Piauí, Pará e 
Amazonas. A residência do 
DNER em Imperatriz continua 
em silêncio e o problema dos 
desalizamentos de terras se 
agrava a cada dia que passa. 

Intransitável 
Outro problema sério que 

deve ser resolvido com 
urgência é a rua Luís 
Domingues, no trecho 
compreendido entre a rua Cel. 
Manoel Bandeira e o cais da 
balsa. A situação ê deplorável 
e o trânsito pode ser 
inviabilizado a qualquer 
momento» impedindo assim o 
acesso de Imperatriz à região 
do Bicode Pa| «gaio-extremo 
norte do Tocantins- e vice e 
versa. Prejuízos já são 
contabilizados em razão das 
alagações em Luís 
Domingues. 

Política 
Os partidos políticos que 

integram a Frente Ética em 
Imperatriz eoiitinuam 
articulando o lançamento da 
candidatura do bioquímico 
Francisco Araújo à prefeitura 
nas eleições do próximo dia ()3 
de outubro. 

De acordo com as 
informações, por enquanto 
a|lenasdois («rlidos inlegram 

a frente: PDT e PI 

J Volantes 
Para entendimento do 

setor responsável, a lei que 
regulamentava o serviço da 
radíofusão "proibe" a 
existência de carros volantes 
para propaganda onde existe 
pelo menos um rádio. 
Imperatriz tem fi, portanto o 
número dc carros volantes é 
muito mais do que irregular: 
ele fere fronlalmente a T-ei. 

Demissão 
Segundo uma fonte que 

merece crédito, no próximo 
mês umdos mais importantes 
secretários do município deve 
colocar o cargo a disposição 
do interventor. De acordo 
com a mesma fonte, o 
secretário está satisfeito em 
razão da falta de autonomia em 
sua |«s(a. 

Discurso 
Decorrido mais um ano da 

posse da governadora 
Roseana Sarney, cia continua 
administrando o Estado, para 
Imperatriz, apenas com seus 
discursos. Até agora não foi 
anunciada uma obra sequer, 
nem mesmo as inacabadas do 
pcrúxlode Fiquenc. Beira Rio, 
Primeiro Distrito Policial e 
Rodoviária vão continuar 
esperando a boa vontade da 
governadora, possivelmente 
até o início da próxima 
cani| «nha política. 

Cajuapara 
Ainda com referência à BR 

010, é bom lembrar que o 
trecho na região do Cajua|«ra 
continua a sua recujieraçãoaté 
hoje. São mais de dois anos 
que o trecho continua 
desafiando as autoridades do 
DNER. além de ser palco de 
inúmeros acidentes, bem 
como dc prejuízos materiais 
decorrentes de veículos 
quebrados naquele lugar 
onde a estrada foi cortada. 

Mercadinho 
Continua sendo um 

verdadeiro depósito de lixo. 
Os próprios donos de bancas, 
casas comerciais e grandes 
atacadistas continua sendo os 
maiores responsáveis pelo 
acúmulo de lixo. 

Plantão de emergência dos 

hospitais conveniados - SUS 

hoje, dia 

19/01/96 

Mesp. Santa Maria 

Plantão de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

19/01/96 

Mosp. Santa Zereza 
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"Revolução de Janeiro" faz aniversário 

Entidades convocaram população para cumprir missão de cidadania 

por JALDENE NUNES 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

!hS4 dias. Governadora o 
povo continua pedindo, iodos 
os dias, o funcionamento do 
Hospital Henrique de La 
Roque, o Socorrão de 
Imperatriz. Cadê eles? 

Lei 
é Lei 

A Constituição da 
República Federativa do 
Brasil diz que todos são iguais 
perante a Lei, sem distinção 
de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do 
direito a vida. a liberdade, a 
igualdade, à segurança e ã 
propriedade, nos termos 
seguintes: 

I - homens e mulheres são 
iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta 
Constituição; 

II - ninguém será obrigado 
a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em 
virtude de Lei; 

HI - ninguém será 
«ubmetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou 
degradante; 

IV - é livre a manifestação 
do pensamento, sendo 
vedado o anonimato; 

V - é assegurado o direito 
de resposta, proporcional ao 
agravo, alé, da indenização 
por dano material, moral ou 
ã imagem; 

VI-é inviolável a liberdade 
de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na 
forma da Lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas 
liturgias; 

VII - é assegurada, nos 
termos da I^ei, a prestação de 
assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de 
internação coletiva; 

VIU - ninguém será 
privado de direitos por motivo 
de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou 
política, salvo se as invocar 
l)ara eximir-se de obrigação 
legal a todos imposta e 

recusar-se a cumprir 
prestação alternativa, fixada 
em Ixt, 

IX - é livre a expressão 
da atividade intelectual, 
artística, científica e de 
c o m u n i c a ç ã o , 
independentemente de 
censura ou licença; 

X - são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo 
dano material ou moral 
decorrente de sua violação; 

XI - a casa ê asilo 
inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo 
penetrar sem 
consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante 
delito ou desastre, ou para 
prestar socorro, ou, durante 
o dia, por determinação 
judicial. 

Direitos 
violados 

Aqui em Imperatriz, 
infelizmente, muitas 
"autoridades" ainda 
desrespeitam o s 
direitos dos cidadãos 
contidos na Carla Magna do 
País. 

Muitos "policiais", por 
nada, adentram nas 
residências das pessoas. As 
vezes, como se sabe através 
da imprensa, eles se 
equivocam nas suas ações. 
Quem sai perdendo, claro, é 
a pessoa envolvida na 
questão por conta do engano 
dos "policiais". 

Ainda 
o assunto 

Onde fica, portanto, a 
garantia efetiva da 
prevalência dos direitos 
estabelecidos pela 
Constituição Federal? Muita 
gente prefere não responder. 

Madeira 
ligou 

O deputado federal 
Sebastião Madeira, PSDB, 
entrou em contato no último 
dia 17, para contar as 
novidades. Disse que o 
projeto rumo a Prefeitura de 
lm|K*ratriz ixrmanece de i)é. 

GASTROCLÍNICA 

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

Video Endoscopia 

Esôfago Gastro Duodenoscopia 

Colonoscopia 

Retossigmoidoscopia 
Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestivo 

Colo-Proctologia 
Cirurgia Vídeo-Laparoscópica 

Colangiopancreatografia 
Endoscópica 

Rua Sergipe, 601 - centro - Fone (098) 721-3746 

Fax (098) 721 -7248 - Imperatriz-MA 

O dia 18 de janeiro de 1995 
foi marcado por um ato nunca 
antes visto em Imperatriz. 
Numa demonstração de amor 
ã cidade, e de desprezo ao 
governo de Salvador 
Rodrigues de Almeida, o povo 
— distribuído nas mais 
diversas entidades e 
categorias — foi às ruas e 
exigiu o afastamento do 
prefeito. Surgia, então, um 
acontecimento histórico: a 
Revolução de Janeiro. 

Tido como um 
administrador desastroso, o 
então prefeito do Município — 
que foi eleito vice na chapa de 
Renato Cortez Moreira, em 
1992, com o apoio do hoje 
deputado Davi Alves Silva 
(PPB-MA) — conseguiu até 
mesmo o título de "o pior 
prefeito do mundo". Salvador 
Rodrigues, quando do 
exercício do cargo, viveu um 
período conturbado, 
principalmente no início do 
mandato de prefeito, em razão 
das investigações da polícia 
acerca do assassinato de 
Renato Gortez Moreira. 

A transição do poder loi 
marcada, inclusive, pela 
detenção do então chefe do 
Poder Executivo (ele já havia 
assumido o posto). Salvador 
chegou a ser algemado, mas, 
depois de prestar depoimento, 
retornou às suas atividades na 
Prefeitura Municipal de 
Imperatriz. A partir de então, 
houve total descontrole dos 
atos administrativos na cidade. 
Diz-se ter havido corrupção, 
embora as duas CP Ps — 
Comissões Parlamentares de 
Inquéritos — instaladas na 
Câmara Municipal tivessem 
terminado em panelada e em 
pizza. 

A primeira CPI do governo 
Salvador Rodrigues foi 
instalada em 24 de fevereiro. 
A data, acreditava-se, deveria 
entrar para o calendário da 
cidade. Engano dê quem o fez, 
justificando que nesse dia um 
grupo de vereadores estaria 
resgatando a confiança do 
povo no Poder Legislativo. 

Estava sendo instalado, 
atendendo requerimento do 
parlamentar Carlinhos 
Amorim, o processo 
administrativo que ficou 
conhecido como a "CPI do 
Gado". 

O objetivo desta era a 
investigação das 
administrações dos ex- 
prefeitos Davi Alves Silva, 
Renato Cortez Moreira, 
chegando até o governo de 
Salvador Rodrigues. 
Exatamente três meses 
depois, em 24 de maio de 1994, 
foi feita a leitura do relatório 
da CPI, que apuraria as 
denúncias de desvios de 
verbas e as falcatruas que 
vinham ocorrendo na 
Prefeitura Municipal. No 
entanto, a lula que deveria 
dignificar e enobrecer a causa 
do povo, foi transformada em 
decepção. 

A aludida comissão foi 
presidida pelo vereador João 
Francisco Silva (acusado de 
desviar cadeiras de um colégio 
público na cidade). G povo 
iniciou a manifestar sua 
capacidade de reagir, loi a 
galeria do Palácio Dorgival 
Pinheiro de Sousa, mas não foi 
ouvida. Um relatório paralelo 
surgiu, mas prevaleceu a 
vontade de dez dos dezessete 
vereadores presentes ao 
Plenário Léo Franklin, que 
inocentaram a Salvador 
Rodrigues e outros. Entre as 
denúncias "investigadas" por 
essa comissão, estava o desvio 
de dinheiro público, acusação 
que pesava sobre o então 
secretário de Planejamento do 
Município, José Ribamar 
Garros 

Em meio a tudo isso, cabe 
lembrar que o governo do 
prefeito Salvador Rodrigues 
(ele ainda é prefeito, embora 
não exercendo o cargo) 
recebia críticas de todas as 
bases da sociedade. A época, 
até buraco no meio da rua teve 
aniversário comemorado, 
como ocorreu no bairro Nova 
Imperatriz (divulgado em O 
PROGRESSO). O lixo tomou 

Título do Eleitor 

Transferência é até maio 

Até o dia 5 de maio, cidadãos 
que têm domicílio eleitoral em 
outros estados jxxlem trocá-lo 
[«ralmixTalriz. Excetoaqueles 
que votam nos estados mais 
próximos, cujo prazo já foi 
vencido. Nesse caso, além do 
Maranhão, eleitores que votam 
no Piauí, Pará e Tocantins, 
ficam impedidos de realizar 
transferência. A inscrição de 
novos eleitores também só vai 
até o dia 5 de maio. Eleitores 
com idade superior a 18 anos 
estão sujeito ao pagamento de 
multas. Para estes, o 
requerimento da inscrição é 

obrigatório. E facultado, no 
entanto, o direito de requerer 
jjara os menores de 18, desde 
que completem 16, até 3 de 
outubro deste ano — data das 
eleições munici|)ais. Qualquer 
documento, exceto a CTPS, 
pode ser utilizado no (x-dido. 

Eleitores da Zona em débito 
com a Justiça Eleitora] jjagam 
multa de 10 Ufirs -R$ 8,28. Os 
cartórios eleitorais de 
Imperatriz estão interligados 
nacionalmente em sistema de 
informática. O colégio eleitoral 
de Imperatriz, hoje, é de 138 mil 
eleitores. 

conta da cidade, o 
funcionalismo em geral 
recebia seus vencimentos em 
atraso, sem falar entre tantos 
outros desmandos. 

Dias depois (não me 
lembro a data exata), surgiu 
nova denúncia contra a 
administração municipal. 
Desta feita, a informação 
levantada era de que havia 
privilégio de vereadores 
situacionistas na emissão de 
Alvarás e outros tributos 
municipais, atribuição 
exclusiva da Prefeitura do 
Município. Se não bastasse o 
fato, o denunciante era o 
próprio chefe da Repartição 
res|)onsável. Almir Santos, que 
apresentou, inclusive, uma 
pasta com vários bilhetes 
assinados por vereadores. As 
investigações foram feitas, 
mas nada conseguiu-se provai* 
naquela que recebeu o apelido 
de "CPI do Alvará". 

Depois disto, surgiu o 
Fórum da Sociedade Civil de 
Imperatriz, que viria 
congregar membros e 
entidades da sociedade de 
bem. O lorlalecimento deste 

Fórum, deu-se em função de 
nomes como o do Bispo Dom 
Affonso Felipe Gregory 
(Diocese de Imperatriz) e do 
advogado Ulisses de Azevedo 
Braga (hoje, presidente da 
entidade apartidária). 

Com a criação, a entidade 
civil buscou espaço na mídia, 
inaugurando, no rã 
imperatrizense, prograi s 
que tinham interesse cívico- 
comunitário. Passeatas de 
protesto foram feitas e, depois 
de unir forças, levou-se a 
massa para a avenida Getúlio 
Vargas. Até o comércio fechou 
naquela tarde, quando se 
iniciava um novo processo 
político-administrativo 
municipal. Houve, por 
conseguinte, a tomada dos 
prédios públicos da Prefeitura 
e da Câmara Municipal. Tudo, 
apesar de ter sido usada a 
força policial, na mais perfeita 
ordem. O que era pacífico, 
exigia apenas o afastamento do 
prefeito de falo. Salvador 
Rodrigues, e a nomeação de 
um interventor estadual, que 
tivesse compromissos com a 
cidade e seu povo. 

Um ano de "Ildão 
r* 

Um ano depois, muita 
coisa mudou, princrpalmente 
para quem reivindica 
cidadania. Acabou a 
corrupção, e o tráfico de 
influência na administração 
municipal 

Amanhã, 20 de janeiro, 
completa-se um ano de IMon 
Marques a frente da 
prefeitura municipal 

O interventor estadual no 
Município, empresário Udon 
Marques de Souza, mostra-se 
satisfeito com os resultados de 
um ano de interventoria O 
ponto positivo, segundo; 
afirma, está tio setor 
educacional, mela 
estabelecida pelo seu 
governo. 

