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O Tempo 

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

Jornal Capital 

Acontece 

hoje m 

Show com Zeca Tocantins e 
convidados, às 21:00 hs no Teatro 
Ferreira Guillar. Os ingressos custam 
R$ 2,00. Página 4A 
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Marwel lembra Anderson 

A eseolinha do Marwel 
homenageiou no último 
domingo. o garoto 
Anderson. que ta/ia {Uirte do 
ciuhc <• que foi atropelado e 
morto na semana passadà. 

0 clube ofereceu um 
diplorba aa família de 
Anderson. 

A homenagem serviu 
também para protestar 
contra a violência no 

trânsito, - • 
Cresce em huperatriz o 

sentimento de revolta jmTos 
crimes insolúveis ' que 
acontecem no trânsito, (Veja 
matéria ao lado. 

Página 4C 

Dat recebe acusados 

Compareceu à Delegada 
de Acidentes de Trâusito, 
DAT, de Imperai rk, um dos 
acusados de estar praticando 
racha, feto que culminou no 
último sábado, com a morte 

de uni sargento do 50" Batalhão 
de infantaria de Selva. 

0 bárbaro assassinato 
revoltou a cidade. 

O sargento conduzia sua 
moto tranqüilamente quando 

fot colhido por um dos carros 
na BR 010 e levo morle 
instaíáuea. 

A população pede nv 
rigor na apuração dos críi M 
cometidos no trânsito. 

Página SA 

Ação Social homenageia TC Portugal 

Presidente regional do PMDB descarta coligação com o PSDB de Sebastião Madeira 
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O núnieio i 

(10 mil €j? 

1 K o número de pessoas 
í esperadas para participar 
í do carnaval do IVhaií na 
i; avenida Beira-Rio 

O fato 

O Carnaval 
do Te li a n 
eonlará com 
apoio logístico 

ri'.vrirn i-,,^ das Polícias 
Militar e Civil e 

|i do é õrpo de Bombeiros 
i| que estará "esfriando o 
; jni/o" do folião 

Porto dobra capacidade 

A Secretaria de Ação Social 
da prefeitura Municipal 
ofereceu um jantar no Juçara 
Clube em homenagem ao ex- 
comandante do 50" Bis, 
Tenente-Coronel José Roberto 
Portugal. 

O evento aconteceu ontem 
a noite e de acordo com o 
interventor Ildon Marques, "a 
cidade precisava agradecer a 
quem apoiou o projeto da 
Guarda-Mirim". 

0 gerente do Armazém 
Paraiba em Imperatriz, 
Francisco Almeida, disse que 
a passagem do TC Portugal 
ficará marcada na vida da 
cidade. 

0 TC Portugal afirmou que 
leva saudades de Imperatriz e 
disse acreditar na necessidade 
continua da aproximação do 
50" Bis com a comunidade. Ele 
prestará serviços ao Exército 
cm Belo Horizonte. 

Página 2B 

Movimentação do Porto de Santos 
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Cargas no ano 2000 

Cargas este ano 
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Em milhões de toneladas 

O Porto de SantoS-SP 
deverá duplicar a sua 
capacidade de transporte de 
cargas. (Veja gráfico ao lado). 

O setor aulomoblístieo 
deve tomar a dianteira no 
processo de modernização do 
Porto. General Motors e 
Volkswagen já ammeiaram 
investimentos 

Kspera-se para a virada do 
século, um transporte total de 
setenta milhões de toneladas. 

Página 3C 

A pessoa 

O Major 
Li nh ar es. 
comandante 
do Terceiro Batalhão da 
Polícia Militar cm 
Imperatriz, garante que a 
Avenida Beira-Rio estará 
segura durante o Carnaval 
do Tchan. 

A banda Bum-Buni de 
Bebê e a equipe Phoenix 
promoverão a animação do 
palco da festa. 

O Carnaval do Tchan 
começa na sexta-feira, 17 
de fevereiro e se estende 
até a chamada terça-feira 
gorda. 

O evento conta com o 
patrocínio da Cerpa e da 
Caiman S/A 

Sunset-Aracati 

é inaugurada 

Alem 

do 

Horizonte 

m 

por GEAN RIBEIRO 

Gean Ribeiro assina 
coluna no Jornal Capital, na 
página 2A. 

Com um estilo leve quanto 
a forma, o articulista mostra 
eom densidade os temas do 
cotidiano de Imperatriz. 

Além do Horizonte 

também lança propostas 
culturais e no campo das 
idéias. 

Confira. 
Lembre-se que no Seu 

Líder Diário, você encontra 
colunistas nas páginas de 
notícias. 

ü 
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hnper triz ganhou uma nova 
agencia de propaganda. 

Ontem a noite foi 
inaugurada a Susset-Aracali 
situada na rua Alagoas e que 
vai atender Imperatriz e 
Região Tocantina. 

Presente ao encontro, o 
empresário Fernando Antunes 
disse que a nova Agência seria 
uma opção a mais para o 
impcratrizcnsc. 

O ex-prefeilo de Imperatriz, 
t arlos Gomes de Amorim 

Polícia 

Doméstica acusa 

Hospital Regional 

Rádio Capital AM 

Uma nova 

R onda no ar 

lima doméstica acusa o 
Hospital Regional de 
Imperatriz, de propriedade do 
Governo do listado, de não 
eletuar o cadastramento dos 
recém-nascidos. 

Ainda de acordo com essa 
domestica, esse falo estaria 
prejudicando iiui meras 
famílias que sofrem quando 
precisam registrar suas 
crianças. 

/DV 

Hotel recupera bagagem 

Página 8A 

afirmou que a era da 
modernidade chegava de vez 
ao município. 

O Jornal Capital publica 
peça publicitária da Sunset- 
Aracati. 

Páginas 3A,5Af7A 

Regional 

Gontrução 

civil ^ 

em crise 

O setor da construção de 
Imperatriz apresenta profunda 
crise. 

L a o número de 
egados is) stdor. 

y\ maioria das obras na 
cidade estão jiaralisadas. 

Página 6A 

Jornal Capital 

Coluna Sociedade e 

Expressão com 

Soraya Luiza 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

J Cadei fno 

Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

US$ Com. Compra 

R$ 0.9783 (0.0%) 

US$ Com. Venda 

R$0,9784 (0.0%) 

ü$$ Black Comprai 

R$ 0,983 (0.0%) 

US$ Black Venda i 

R$0.987 <0,0%) 

US$ Flut Compra ; 

R$ 0,9829 (-0,04%) 

USS Flui, Venda : 

R$0.9831 (-0.04%) 

Ouro (grama) 

RS 12,80 ísexln-feira) I 

1.8293% (15.01.96) 

CD B/R D B 

34,97% (29.01.96) 
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Parabéns Conor, pela 
maneira que diriges o 
"veículo" comunicação. 0 
teu empenho em informar 
aos telespectadores tem 
sido um verdadeiro incentivo 
amplo à cultura. 

Imperatriz conhece a 
mão de cada um dos que 
com zelo contribui com a sua 
construção. 

Os programas que 
apresentas têm 
engrandecido muito os 
imperatrizenses. Esses 
programas tem, 
politicamente, mostrado "a 
cara"de Imperatriz antes, 
agora e no futuro. 

0 comunicador através 
da palavra, engrandece ou 
diminui o meio social que 
convive. Tens só 
engrandecido. Não mereces 
elogios, isso é pouco para se 
fazer mensão do nível de 
compreensão e empenho 
que tens se portado dentro 
do campo da Comunicação. 

Obrigado também pelo 
programa do dia 27/01/96 
das 20:00 hs, quem o 
assistiu ganhou muito. 

Helena Assunção 
Imperatriz 

Em Imperatriz a 
desorganização da energia 
elétrica é grande. Aqui no 
bairro Super Quadra 602 a 
falta de energia é constante, 
não pode dar uma chuva, ou 
até mesmo um vento além 
do normal que íalta energia. 
Isso porque o bairro fica ao 
lado da Cemar, já pensou 
outros bairros mais 
distantes? E isso é um dos 
problemas que devem ser 
resolvidos. Nós cidadãos 
imperatrizenses, temos que 
exigir obras e mais obras, 
pois pagamos impostos e 
estes impostos devem ser 
retribuídos em obras para a 
cidade de Imperatriz. A 
constante falta de energia já 
queimou vários aparelhos 
elétrodomésticos. 

Mas quem sofre mais, 
sempre é os mais pobres, 
porque nem sempre tem 
dinheiro para pagar a conta 
de energia em dia e a Cemar 
agora está cortando a 
energia de quem não jiagou. 
E preciso que todos 
troquem de lugar um com os 
outros, pois dinheiro não cai 
do céu. 

Jonas Alves Pinto 
Super Quadra 602 

Rádio 

Cabítal 

Um crime, uma vida 

Imperatriz ainda está 
chocada com o bárbaro 
crime ocorrido na 

rodovia BR-010, no cruzamento 
próximo ao Sistema Tucanus de 
Comunicação. Estamos 
denominando de "crime" o 
atropelamento de Antônio 
Augusto da Silva Teixeira, 
sargento do 50° Batalhão de 
Infantaria e Selva, porque a 
forma como foi abalrroado 
deixou evidente que os 
causadores da morte do jovem 
cidadão agiram com 
irresponsabilidade ao 
desenvolverem alta velocidade, 
numa pista da BR cjue pertence 
ao perímetro urbano. 

Mas, a maior indignação de 
todos diz respeito a maneira 
como um dos responsáveis 
reagiu à chegada da imprens# 
no local do impacto brutal. O 
indivíduo que não se identificou, 

disse que não permitia que se 
fizessem imagens dele. Nós 
temos consciência que é um 
direito que a constituição 
brasileira lhe assiste, 
entretanto, como ele foi tão 
corajoso para realizar uma 
corrida em alta velocidade numa 
área em que a velocidade 
máxima permitida é de apenas 
40 quilômetros por hora, porque 
ele não se revestiu deste 
mesmo entusiasmo para 
mostrar-se ao público e 
responder pela infração 
cometida? 

Diante de um quadro deste, 
como fica a população 
imixratrizense, sabedora que o 
perigo está oculto, mas pode 
surgir a qualquer momento 
quando alguém cruzar uma 
avenida ou um pista. Com isso a 
vida da comunidade local fica a 
mercê das "bestas" barulhentas 

e desenfreadas conduzidas por 
pessoas desprovidas de 
escrúpulos, arruinadas por 
pensamentos hipócritas, e, 
sobretudo, sem o menor 
sentido de progresso ou 
melhor, de bem viver. 

Como não temos a 
autoridade para resolver estas 
questões, toda a equipe de 
jornalismo do SistemaTucanus 
cumpre aqui seu dever: levar ao 
conhecimento do público a falta 
de responsabilidade de 
determinados condutores de 
veículos, que ao brincarem no 
volante são capazes de ceifar 
vidas de inocentes. Fica em 
suma, o nosso repúdio a tais 
ações. Ficamos também 
convictos de que as autoridades 
competentes resolverão este 
caso da melhor forma possível, 
porque aí se foi mais um cidadão 
filho do nossa querida terra. 

Lembra-se de Gardel? 

por MARIO OSAVA 

A jornalista tinha ido visitar 
o monumento a Carlos Gardel. 
Claro, era argentina. Medellín 
tem, além da estátua em 
homenagem ao cantor, uma rua 
que é fechada nos fins de 
semana para se dançar o tango. 
E que Gardel morreu lá, num 
acidente de avião. A Morte 
consolidou os laços entre a 
cidade , Gardel e o tango. 

Logo depois de saltar do táxi, 
a jornalista foi abordada por um 
assaltante, que queria sua bolsa 
e a máquina fotográfica. Antes 
que pudesse ter plena 
consciência do que acontecia, o 
taxista saiu do carro armado de 
uma navalha e gritando. O 
ladrão apavorado, bateu em 
retirada.. 

Na volta ao hotel, o motorista 
foi falando sobre a violência na 
cidade e contou que tinha sido 
de uma milícia popular 

organizada pelo Exército de 
Ubertação Nacional (ELN), um 
dos maiores e mais antigos 
grupos guerrilheiros da 
Colômbia. Daí o seu "fraquejo" 
e tranqüilidade em enfrentar 
bandidos. 

As milícias são uma vertente 
da chamada "limpeza social", 
uma tradição colombiana que 
leva comunidades ou grupos de 
pessoas a se organizarem para 
o extermínio de delinqüentes e 
outras pessoas consideradas 
anti-sociais... apenas uma das 
numerosas indústrias da morte 
no país. A Colômbia registra 
anualmente cerca de 30 mil 
homicídios, um índice 
elevadíssimo para um país de 35 
milhões de habitantes. 

A morte faz parte da relação 
dos colombianos com muitas 
coisas, além de Gardel. Cora a 
política, por . exemplo. A 
Federação Colombiana de 
Municípios listou 23 prefeitos 

assassinados de junho de 1993 
a outubro passado, quando as 
eleições programadas não 
puderam se realizar em várias 
cidades, por falta de gente com 
suficientes ímpetos suicidas 
para se candidatar. 

Sindicalistas, líderes 
comunitários e mesmo 
professores são também 
sistematicamente mortos, 
seqüestrados ou ameaçados de 
morte. Contam-se aos milhares 
os que tiveram que refugiar-se 
em outras regiões para escajar 
a ameaças que, como se sabe, 
na Colômbia em geral se 
cumprem. Há sempre muitos 
seqüestradores no país. 
Contabilizavam-se mais de 300 
no começo de março, muitos 
dos quais mantidos durante 
longos meses no cativeiro. 
Nesse tipo de violência se 
destaca a guerrilha, mas 
também o praticam as máfias de 
traficantes e os paramilitares. 
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por GEAN RIBEIRO 

Está delindo 

Agora, está claro como o 
surgimento do sol em um dia 
de verão, lldon Marques é 
realmente o candidato oficial 
do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro 
(PMDB). Se tudo depender 
dos secretários de governo 
João Alberto e de educação 
Gastão Vieira, lldon deverá 
governar Imperatriz durante 
um mandato integral. O 
interventor é o candidato do 
partido. 

Chegou a hora 

Os companheiros de 
profissão que aguardam as 
campanhas eleitorais com a 
finalidade de prestarem 
assessoria aos candidatos já 
começaram suas 
movimentações. Quem está 
desatento é melhor acordar 
e cair no campo. Os homens 
já estão contratando. 

Material escolar 

As livrarias e papelarias 
da nossa cidade estão 
faturando alto. E chegada a 
hora de pais de alunos 
entregarem às escolas os 
materiais exigidos na 
infalível lista. Pena que só 
vale para o primeiro 
sementre. Segurem-se por 
aí, no segundo tem mais. 

Material escolar II 

Sorte grande tiraram os 
pais de alunos que estudam 
na rede municipal de ensino 
de Imperatriz. Ao contrário das 
escolas particulares que 
cobram mensalidades 
exorbitantes, eles não têm esta 
despesa. 0 material utilizado 
durante o ano letivo é 
fornecido pela prefeitura, sem 
falar da bendita merenda 
escolar. 

Dando exemplo 

A divekar vai realizar no 
início de março sua primeira 
Apresentação de Exemplos 
do Plano de Qualidade Total 
(PQT). Pelo que tomamos 

conhecimento os 
mecanismos que estão 
superando as expectativas 
são: O Sistema de Medição 
Diária (SMD), coordenado 
por Mila Carneiro e o Centro 
de Processamento de Dados 
(CPD), organizado por 
Johnny Carneiro. 

Chuvas escassas 

Munícipes localizados nos 
bairros periféricos da grande 
Imperatriz estão 
agradecendo não somente a 
São Pedro, mas a todos os 
santos com a estiagem 
ocorrida nos últimos dias. 
Esta pausa serviu para 
normalizar o deslocamento 
de populares pelo sistema de 
transporte coletivo na área 
urbana. 