A administração 
conseguiu . |jagnr parlé das 
dívidas do Município, 

atualizou os salarios do 
funcionalismo, fez roleta do 
lixo realizada na região 
central e em outras 
localidades, bem como 
resgatou a cidadania. 

fldon Marques, que há 
pouco tempo não se 
apresentava como político, 
agora diz que ê candidato a 
prefeito de Imperatriz. Fara: 
muitos, um ano é pouco |)ara i 
provar competência c: 
seriedade, diante dos 
desmandos praticados 
durante uma década. 

Apesar disso, o alua! c! !• 
do Foder Executivo te m 
conquistado a confiança 
I» H>ular. o que lhe faz acrediiar 
na eleição fuajoritária. pelo 
PMDB. numa virtual 
dobradinha com o ex-prefeito 
Garlos Amorim. (J\) 

Um ano sem 

Ezir Júnior 

Coincidentemente, há um 
ano, quando Imperatriz 
assistiu ao seqüestro e morte 
do empresário Ezir Leite 
Jú: or, (Ta realizada a histórica 
" ''evolução de Janeiro". 

O fato trouxe à cidade um 
duplo sentimento. De uma 
parte, perda, pois se tratava de 
um jovem, que, além de 
integrante de tradicional 
família, dispunha de um futuro 
promissor. De outra, o 
afastamento do prefeito 

Salvador de Almeida, 
aspiração do povo e da 
sociedade. 

A data nefasta do 
assassinato de Ezir Júnior é 
lembrada como um marco na 
vida da cidade, ele é 
considerado, mártir do 
desenvolvimento auto- 
sustentado, pois há a certeza 
de que, apesar do sofrimento 
nas mãos dos seqüestradores, 
desejava o melhor para 
Imperatriz. 

Vendo 
Kadett GL 95/95 com 300 km 
Parati 94 CL 1,8 
Santana GLS.I injeção eletrônica - completo - ano 92 
TVator Massey Ferguson com ousem implementos, 
com 2.500 horas - modelo 292 • traçado e turbo 
2 reprodutores simetal 
1 garanhào Manga larga machador registrado 
Tropas Manga Laçga machador 
t curral com balança, galpão de arueira e cordoalha 

Alugo 

* 1 apartamento no Edifício Cranville 

* 1 casa na rua Projetada B, Nova Imperatriz 

^ 1 casa com galpão, próprio para garagem ou 

oficina 

* 1 Chácara no Camaçari. com casa e galpão, no 

asfalto 

* 1 terreno de 5 mil e 80 metros na Rodovia BR-010. 

ao lado do viaduto 

Tratar com Geraldo Fone: 723-1 306 OBS: Favor ligar somente os interessados 
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Ufma promove pós-graduação em Direito Público 

Com "Direito Penal", penúltima etapa em Imperatriz 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Indústria 
investindo 

As indústrias químicas 
vão investir cerca de US$ 
240 mi em modernização de 
instalações em 199(), 
segundo estudo 
desenvolvido pela 
Associação Brasileira das 
Indústrias Químicas, 
Abiquim. 

O montante eqüivale a 
cerca de 50% do que o setor 
teria que investir nesse setor 
de automação entre 95 e 97. 
Neste período, a previsão é 
de que os investimentos 
chegarão a US$ 512 mi. O 
trabalho mostra que as 
empresas que estão dentro 
deste processo de 
modernização representam 
64% do faturamento do setor. 

Novidades 
na CST 

A Companhia Siderúrgica 
de Tubarão, CST, 
comunicou anteontem às 
bolsas que o consórcio 
alemão Ferrostal/Man-G HH 
é o vencedor da 
concorrência para 
implantação do seu segundo 
alto-forno a ser concretizada 
em 22 meses, a partir da 
assinatura do contrato. 

Segundo informações 
divulgadas anteriormente 
pela empresa, a nova 
unidade deve aumentar de 
3,3 milhões para 5,3 milhões 
de toneladas a produção de 
placas de aço semi-acabadas 
para heneficiamento em 
outras usinas. 

A CST exporta 98% de sua 
produção e em 94 teve 
receita líquida de IJS$ 888,6 
mi e lucro de US$ 286,6 mi 
pela legislação societária. 

Construção 
demite 

A construção civil 
paulista demitiu 125 mil 
trabalhadores em 95, um 
recorde nas estatísticas do 
setor. O balanço foi 
divulgado ontem, às 14h3ü, 
pelo presidente interino do 
Sinduscon-SP, Eduardo 
Zaindan. 

As demissões 
representam redução de 18% 
no nível de emprego, puxada 
por quedas de 27% no 
segmento de obras públicas 
e de 22% na área residencial. 
No segmento industrial e 

comercial, a queda foi de 
apenas 1,6%. 

Pelos cálculos do 
Sinduscon-SP, a reposição 
das 126 mil vagas exigiria 
um investimento adicional 
na economia da ordem de 
US$ 2,3 hi ao longo de 96. 

Um 
alô legal 

Para o companheiro 
Clélio Silveira, presidente 
da Associação de Imprensa 
da Região Tocantina, Airt, 
e membro da diretoria da 
Federação Nacional de 
Imprensa, Fenai, que foi 
recentemente fundada. 

Votação 
das patentes 

A votação ontem do 
relatório sobre a legislação 
de patentes do.senador 
Fernando Bezerra, PMDB- 
RN, na Comissão de 
Assuntos Econômicos do 
Senado, teve uma disputa 
com o relator da Comissão 
de Constituição e Justiça, 
senador Nei Suassuna, 
PMDB-PB. 

Suassuna quis 
torpedear o relatório de 
Bezerra e fazer prevalecer 
o seu, com 5 anos de 
carência para que a lei seja 
implantada c exclusão do 
"pipeline" (respeite a 
patentes ainda em 
desenvolvimento). 

Suassuna quer aprovar 
no Brasil uma legislação 
semelhante a que foi 
aprovada na Argentina, 
que desagradou os EUA e 
outros países integrantes 
da OMC. Após ser 
aprovada na comissão e no 
plenário do Senado, o 
projeto volta à Câmara. 

Frase 
do dia 

"E impossível imaginar 
o Universo administrado 
por um Deus sábio, justo e 
onipotente,. mas é fácil 
imaginá-lo administrado 
por um conselho de 
deuses. Se esse conselho 
existir realmente, então ele 
age exatamente como a 
diretoria de uma grande 
empresa que está 
perdendo dinheiro". 

(H.L. Mencken, 
jornalista americano) 

0 curso de pós-graduação 
em Direito Público está sendo 
realizado no Campus II da 
Universidade Federal do 
Maranhão, Ufma, com sede em 
Imperatriz. Seu objetivo é 
atender às necessidades de 
atualização de técnico-docentes, 
como (mi atenção a jjedidos de 
alguns professores de seu corpo 
docente, ciosos de 
aper feiçoamento teórico- 
metodológico. 

Segundo informações da 
diretoria da instituição de ensino 
de terceiro grau, o esforço se 
reflete, é de se deduzir, no 
a|XTfeiçoamento qualitativo das 
atividades curriculares do 
campus, especificamente de seu 
Curso de Direitos. 

Dentro desta pers|)ectiva de 

qualidade docente é que foi 
convidado — e está com os 
professores da Ufma em 
Imperatriz —, o professor 
Marcos de Holanda, mestre em 
Direito Público | Ha Faculdade 
de Direito da Universidade 
Federal do Ceará. 

Professor Holanda, desta 
vez, veio ministrar a disciplina 
Direito Penal. com 
concentração em Direito 
Público — pois que é esta a 
marca do curso em suas etajjas 
finais — e desenvolverá 
reflexões (que, enfatiza, estão 
sendo muito concretas e 
práticas, procurando-se 
superar qualquer tendência 
excessivamente teórica) sobre 
temas tais como a atividade 
punitiva do Estado: 

conceituação de Direito 
Penal; sob uma visão 
constitucional; as infrações 
penais e a ordem social; o 
Direito Penal e o Homem, 
por .sua conduta. 

A minislração da disciplina 
Direito Penal, no Curso de 
Especialização em Direito 
Público, vem a ser relevante na 
medida em que oferece esboço 
para a análise e a discussão do 
problema sempre atual da 
atividade punitiva do 
Estado. 

Pela própria natureza da 
área minudente da 
problemática, noções básicas 
dos preceitos atinentes ao jus 
peniende, envolvendo a 
doutrina adequda e seu 
aspecto à luz da Constituição. 

(São observações do próprio 
professor Marcos de Holanda, 
quando da apresentação de 
seu programa de estudos para 
o grupo de Imperatriz. 

A diretoria da Ufma diz que 
"é, portanto, mais uma etapa 
enriquecedora para os 
docentes e profissionais que 
optaram por esta 
especialização em nível de pós- 
graduação. Que, registre-se, é 
pioneira em nosso Estado do 
Maranhão, graças à defesa 
que dele fez para nosso 
Campus 11 o pró-reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação, o 
professor Dr. Sebastião 
Moreira Duarte, que 
brevemente estará entre nós, 
em seu primeiro retorno a 
nosso Campus neste 1996". 

Deambulando ícrònica leve,...nem sempre tanto] 

Lições, com o tempo 

contemporaneidade do não coetâneo 

A gente vai se achando... No conteúdo da forma. 

Até mesmo em um espaço como este, de comunicação. 

por JOSÉ GERALDO DA COSTA 

Tinha iniciado com o título 
"Lições do Tempo". Logo 
pensei: não é bem isto. O 
TEMPO está aí, em si. Não 
tem que, nem nos pretende 
"dar lições". Nós é que as 
aprendemos (ou não...) ao 
passarmos ... no tempo. 

Logo depois, me vem à 
mente aquela expressão meio 
complicada, do jargão 
sociológico de então. Foi nos 
idos de 55 ou 56. Fazia parte 
do denso espaço de reflexões 
nossas, como bolsistas da FG/ 
EBAP | * | no Rio de Janeiro. A 
"cabeça", que nos fazia pensar 
- e muito ! - (Ta nosso saudoso 
professor Guerreiro Ramos, 
que anos depois viria a falecer, 
laureado nos Estados Unidos 
(South Carolina University) 
abatido pelo câncer. Grandão, 
negro mesmo baiano, 
pachorrendoa seu modo sem 
perder a profundidade e a 
criatividade, nos induzia à 
sedução da reflexão 
sociológica. E nos colocava 
coisas como aquelas, que hoje, 
por exemplo, se me fazem 
atuais ... 

E justamente aqui está 
nosso tema ... o da 
contemporaneidade do não 
coetâneo. Que é algo muito 
simples, ao contrário do que à 
primeira vista possa parecer o 
palavrão sociológico. Senão 
vejamos. 

Dá-se que, em nosso dia-a- 
dia de todos os dias..., aqui c 
ali estamos a nos deparar com 
coisas de... de "antigamente", 
que convivem com coisas de 
hoje (e, talvez mesmo, do jeito 

como as coisas correm hoje 
em dia...) com coisas ... "do 
amanhã", de um amanhã que 
já está aqui junto de nós, aqui 
e agora mesmo ... São 
costumes e gostos, são 
padrões de comportamento, 
são preferências e modas. Até 
modismos. 

Que vão e voltam, a gente 
não sabendo ao certo até onde 
como resultados de 
campanhas publicitárias " a 
soldo de interesses mercantis" 
... necessariamente não muito 
bem explicitados; ou se se 
tratam de momentos 
criativamente bem 
aproveitados pelos sensitivos 
profissionais da propaganda, 
captando operativamente o 
"espírito da época" 
(Volksgheist..., diríamos 
naquela época, à sombra dos 
sociólogos alemães). Tudo 
para que, com sucesso, sejam 
colocados os produtos de seus 
clientes, produtores... de 
coisas materiais (mas não 
somente). 

Materiais, sim. mas que de 
alguma forma "respondem" a 
anseios até da época 
jifesente..., que não obstante 
se pauta, aqui e ali, por 
padrões do passado. Padrões 
e gostos que ciclicamente se 
nos retornam. Ou melhor (?) 
que são retomados por nós, 
seus consumidores. 

Será o caso das coisas 
associadas aos ditos "Anos 
Dourados", de vestidos 
longos, de calças boca-de-sino, 
de sentimentais músicas 
românticas (ditas "bregas" 
para alguns gostos)... Será o 
caso das músicas e coisas 

(também para vender, claro...) 
da época da "Jovem Guarda"... 
O mesmo com as do mundo da 
"Bossa Nova" ... Da 
"Tropicália"... 

E quem me chama atenção 
para tudo isso é meu filho 
Jairo, de apenas doze anos 
incompletos, mesmo que 
tenha sido sem o saber ou 
querer. 

listava repassando velha 
fita com músicas gravadas em 
"seleção" (nem feita por mim, 
mas por ex-alunos dos tempos 
da Escola de Engenharia, do 
Campus da USP em Carlos/ 
SP). Pretendia simplesmente 
apagá-las, salvando apenas o 
outro lado do carretei (fita "de 
rolo", como também são 
conhecidas; longas de até três 
horas de gravação possível, 
como esta do caso) lado em 
que havíamos documentado 
um seminário sobre "estudos 
de sistemas gerais"... 

O Jairo, que eslava em seu 
quarto, achegou-se à porta do 
gabinete, olhando e escutando 
atento. Logo deduzi e lhe 
perguntei se estava gostando 
das músicas pois, como iria 
desgravá-las, se ele quisesse 
poderia salvá-las em uma fita 
K 7. Sorriu dizendo logo que 
sim. O que foi feito, claro. 

Vejamos vocês! Uma 
seleção musicial feita há cerca 
de simplesmente pelo menos 
VINTE ANOS ATRÁS, por 
estudantes de engenharia do 
interior de São Paulo... vem a 
deixar... "sintonizado" um 
garoto de apenas doze, 
convivendo hoje !... E ele, que 

"está" a pelos menos duas 
gerações após a minha... ainda 
querendo a cópia daquelas 
músicas também para mostrar 
a (compartilhar com) alguns 
colegas/amigos seus do 
mesmo tope ... 

Assim como se dá com 
músicas e sentimentos, 
também ocorre com outras 
verdades. Pode parecer que se 
vão ou se foram... Mas, de 
repente... (se bem que não 
bem assim) estão conosco 
aqui de novo. Como verdades 
ditas "novas". Boas Novas .... 
E esse faz-que-vai... mas 
sempre remanescendo..., 
creiam, faz parte da vida e da 
convivência. Só é preciso que 
a gente aprenda a apreender 
(não propriamente "tirar" ) as 
lições que estão ai à nossa 
disposição, neste conviver 
com a ... contemporaneidade 
do não coetâneo. Bem-dita 
convivência ... democrática. 