Boa memória 

Quem tem execelente 
capacidade de retenção das 
palavras proferidas em 
I «Ianque é o deputado tucano 
Sebastião Madeira. Ele disse 
que trabalharia junto ao 
Governo Federal com o 
intuito de angariar recursos 
para as regiões as quais 
representa, isso ele tem 
cumprido, demonstrando 
que recorda do que promete. 

Vem aí... 

E, está chegando a hora 
do eleitor dar sua resposta 
aos que não estão cumprindo 
o que prometeram. Com a 
aproximação da campanha 
eleitoral, os políticos que 
sumiram certamente 
voltarão para fazer contatos 
com o que eles chamam de 
suas bases eleitorais, muitos 
deles devem ler cuidade, 
porque uma hora o oceano 
fica enrraivecido e o que era 
maré mansa torna-se um 
caos. Em Imperatriz já temos 
conhecimento de dezenas 
de políticos descartados pelo 
povo. O que queremos dizer 
é que todo mundo gosta de 
ser respeitado e 
infelizmente isso está 
faltando na política 
marannhense. 
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Plantão 24 Horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS 

-hoje, dia 

31/01/96 

Mm São Marcos 

iantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

31/01/96 
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PPS sofre crise de identidade 

& 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, governadora 
Passados 396 dias nos 

quais Vossa Excelência 
demonstrou que não está com 
o pensamento voltado ao 
desenvolvimento do Sul do 
Estado. A senhora tem 
mostrado-se insensível para 
com as sérias dificuldades 
enfrentadas pela nossa gente. 
I). Roseana, tenha certeza, o 
troco virá e não tarda. 

De gosto o contra 
Só depende de Ildon |)ara 

que concorra à Prefeitura de 
Imperatriz pelo PMDB. Após 
a confirmação do Diretório 
Estadual do partido, ontem foi 
a vez da manifestação do 
Diretório Municipal de 
Imperatriz. Agora, só não vai 
se não quiser, goste quem 
gostar, esteja contra quem 
estiver. 

Construção civil 
Cresce o número de 

desempregados na Região 
Tocantina. Os profissionais 
ligados à área da contruçào 
civil aguardam um 
posicionamento do Governo 
do Estado, no sentido de que 
este venha a construir obras 
objetivando aproveitar a mão- 
de-obra que está ociosa. 

Cadeiras trocadas 
Fernando Henrique e o 

governador Eduardo Azeredo 
conspiraram para filiar Itamar 
Franco ao PSDB. 
Prometeram indicá-lo para a 
.disputa do governo de Minas 
Gerais pelo partido dos 
tucanos. Ilá um problema: 
Itamar não quer ser 
governador. Sonha em voltar 
à presidência da República. 

Descendo a ladeira 
As exportações físicas 

brasileiras caíram, no ano 
passado, 3%, segundo os 
termômetros da Cepal. No 
continente só três outros 
países tiveram tal dissabor: 
Bolívia, Paraguai e Uruguai. E 
o que os exportadores 
maldosamente chamam de : 
"Comunidade Econômica do 
Brapopau". 

Fantasma volta 
A dívida dos Estados tem 

tudo jjara virar miragem. Dos 
36 bilhões de reais de títulos 
das dívidas estaduais 
espalhados no mercado, 26 
milhões estão com o BC. 
Como tudo está em casa, um 
encontro de contas começa a 
ser providenciado |)ara dar fim 
ao chororô dos governadores. 

por FREDERICO LUIZ 

0 Partido Popular 
Socialista sofre de uma 
profunda crise de 
identidade. Renunciou ao 
antigo nome, de Partido 
Comunista Brasileiro, e a 
sua sigla, PCB. 

Em Imperatriz a situação 
não é diferente. 0 partido 
ainda não sabe quem vai 
apoiar nas eleições de 03 de 
outubro deste ano. 

O presidente da sigla no 
município, o escritor Válter 
Rocha, declara que o PPS 
pode não participar da 
Frente Ética. Porém, a 
agremiação ainda não 

definiu apoio ao candidato do 
PSDB, Sebastião Madeira, 
ou se formará parte da 
coligação que sustentará 
Ildon Marques, candidato do 
PMDB. 

Presidido nacionalmente 
pelo senador pernambucano, 
Roberto Freire, o PPS 
encolheu na disputa eleitoral 
do ano passado. Elegeu 
apenas dois deputados 
federais, Augusto Carvalho, 
de Brasília, e Sérgio Arouca, 
do Rio de Janeiro 

O próprio Roberto Freire 
foi eleito graças à benção do 
então candidato e atual 
governador de Pernambuco, 
Miguel de Arraes Alencar. 

Partido de esquerda com 

maior militância na década 
de 60, o atual PPS, e ex-PCB, 
tem perdido filiados para o 
PT e PCdoB. 

Sua participação nos 
sindicatos brasileiros e de 
Imperatriz é praticamente 
nula. Restando apenas 
alguns redutos no meio 
estudantil em Pernambuco e 
na Paraíba. 

O PPS, quando surgiu, 
liderado por Roberto Freire, 
tinha como proposta ser o 
maior partido de esquerda 
do País. Alguns de seus 
atuais dirigentes, defendiam 
inclusive, que o nome da 
sigla fosse PDE, Partido 
Democrático de Esquerda, 
numa clara alusão aos ex- 

comunistas italianos. 
No entanto, o PPS não 

desiste de ser alternativa de 
poder. Nesta edição, o 
Jornal Capital publica teses 
do senador Roberto Freire 
na página 2C, dedicada à 
tendência, cultura e debate. 

O PPS, ex-PCB perdeu 
terreno no campo da 
esquerda quando passou a 
defender de forma ar dor o 
o ex-líder soviético, Mil. 1 
Gorbachev que implantou a 
Perestroika, plano 
econômico neo-liberal. 

Gorbachev também foi o 
responsável pela Glanost, 
que significou a abertura 
das decisões de governo ao 
público. 

O 

por FREDERICO LUIZ 

O prefeito de Imperatriz; 
pode ser o atual interventor I 
estadual, Ildon Marques. 

•Porém, essa idéia é 
inconcebível para alguns; 
grupos políticos de; 
Imperatriz. 

Raciocinam esses 
grupos, que Ildon Marques 
ameaça seus'feudos e pode 
promover a desordem na 
consciência popular. 

Ou seja, obrigará alguns 
grupos a promoverem 
profimda reciclagem. 

Alias, o termo reciclagem 
não é novo. Ao contrário é 
bastante usado, do ponto de ; 

vista teórico e prático pelos; 
setores conservadores 

Foi assim, que o próprio 
Paulo Salim Maluf. atual: 
prefeito de São Paulo, mostrou ; 
ao Brasil que estava mudado, i 
Incorporou novas idéias ei 
apreendeu com os 
progressistas, acerca da 
necessidade de vislumbrari 
novos ieni|x>s 

Regionalmente esse 
fenômeno ficou mais 
caracterizado na Paraíba e no 
Rio Grande elo Norte, quando 
dois velhos políticos, egressos 
ela Arenae do PDS decidiram 
filiar-se no PDT de Leonel 
Brizola. 

As rospcctivas filiações de 

Wilson Braga v lavoisier Mata 
naqueles Estados foram fatos 
ela chamada reciclagem. 

Quem sabe não é chegada 

a hora dessa famosa 
reciclagem por aqui? 

Seria o fator Ildon 
Marques! 

Ildon Marques, interventor estadual do município 

Senhoras 

• e 

Senhores ••• 



Imperatriz, 31 de janeiro de 1996 

"Mestiço" 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Campanha 

Em meio a aproximação 
do período eleitoral, os 
nossos atuais legisladores, 
apesar do recesso 
parlamentar, já se encontam 
em plena campanha 
eleitoral, tentando de todas 
as formas reconquistar seus 
eleitores. 

Porém, há quem diga 
que esses, jamais serão 
eleitos, tendo em vista as 
ações ou as não ações, no 
período de antes e logo 
depois sa Revolução de 
Janeiro. No entanto, o 
povão, já não é mais tão 
bobo quanto muita ge nte 
pensa. 

Caça ao voto 

Já começou a maratona 
dos prefeituráveis em caça 
ao voto, e quem sai na frente 
de mala e cuia, é o ex- 
governador José de 
Ribamar Fiquene. 

O ex-mandatário, que 
muito tem contribuído para 
o progresso de nossa 
cidade, negou por A mais B, 
que não pretende firmar 
aliança política com o 
parlamentar idealizador da 
sacolinha, Davi Alves Silva. 

Sabemos entretanto, que 
nessa política, ainda tem 
muita gordura a ser 
queimada e, certamente 
muitas águas ainda vão 
rolar por baixo da ponte. 

Denúncias 

Com a aproximação do 
início das aulas, chega 
também muitas suspeitas de 
fraudes em relação ao 
fornecimento de materiais 
escolares pelas grandes 
livrarias. 

Há quem diga que as 
grandes escolas estão 
agindo em conjunto com os 
diretores de escolas, quando 
cobram taxas dos alunos e, 
somente depois entregam os 
materiais escolares. 

Segurança 

O trânsito de Imperatriz, 
continua matando tanto, 
quanto bala de revólver. Já 
está na hora de alguém 
tomar alguma providência 
no sentido de oferecer um 
pouco mais de segurança 
tanto aos pedestres, como ao 
povo de um modo em geral. 

E, em razão disso, muitos 
homens querem destruir 
calmamente todas as 

oportunidades edificantes 
do nosso dia a dia. 

Trânsito 

Já que estamos falando 
de trânsito, os famosos 
rachas continuam 
acontecendo livremente em 
vários setores da cidade, 
sem que nenhuma 
autoridade tome 
conhecimento do fato. E, 
com isso muitas vidas já 
foram ceifadas pela 
irresponsabilidade de 
muitos condutores, que na 
maioria das vezes são 
menores de idade. 

Já está mais do que na 
"hora, de alguém ser 
realmente responsabilizado, 
por crimes desta natureza, 
que infelizmente continuam 
acontecendo em nossa 
cidade. 

Comércio 

Os comerciantes do setor 
de materiais elétricos e 
hidráulicos, apesar de um 
longo período da ausência 
do consumidor, continuam 
registrando boas vendas. 

Contudo, há quem diga 
realmente que as vendas 
aumentaram 
substancialmente, porém o 
problema agora, é sem 
dúvida nenhuma, a escassez 
de mercadorias. 

Cargas 

Conforme informações 
recentemente chegadas em 
nossa redação, dão conta de 
que nos últimos meses, o 
roubo de cargas vem 
aumentando 
consideravelmente, 
principalmente pela mal 
conservação da malha 
viária, que a cada dia 
oferece um perigo em cada 
curva. 

De acordo com nossa 
fonte, o que mais tem 
contribuído para facilitar a 
ação contínua dos 
marginais, é sem dúvida o 
trânsito que fica cada vez 
mais lento, devido a difícil 
trafegabilidade nas estradas 
brasileiras. 

Onde andas? 

Onde andará o virtual 
candidato a vice-prefeito de 
um dos maiores partidos a 
nível local, regional e 
nacional, o PFL do ex- 
governador José de 
Ribamar Fiquene? 

0 escritor, cantor e 
compositor Zeca Tocantins 
apresenta hoje, no Teatro 
Ferreira Gullar, o show 
"Mestiço". Com início previsto 
para às 21h()(), o evento de 
cultura musical terá as 
participações de Lena Garcia e 
Jaqueline. Um amplo rei)ertório 
será apresentado durante o 
show. 

A música "Mestiço", que dá 
o título à apresentação de logo 
mais à noite, é também o nome 
da música que foi classificada 
com a segunda colocação no II 
Faimp — Festival Aberto 
Imperatrizense de Música 
Popular, promovido pelo Sistema 
Tucanu's de Comunicação. 

0 cantor Zeca Tocantins 
espera pelo comi)arecimento de 
um bom público, hoje, no 
Ferreira Gullar, que fica 
localizado na rua Simplício 
Moreira (Centro). Entre as 
músicas que farão parte do 
repertório, muitas delas foram 
consagradas em festivais e 
outras apresentações. 

i 3 O 

"Mestiço", título da música que ficou em segundo lugar no JI Faimp/95 

Repertório será aplaudido 

IK)r JALDENE NUNES 

Zeca Tocantins é mais do 
que um artista regional. Aliás, 
nesse caso, regional é um termo 
que nem deveria existir. Mas ele 
próprio, como na música 
DEPOIS DO TIROTEIO, 
apresenta-se como integrante 
do bloco popular. "Não me 
ponha nesse Ibope", implora o 
cantor. 

No show de logo mais à 
noite, Zcdn Tocantins ajwesenta 
o melhor da MPB. São músicas 
de sua autoria, e bastante 
elogiadas pela crítica nacional. 
Não há dúvida de que o Teatro 
Ferreira Gullar ficará lotado, 
hoje, em mais uma 
apresentação musical do artista 
consagrado. 

0 repertório também é 
consagrado, e tal como o 
próprio Zeca, também será 
aplaudido: 0 Que Quero, Cio do 
Homem, Passarás, Paiol, Pra 
Ele, Pena, Atitudes, Gotas de 
Sol, Teu Riso, Louco, Todos os 
Caminhos, Carolina, Bom Pra 
Mim, ForróTraquino, Forró na 

Poeira, Festa do Forró e 
Mestiço. E, Depois doTiroteio? 
Ela também vai estar, não há 
dúvida. Afinal o repertório inclui 
suas melhores músicas. 

Não bastasse o quão é 
esperado ouvir-se tal repertório, 
belíssima também é a atitude' 
desse artista que é a cara do 
imperatrizense, e que sempre 
lutou de maneira ativa de todas 
as manifestações culturais da 
cidade. Ele é a própria 
manifestação da conquista e da 
evolução Htero-musical. E 
daqueles que fazem nossa 
cultura por vocação, já que nem 
sempre é possível alcançar o 
retorno financeiro. 

Nem mesmo a falta de apoio 
governamental, ou da 
comunidade, fez com que Zeca 
desistisse. Permanece firme, 
pois é mesmo um batalhador 
pelo reconhecimento da cultura 
regional. No ano que se passou, 
teve, juntamente com o povo de 
ImiKTatriz, mais duas vitórias: 
lançou o livro DEZ CONTOS 
DE PULINÁRIO e gravou sua 
particii»açâo no ComiJact Disc 

Zeca Tocantins, interpretando Mestiço no II Faimp 

CANTA IMPERATRIZ. Quem ao show "Mestiço". Mesmo que 
gosta de boa música, e de 
apreciar nossa reconhecida 
cultura, não pode deixar de ir 

seja DEPOIS DO TIROTEIO, 
eu vou estar lá, porque também 
sou do bloco popular. 

Hospital Reaional 

Crianças não são cadastradas 

Máes estão impedidas de registrar seus filhos por falta de cadastro 

Hospitais em todo o País 
recebem o título de "Amigo da 
Criança". Só neste mês de 
janeiro receberam o título as 
seguintes casas de saúde: 
Hospital Evangélico de 
Londrina, no Paraná; a 
Associação Beneficiente 
Médica de Pajuçara e o Hospital 
Luíza de Marilac, ambos no 
Ceará. 

0 título, que é dado pelo 
Unicef e Ministério da Saúde 
aos hospitais que incentivam o 
aleitamento materno, já foi dado 
a 40 hospitais brasileiros. Eles 
são "Amigos da Criança". Ao 

contrário destes, o Hospital 
Regional Materno Infantil de 
Imperatriz só recebe críticas. 

A cdfea de saúde fica 
localizada na Praça Tiradentes 
(Centro) e é mantida pelo 
Governo do Maranhão. Aqui, 
tem a direção do médico 
Arnaldo Alencar, que, inclusive, 
já teve seu nome questionado 
pelo Comitê Contra a Violência 
e Negligência Médica. 