Coisa de que alguns 
apequenados pobres doutores 
nem suspeitam. 

Nem desfrutam. 
Uma lástima! 
JGC, quase 60. 

Administrador, Consultoria 
Ambiental. Da UFMA/ 
Campus II/ N cleo de 
Ações Ambientais. Da AIIV 
Academia Imperatrizense de 
Letras, cadeira 16. Da Airt/ 
Associação de Imprensa da 
Região Tocantina, membro 
fundador, Diretoria para 
Assuntos Ecológicos. Da 
ADERT/ Associação de 
Defesa Ecológica da Região 
Tocantina, membro 
fundador, presidente. 

á 
* 

► - TucaniTs Produções, 

a melhor Produção de aúdio e vídeo 

da Reâião Tocantina 
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por MARCELO CARDOSO 

Ao vivo 
A TV Capital, canal 5 

mostrou ao vivo a chegada do 
Interventor Estadual no 
Município de Imperatriz, 
lldon Marques de Sousa, 
quarta-feira à tarde direto do 
aeroporto da cidade. O 
reporte Otair Moreira deu 
um show de reportagem 
dentro do programa Cidade 
Agora sobre o comando de 
Conor Farias. 0 trabalho 
realizado pela equipe do 
canal foi excelente e o 
telespectador que 
acompanhou recebeu 
informações interessantes. 
Parabéns! 

Nota dez 
Para o escritor I.ivaldo 

Fregona, autor da 

matéria"Eu faloe nego duvida" 
publicada quarta-feira (10-01- 
96) no Jornal 0 Progresso. 0 
assunto foi colocado com a 
absoluta precisão" e na hora 
oportuna. Quem leu, 
certamente entendeu o 
recado! 

Presidente, 
vice 

O presidente da Associação 
de Imprensa da Região 
Tocantina, Clélio Silveira, 
esteve em Brasfla participando 
da reunião da Faibra. Durante 
a reunião fez um relato do 
trabalho d esenvolvido pela 
imprensa imperatrizense, 
qualificando o crescimento do 
número de profissionais e 
quantitativo do órgão de 
comunicação implantado na 

segunda maior cidade do 
maranhão. Clélio Silveira foi 
eleito vice-presidente da 
enl idade nacional . que 
congrega as Associações de 
imprensa no país. Prova que 
realiza um bom trabalho à 
frente da AIR T. 

No batente 
Shirlene Nunes depois de 

uma visita aos familiares no 
estado de Minas Gerais voltou 
ao trabalho com o mesmo 
intusiasmo de sempre. 
Determinada, firme nas 
decisões competente nos 
afazeres, bonita e sorrizo 
aberto, a mineirinha é uma 
pessoa que corresponde 
plenamente na execução do 
planejamento administrativo e 
financeiro do Sistema Mirante 
em Imperatriz. Mulher de 
fibra e trabalhadora. Sucesso 
e bom sorte! 

Âncora 
Juçara Cerqueira voltou a 

arcorar o jornal Capital que 
vai ao ar de segunda à sábado, 
ás 18:!)()hs, na 1 V Capital. A 
equipe se propõe a um mesmo 
objetivo: informar os fatos e 

acontecimetos da cidade com 
a precisão da notícia. A 
externa fica com os repórteres 
Eliene França e Messia Júnior. 
Tá dito! 

Língua 
de trapo 

Quem sabe sobre a 
terminação do processo 
criminal, relativo à agressão 
sofrida pelo cinegrafista 
Cleomar de Sousa Cruz - 
Neneca - acontecido em 
outubro do ano passado por 
pessoas de uma família de 
gente metida a ricos da 
cidade? Pois é, parece que o 
inquérito não foi aberto, e nem 
ao menos o processo chegou 
a Justiça. Cala-te boca! 

Perguntinha 

O jornalista Frederico Luiz, 
é um homem inteligente e 
sabe colocar as coisas 
coerentemente. - A 
perguntinha feita quase que 
diariamente sobre o senador 
da cidade, é simplesmente 
interessante. Gostei! , 

Leitura 

Locutores e locutoras 
principalmente das FMs 
deveriam se empenhar mais 
para fazer um trabalho de alto 
nível. Os colegas pensam que 
ser locutor basta apenas falar 
apressadinho, enrolar o inglês, 
etc. Fdes precisam mesmo é 
saber ler, principalmente 

interpretar as notícias que 
lhes são passadas pelo 
redator. Quem não 
comunica!.... 

Resposta 
Me contaram que o 

comentarista esportivo, Ary 
Aragão, deitou falação sobre 
os feitos do Justino F ilho. O 
comentarista soltou os 
cachorros no menino 
relembrando acontecencias 
do passado e fatos 
registrados no Estado do 
Tocantins. Credo!... 

Reflexão 
Quando a dúvida o 

assaltar, mantenha firme seu 
coração, no desejo sincero de 
per ser verá até o fim. 

Se a mágoa e a calúnia o 
ferirem, não fique a lamentar- 
se inutilmente; gaste seu 
tempo em trabalhos 
construtivos, auxiliando a 
todos os que nescessitam de 
seu apoio. 

Não se deixe desfalecer 
pelas dores! 

Ao contrário: eleve seu 
pensamento confiante, 
pedindo o socorro do alto. 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

ObrOO-O Despertar da 
Fé 

O.ToO - Terreiro da 
Fazenda 

()6:()() - Repórter 190 
07:00 - Bom Dia Cidade 
07:30 - O Despertar da 

Fé Local 
08:00 - Note e Anote 
11:1 b - Forno, Fogão e 

CIA 
11:30 - Repórter Record 
11:45 - 0 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 
19:15 - Imperatriz 24 

Horas 
19:30- Rede Nacional 
20:30 - Paixões Perigosas 
21:30 - Arquivo X- 
22:30- Record Dinheiro 

Vivo 
22:45 - 25° Hora 

O Rádio 

na TV de 

segunda 

à sábado 

aqui na 

sua TV 

Capital 

TV CRC 

Canal 4 

BAN D 

06:30 - Diário Rural 
09:00- Dia Dia 
10:00- Estação Criança 
10:30 -Cozinha 

Maravilhosa Da 
Ofélia 

11:00 - A Idade da Loba 
12:00 - Estação Criança 
12:45-Série 
13:00- Sessão Livre 
16:30 - Dia Dia 
17:00 - Supermarket 
17:30 - Verão Vivo 
18:15- Louco por Você 
19:00 - A Idade da Ix)ba 
20:00 - Cavalo Amarelo 
20:40-Rede Cidade 
20:50 - Jornal 

Bandeirantes 
21:30 - Cine Chevrolet 
22:00 - Jornal da Noite 
00:00 - Flash 

Rádio 

Capital: 

AM a i 

sua i 

melhor! 

opção! 

■ 
■■■■■■■■■■■■■ 

DE HOJE PARA AS TVS VHS/UHF - IMPERATRIZ 

TV Nativa TV Mirante 

Canal IO Canal 13 

MANCHETE 

07:15- Moine Shopping 
07:30 - Tele Manhã 
08:00 - Patrine 
08:30 - Escola Bíblica da 

Fé 
09:00 - Cozinha do 

Lancelotti 
09:15- Dudalegria 
10:30- Os Cavaleiros do 

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

Esi)ortiva 
12:25*- Boletim Olímpico 
12:30 - Edição da Tarde 
13:00-TV Alternativa 
14:30-Os Médicos 
15:40- Home Schopping 
16:00- Solbrain 
16:30- Grujx) Imagem 
17:30 -Sessão Animada 
17:45 - Sessão Super 

Heróis 
18:15- Bola Nativa 
18:40- Imperatriz em 

Manchete 
19:00 - A Bela e a Fera 
19:50- Esquentando os 

tamborins 
19:55 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:15- Manchete 

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

Manchete 
21:45 - Tocaia Grande 
22:40- Boletim Olímpico 
22:45 - Sexta Máxima - 

Com o filme: 
Cop Out 

00:45 - Momento 
Econômico 

01:00- Dose Dupla 
01:45 -1 lome Shopping 
02:00 - Segunda Edição 
02:30 - Clip Gespel 
03:30 -Espaço Renascer 

Globo 

05:13 - Telecurso 
Profissionalizante 

05:28 - Telecurso 2000 - 
II Grau 

05:44 - Telecurso 2000 - 
I Grau 

06:00- Bom Dia Brasil 
06:28- Bom Dia 

Imperatriz 
07:00 - TV Colosso 
11:33 - Globo Esporte 
11:48-Jornal do MA.Ia 

Edição 
12:15 - Jornal Hoje 
12:38 - Video Show 
13:16 - Sessão da Tarde 

. 14:25 - Malhação 
16:57 - História de Amor 
17:51-Jornal do MA. 2 a 

Ediçãò 
18:06 - Cara & Coroa 
19:05 - Jornal Nacional 
19:39 - Explode Coração 
20:44 - Reprise Globo 

Repórter 
21:42- Festival de Verão 
23:45 - Jornal da Globo 
00:16 - Corujão I 
02:51 - Corujão II 

: Fique : 

; sempre ; 

: conosco, : 

: porque sua : 

; melhor : 

Iprogramação : 

; está aqui ; 

: na TV* ; 

; Capital : 
■ ■ ■ .■ 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

05:58- Palavra Viva 
06:00 - Alvorada 

Sertaneja 
07:00 - Bandeira 2 
07:30 - Tompson Sem 

Censura 
08:00 - Bom Dia e Cia 
09:00 - Programa 

Sérgio 
Malandro 

10:30 - Moreira Serra 
11:00- Carrossel 
11:40 - Repórter 

Difusora 
12:35 - Cinema em 

Casa. Filme: 
0 Fantástico 
Professor 

14:25 - Dra. Quinn 
15:20-TV Animal 
15:50 - Passa ou 

Repassa 
16:20- Programa Livre 
17:15 - Aqui Agora 
17:50 - TJ Maranhão 
18:15 - TJ Brasil 
19:00- Sangue do Meu 

Sangue 
19:45 -Futebol 

Amistoso: 
Palmeiras e 
Grêmio 

21:45- Sangue do Meu 
Sangue 

22:30-Jornal do SBT 
22:45 -Jô Soares Onze 

e Meia 
00:00 - Jornal do SB T 
00:30 - Programa Joyce 

Pascowitch 
00:35 -Perfil 
01:35-Telesisan 

TV CNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

Não forneceu programação 

Contínue ■ 

MANdANtlo ■ 

SUAS J 

1 cartíinIhas 1 

pARA A 

recJação 

do 

JornaI 

CapítaI, 

ESSAS 

cartínÍhas 

siqNifiCAM 

MUÍTO 

pARA A 

cidAdE 
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Expressão 

por SORAYA LUIZA 

Mais proteção 

A Associação Comercial e Industrial de Açailândia (ACIA) 
está desenvolvendo esforços, no sentido de dotar seus 
associados dos serviços do Serasa, objetivando a proteção 
de seus sistemas de crediários, a nível nacional. Os 
primeiros entendimentos já foram mantidos e estão sendo 
acelerados, face a grande receptividade entre os associados, 
que serão os maiores beneficiários com a implantação do 
sistema Serasa. 0 presidente da Associação, sr. Rafael 
Carlos Galletti, deverá está apresentando o custo deste 
projeto na próxima reunião, que já está agendada para o 
próximo dia 30 do corrente mês. 

Presença 

Depois de uma breve ausência, o prefeito lldemar 
Gonçalves retorna à Cidade do Ferro. Ele esteve nos últimos 
dias na capital maranhense em busca de recursos para 
solucionar os problemas municipais. Ainda anteontem, o 
nosso executivo foi presença notável no restaurante Kid 
Batata, onde almoçava alegremente com a maioria do seu 
secretariado, tratando de assuntos de interesse da 
municipalidade. 

Ü 

*2-^ nv-' ; :• 

O cana] Lúcia e Brandão, tenente da Polícia Militar, 
desfrutando momentos de lazer no paraíso Joel Falqueto 

Produção 
O diretor administrativo da Rádio Clube FM, Francisco 

Nunes, está a todo vapor. É conl entusiasmo convicto que 
até fez mudar velhos hábitos. Ainda este mês, a emissora 
entrará com uma programação totalmente nova, levando aos 
ouvintes ainda mais emoção. A empresária Valdelice 
Oliveira, por sua vez, afirmou que não haverá nenhuma 
modificação no quadro de funcionários e que a mesma tem 
contrato firmado até o término de 1998. Quanto à campanha 
eleitoral, que aliás tem sido o assunto do momento, a mesma 
já recebeu várias propostas, porém prefere manter a 
imparcialidade da emissora. Quanto a ela - asseguradamente 
- estará marchando ao lado dó futuro prefeito de Açailândia. 
Quem será? 

Raimundo Nonato 
(gerente do BB - 

Açailândia), 
deputado Deusdete 
Sampaio e Sidney 

Figueiredo 
(vereador), em bate- 
papo descontraído 

íxW: 

mm 

O centro diversionário Gigantào avisa que estará 
marcando o próximo dia 28, com a euforia e muito axé da 
música baiana, ao som da Banda Reflexiés, que estará 
tocando música do seu repertório, o qual já virou hino 
tanto em Açailândia como em todo País. Então, prepare- 
se, pois a noite será de muita agitação e folia, ao som de 
uma das bandas de maior repercussão nacional, que 
comanda os melhores carnavais baianos. Vale conferir. 

E por falar em euforia e agitação, a baiana Jane 
Vasconcelos já está ouriçando a moçada, que estarão 
comandando com certeza, o camarote mais animado da 
noite, com o bloco "Gente Que Acontece", no próximo dia 
28, no carnaval antecipado do Gigantào, com camisetas 
personalizadas. 

% 

O Itinga, por sua vez, continua em clima de festa. O 
distrito sediará hoje, uma seresta ao ar livre. Será uma 
confraternização de presentaço, que o Itinga acaba de 
receber. Estou me referindo ao tão sonhado sinal de TV 
que caba de ser implantada através da TV Difusora, 
repetidora do SBT. Os moradores não desligam um minuto 
o Canal 9. 