Agora, a denúncia não 
envolve diretamente a direção 
do Hospital Regional, e muito 
menos o ato criminoso da 
negligência médica. O alvo da 

crítica está mais para ser o 
Governo do Estado, que, 
através da Secretaria de Saúde, 
não tem enviado o material de 
cadastro das crianças. 

Para documentar esse fato, 
foi ouvida a doméstica Edna 
Maria, 24 anos, residente no 
Conjunto Planalto. Há dois 
meses, ela deu a luz a uma 
criança, chamada de Alisson, 
mas que ainda não foi registrada 
devido a falta do cadastro, como 
se costuma fazer nos hospitais 
particulares. 

Edna Maria responsabiliza o 
Estado ix)r aquilo que considera 

de "descaso". A chefe da 
secretaria, apenas identificada 
por dona Francisca, anunciou 
que o material deveria ter sido 
expedido por São Luís. Sem 
justificativas convicentes do 
Hospital, isso ainda não foi feito. 

O pior, segundo apurou a 
reportagem, é que esse é um fato 
comum. Enquanto outros 
hospitais incentivam o 
aleitamento materno, o Regional 
cm Imperatriz colabora até 
mesmo pelo atraso do registro. 
I lá muitas reclamações, embora 
poucas cheguem ao 
conhecimento público. 
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por MARCELO CARDOSO 

Cartas 
Amaral Reis Iodos os dias 

tem uma preocupação cm 
selecionar as cartas de seu 
programa diário no Rádio 
Imperatriz. Considerado o 
melhor de 9S, premiado pela 
AIRT, Amaral tem 
procurado investir mais 
ainda na qualidade do 
programa, e em atenção aos 
ouvintes. As cartas não são 
poucas e as atençõos se 
permitem ser dobradas. 
Sucesso! 

Sertanejão 
A Rádio Terra FM na sua 

programação de segunda à 
sábado, apresenta um 
musical com destaques para 
os melhores caipiras, a 
verdadeira essência da 
m sica sertaneja. 0 
comando do programa 

Canto da Terra é do Maurício. 
0 hprário tem um bom 
publico. __   

Nota Dez 
Rara o diretor comercial da 

Mirante, Chafi Rraid. que tem 
demonstrado talento e 
competência nas suas 
at ividades profissionais. 
Apesar do mercado não se 
permitir as boas vendas. Chafi 
tem sabido promover ações 
que atraem os anunciantes, 
que por sua vez promovem 
campanhas com muita 
criatividade. Boa sorte e 
sucesso! 

Promoção 
I'. nesta semana que a 

Difusora apresenta no juçara 
C lube um show com muito 
romantismo. O coordenador 
da l().r) l'M. Raulo Negrão, 
está otimista quanto a um 

bom resultado financeiro, 
principalmente porque o 
cachê do cantor contratado 
não é superior a dez mil reais. 
Os ingressos estão à venda na 
portaria da Difusora. 

Fiscalização 
0 presidente da 

Associação Brasileira das 
Empresas de Rádio e 
Televisão, Albert Joaquim 
Mendonça, num encontro 
mantido com o ministro 

Sérgio Mola, exigiu que haja 
maior rigor quanto à 
fiscalização do dentei contra 
as emissoras piratas de rádio 
e televisão. Ele mostrou-se 
contrário à portaria 
inter ministerial que foi 
benéfica à instalação de 
repetidoras de televisão na 
Amazônia Legal, quanto à 
forma que elas estão 
funcionando. Sérgio Mota não 
falou nada. 

Reflexão 

Ajude a todos, como desejaria 

ser ajudado. 
Se tem empregados, saiba compreender 

suas dificuldades, tanto quanto você 

deseja que eles compreendam as suas. 

Coloque-se no lugar deles e trate-os 
como você gostaria de ser tratado, se 

ocupasse a posição deles. 
Seu empregado é um irmão seu, que 

está iniciando a sua carreira, 

ajude-o o mais que puder e não se 

arrenpenderá. 

Reclamações 
Sindicalizados do Sindjori 

estão reclamando a data base. 
0 dissídio da categoria 
deveria ter acontecido em 
setembro do ano passado, 
mas até o momento parece 
que nada foi resolvido. 0 
Josué Moura perdeu o pique 
de líder sindical e os 
associados começam a se 
1 )reocui)ar com o comodismo. E 
duro ser presidente de 
entidade classista, 
principalmente quando os que 
mais reclamam são os que 
menos participam. 

Equipe 
Renilson sousa, Ary 

Aragão e William Marinho, 
afirmativamente os 
arrendatários do horário da 
programação esportiva da 
Rádio e TV Nativa, têm uma 
equipe formada (jara faturar de 
acordo com calendário esportivo 
da Federação Maranhense e a 
Liga Imperatrizense de 
Des|X)rtos. Segundo Renilson, 
no final do ano passado eles 
ganharam um bom dinheiro. 
Sucesso raj)aziada! 

Concessões 
No Ministério da 

Comunicações, os pedidos de 
concessão já chegam a mais de 
6.250 emissoras AM/FM, 
segundo levantamento feito em 
outubro passado. O governo 
trabalha com a expectativa de 
fechar o ano de 96 com mais 
de quinze mil pedidos.O 
anúncio começa a preocupar 
os empresários radialistas. 
Também pudera! 

Tchan Tchan 
Aav. Beira Rio vai receber 

um grande p blico nos quatro 
dias de carnaval. A construção 
da avenida, em que pesa às 
críticas, permite ao 
imperatrizense um espaço 
para a realização de bons 
eventos.O Carnaval doTchan, 
a swer promovido pelo 
Sistema Tucanus, promete 
muito. 

Beira-Rio 
Na primeira quinzena de 

favereiro, a BeiraRio 
receberá, sem d vida, gente 
de toda região tocantina. Um 
pré-car naval que vai ser de 
arrepiar e que durante três 
dias o povão não vai 
desgrudar. 0 Imperafolia está 
chamando a atenção dos 
foliões. 

TV Capital 

Canal s 

Rede Record 

05:00- O Despertar da Fé 
06:00- Repórter 190 
07:00- Bom Dia Cidade 
07:20 - O Despertar da Fé 

local 
08:00 - Note e Anote 
12:00-0 Rádio na TV 
13:00- Falando de Deus 
13:03 - Cidade Agora 
14:30 - Tarde Criança - 

com Mariane 
17:00 - Cidade Alerta 
18:00- Imperatriz Notícias 
18; 15 - Jornal da Record 
19:00- Imperatriz 24 

Horas 
20:00 - Especial Sertanejo 
22:00- 253 Hora 
00:00- Palavra de Vida 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV CRC 

Canal 4 

BAN D 

Não forneceu programação 

TU Capital, 

Jornal 

Capital e 

Rádio 

Capital, 

sempre 

com você 

Fique 

por 

dentro 

do que 

acontece 

na 

cidade e 

na 

região. 

Leia e 

assine o 

Jornal 

Capital, 

"O Seu 

Líder 

Diário". 

TV Nativa 

Canal X3 

MANCHETE 

07:15- Home Shopping 
07:30 - Telemanhã 
08:00 - Fatrine 
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 

Esportiva 
12:25 - Boletim Olímpico 
12:30 - Edição da Tarde 
13:00 - TV Alternativa 
14:30 - Os Médicoa 
15:40- Home Shopping 
16:00 - Winspector 
16:30' Grupo Imagem 
17:30 - Sessão Animada 
18:15- Bola Nativa 
18:40 - Imperatriz em 

Manchete 
19:00 - RX 
19:30 - Solbrain 
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 
22:45- Márcia Peltier 

Pesquisa 
23:40 - Boletim Olímpico 
23:45 - Momento 

Econômico 
00:00 - Home Shoppin" 
00:15 - Segunde. Luiçao 
00:45 - Clip Gospel 

TV Mirante 

Canal IO 

06:15 

06:30 

06:45 

07:00 
07:30 

08:00 
12:30 
12:45 

13:15 
13:40 
14:10 

15:30- 

17:20- 
17:55- 
18:45- 

19:00 
20:00 
20:35 
21:40 

22:40- 

00:40- 
01:10- 

Globo 

- Telecurso 2000 - 
Curso > 

Pr ofis sionalizante 
- Telecurso 2000 - 

29 Grau 
- Telecurso 2000 - 

l9 Grau 
- Bom Dia Brasil 
- Bom Dia 

Imperatriz 
- TV Colosso 
- Globo Esporte 
- Jornal do 
Maranhão Ia 

Edição 
- Jornal Hoje 
- Vídeo Show 
- Vale a Pena Ver de 
Novo - Renascer 
Sessão da Tarde - 
Agente Duplo 
Malhação 
História de Amor 
Jornal do 
Maranhão - 2a 

Edição 
Cara & Coroa 
Jornal Nancional 
Explode Coração 
Um Homen Sem 
Passado - O 
Paraíso a Seus 
Pés 
Festival de Verão 
- Jennifer 8 - A 
Próxima Vítima 
Jornal da Globo 
Classe A - Os 
Pássaros 

PlV Capital 

Somando com 

voce 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

05:58 - Palavra Viva- 
local 

06:00 - Alvorada 
Sertaneja - local 

07:00 - Bandeira 2 - local 
07:30 - Thompson Sem 

Censura - local 
08:00 - Bom Dia & Cia 

(com Eliana) 
09:(X) - Programa Sérgio 

Mallandro 
10:30 - Moreira Serra 

Especial - local 
11:00 - Carrossel 
11:40- Repórter 

Difusora - local 
12:35 - Cinema em Casa 

- "A Máquina do 
Crescimento" 

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

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

Sangue 
21:30- Mini-Série- 

11 Minhas Vidas" 
23:00 - Jô Soares Onze e 

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

Pascowitch 
00:50- Perfil 
01:50-Telesisan 

Rádio 

Capital 

TV CNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

Não forneceu a programação 

Coimtínue 

IVIANdANdo 

SUAS 

cartínIias 

PARA A 

REdAÇÃO 

do 

JornaL 

CapítaI. 

DÊ SUA 

OpiNIAO. 

Mão 

Fique ds 

Fora. 
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Ultimas/Cidade Imperatriz, 31 de janeiro de 1996 

Município homenageia TC Portugal 

Secretaria de Ação Social promove jantar comemorativo no Juçara Clube 

Interventor agradece ao ex-comandante o apoio ao projeto da Guarda-Mirim de Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Ontem a noite no Clube 
Juçara aconteceu o jantar de 
despedida promovido pela 
secretaria de Ação Social do 
Município em homenagem ao 
ex-comandante do 50Q Bis, 
Tenente-Coronel José Roberto 
Lamas Portugal. 

0 interventor Ildon 
Marques agradeceu em nome 
da administração muncipal ao 
apoio que o ex-comandante 
prestou à cidade ao apoiar o 
projeto de criação e 
manutanção da Guarda-Mirim 
que recupera meninos de rua. 
"O TC Portugal recebe a 
gratidão da cidade, pois seu 
apoio foi decisivo para o 
sucesso da guarda-mirim", 

disse o interventor, 
acrescentando que o 
Armazém Paraíba e outras 
empresas contribuem para 
sucesso do projeto. 

A professora Sofia, 
secretária de Ação Social do 
município, lembrou que o 50° 
Bis na gestão do TC Portugal 
ofereceu à Guarda-Mirim, 
aulas de educação física, 
acompanhamento médico e 
alimentação,- * 

O presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, subseção 
de Imperatriz, advogado José 
Clébis disse que "a cidade vai 
sentir saudades do comandante 
Portugal". 

O presidente do Lions 
Clube de Imperatriz, médico 
André Paulino, confirmou que 

está na cidade desde a 
fundação do Batalhão e que 
"jamais presenciou um 
comando tão próximo da 
população". 

O novo comandante do 50" 
Bis, Tenente-Coronel 
Diógenes Dantas afirmou que 
prosseguirá com as ações 
iniciadas pelo TC Portugal. 

Emocionado em seu 
discurso, o TC Portugal disse 
que guarda consigo as 
manifestações de carinho 
recebidas, e que sempre levaria 
o nome da cidade em sua 
memória. 

O Jornal Capital publica a 
íntegra do discursso de 
transmissão do comando, 
realizado no último dia 29 no 
50° Bis. O título é do editor. 
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Interventor estadual agradeceu apoio do TC José Roberto Portugal à Guarda-mirim 

s 

pút TC Portugal 

Termináílaa missão nesta i 
tlnkkde de Sçfva, a quál çoín 

íiedíeacatnornasKici darante 
doí^auo- ivutdade 

díspenri-' i vão. 
Considero-me realizado com 
|| In ■ liiiiiii 
seutimíe nc íeíiz■ ■ porque 
acredito jnc „ missão foi 

ilIliBa 
Neste Batalhão, procurei 

eoloe&r tm préticá. t«do 
aq? n a 

. ■sRui ei. ■ 
superiores. As duras lições 
de rea ■ h iqui vividas, 
propoi, um 
rmdho. m»"'' rito e 

■ ^ RR -icmny--.; 
aiircnder imis, revigorando 

■'-..J - f ú q u I <- ívcTam 
Iaiha^ di minha parbq mas 
jamai- - -sumir 
meus err- Rar atras, 
emhu- - rum oséem 

iheéér a outra solução 
éótno nteíhor, e me correr, 

O s-omatório das 
contribuições de cada 

companheiro de trabalho fez 
eom que o ooa&o 50^ Bis 

m-ecer o re:q>eílo 
tia poí>ükçâo imiieratrtzense e 
lograsse éxifo em Iodas as 
missões recebidas. Yocè, 
oScml suhtencate, sargento^ 
cabo ou soldado, t>eÍo esforço 
díspeadido* ao silêncio de 
trabalho gratiflcante, deve 
receber o louvor e» per tudo 
isso, e meu muito obrigado. 

Ao oesso e Grande 
Arquiteto do Universo, 
agradeço tudo o que me 
concedeu nestes dois anos dc 
comando. 
s Aos nossos amigos de 

.Imperatriz, em spa maioria 
presentes» es meus 
agradecimentos pelo apelo, 
pela amizade e carinho 
demonstrados, desejando que 
a distância física que boje va| 
nos separar, não consiga 
apagar os brilhes do 
companheirismo e de 
respeito mutue que noa 
uniram, 

A nossa cidade de 
ímpe < u>« u muito 
obrigado pela fraterna 
convivência e CoatpreenSãe. 

À família militar, agradeço 
ledas as nmotfcsíaçees de 

amizade demonstradas em | 
todos os eventos, pt ocurando i 
minimizar as saudades e a 
distância dos entes queridos, : 

Ao General GèeS e o 
General Ucbôa, os meus 
agrada vi mc ntos í 'cia i ^csí ígío / 

^ - pela confiança deposítaáa em 
minha i)esst>a, bidicande-me 
j>ara o comando de Stf Bis - A 
seutinela de portal da 
Amazônia, dando-me uma 
gt ande sat ísfação ) k 'ssoal 

Náo poderia deixar de 
registrar a minha gratidão ao 
General Muzzi por ter* 
durante o seu comando na 
Brigada» ter prestigiado e 
iucenlivado a nossa Unidade 
em todas as oportunidades 

Ao - General Aguiar, 
Gomandante da W Brigatla 
de Infantaria de Selva, o meu 
re conheci mc uto c 
agradecimentos jxda maneira 
cordial e amiga com que 
sempre tratou seus 
subordinados, bom como pela 
orientação segura e firme que 
caracterizou o seu Comando, 
mostrando qualidades que nos 
inspiravam respeito, íeakladc 
e obediência, 

A minlm esposa juçara, o 
alicerce de todas as heras, c 

aos nossos filhes, meu 
orgulhe» os agradecimentos 
por tudo o que fizeram para 
que a missão de comandar se 
tornasse mais fàcii 

Ao Tenente-Coronel 
Diógenes, que Deus lhe dê 
forças e tranqiiU idade }?ara 
agir seinpre com eficiência em 
seu trabalho e acerto em suas 
decisões, com e apoie de sua 
esposa Fátima e seus filhos 
l conardo r Gabriela. 