De parabéns, o empresário Rafael Carlos Galletti, que 
vem cada vez mais firmando o seu espírito empreendedor, 
o que tornou realidade o tão sonhado canal de TV. 

O empresário Sócrates da Silva Vasconcelos (leia-se 
Comercial Wanderson), estará reunindo amigos e 
empresários para degustarem um suculento churrasco, 
em sua fazenda, no próximo domingo. 

Sebrae 

O Sebrae assina hoje, convênio com a Assespro - 
Associação das Empresas Brasileiras de Software e 
Serviços de Informática. O contrato de cooperação técnica 
com validade de um ano, beneficiará as empresas de 
informática, filiada à Assespro, que estarão oferecendo 
prestações de serviços e descontos de 13% nos cursos 
agendados para 96, por cada empresa de informática 
participante do convênio. 

A divulgação dos cursos será veiculada nos meios de 
comunicação local. 

Lamentável 

É o caso de se dizer: queda e coicc. Vejam só: o Hospital 
Municipal (ex-FSESP) era o único hospital da região que 
tinha estoque de soro anti-ofídico (nem Imperatriz possui 
estoque). Pois bem, a inresponsabilidade de funcionários 
do hospital fez perder todo o estoque de soro, porque eles, 
puro e simplesmente, desligaram a geladeira e deixaram 
estragar todos os produtos que ela conservava. Não é à toa^ 
que o Hospital Municipal é bem um retrato perfeito da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Salve Nossas Rodovias 

A radialista Toninha Castro foi recebida pelo atual 
deputado federal Davi Alves Silva, na última semana, no 
Hotel Fazenda Barra Grande, ocasião em que a mesma foi 
solicitar do parlamentar, apoio para a campanha 
desencadeada por ela, denominada "Salve Nossas 
Rodovias". A campanha vem buscando apoio no esforço de 
que seja recuperada as rodovias federais de nossa região, 
que se encontram em um caos total, que aliás tem retratado 
muito bem o perfil do Governo do Estado e de nosso País. 
O deputado parabenizou a radialista pela iniciativa, 
ressaltando a importância de unirmos forças para, neste 
momento de crise, buscar soluções. 

Francisca (O 
Boticário), esta 

colunista e 
Neide Vilela, 

presentes nos 
eventos sociais 

da city 

VM 

um 

Armazém Paraíba 

no coração 

L 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

18 de 
janeiro 

Ima revolução que 
merece destaque O 
Movimento de Janeiro de 
1995. o Povo e a cidadania, 
juntos. Mostrando que é 
possível mostrar a cara de 
uma cidade. O resultado foi 
a mudança no espírito da 
população, que hoje cobra 
muito dos governantes. 

Um ano 
sem Ezir 

O último mártir do 
desenvolvimento auto- 
sustentado de Imperatriz é 
o empresário Ezir Jr. 
Barbaramente assassinado 
no dia da "Revolução de 
Janeiro". Ezir foi vítima do 
caos que se instalou na 

"cidade. Da desordem e da 
falta de autoridade do poder 
público. Não fosse a atitude 
popular que resgatou a 
cidadania, outros mártires 
ainda teriam que tombar 
pelo desenvolvimento da 
cidade. 

Ildon e 
Amorim 

Depois, depois. E chapa 
para arrebentar. Ildon 
Marques, prefeito e Carlos 
Amorim, vice. Ou vice- 
versa. Vai ter surpresa no 
terceiro e quarto lugar, 
(lente grande ficando atrás 
de ilustres surpresas. 
Lembram-se da eleição para 
presidente da República? 
Que Enéas venceu Brizola, 
Esperidião Amim e Orestes 
Quércia? Quando o povo 
quer, é besteira remar 
contra a maré. 

Entrevista 
exclusiva 

O Jornal Capital está 

negociando uma entrevista 
com a governadora Roseana 
Sarney. Com perguntas pré- 
formuladas. Aguardem! 

Cine 
Marabá 

% 

dirigente, a chapa Ildon 
Marques/Carlos Amorim e 
vice-versa. 

Dengue 
é epidemia 

Cm completo descaso, a 
atitude dos governos 
estadual e federal acerca da 
epidemia de dengue em 
Imperatriz. 0 Malation, 
usado para matar as larvas do 
Aedes Egypt está em falta e 
nem sinal de quando chega. 
Em todas as ruas e locais de 
trabalho da cidade, tem-se 
notícia de uma pessoa com 
dengue. E muito descaso 
para a segunda cidade do 
Estado. 

Valeu 
Madeira 

Está muito pequena a 
reação da sociedade civil 
organizada ao fechamento do 
único cinema da cidade. 0 
Cine Marabá. lembrando que 
os grandes lançamentos da 
tela maior só ocorrem em fitas 
para cinema. 

Muito 
a vontade 

Quem está a vontade é a 
governadora Roseana Sarney. 
Vai indicar quem quiser no dia 
51 de março para interventor 
de Imperatriz. Fontes do 
Palácio Henrique De \a Roque 
confirmam que o nome vem de 
São Luís. A sociedade civil 
organizada vai aceitar? , 

O PMDB 
vice-versa 

João Matiolli decide a 
parada. Ele e a executiva 
municipal do Partido do 
Movimento Democrático 
Brasileiro. Nas mãos do 

Ondas Curtas 

Ontem, dia 18 de janeiro. Ponto obrigatório para a cidadania. 

% iií $ Orlando Menezes continua arrebentando em Açailândia. 

Quem diria. 51 de março é uma data para ser comemorada. 02 de abril também. 

Isso aqui ainda vai pegar fogo. Fiquene, Madeira e lldào. Com Davi correndo por 
dentro. 

Quem será o próximo interventor de Imperatriz? 

# £ "Vai passar nessa avenida um samba popular" 

Um ano sem Ezir Jr. Que ele seja o último mártir de Imperatriz. 

Em nome da arte 

Crise e Reconstrução do Cinema Latino-Americano 

Cineastas discutem as perspectivas da arte 

cinematográfica no cinema 

0 deputado federal 
Sebastião Madeira marcou 
um ponto positivo ao indicar 
Imperatriz para sediar o 
encontro dos parlamentares 
da região amazônica. 
Finalmente a mídia nacional 
terá uma boa notícia da 
cidade. A nota triste fica por 
conta do dep. federal do 
Maranhão, César Bandeira, 
que atua na região de 
Amaranle e quis puxar o 
tapete de Madeira, 
afirmando que Imperatriz 
não dispunha de estrutura 
para sediar o encontro. 
Lenga-lenga a parte, já 
confirmaram presenças, 
além da anfitriã, a 
governadora Roseana 
Sarney, estarão no Portal da 
Amazônia, o governador 
Valdir Raupp de Matos de 
Rondônia e José Capiberibe, 
do Amapá. 

Quando se pensa em 
cinema latino- 

americano, veem logo à mente 
filmes de produção barata, com 
(emas políticos, sexo, denúncia 
de injustiças sociais, ou 
violência urbana e rural. E, 
sobrerudo, que é uma arte à 
beira da morte. 

Mas, não é bem assim, jxdo 
menos para os participantes do 
seminário Cinema Latino- 
Amencano:()s Próximos 100 
anos, ocorrido no Centro 
Cultural Banco do Brasil, no 
Rio, em abril passado. 

0 objetivo era avaliar os 
primeiros 1(X) anos da chamada 
sétima arte e discutir as novas 
tendências estéticas, as 
possibilidades tecnológicas e o 
desafio frante à realidade atual 
da América Latina. 
Paralelamente aos debates, foi 

realizada uma mostra com 18 
filmes e mais de 40 vídeos 
produzidos nos últimos 50 
anos, exibindo películas com 
Terra em transe, de Glauber 
Rocha; Cronos, de Guilherme 
dei Toro; Frida naturaleza viva, 
de Paul Ixxlifc; Los náufragos, 
de Miguel Leltin; Tire Dié, de 
Fernando Birri; Gaijin, de 
T izuka Yamasaki; e Amnésia, 
de Gonzalo Justiniano. Foi uma 
boa oportunidade para o 
público entrar em contato 
como obras de qualidade, a 
maioria delas ignorada pelos 
grandes circuitos exibidores. 

Personalidades como o 
escritor Gabriel Garcia 
Marquez e os cineastas 
Fernando Birri (Argentiana), 
Guilhermo dei Toro, Paul 
Leduc e Jorge Sanchez 
(México). T izuka Yamasaki 
(Brsil), Pastor Vega (Cuba), 
Justuniano, Jorge Durán e 
Miguel Littin (Chile) 
representavem o antigo eo 
novo cinema do continente. 
Um dos pontos mais 
enfatizados nos debates foi o 
sin retismo da cultura latino- 
americana. "Os 100 anos 
foram um salto milagroso para 
o cinema e cultura latino- 
americana, pois ela hoje é 

síntese do modelo cultural 
greco-latino com o folclore 
local", afirma Pastor Vega,. 
Segundo ele, a tendência da 
arte cinematográfica é que 
"toda expressão artística 
deverá passar por esse 
sincretismo, para absorver 
o que há de melhor na 
cultura universal e assumir 
a miscigenação, em busca 
de uma linguagem 
adequada para tal mistura". 
Guillermo dei Toro 
completou: "Nossa maoir 
riqueza é a realidade, 
nossas lendas, tradições e 
folclore. 

Já o chileno Miguel 
Littin defendeu que a saída 
é a união; "O Merco sul é 
uma possibilidade. 
Somente todos juntos 
poderemos (ornar nossa 
indústria audiovisual uma 
das mais fortes do mundo. 
Devemos veicular mais os 
filmes latinos entre os 
países". Em todo o Chile, 
há apenas 70 salas de 
exibição, o que inviabiliza 
recursos para a produção. 
Ou seja, quem vai investira 
em uma produção de 
milhares de dólares, se 
depois não tem como exibh 
lá? 

VALE TRANSPORTE 

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

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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Um Discurso Diferente 

por SÉRGIO CATIVO BARROS 

"Esquerda" e o Liberalismo 

por ROBERTO FREIRE, JOSÉ GENOINO e DOMINGOS LEONELLI 

Quando Tldon Marques 
desceu do avião em 

Imperatriz, com aquela massa 
toda esperando, obviamente 
já trazia em sua mente todo o 
delineamento de seu futuro 
político. E fantástico como o 
povo reunido por motivos 
emocionais apaga sua 
capacidade de raciocínio, com 
a maior rapidez. No fundo, 
todos estavam ali para 
esculhambar a Governadora 
Roseana Sarney e carregar 
Ildon nos ombros, como o 
salvador da pátria; aquele que 
deve permanecer à frente dos 
destinos de Imperatriz, pelo 
menos até 31 de dezembro de 
199(i. O Interventor, com 
sinceridade ou esperteza, 
apresentou à imprensa um 
discurso bem diferente 
daquele que todos 
aguardavam. Não confirmou 
sua permanência no cargo 
pelo tempo almejado pelos 
moradores da cidade e muito 
menos alinhavou suas 
pretensões futuras; além 
disso, chamou a todos para se 
unirem em torno do projeto 
de governo de Roseana, 
afirmando que ela possui um 
planejamento arrojado, para 
tirar o Maranhão do velho, do 
obsoleto, do descartável. Será 
que se referia à política 
partidária? Se assim o fez, já 

jogou toneladas de água fria 
na ganância de Fiqucne em se 
aboletar no poder por mais 
quatro anos, logo ele que lá 
esteve por seis e nada fez que 
justifique o apoio da 
oligarquia. Será que se referia 
a uma eventual independência 
da Governadora em relação 
ao âmago do pensamento 
sarneysista, rompendo 
discretamente com seu pai na 
parte inerente a seu comando 
absoluto sobre os destinos do 
Estado? Se foi isso. Ildon 
efetivamente está inserido no 
contexto de uma eventual 
política neo-sarneysista, 
firmando-se como um 
sucessor DAS IDÉIAS; em 
outras palavras, passaria a ter 
uma importância muito 
grande na reengenharia 
política do Maranhão na 
virada do século. Quanto ao 
problema da intervenção em 
sí, já está definido que o 
mandato de Ildon já está 
prorrogado até 31 de março 
do corrente ano. Esse fato, 
abre duas perspectivas: Ildon 
prossegue até esse tempo e 
depois, já em abril, estará 
desencompatibilizado para 
concorrer à Prefeitura, 
levando o pleito de barbada, 
se passar a tese de sua 
elegibil idade. Pode 
também ter ocorrido uma 

dissenção branca, na qual 
Ildon se comprometia a 
deixar o poder, mesmo que 
temporariamente, em troca 
de se manter fiel à sua 
convicção de não permitir 
o uso da máquina 
municipal para eleger seu 
maior desafeto (aliás 
desafeto de qualquer 
eleitor inteligente), José 
de Ribamar Fique ne, 
passando a usar sua 
portentosa força popular 
para eleger seu candidato, 
apoiar um outro que se 
coadune com sua linha de 
ação, lance as bases para 
sua futura carreira político- 
partidária, talvez pensando 
em termos mais elevados 
(Governo do Estado?), mas 
sempre mantendo Fiquene 
debaixo da bota.De tudo 
isso, já que jamais 
poderemos estar dentro da 
cabeça de alguém pois dois 
corpos não podem ocupar o 
mesmo espaço, uma coisa 
fica muito clara: Ildon, 
traído ou não pela 
oligarquia, sairá de cabeça 
erguida, sem baixar o nível 
de críticas a uma postura 
incompatível com suas 
convicções pessoais e 
estará pronto para decolar 
em qualquer posto eletivo e 
entrar pela porta da frente 
da História. 