. Aos meus pais, a quem 
deve sábias líçees- de vida e 
que sempre transmitiram 
exemples de sacrifício, de 
determinação e de crença nos 
valores maiores do espirito, o 
meu muito obrigado, 

Â você, meu pai, que foi 
i)ãra mais perto de Deus no 
ultime dia S, rainha justa 
homenagem: agradecido per 
tudo que sou. 

Finalmente, deixo a todos 
que nos quiseram hem, a 
minha amizade e respeito. 
Àqueles que* por motives 
alheios à nossa vontade, não 
nos compreenderam* O meu 
perdão. Aqueles que magoei, 
minhas desculpas. 

Ate Breve e que Deus 
abençoe a todos 

«1^ 

Ex-comandante do 50- Bist Tenente Coronel Portugal 

w. í m wmç 
^ . ir* 

i. I ;~m yt%* 
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Guarda de Impertriz recebeu 50Q Batalhão de Infantaria de Selva Guarda-Mirim rua meninos recupera rim apoio Imperatriz 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Maranhão 

Construtora Wanderson 

Vende-se 02 casas, com ponto comerciai 

e residencial, na melhor área comercial 

de Açailândia. 

Rua Duque de Caxias, n0 886 e 888. 

Interessados tratar pelos fones: 

.738-1186 - 738-1114 e 738-l733v 

Falar com Sócrates. 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Chega ele 
chega ela 

No carnaval quem chega 
é dona Simone da Silva 
Fonseca. Animada com 
Imperatriz, ela deixa ixiratrás 
a praia da Boa Viagem, Alceu 
Valença e companhia 
limitada. Imperatriz somos 
nós. 

Do lado 
do vento 

A candidatura de Ildon 
Marques está do lado do 
vento. O apoio integral de 
João .Alberto demonstra isso. 
O presidente regional do 
PMDB pode ter muitos 
defeitos. Porém, é avesso a 
uma aventura política. Ou 
seja, "Ildão" embarcará 
mesmo como candidato nas 
eleições-de 03 de outubro. 

Jucelino 
Pereira 

Um forte abraço ao 
advogado Jucelino Pereira. 
Meio sumido das páginas dos 
jornais de Imperatriz. Um 
tempo que todo escriba, 
misteriosamente, dá para si 
mesmo. Tenho dito, 
jornalista é sempre meio 
artista meio normal. 
Igualzinho às outras pessoas. 

André 
Pau li no 

0 PMDB de Imperatriz 
terá que fazer malabarismo 
para agradar a executiva 
municipal e seguir as ordens 
de João Alberto. Com a 
palavra, o grande articulador 
da sigla, o médico André 
Paulino. 

Vou de 
táxi 

Maqueno 
e Antônio 

0 Imperatriz Notícias, às 18 
hs está supimpa. A edição final 
é por conta de Marzinho 
Oliveira. Quem arrebenta nas 
imagens e no apoio é o 
cinegrafista Maqueno e o 
auxiliar Antônio. E só conferir 
no canal 5, na TV Capital, logo 
após o Cidade Alerta. 

Cinema 
Municipal 

Ondas Curtas 

Compre o Bingão. Compre o Bingao. As cartelas chegam hoje. 

Quando 03 de outubro chegar ... 

Tchan, tchan, tchan, tchan ... Olha o carnaval de rua aí gente! 

Por dentro da imprensa. Todos os dias na capa do Segundo Caderno. Confira. 

Hoje estréia, Zé da Praça. A charge eletrônica. Aí embaixo. Veja. 

E quando será que o 
Governo Federa] vai liberar o 
gás natural jiara os taxistas. Na 
Argentina a medida já é 
adotada a bastante tempo. 
Diminuindo a tarifa, com 
custos menores, mais pessoas 
se habilitam a ir de táxi. 

Edison 
Lobão 

A César o que é de César. 
A Lobão o que é de D)bão. 0 
senador de Imperatriz 
compareceu à solenidade de 
transferência de comando do 
5()u Bis. Visitou seus eleitores. 
Feito o registro. 

Sem 
censura 

É claro que o governo não 
deve se meter nas atividades 
culturais em que a iniciativa 
privada pode financiar. 0 
cinema é uma delas. Porém, 
não seria o caso de Imperatriz 
possuir um Cine Municipal? 
Ou a segunda maior cidade do 
Estado estará condenada a 
ficar sem a ampla tela para os 
amantes da sétima arte? Taí 
uma proposta |)ara a Fundação 
Curtural de Imperatriz. Até 
porque, o Cine Municii»! pode 
e deve gerar lucros para 
aplicação em outras áreas. 

Fábrica 
em Imperatriz 

João Alberto qoando fala Ele é pau pra dar em doido, 

Madeira sabe disso 
de baixo sai 

Em nome da arte 

Um Cine Municipal 

Quando a programação 
local sai do ar, nas emissoras, 
eis que fica livre o Programa 
Tompson Sem Censura, na TV 
Difusora, canal 7. Dando pauta 
para a cidade. Imperdível. 
Pode conferir. 

Ao que parece, mais um 
grupo de empresários 
madeireiros do Sul do País, 
pretere a cidade na instalação 
de um empreendimento. Tem 
razão o Lions Clube de 
Imperatriz, quando solicita a 
transferencia da 
responsabilidade do distrito 
industrial da cidade, que 
passaria do Estado para o 
Município. 

Hoje, O Jornal Capital lança 
a campanha em defesa de um 
Cinema Municipal. 

Como os governos federais 
e estaduais não estão 
preocupados com essa 
questão, se faz necessário que 
o município dedique atenção 
no assunto. 

Claro que se fazem 
necessários investimentos em 
outros setores. Porém, é 
preciso lembrar que bem 
administrado, o Cinema 
Municipal gera lucros e 
dividendos que podem ser 
aplicados em outras áreas. 

Hoje nós publicamos o 
significado, segundo o Aurélio, 
da palavra Cinema. 

Verbete: cinema 
***** j 

fDe cinematógrafo.] 
S. m. 
1. Arte de compor e realizar 

filmes cinematográficos. 
2. Cinematografia. 
3. Projeção 

cinematográfica. 
4. Sala de espetáculos, onde 

se projetam filmes 
cinematográficos. ' JCf. 
sinema.l 

Cinema falado. 
1. Aquele em que a 

projeção é acompanhada de 
uma faixa sonora. 

Cinema mudo. 
1. Aquele em que a 

projeção não vem 
acompanhada de som; cena 
muda. 

***** | cinem|Dogr. 

kínema, atos. | 
El comp. 
1. = 'movimento': 

JEquiv.: cinemat(o)-: 
cinemática, cinematógrafo.] 
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VALE 

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

e empregadores. 

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

senhores empresários que desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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Gomo será a esquerda no século XXI? 

A esquerda precisa reconstruir a sua utopia como campo flexível de idéias. Ela está condenada a ultrapassar os 

limites partidários para se converterem espaço de ação e cidadania. Mas será que esta tendência é inexorável? Há 

quem acredite que no século XXI a exposição expressão esquerda deixará de existir 

ROBERTO FREIRE 
Senador PPS/PE 

Acreditamos que os 
referenciais esquerda e direita 
no campo da política 
continuarão presentes na 
História. Negar tais 
referenciais é não enfatizar e 
até mesmo desconhecer 
valores que os informam, 
prendendo-se quase que 
unicamente à idéia de 
continuidade de conteúdos 
passados e seus conflitos, sem 
entender que, 
necessariamente, eles serão 
outros porque também será a 
realidade. 