O Lobo Guardando os Cordeiros 

por SÉRGIO CATIVO BARROS 

Fruto de mais de 
cinqüenta anos de 

políticas sociais 
insubsistentes, o Estado do 
Maranhão continua a deter os 
mais ridículos indicadores 
sociais dentre seus pares na 
Federação. Não é necessário 
ser PH.d para saber que 
mudanças nesse campo se 
operam com muito vagar pois 
dependem- de processos 
culturais: que levam gerações 
para produzir os resultados 
almejados. Qualquer mudança 
que envolva câmbios nos 
costumes já arraigados na 
mente humana, dependem de 
um tempo longo e de uma luta 
intestina muito difícil de ser 
vencida, no território livre 
dos pensamentos de cada ser 
humano. Dito isto, vejo com 
pesar que os responsáveis 
pela Secretaria Estadual de 
Educação estão dando à 
questão um ' trato 
extremamente simplista, ao 
pensar em reverter o atual 
quadro do altíssimo índice de 
repetência, no estudo 
fundamental, só com 
distribuição massificada de 
livros didáticos. Onde estão 

os pedagogos por detrás de 
pensamento e decisão tão 
estúpidas? Isso é o mesmo 
que pegar a bola utilizada por 
Pelé, em sua última partida^ e 
entragá-la para Tião Mâcalé e 
Dadá Maravilha e achar que 
eles vão passar a jogar o 
mesmo futebol genial do Rei. 
O processo educativo tem 
múltiplas etapas, iniciandó-se 
em quem vai transmiti-lo ao 
aluno reeptor, ou seja, o 
professor. O mestre , 
desabilitado ou mesmo 
ignorante, gera o discípulo 
condizente com sua condição. 
Ademais, a grande massa de 
alunos do pré-escolar e 
primeiro grau sofre o 
problema endêmico da 
desnutrição que atinge a 
formação do cérebro do 
infante, prejudicando-o na 
retenção do aprendizado, 
gerando, por óbvio, altíssimos 
índices de repetência e 
deserção escolar. Pode 
EMPATURRÁ-LOS de livros 
didáticos que eles procederão 
como burros mirando 
palácios. Isso sem qualquer 
crítica a esses milhões de 
desassistidos pelo Governo e 

pela sorte. O Estado gastará 
recursos de monte na 
aquisição desses compêndios 
e não conseguirá qualquer 
resultado prático dentro de 
suas expectativas de reverter 
o altíssimo índice de 
reprovação. Para que consiga 
chegar pefto de Um desiderato 
prático, há que começar pelo 
início que repousa no 
planejamento das ações, 
sabendo onde, como e com 
que recursos chegará à 
solução do problema. Ressalta, 
como de importância 
fundamental nesse propósito, 
o TREINAMENTO dos 
professores cm métodos 
perceptíveis pelo índice 
cultural do aluno, se possível, 
usando a realidade que os 
cerca como pano-de-fundo 
para um processo de 
aprendizado bem sucedido. O 
resto é falácia flácida para 
bovino dormitar. Como os 
maiorais da Secretaria 
Estadual de Educação não 
entenderão esse palavreado 
erudito, vamos no popular: 
conversa mole para boi 
dormir. 

Atribuímos a Roberto 
.Campos o papel de 

um dos próceres mais 
transparentes do que se 
convencionou chamar de 
neoliberalismo no Brasil. E 
daí reconhecermos a sua 
coerência, aliás nem 
sempre comum a tantos 
liberais de plantão no 
Congresso, que costumam 
deixar suas convicções 
ideológicas de lado quando 
a questão é a de beneficiar 
dos recursos e sinecuras do 
Estado. 

Basta ver a crise do 
sistema financeiro, tendo 
como carro-chefe o caso do 
Econômico, e a dos grandes 
produtores rurais, só para 
citar algumas. Mas não o 
consideramos uma 
referência obrigatória na 
discussão dos novos 
paradigmas do socialismo, 
tendo em vista que, mesmo 
argumentando em sentido 
contrário, mostra estar com 
a cabeça presa no que ele 
mesmo chama de 
"capitalismo pré-30" ao 
desconsiderar o papel 
necessário e positivo do 
Estado na regulação da 
esfera social e econômica. 

A guisa de comentário 
acerca da revista "Esquerda 
21", Roberto Campos, 
exercitando um dos seus 
hobbies favoritos — a 
crítica à esquerda — 
converteu-a em "álbum de 
formatura, com retratinhos 
e frases para a posteridade 
da família" (Folha, 24/12/ 
95). 

Os juízos emitidos por 
Campos partem de quem, 
obviamente, não entendeu a 
proposta contida na revista. 
Nunca ela se propôs a se 
transformar em uma 
espécie de "Marxism To- 
day" ou "Froblems of 
Comunism" brasileira, 
empreendimento que 
certamente exigiria outro 
tipo de postura editorial. 

A revista, elaborada sob 
a Coordenação de 
deputados e senadores, 
pretende tão-somente 
discutir, pelo ângulo 
político-parlamentar e com 
a colaboração de 
intelectuais e acadêmicos, 
os novos paradigmas da 
esquerda ê do socialismo e 
a agenda viva do País, tendo 
como foco as matérias que 
tramitam no Congresso e 
assuntos de interesse da 
comunidade. 

Tais paradigmas, com a 
crise do chamado 
socialismo real — e 
também do próprio 
capitalismo industrial (tão 

caro aos "neoliberais") —, 
estão na ordem do dia em 
todo o mundo e de forma 
extremamente dramática em 
nosso País. 

Em um dos pontos em 
que se detém mais tempo, 
Campos reclama que a 
revista não abordou em seus 
artigos o tema "mais atual do 
mundo", qual seja, a 
"tecnologia da transição para 
a economia de mercado". 
Existe mesnío tal 
tecnologia? É difícil 
acreditar e, se existe, está 
em crise: haja visto a 
confusão que se instalou no 
Leste europeu e as 
sucessivas derrotas 
eleitorais daqueles que 
patrocinaram a tal 
"tecnologia". 

Ao examinar as mudanças 
que ocorrem na ex-UHSS e 
na China, Roberto Campos 
parece manifestar simpatias 
para uma "tecnologia da 
transição" que promova a 
abertura econômica, mas 
que mantenha a ditadura 
política, como é o caso 
chinês. Nós da esquerda 
democrática achamos que 
"as livres preferências dos 
indivíduos" só podem 
prosperar num ambiente de 
liberdade política, que é 
condição da liberdade e do 
equilíbrio na esfera 
econômica. 

O mundo vive hoje um 
profundo processo de 
transformação onde não só o 
socialismo real entrou em 
colapso, mas a própria 
hegemonia neoliberal da era 
Thatcher/Reagan está se 
dissolvendo nas novas 
potencialidades e novos dra- 
mas da humanidade. O 
mercado, por si só, em parte 
alguma do mundo é solução 
automática para as 
transformações e crises 
sociais e econômicas, como 
acreditam alguns liberais 
simplificadores. 

O riiercado é tão-somente 
uma instância 
socioeconómica que não 
pode ser negligenciada na 
construção de qualquer 
alternativa que se queira 
democrática, mesmo que 
socialista. Aliás, tal debate é 
aprofundado no segundo 
n mero da revista, que 
circula este mês, com a 
participação do presidente 
FI1C que, entre 
i n 1 e r e s s a n l e s 
considerações, se define 
como de esquerda e garante 
que jamais foi "neoliberal". 

Quem lê a revista 
"Esquerda 21" e o artigo do 
deputado Roberto Campos 
pode constatar, de imediato, 
as diferenças na abordagem 

dos temas sociais e políticos 
do nosso tempo. Para a 
esquerda, a utopia 
"liberdade, igualdade, 
fraternidade" se recupera e 
se materializa na construção 
dos processos democráticos 
das sociedades, onde as no- 
vas contradições entre 
cidadania de cada um e os 
coletivos instituídos sejam 
possíveis de se solucionar 
sem a tradicional arrogância 
do poder e sem a guerra. 

Para Campos, essa uto- 
pia, que foi genitora das 
democracias modernas, 
resultaria sempre em 
denuncioso sórdido, em 
"guilhotina, paredón, gulag" 
e, no caso brasileiro, em 
"patrulhamento". Nem a 
democracia dos antigos e 
nem a democracia dos 
modernos surgiram vestidas 
apenas com couraças 
"técnicas" ou "lógicas". O 
neoliberalismo quer 
guilhotinar os valores 
humanístieos e civilizatórios 
que sempre foram 
congênitos à democracia, 
promovendo em seu lugar 
um individualismo selvagem 
que gera exclusão e anomia. 

O listado democrático e 
sua dimensão pública, para 
a esquerda, ainda e um 
instrumento insubstituível 
para a ordenação d<o> 
interesses humanos, junto 
com a sociedade civil e o 
mercado, quando se trata de 
promover o 
desenvolvimento que 
busque eliminar a exclusão 
social. O Estado não deve 
tutelar a liberdade dos 
indivíduos, mas sem a sua 
mediação fica difícil de se 
imaginar um sentido 
civilizatório nas sociedades. 

Para Campos, o Estado é 
sinônimo de opressão 
(paradoxalmente para ele 
que sempre foi uma figura 
do Estado e um dos 
principais artífices do 
eslatismo brasileiro), um 
"sistema de circuitos 
complicadíssimos. cuja 
lógica é, digamos, a amante 
do ministro ou a 
conveniência do partido — 
não as preferências dos 
indivíduos", como diz seu 
artigo. 

Para nós a razão não é o 
Estado — e nisso 
concordamos com Campos 
—. mas com certeza 
também não é o mercado — 
e aqui nus dislaneiamos 
multo. 

Roberto Freire é senador 
(PPS-PE) e presidente 
nacional do partido; José 
Genoino é deputado federal 
(PT-SP); e Domingos 
Leonelli, deputado federal 
(PSDB-BA). 

Assista de segunda a sábado o programa 

Cidade Agora, discutindo vários temas, e 

com a participação da unidade movei 
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Cond. de Ar CÔNSUL 

7.500 BTU's. Mod. AF- 07 M 

R$ 590,oo à vista ou 

entrada de R$ 119?oo + 

R$ 76 ,00 por mês 
PAGAMENT 
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STEREO SYSTEM CCE 

D.DECK, C/ RACK Mod. SS 6880 

R$ 199,oo à vista ou 

entrada de R$ 39,oo + 

R$ 26 ,00 por mês 

OFERTA ESPECIAL 

SEM CONCORRÊNCIA 

Cond. de Ar CÔNSUL 

10.000 BTLTs, Mod. CF-IO M 

R$ 669,oo à vista ou 

entrada de R$ 139,oo + 

R$ 86 ,00 por mês 

a» 
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Máq. SINGER 
Facilita C/gabinete, Mod. 3143 

R$ O JS,oo à vista ou 

entrada de R$ 67,oo + 

R$ 44 ,00 por mês 
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FOGÃO ATLANTA 
4 Bocas Mod JÍSMALTEC 8431 

R$ 15 O,oo à vista ou 

entrada de R$ 32,oo + 

R$ 21 ,00 por mês 

TVPHILCO 

14"pol. C/Controle PC 1444 

R$ 339,00 à vista ou 

entrada de R$69,oo + 

R$ 44 ,00 por mês. 

TVPHILCO 

14"poj, S/Controle PC 1443 

R$ 299,00 à vista ou 

entrada de R$ 59,oo + 

R$ 39 ,00 por mês 

1 

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 

TV TOSHIBA 

20"pol: C/ Controle, 2070 E 

R$ 399,oo à vista ou 

entrada de R$ 79,oo + 

R$ 52 ,00 por mês 

Estante de Aço 

PANDIN, 6 Prateleiras, 

edplisa 

R$ 39,00 

à vista ou 

entrada de 

R$ íljOO + 

R$ 5,00 

por mês 
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mm 
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MM 

FOGÃO KENT 

2 Bocas 

R$ 15,oo à vista ou 

entrada de R$ 3,oo + 

R$ 2,00 por mês 

Liqüidificador FAET 

Mod. 215 

R$ 39,00 

à vista ou 

entrada de 

R$ 9j00 + 

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 mê^ 

REFRIGERADOR 

CÔNSUL 

275 LITROS 

Mod. RC 28D 

R$ 479,00 

à vista ou 

entrada de 

R$ 99,oo + 

R$ 62 ,00 por mês 
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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 irnai /al Id e ofer ta s 

sem concorrência, 

r 

so na 
11 

P 

Ofertas válidas somente até o dia 20/01/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m. C.M.P Arte: Nilson Hamada 
pTõmovTd^ 
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Marwel promove Torneio da Vitória 

Esporte 

Capital 

por JALDENE NUNES 

Parmalat 
lucra 

A Parmalat lucrou US$ 
10,45 milhões na compra e 
cessão de Edmundo, Roberto 
Carlos, Antonio Carlos e 
Edilson, descontada a parte do 
Palmeiras. A empresa 
contratou Cafú, Djalminha, 
Luizão e Júnior, investindo CS$ 
8.7 milhões. "Estes jogadores 
são de qualidade e 
conseguiremos manter o bom 
nível da equipe", disse o 
gerente de esjjorte da empresa, 
José Carlos Brunoro. 

Futebol 
sem crise 

A Copa Ouro veio a calhar 
para Alan Rothenberg, 
presidente da Federação 
Norle-Americana de Futebol, e 
a promoção do novo 
campeonato dos EUA, ou 
melhor, a Major League Soccer. 
A MLS começa em 6 de abril, 
depois de ter sido adiada i)or 
um ano, ikjt falta de dinheiro. 
A ambição de Rothenberg é 
tanta que imaginou um 
campeonato dotado de um 
sistema anticrise. Ele pretende 
evitar conflitos financeiros e 
seguir o princípio de toda a 
competição esjxwtiva nos EUA; 
o equilíbrio. 

Inquérito 
de Senna 

Finalmente, espera-se jiara 

este mês a conclusão do 
inquérito, na Justiça italiana, 
que apura as causas do 
acidente que matou Ayrton 
Senna da Silva, no Grande 
Prêmio de San Marino de 
Fórmula-1, em maio de 1994. 
Já se sabe que uma falha 
mecânica fez o brasileiro 
perder o controle de seu 
Williams, logo depois de entrar 
na curva Tamburello. ü 
inquérito apura, não só a 
resixmsabilidade da Williams, 
como, também, as condições 
de segurança da pista—como 
estado do asfalto, dimensões 
da área de escajie e disjKísição 
do muro. 

Túlio 
X 

Barrichello 
O acerto do atacante 

botafoguensc Túlio, para 
permanecer no futebol 
brasileiro, prejudicou, embora 
indiretamente, o piloto de 
Fórmula-1 Rubens Barrichello. 
A Pepsi, que patrocina o 
Botafogo e Barrichello, 
assinou com Túlio uma cara 
estratégia de aproveitamento 
da imagem do jogador, 
artilheiro do Brasileirão 95. 
Pelo novo contrato com o 
Botafogo, o alacante receberá 
US$ 1,1 milhão iK)r ano. Isso 
deve atrasar a negociação i)ara 
a renovação do contrato da 
Pepsi com o piloto de F-l. 
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Escolinha do Marwel Esporte Clube, fundada em 6/6/80 

A Escolinha do Marwel 
realizou no final de semana, no 
seu Campo de Treinamento do 
50" Bis, o chamado Torneio da 
Vitória. O objetivo foi o de 
integrar seus alunos. 

Além de se tratar da mais 
antiga escolinha de futebol de 
Ini|)eratriz (foi fundada em (i de 
junho de 1980), é, também, a 

maior exportadora de craques 
imixratrizenses. 

E não é pra menos, pois, 
depois de ver os técnicos Diolei 
Cândido, Zé Pulgae Djalminha, 
do Rio Branco, de Americana- 
SP, fazer uma peneira com mais 
de 250 atletas de Imperatriz, 
para que o Marwel tivesse 
aprovado cinco, de um total de 

seis atletas. 
Os aprovados foram: Beto, 

Werles, Tachinha, De Assis e 
Ricardo. O sexto aprovado — 
Flávio — joga no América. 
Nenhum deles, conforme 
informação levantada, seguiu 
para a cidade de Americana, 
onde farão novos lestes. 

Mesmo assim, Moreira 

Silva, presidente do Marwel, 
afirma que "nós só temos que 
fazer a festa e agradecer a 
Deus por nos dar tamanha 
sorte". 

No Torneio da Vitória, que 
rolou no Campo de 
Treinamento do 50° Bis, as 
equipes eram divididas entre 
os próprios alunos-atletas da 
Escolinha do Marwel. 

No jogo em que o Marwel- 
A venceu ao Marwel-E pelo 
placar de 6 a 0, cinco gols 
foram apelidados com os 
nomes dos aprovados nos 
testes do Rio Branco, 
realizados no Estádio 
Municipal na semana passada. 

Os apelidos recebidos, como 
IkkIc ser comprovado na citação 
anterior, foram os seguintes: 
Beto, Werles, Tachinha, Ricardo 
v De Assis. E, no final, o 
Marwel-A (Infantil) sagrou-se 
campeão. 

"A aprovação na maioria, 
sem surpresa para nós, só 
confirma Uxlo o trabalho na ar te e 
na técnica durante maisde 15 anos 
na nossa escolinha". afirmou 

Jackson mostra amor pelo futebol 

por MOREIRA SILVA 

iPtampi 
'ísm&v as 

Jackson da Silveira mostrou 
seu amor pelo esporte, e em 
especial o de Imperatriz. Jackson 
trouxe os olheiros Dioley Cândido 
e Zé Pulga, do Rio Branco, de 
Americana de São Paulo, além do 
auxiliar Djalminha. 

Eles estavam em EstreitoMA, 
quando receberam convite de 
Jackson da Silveira, que cedeu o 
Estádio Municiial Frei Epiíânio 
d'Abadia (onde foi realizada a 
peneira), além do hotel — 
incluindo-se alimentação e 
dormida — |)ara os irofissionais 

de alto conceito em São Paulo. 
Assim eles podem ser 

considerados— Diorley Cândido 
e Zé Pulga —, principalmente 
dejxiis que descobriram o craque 
Arnaílson, na cidade de Estreito- 
MA, e que alua na Seleção 
Brasileira, categoria Juvenil. 

Na peneira realizada pelos 
profissionais em Imperatriz, 
como já foi amplamente 
divulgado, foram classificados 
seis atletas imixratrizenses. No 
total, 250 estiveram submetidos 
aos testes. 

Convocação de empregado 

A firma DESTILARIA CAIMAN S/A, convoca os Srs. 
Francisco Silva Costa CTPS n0 71626 SÉRIE - OOOOS/MA, 

José Cardoso da Silva CTPS n0 17783 SÉRIE - 00009/MA, 
Deusdete Lima dos Santos CTPS n0 93980 SÉRIE - 

00008/MA, Francisco de Sousa Coelho CTPS n017717 
SÉRIE - 00009/MA, Sebastião Pessoa dos Santos CTPS n0 

93576 SÉRIE - 00001/MA, João Martins E. Nascimento 
CTPS n0 12087 SÉRIE - 00009/MA, Josinaldo Silva Santos 
CTPS n012144 SÉRIE - 00009/MA, Antonio Silva CTPS 
n0 28212 SÉRIE - 00008/MA, José de Arimatéia da Silva 

CTPS n0 96607 SÉRIE - 00007/MA 

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
VINCULADA AO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA 

AEROPORTO DE IMPERATRIZ 

AVISO DE EDITAL 
CONCURSO PÚBLICO 

INFRAER0 

A TASA - Telecomunicaçõe^Aeronáuticas S/A, empresa 
vinculada ao Ministério da Aeronáutica, fará realizar Concurso 
Público para os cargos de OBSERVADOR 
METEOROLÓGICO (01 vaga) e CADASTRO RESERVA - 
CARGOS OPERACIONAIS (01 vaga) na localidade de 
Imperatriz-MA., e para o cargo de CADASTRO RESERVA - 
CARGOS OPERACIONAIS (01 vaga) na cidade de Carolina- 
MA. O Edital completo está publicado no D. O. U. de 16/01/ 
96. Maiores informações no horário de 08:30 às 11:30 e das 
14:30 às 17:00 horas. Inscrições de 22/01/96 a 26/01/96 no 
GTA-TA SA- Aeroporto de Imperatriz, s/n", Imperatriz-MA 
c Aeroporto de Carolina, >/n%t Carojina-MA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

IMPERATRIZ - MARANHÃO 

DECRETO N« 002, de 17 de janeiro de 15)90 

Decreta ponto facnllalivo no Município de. 
Imperatriz, e dá outras providencias. 

O INTERVENTOR ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, no 
uso das atribuições que lhe confere o Decreto n" 14.411, de 2(1 de janeiro de 195)0 
da Excelenlissima Senhora Governadora do Estado do Maranhão, e na formados 
dispostos nos incisos V e VII do artigo .11 da Lei Orgânica do Município de 
Imperatriz, e 

Considerando, que o movimento popular deflagrado em 18 de janeiro de 
15)5)1 resgatou a cidadania imperatrizense e salvou a cidade do caos administrativo, 
político, social e econômico; 

Considerando, que a participação popular do Movimento de 18 de Janeiro 
foi marcante e decisivo para o exercício democrático e a organização do povo, dai 
resultando num ato forte e decisivo da governadora KoseanaSarney ao intervir no 
Município, sem o que estaria irremediavelmente implantado o caos social e 
econômico em Imperatriz; 

Considerando, que o dia 18 de janeiro, por tais razões lornon-seuina efemeride 
de grande significação socio-política para o povo de Imperatriz; 

Considerando, que o movimento desencadeado no dia 18 de janeiro pela 
sociedade civil, bem como os benefícios sociais, políticos e administrativos dele 
advindos, são motivos de justa celebração. 

DECRETA: 

Artigo 1" - O dia 18 de janeiro de 1998 será ponto facultativo em todas as 
repartições públicas da administração municipal direta e indireta, data em que se 
comemora um ano do Movimento de 18 de Janeiro qtie culminou coma intervenção 
estadual do Município de Imperatriz. 

Artigo 2S- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

GABINETE DO INTERVENTOR ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE 
IMPERATRIZ, 17 DEJANKIRO DQ ANO DK 1»9b 17.1' DA INDEPENDÊNCIA E 
1(18' DA REPUBLICA -v 

IUDON MAH006S -ÓK SOUZZV 

mm.zim 
díreto, objurivo e corajoso. Assím é Orlando Meneses, 

QUE COMANcJa dE SEqUNdA A SEXTA^EÍRA, O pROqRAMA CidAdE 

AIerta, dAs 1 5h00 As 1 514 50, peIa TV Cidade. A vi i«Ia(1i 

NUA E CRUA, doA A QUEM doER. 
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Esquerda articula criação da Frente Étici 

Ferre em 

Brasa NNfs 

por MARINALDO GONÇALVES 

Frente 
Vem sendo muito 

comentada, nos últimos 
dias, a formação de uma 
coligação que seria 
chamada de Frente Ética, a 
exemplo do que ocorre em 
São Luís e em outros 
municípios do Estado, 
como Imperatriz. Integrada 
pelos partidos mais à 
esquerda, a Frente seria 
capitaneada pelo Partido 
dos Trabalhadores e teria 
como aliados alguns 
partidos pequenos, entre os 
quais o Partido 
Democrático Trabalhista 
(PD I) e o Partido Socialista 
Brasileiro (PSB). Em caso 
de formação da Frente 
Ética, a mesma apresentará 
candidato próprio à 
Prefeitura Municipal. 

Sem prejuízo 
Em que pese a Prefeitura 

de Açailândia haver entrado 
em recesso até o final deste 
mês, alguns serviços 
essenciais estão em 
perfeito andamento, como é 
o caso da Secretaria da 
Fazenda. A Sefaz 
açailandense mantém 
plantão permanente, 
durante o expediente 
normal, para atender a 
comunidade, inclusive no 
q*ue diz respeito ao 
pagamento dos tributos 
municipais a demais 
questões que necessitem a 
inler veniéncia da 
municipalidade. Os 
interessados, portanto, 
podem se dirigir ao prédio 
da Prefeitura e tratar de 
qualquer assunto 
fazendário, que será 
prontamente atendido. 

Via Cru eis 
Com pouco dinheiro 

circulante na comunidade, 
Açailândia continua a ser 
uma "Via Crucis" para os 
empresários do comércio, 
que continuam amargando 
vendas fraquíssimas, 
diante dos índices obtidos 
nos últimos anos. Passado 
o período de festas de final 
de ano - no qual as vendas 
não satisfizeram a ninguém, 
decepcionando a todos -, a 
situação agravou-se ainda 
mais, deixando a classe 
empresarial por demais 
aflita e com sombrias 
perspectivas. E o pior é que 
não há estimativa de 

melhoras nos próximos 
dias. 

Adiantados 
Já se encontram bastante 

adiantados, os trabalhos de 
implantação das roças 
comunitárias, conduzidas 
pela Prefeitura de 
Açailândia. As roças são 
plantadas e cultivadas pela 
municipalidade, que 
entrega a colheita para 
mães carentes do 
município. Este ano foram 
implantadas roças na Vila 
lldemar (duas), uma na Vila 
Bom Jardim, uma no bairro 
do Jacú, uma no distrito de 
Caju apara e outra no 
distrito de Itinga. Em 
conformidade com o bom 
período chuvoso que 
atravessamos, a colheita 
deverá ocorrer entre os 
meses de abril e maio 
vindouro. 

Avanços 
A pretendida Reforma da 

Previdência, intentada pelo 
Governo Federal, vai 
avançando lentamente ao 
encontro de diretrizes que 
a tornem menos 
prejudiciais aos 
trabalhadores. As idéias 
radicais do governo já 
começam a ser substituídas 
por medidas mais lógicas e 
justas, graças à pressão 
exercida pela sociedade 
organizada, especialmente 
as centrais sindicais, que 
estão lendo papel 
preponderante em todas as 
negociações, lista é uma 
prova evidente de que a 
sociedade, quando 
organizada e bem 
intencionada, pode oferecer 
valiosas contribuições à 
administração pública. 

Bola da vez 
De acordo com os mais 

renornados economistas 
nacionais, chegou a vez dos 
prestadores de serviços, de 
um modo geral - barbearias, 
oficinas mecânicas, 
cabeleleiros e engraxates -, 
começarem a baixar seus 
preços, a fim de que 
mantenham sadia 
concorrência e deixem de 
pesar nos índices de 
elevação de custo de vida. 
Segundo os mesmos 
técnicos, este segmento da 
economia é o que mais puxa 
os preços para o alto. 

Produtos Químicos Ltda 

Rua Benedito Leite, 1757 • 
Mercadinho CEP 65903- 

290 Imperatriz -MA 
Fone: (098) 721-3494 
Fax: (098) 721-3296 

Temos completa linha de: 

I redutos químicos para tratamento de água em geral, piscinas 
torre de refrigeração, caldeiras e etc. 

* Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos 
escadas, luminanas, peneiras, escovas e etc. 
un um va nu s<K'a justiça (líquida e escama), água sanitária " 

i L ' breu' de bateria, essências, barrilha. cloros adubos, etc. 
* Xampu para auto super ativo "MARASIL". desinfetantes, 

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

Promoções: 
Qflugraiiuklo (balde 10 kg) lí? OQUI- a vida ou cheque p/ 8 < lias 

* Algiçida manutenção (01 It) R$ 3.80- à vista 
Barnlha (kg) R$ 0,90 - à vista 

* Sulfato de Alumínio 0<g) R$ 0,90 - à vista 
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Deputado Deusdedith Sampaio (PMDB) perde a 

Os rumores circulam há 
vários dias na cidade, embora 
ninguém assuma a 
paternidade da iniciativa, 
como que a comprovar que, 
em assuntos políticos, 
Açailândia é o município dos 
subterfúgios e 
despislamentos, preferindo- 
se o trabalho dos bastidores 
e na surdina, como que a 
evitar surpresas 
desagradáveis. Mas, os 
círculos políticos dão como 
certa a constituição de uma 
nova coligação política, para 
disputar as próximas eleições 

municipais, que seria 
chefiada pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT). 

Segundo as informações, 
o PT estaria diposto a 
comandar a constituição de 
uma Frente Ética, da qual 
fariam parte outros partidos 
considerados mais à 
esquerda, tais como o 
Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) e o 
Partido Socialista Brasileiro 
(PSB), além do Partido 
Comunista do Brasil (PC do 
B). Embora se saiba que as 
negociações estão em 

ssor para oposição 

andamento, não é do 
conhecimento público em 
que fase de adiantamento os 
entendimentos se 
processam. 

Pela proposição inicial, a 
formação da Frente Ética se 
daria nos moldes do que vem 
ocorrendo em São Luís - para 
dar apoio à candidatura de 
Jackson Lago - e em 
Imperatriz. Para tanto, os 
membros da coligação 
apresentaria um candidato 
próprio, identificado com as 
bases populares e Apie 
pudesse ser apresentado 

como alternativa '• 
candidatura ao eleitorado 
havendo, inclusive, várn 
nomes em evidência, 
ressaltando-se, entre eles e 
do jornalista Domingos 
Cézar, editor e proprietário 
do jornal Açai Folha. 

O recente desligamento 
do jornalista das hostes 
políticas liderada pelo 
deputado estadual 
Deusdedith Sampau 
(PMDB), vem reforçar 
suposição de sua candidatura 
anima não só os petistas 
como também os demais 
integrantes da possível futura 
coligação, os quais já 
vislumbram, até a 
possibilidade de elegerem 
mais de um representante 
para a Câmara Municipal. 
Pelo andamento das 
negociações, o anúncio 
oficial da constituição da 
Frente Ética deverá demorar- 
se por mais algum tempo, 
tendo em vista que, talvez 
para não prejudicar os 
entendimentos iniciais, 
nenhum dos envolvidos nas 
conversações está disposto a 
prestar declarações públicas. 
Para os observadores 
políticos mais abalizados, no 
entanto, a questão da 
formalização da Frente Ética 
é meramente questão de 
poucos dias, face ao 
adiantado dos entendimentos 
que envolvem as parles 
interessadas na questão. 

Situação do comércio é desesperadora 

Os lojistas estão fazendo promoções de todos 

os tipos, visando chamar a atenção dos consumidores 

Depois da frustrante 
temporada de vendas de final 
de ano, quando os 
comerciantes tiveram que 
amargar uma temporada de 
baixas vendas, sem que 
fossem alcançados os 
patamares programados, os 
empresários do comércio 
varejsila local continuam 
bastante apreensivos diante 
do péssimo movimento 
comercial em suas lojas, aliás 
um falo muito comum nesta 
época do ano, mas que nunca 
havia alcançado a gravidade 
que ora se apresenta. Uma 
rápida visita aos diversos 
estabelecimentos comerciais 
da cidade, mostra a queda de 
vendas em todos os 
segmentos do comércio. 

Destes, o menos afetado é 
o de supermercados, muito 
embora empresários do 
setor, como Sivaldo Carlos 
Batista e Newton Oliveira, 
proprietários do 
Supermercado Santa Maria e 
O Povão, respectivamente, 
sejam unânimes em afirmar 
que a crise também lhes afeta 
diretamente, tendo em vista 
que ambos os 
estabelecimentos estão 
apresentando queda no 
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faturamento, que vem se 
mostrando aquém de que se 
poderia esperar. Entretanto, 
tais empresas têm sabido 
contornar a crise, em alguns 
casos promovendo, até, a 

redução de suas margens de 
lucro, o que vem demonstrar 
a competitividade do setor. 

O setor de 
eletrodomésticos e de 
vestuário também está a 

padecer de vendas mais 
compensadoras e nem 
mesmo as chamadas 
promoções de vendas têm 
conseguido sensibilizar 
cliente em potencial 
Segundo um dos empresários 
do setor, "o cliente existe, pois 
sempre há consumidor para 
eletrodomésticos. O que está 
faltando mesmo é dinheiro na 
mão da população. Ninguém 
tem dinheiro e. quem tem, 
não está interessado em 
comprar." 

Outro setor que se 
ressente de vendas mais 
expressivas, é o de material 
de construção. Segundo os 
empresários do setor, o 
período é o mais fraco do ano, 
tendo em vista a presença 
constante das chuvas. Além 
de ser uma etapa fraca em 
vendas, segundo os 
empresários do setor, a 
reduzida circulação de 
dinheiro na comunidade 
também serve para agravar o 
problema. Mas todos são de 
opinião que o setor saberá se 
comportar muito bem diante 
das dificuldades, enquanto 
aguardam por dias melhores, 
que ninguém sabe quando 
surgirá. 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. 

TRABALHAMOS COM COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luís Domingues, n0 1206 fone 721-1077 
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Cidade 

Alerta 

por ORLANDO MENEZES 

Articulações 
Esta é a fase em que os 

partidos da grande Cidade 
do Ferro, estão e neste 
período muitas coisas devem 
acontecer. Como eu não sou 
baú, ouvir em conversas de 
bastidores que: Leonardo 
Queiroz deve sair candidato 
a prefeito pelo PTB c sem o 
apoio do prefeito Ildemar 
Gonçalves, embora muita 
gente esteja acreditando que 
os dois estarão no mesmo 
palanque. 

dirigido pelo vereador 
Jeová, ainda não está 
definido para que lado vai. 
Fala-se a boca miúda que o 
vereador sempre foi 
simpatizante da candidatura 
de Leonardo e tem uma 
queda pela do Dr.Deusdete 
Sampaio. Imagine a dor de 
cabeça em que esta os 
integrantes do diretório do 
PDT. 

Articulações II 
Bem entre muitos boatos 

que rolam na cidade, um 
deles é que a família Gallete, 
vai entrar na briga das 
indicações e os dois 
membros da família que 
estão viabilizando seus 
nomes são: Rafael Carlos 
Gallete e Zé Carlos Gallete. 
Sendo que é filiado ao PFL o 
o segundo c do PMDB, as 
informações dão conta que 
um dos dois sai candidato a 
prefeito. 

Acidente 
Infelizmente aconteceu 

mais um acidente de 
grandes proporções em 
Açailándia, um ônibus da 
Princesa do Agreste caiu em 
um abismo na BR 222 no 
local conhecido como reta, 
varias pessoas ja morreram 
e outras ficaram feridas. O 
acidente foi sexta-feira por 
volta das 20:20 horas. 

0 fato lamentável foi que 
não tinha em Açailándia, 
uma ambulância para 
transportar os feridos. 

Articulações III 
A Frente Ética que está 

sendo criada aqui em 
Açailándia, pode não decolar 
é que o PT, PC do B e PDT, 
não estão falando a mesma 
linguagem, o PT e PC do B, 
já até conversaram em torno 
disso mas o PDT que é 

Parabéns 
Para a nossa seleção de 

Futebol, que está 
classificada para a fase 
seguinte do Campeonato 
Intermunicipal de Futebol 
Amador. 0 nosso 
selecionado fez bonito e saiu 
invecta desta fase, os jogos 
foram realizados em São 
Luís, capital maranhense. 

Aluno pode ficar sem sala de aula 

Os alunos do Seviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial - Senac, de 
Açailándia, estão ameaçados 
de ficarem sem local para 
estudar, tendo em vista que a 
incúria e a falta de 
responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de Açailándia, que 
não vem cumprindo com a 
obrigação de pagamento dos 
aluguéis das salas de aula 
utilizadas pelos alunos. A 
denúncia foi formulada ao 
Jornal Capital pelo 
proprietário do colégio em 
questão, Antonio Raimundo 
Silva Porto, que se mostra 
disposto a suspender o 

aluguel, lendo em vista a falta 
de pagamento. 

De acordo com as 
denúncias de Antonio 
Raimundo Silva Porto, a 
Prefeitura de Açailándia 
alugou quatro salas de aula da 
Escola do Dr. José Sarney, 
situada na rua 07 de Setembro, 
757» (Centro), de sua 
propriedade, a fim de que 
nelas funcionasse os diversos 
cursos administrados pelo 
Senac, nesta cidade. 
Entretanto, segundo a mesma 
denúncia, há mais do que seis 
meses que o denunciante não 
recebe um centavo sequer, por 
conta dos aluguéis, muito 

embora os custos com água e 
energia sejam bastantes 
elevados. 

Ainda de acordo com o 
proprietário do colégio, várias 
vezes que se dirige a 
Prefeitura, no intuito de 
receber o que lhe é devido, 
recebe apenas evasivas e não 
consegue solucionar as 
dependências, deixando-o 
profundamente irritado. Sem 
conseguir a solução para o 
injustificável atraso no 
pagamento dos aluguéis, 
Antonio Raimundo Silva Porto 
tomou decisão de não permitir 
que os cursos do Senac 
continuem funcionando na 

Escola Dr. José Sarney, o que, 
por certo, vai causar iiroblemas 
liara as centenas de jiessoas que 
servem-se do Senac. 

Bastante contrariado com a 
impontualidade do prefeito 
Ildemar Gonçalves, o 
proprietário da escola faz um 
apelo |)ara que seu débito seja 
regularizado o mais rapidamente 
possível, a fim de que seus 
problemas não se agravem com 
a irresponsabilidade da 
prefeitura, que não honra os 
C( m ij m unisse is assinados e ainda 
1 ire judicaceiilenas de estudantes 
que nada têm a ver com 
irresponsabilidade dos 
administradores niunici|)ais. 

Campanha "Salve Nossas Rodovias" 

A radialista Toninha Castro 
foi recebida pelo deputado 
federal Davi Alve-s Silva com 
muita ceirlesia e- a preço. 
Ape-sar ele" sua agenda estar 
ceimpletamente esgotada, com 
a sensibilidade sempre veiltaela 
aeis preiblemas que afligem a 
populaçãei e percebendo a 
impeirtância dei movimentei, 
abriu espaçei para conversa 
reservada, esperaneloa nei 
Heitel Fazenda Barra Grande, 
quando ofereceu seu teital 
apoio ao movimento que só faz 
tomar ae> seu esforço para 
recuperaçãei elas rodovias 
federais ela neissa região. Nei 
enceintro re ce-ben ela radialista 
um Kit preyneição da 
campanha e* parabenizem-a 
pela iniciativa, ressaltanelo que 
nestes lempeis de- crise está 
muitei difícil receber re-curseis 
de^stinadeis a região nordeste 
e que- teidos temos que "Faze r 

a nossa parte", quanto mais 
pessoas empenhadas nesta 
proposta, maieir a re^semância 
e- a pressão seibre ei Congresso 
Nacional e- os M inistérieis para 
a liberação elas referidas elos 
serviçeis, porém insuficientes 
para ei custo ela eibra. 

Na ocasião a radialista 
felicitou-o pelos seus esforços 
ceinstanles eni prol ela 
populaçãei mais carente e sua 
preocupação com a malha 
reidoviária maranhense e- 
agradeceu o apeiio incentivei 
que ei mesmo deu a elireteira ela 
TV Cidade, Railela Rameis, para 
enviei da matéria v 
documentários sobre o 
assuntei há serem divulgados 
em Rede Nacional de 
Televisàei através ele- 
programas especializados 
comei o "Clube Irmão 
Camioneirei Shedl" da Rede 
Bandeirantes. 
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Apresentando: 

Jussara Cerqueira 

Segunda sábado 
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por JUSSARA CERQUE1RA 

Telefonia celular 

0 pecuarista da região já não pode mais se queixar 

de notícias, por isolamento do grande centro, pois a 

Telma-Telecomunicações do Maranhão, acabou de 

implantar um sistema de telefonia rural. 

Na Bahia 

0 simpático casal Esmeraldo e Sônia (Renascénça) 

curtem umas boas férias na belíssima capital baiana, 

regado a muito axé. 

Not not 

O deputado João Paiva disse em entrevista à TV 

Capital que não quer ser interventor de Imperatriz. A 

verdade é que a sabedoria nessa hora é fundamental. 

Salva-se quem pode! 
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Um panorama geral da grande festa que marcou a entrada de 1996 com o Reveillon do Clube Tocantins 

Sábia 

A governadora do 

Estado mostrou sabedoria 

e lucidez em deixar Ildon 

Marques na interventoria. 

A verdade e que ele só sai 

se realmente quiser. Vem 

coisas boas por aí! 

Trabalhando 

Não resta dúvida que o 

secretário de Educação 

do Município, Agostinho 

Noleto, vem prestando 

relevantes serviços 

naquela pasta. 

Enquanto isso ... 

0 Governo do Estado 

está deixando a desejar, 

quando se trata de 

educação no poder 

público. A Umes 

denuciou ao Ministério 

Publico o nome de 

algumas escolas estaduais 

que estão arrecandando 

taxas de matrícula de pais 

de alunos. Olho aberto 

não faz mal a niguém, é só 

fiscalizar! 
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Baby 

Sempre bela e simpática, a morena Shirlene Oliveira aniversariou na terça-feira e foi 
homenageada por amigos na residência de Humberto Castro 

Felizes da vida. o casal 

Erasmo Dibel e Adriana 

Melasso "cantam" para os 

amigos a melodia do 

amor. Toda essa felicidade 

dá-se ao fato do exame 

"positivo", anuciando a 

chegada de mais um 

herdeiro. 

A estonteante Divanete foi eleita, pelo Clube Tocantins, 
como Rainha do Carnaval 

A cegonha também vai pousar em "breve" no lar 

do simpático casal. João Calado e Fernanda Calado, 

que não disfarçam a ta manha felicidade e já começam 

a preparar o enxoval. 

Curso 

,stará na city na próxima semana, José Malcaves, 

t nsultor de empresas nas Áreas Financeiras e 
Administrativa e de Treinamentos de Recursos 

Humanos, onde vem operando há mais de 15 anos, 

para ministrar um curso de uma semana na 

Associação Comercial de Imperatriz, no período de 

22 a 26 de janeiro. Participem! 

Programa Rádio Festa. Apresentação 

Manoel Geeílio, das 09 às 12:00 hs, pela 

Rádio Capital AM, 

950 khz: uma onda no ar 



Imperatriz, 19 de janeiro de 1996 

Valor da carteia 
5,00 

mn n 15 de ]aneiro as 20H00 e dia 22 de janeiro, concorra aos seguintes prêmios: Ia batida -1 Moto 00 cc Drean - 0 km, 2 baüda -1 Moto Titan 125 cc - 0 km; 3a batida -1 Automóvel 1000 - usado e 4a batida -1 Automóvel 

boi 1000 - 0 km. O sorteio será transmitido pela TV e Rádio Capital, pelo programa Imperatriz 24 Horas 

Postos de venda 

Supermercados 

Supermercado Sousa 

Supermercado Lívia 

Supermercado Laranjeira 

Supermercado São Vicente 

Supermercado Real II 

Supermercado Variedades 

Porão I, II e II 

V 
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mi ícaaoms 

DipÃo 

Pao dA Terra 

PAMÍfiCAdoRA DüIaR 

PANificAdoRA N. SRA. dE Fatíma 

PANiPiCAdoRA IqUATUEINSE 

DROGARIAS 

r- H 

TCI ^ 

Transportes 

CoIetívo 

Drogaria Fábio Júnior \ 

% 
% 

V 

Drogão Center 

Drogaria Realfarma 

Drogaria Econômica 

Farmácia Bom Jesus 

% 

« 
m 

/ 

Flora Medicinal 

WR MudANÇAS 

EIetrôníca TeÍa Quente 

Hoteí São Luís 

Voz do dESMANTEÍO 

/ Q> 

♦ 

íllli* 

^ Tailândia 

Jornal Capital 

O Boticário 

Rádio Clube FM 

TV Cidade 

IhOMEM dA RApAdüRA 

. ^ctíP v<í> % 

Motoca 

Mota Qa/itai £ Mota Peçai 

♦ 

i 

Lanchonetes 

Knllegíus Lanches e Alvorada Lanches 

♦ ** 

Meròearias 

Mercearia Reis, Casa Redrioues e Casa Rosa 
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Passagens, 

traslados e passeios 

inclusos. 
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TODA EMOÇÃO DO MUNDO. 
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Nestas férias 

Revendedor Autorizado: 

compre 

QUANDO VOCÊ 

COMPARA 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADAE 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24. 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO Dl 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

m 
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uma Honda 

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

IMPERATRIZ - MARANHÃO 

Dia 03 de 

fevereiro, sábado 

no ginásio do 

Juçara Clube 

iNqRESSo: 

R$ 5,00 
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Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 
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Difusora apresenta 

Automóveis e Peças Capri Ltda, 

REVENDEDOR AUTORIZADO 
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Polícia Imperatriz, 19 de janeiro de 1996 

Vigaristas presos pela Polícia Militar 

A dupla vinha atuando há mais de um ano na cidade e muitas pessoas foram vitimadas 

por NILSON SANTOS 

Um ano sem Ezir 
Ontem completou um ano 

que o empresário Ezir Leite 
Júnior foi assassinado, depois de 
ter passado cinco dias em 
cativeiro, vigiado dia e noite 
pelos seus seqüestradores. Esse 
foi o primeiro grande seqüestro 
ocorrido em Imperatriz e que, 
para infelicidade dos i «rentes do 
seqüestrado, foi seguido de 
morte. 

0 caso abalou a sociedade 
im|KTatrizense e num trabalho 
árduo da Polícia Civil em 
conjunto com a Polícia Federal, 
dois, dos três idealizadores do 
seqüestro foram presos. Mas 
tanto Benito quanto Cristiano 
conseguiram fugir da CCPJ, 
onde encontravam-se 
recolhidos. 

Segundo rumores correntes 
na cidade, um grupo de |)essoas 
pretendia fazer grande 
manifestação ontem, |)edindo 
mais rapidez no julgamento dos 
processos, para que outros 
criminosos de alta 
periculosidade não possam 
fugir sem serem julgados i)ela 
Justiça. 

Espancamento 
Vítima de espancamento, 

esteve na Delegacia Especial da 
Mulher, Marilene da 
Conceição, residente na rua 19, 
casa 30, Vila Macedo. Segundo 
a queixosa, ela foi agredida 
fisicamente pelo seu 
companheiro José Gomes 
Lopes. 

Disse a reclamante, que os 
maus tratos e esjKincamentos já 
ocorrera há algum tempo, 
desde que seu companheiro 
arrumou outra mulher, que 
mora no bairro São José. A 
delegada Radige já está 
tomando as providências |)ara 
uma conversa "reservada" com 
o acusado. 

Ameaça de morte 
Eliene Maria dos Santos 

Silva, residente na rua F, quadra 
15, casa 37, no conjunto Nova 
Vitória, esteve na Delegacia da 
Mulher para ixxlir providências 
contra o elemento conhecido 
apenas por Severino, 
funcionário do Ferro Velho 
Pantera. 

Segundo a reclamante, o 
problema surgiu depois que o 
acusado se apresentou como 
"dono" da casa onde ela mora e 
que pertence à Caixa 
Econômica Federal. Severino, 
segundo a denunciante, quer 
que ela pague R$ 1.500 pela 
chave da casa, como ela não 
aceitou a proposta dele, foi 

agredida moralmente e 
ameaçada de morte. Pela 
seriedade do caso, a delegada 
Radige vai dar um "tratamento 
es|xxial" ao problema. 

Espancamento II 
Outra vítima que também 

foi ameaçada de morte, foi 
Vanda Pereira Castro, 
residente à rua Y s/ne, na vila 
João Castelo. Ela disse ao 
comissário da Delegacia 
Especial da Mulher que está 
separada do marido e que 
domingo (14), teve sua casa 
invadida pelo elemento 
conhecido ajjenas porAntonio. 

Segundo ela, |)or volta das 
22 horas, foi surpreendida |)ela 
visita inesperada do acusado, 
que chegou na sua casa e 
|K'diu jjara dormir. Vanda está 
separada do marido, mas não 
está à procura de homem. 
Diante desse argumento, ela 
recusou-se a receber Antonio. 

De maneira importuna, 
Antonio, ao sentir-se rejeitado, 
foi tomado de uma fúria 
incontida e começou a 
arregaçar na casa de Vanda. 

A primeira coisa que ele fez 
foi quebrar as i)ortas e janelas 
da casa e como Vanda não 
cedeu aos seus caprichos, ele 
armou-se de uma faca e tentou 
matá-la, não conseguindo seu 
objetivo porque ela fugiu pelo 
quintal e pediu ajuda aos 
vizinhos. 

A delegada Radige 
Rodrigues está com sua 
equipe diligenciando para 
localizar o acusado, com quem 
pretende manter "uma 
conversa altamente 
reservada", quando espera 
receber uma explicação 
convincente para a atitude 
tresloucada dele. 

Em recuperação 
O diretor regional de 

Segurança, Luciano Abreu, 
continua em recuperação. 
DejMHs de ter sido acometido 
de Dengue, Luciano foi vítima 
de uma virose. A recuperação 
está sendo gradual e o 
delegado Arlindo Assunção 
está respondendo 
interinamente jxda Diretoria 
Regional. 

Parabéns ao delegado 
Arlindo Assunção pelo trabalho 
que está desenvolvendo à 
frente da Regional e nossos 
votos de breve recuperação ao 
bel. Luciano Abreu, que vem 
recebendo a credibilidade da 
população pela coerência que 
tem pautado sua administração 
na segurança local. 

Uma dupla da vigaristas 
foram presos na manhã do dia 
17, terça-feira na av. Bernardo 
Sayão, por uma patrulha da 
Polícia Militar, depois que foi 
reconhecida por uma das 
vítimas. Os vigaristas foram 
presos no interior de um 
coletivo, quando estavam 
fugindo. 

Oriundos de Belém, os 
vigaristas Wilson Mendes 
Rocha (58), residente na rua 
Celso Malcher, 42, bairro do 
Marco e Raimundo Sousa (45). 
residente na rua Stélio Maroja 
s/np, bairro da Marambaia, 
"descobriram Imperatriz como 
área de garimpo do crime por 
eles praticado" e começaram a 
aplicar o "conto do vigário". 

0 delegado Arlindo 
Assunção espera que com a 
divulgação da prisão dos 
marginais, todas as vítimas |K)r 
eles enganadas possam 
comparecer na Delegacia de 
Roubos e Furtos, onde eles 
foram entregues |)ela patrulha 
da PM e prestar de|K)imento no 
inquérito que foi instaudado na 
manhã de anteontem, logo a|)ós 
a prisão. 

A prisão de Wilson e 
Raimundo foi possível graças a 
Valdemar Veras de Paiva 
Júnior, que há cerca de sete 
meses foi enganado |>ela dupla, 
quando saía da agência do 
Bamerindus, na av. Getúlio 
Vargas, quando foi roubado em 
R$ (í^l. 

Anteontem de manhã 
Valdemar Júnior passava em 
frente ao Bamerindus. na av. 
Bernardo Sayão, quando 
encontrou com os dois 
vigaristas. Imediatamente 
Júnior procurou seu pai e falou 
sobre a descoberta. Seu pai 
então solicitou a ajuda da 
patrulha da Polícia Militar que 
se encontrava nas Quatro 
Bocas. 

Quando a patrulha chegou 
na agência bancária, Júnior, 
que havia ficado vigiando a 
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Wilson Mendes Rocha e Raimundo Sousa continuam enganando os incautos. 

dupla, informou que eles 
haviam apanhado um coletivo. 
Os policiais, na comi>anhia da 
vítima, seguiram o ônibus e 
conseguiram efetuar a prisão 
dos vigaristas. 

Eles confessaram o crime, 
mas disseram que "são 
comerciantes" o que chegou a 
provocar riso nos policiais. A 
dupla foi autuada no Art 171 
(estelionato) e encaminhada à 
Central de Custódia de Presos 
de Justiça (CCPJ). 

O delegado Arlindo 
Assunção mandou agentes da 
DRF localizar a senhora 
Lindalva Marinho Sousa, 
residente na rua Coriolano 
Milhomem,994, bairro Bacuri, 
que por volta de 13 horas do 
dia 16 (terça-feira), foi vítima de 
uma dupla de vigaristas e pelas 
características dos elementos, 
descrita pela vítima, 
assemelham-se ao aspecto 
físico de Wilson e Raimundo. 

Segundo Lindalva Sousa, ela 
havia saído de casa para 

descontar um cheque de R$ 
5.500 que havia recebido da 
venda de uma casa de 
propriedade da sua filha. Ao 
sair da agência da Caixa 
Econômica, na praça Brasil, 
encontrou com um amigo que 
estava de carro e pediu uma 
carona, com medo de ser 
assaltada. 

Chegando na sua 
residência, quando se 
preparava para entrar em casa, 
foi abordada por um elemento 
mal trajado, aparentando uns 
sessenta anos, que lhe pediu 
para levá-lo em um endereço 
próximo da sua casa. porque 
ele não sabia andai- na cidade e 
eslava de posse de um bilhete 
premiado no valor de R$ 380 
mil. 

Como ele havia oferecido R$ 
20 mil i>ara Lindalva, se ela o 
ajudasse a encontrar o 
endereço, ela prontificou-se a 
ajudá-lo. No momento em que 
conversava com o ancião, 
chegou um rapaz mais jovem e 

disse que também ajudaria a 
encontrar o endereço, porque 
estava interessado em ganhar 
algum dinheiro. 

Sem nada desconfiar 
Lindalva acompanhou a dupla. 
O endereço mencionado não 
foi encontrado, mas a dupla 
retirou do interior da bolsa de 
Lindalva, o dinheiro que ela 
havia recebido no banco e 
deixou um saco todo amarrado, 
com alguns jiedaços de paiK-l. 

Segundo a vitima dos 
vigários, ela ficou hipinotizada 
e não reagiu quando os 
"saláfros" levaram seu 
dinheiro. Quando ela 
conseguiu abrir a bolsa e 
descobriu que fora roubada, a 
dupla já tinha desaparecido. 

O delegado da Roubos e 
Furtos mandou procurar 
Lindalva Marinho para que 
pudesse lavrar um flagrante e 
garantir, com maior 
fundamento, o pedido de 
prisão preventiva dos 
malfeitores. 

Colisão termina em processo 

Edvanilde Silva Nunes, 
residente na rua Coronel Manoel 
Bandeira, 1325, foi obrigada a 
procurar a Delegacia Especial da 
Mulher para registrar queixa 
contra Ronaldo lAreira Santana. 
Segundo a denunciante, dia oito 
passado ela estava com seu carro 
estacionado em frente a uma loja 
naav. Dorgival Pinheiro de Sousa 
Enquanto ela desceu do veículo, 
no interior do carro permaneceu 
sua filha e uma irmã. 

Em dado momento sua filha a 
procurou {«rã dizer que o carro 
liavia sido batido pela Camionete 
D-2(), placa IC 111163. Edvanilde 
então foi até o veículo e ao tentar 
conversar com o condutor da 
Camionete, foi agredida com 
I «lavras e depois recebeu um 
ixmta-pé, não apanhando mais 
devido a interferência de 

terceiros. 
De|K)is de ser es|)ancada, a 

mãe do espancador, que estava 
junto com ele no carro, mandou 
que ele fugisse, porque a vítima 
poderia procurar a polícia. 
Ronaldo entrou no carro e 
desa})areceu. 

Segundo disse a irmã de 
Edvanilde, o Ronaldo tentou 
estacionar a Camionete que 
estava carregada de madeira e ao 
dar marcha-a-ré, bateu na 
dianteira do carro de Edvanilde, 
provocando danos materiais. 

Diversas pessoas que 
assistiram o fato, gritaram [«ra 
que ele parasse. Ao perceber que 
havia batido no carro que estava 
estacionado, Ronaldo arredou 
seu carro e a seguir deu outra 
marcha-a-ré, com velocidade, 
batendo novamente no carro. 

Quando foi abordado pela 
proprietária do veículo, num ato 
de pura ignorância, (iartiu i)ara a 
agressão verbal e física, deixando 
a vítima com hematomas, 
conforme consta no laudo de 
exame de Corpo de Delito. 

Segundo o depoimento das 
duas irmãs, depois de ter sido 
"aconselhado" pela sua mãe a 
fugir, Ronaldo seguiu rumo ao 
centro da cidade. Edvanilde 
preocupada com a revolta 
apresentada por Ronaldo, 
preferiu não registrar a 
ocorrêrfcia, com medo de 
represálias. 

Sem outra alternativa, 
Edvanilde apanhou seu veículo e 
seguiu |)ara sua casa. Todavia, 
consta no seu deixnmento, que 
ao passar na rua Simplício 
Moreira, às proximidades da 

sede do INSS, ela viu o a D-20 e 
também foi avistada por Ronaldo. 

Com medo do encontro, ela 
acelerou o seu carro. Nesse 
momento ela foi jxTseguida jxir 
Ronaldo que, ao se aproximar, fez 
menção de sacar uma arma da 
cintura. Nesse momento 
Edvanilde ficou revoltada e 
seguiu para a Delegacia Esix-cial 
da Mulher, onde fez o registro da 
ocorrência. 

A delegada da mulher. Radige 
Rodrigues instaurou inquérito 
|)ara apurar os fatos e mandou 
duas intimaçõesliara Ronaldo. Na 
lirimeiraele não foi localizado. Na 
segunda, com seu depoimento 
marcado jiara a tarde de terça- 
feira (16), o advogado do acusado 
solicitou o adiamento, devido ele 
(advogado) estar com várias 
audiências jiara aquele dia. 

Local: 

Avenida 

Beira-Rio 

Carnaval do Tchan 

Transmissão 

ao vivo 

24 Hs 

18,19 e 20 de fevereiro 

Promoção: Sistema TucamFs de Comunicação - TV Capital - Rádio Capital - Jornal Capital 
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