A esquerda no século XXI 
deverá, por isso, continuar 
sendo o movimento de idéias e 
ações políticas depositário dos 
valores de liberdade, igualdade 
e fraternidade e do que melhor 
produziu a civilização em 
termos de conquistas 
democráticas e humanitárias. 
Será pluralista e mais aberta às 
dimensões da individualidade. 

Ultrapassará os limites 
partidários para ser também 
espaço mais amplo de ação da 
cidadania e da sociedade civil. 
Sua vocação internacionalista 
será sedimentada não mais por 
interesse de classe, e sim, |)ela 
afirmação das culturas 
nacionais e da radicalidade 
democrática. 

0 século XX, como muito 
bem indica Eric Hobsbawn, já 
terminou nos idos dos anos 80, 
encerrando a época da ouro do 
capitalismo. Portanto, a rigor, 
a esquerda do século XXI já 
está em construção, pois 
começou a nascer por sobre os 
escombros do passado. 

DOMINGOS LEONELLI 
Deputado Federal 

PSDB/BA 

Tanto esquerda como 
revolução são conceitos 
relativamente novos na história 
da humanidade. O primeiro 
romonta à Revolução Francesa 
e o segundo surgiu 
inicialmente no século XVII 
(Revolução Inglesa), mas se 
consolidaria prática e 
teoricamente nas revoluções 
americana e francesa, no 
século XVIII, como grandes 
movimentos transformadores 
das estruturas econômicas, 
sociais e culturais, fundados em 
decisões políticas conscientes. 

A revolução científico- 
tecnológica alterou 
profundamente as bases 
materiais da produção. E isso 
exige também da esquerda 
uma revolução interior, 
ideológica, para responder 
novas questões relativas à 
liberdade, à igualdade, à 
fraternidade e à busca da 
élicidade. 

será de novo revolucionária. 
Precisará se desvencilhar do 
burocratismo, do 
corporativismo e do 
oposicionismo, que marcaram 
a sua existência na segunda 
metade do século XX, e 
retomar suas características 
mais essenciais no terreno do 
humanismo e da 
universalidade. 

Esses valores serão 
fundamentais para fazer frente 
aos riscos de uma nova 
barbárie, possibilidade 
presente no processo de 
globalização. No século XXI, a 
esquerda será de novo utópica, 
libertária e igualitária. 

JOSÉ GENOÍNO 
Deputado Federal PT/SP 

É impossível prever. Mas 
uma coisa é certa: ou a 
esquerda se modifica, 
atualizando-se em relação às 
transformações que vêm se 
operando no mundo, ou 
perderá cada vez mais 
influência. 0 tema da 
igualidade social ainda é o valor 
fundamental no ideário da 
esquerda, igualdade de 
oportunidades, com liberdade 
e democracia. No Brasil, 
recordista mundial em matéria 
de desigualdade social, então, 
nem se fala. Milhões de 
brasileiros ainda carecem dos 
direitos básicos de cidadania, e 
concretizar estes direitos, 
instituí-los, é a grande tarefa do 
nosso tempo, provavelmente 
tarefa |)ara algumas décadas. 

Mas não basta reivindicar 
direitos, é preciso criar 
condições i)ara que os direitos 
possam ser efetivados. Ou seja, 
teremos que assumir um 
programa geral para o Estado e 
para a sociedade. Um programa 
que preconize e viabilize o 
desenvolvimento econômico 
por um longo período histórico. 

Parece-me que dois pontos 
são praticamente importantes 
para se vincular o crescimento 
econômico à superação da 
desigualdade social: um é 
democratizar o acesso à 
propriedade, possibilitando a 
grandes e novos contingentes 
de brasileiros terem o seu 
próprio negócio, no campo ou 
na cidade; o outro é resolver o 
problema educacional. Educar 
segundo uma visão adequada à 
época atual significa gerar 
oportunidades, condições de 
auto-suficiência às pessoas, 
oferecendo a elas, por exemplo, 
capacidades para que possam 
criar e se apropriar das novas 
tecnologias, de tal modo que 
estas beneficiem o conjunto da 
sociedade e não apenas uma 
minoria. 

LUIZ PIAUHYLINO 
Deputado Federal 

PSDB/PE 

A esquerda do século XXI É preciso acompanhar a 

evolução da sociedade para 
definir o que deve ser o 
papel da esquerda. O mundo 
está cada vez mais dinâmico. 
Mudam os conceitos, os 
mecanismos, as técnicas, as 
formas de relação. Tudo isso 
tem que ser analisado, mas 
levando-se em conta também 
as peculiaridades de cada 
País, as suas questões 
internas. O papel das 
esquerdas deve partir dessa 
discussão para definir os 
seus rumos. Quais são os 
instrumentos que poderão 
provocar as transformações 
que resultem em justiça 
social? Tal pauta de debate 
precisa ser enfrentada. 

FERNANDO GABEIRA 
Deputado Federal PV/ 

RJ 

No século XXI pode ser 
que a expressão esquerda já 
não exista mais. No entanto, 
é muito provável que 
continuem se defrontando 
com duas forças: uma que se 
indigna com a injustiça 
social e propõe a 
solidariedade como 
caminho, outra que se 
inspira na competição e vê 
na desigualdade um motor 
para o crescimento. 

No momento, a única 
utopia que ocupa espaço é a 
tecnológica, que, no fundo, 
acredita que as mudanças 
para ilma era de informação 
trazem consigo a solução 
dos nossos principais 
problemas. New Gringich, 
líder republicano americano, 
chegou a afirmar que o 
caminho era distribuir um 
computador para cada 
pessoa. 

No meu entender, as 
forças que correspondem 
hoje à esquerda só podem 
sobreviver com chance se 
derem simultaneamente 
uma resposta para o avanço 
tecnológico e para as 
reformas sociais. Opor-se ao 
avanço tecnológico parece- 
me suicídio. Ignorar as 
reformas sociais para fixar- 
se apenas no avanço 
tecnológico já é um espaço 
político ocupado pela 
moderna direita. 

Do ponto de vista político, 
outra questão importante é 
como encontrar formas de 
organização que 
contemplem a liberdade 
individual do homem do fim 
do século XX. Os melhores 
exemplos encontrados no 
mundo são de uma anarquia 
produtiva, como a Internet. 

JOSÉ FOGAÇA 
Senador PMDB/RS 

Inevitavelmente, a 
esquerda nunca mais será a 
mesma. Ser de esquerda nos 
anos 60 e 70 foi, 

basicamente, submeter-se ao 
rigor e à disciplina de uma 
organização. Militância 
integral, disciplina 
ideológica rígida e uma 
concepção coletivista da vida 
e da cultura foram a marca 
da esquerda neste terceiro 
quarto se século. 

Ser de esquerda no século 
XXI não estará associado 
necessariamente a uma 
organização fechada e ao 
rigor do centralismo 
democrático. Significará 
adesão consciente a um 
corpo não-orgânico e flexível 
de idéias e projetos em 
defesa dos excluídos do 
capitalismo, contra o 
fascismo político e em favor 
da radicalização da 
liberdade. 

MARINA SILVA 
Senadora PT/AC 

É muito difícil visualizar 
o futuro nesta época de 
transformações tão rápidas e 
tão grandes. Nos próximos 
20 ou 30 anos, viveremos 
mudanças nos alicerces dá 
vida. As alterações 
ambientais desenham um 
planeta diferente do que 
conhecemos até agora; o 
esgotamento do petróleo 
força a descoberta de novas 
fontes de energia; o 
crescimento populacional e 
as migrações mudam não 
apenas geograficamente 
humana, mas a própria 
composição da humanidade; 
as comunicações e a 
informática modificam as 
culturas; a biotecnologia faz 
surgir novas formas de vida. 
Tudo isso provoca uma 

mudança tão grande no 
pensamento que a palavra 
"esquerda" talvez venha a 
ter um significado que hoje 
nem imaginamos. Mas, 
qualquer que seja o cenário 
político no futuro, creio que 
permanecerá a tradição de 
luta pela justiça social que, 
a esquerda, nos últimos dois 
séculos, ajudou a ampliar e 
enraizar profundamente na 
cultura humana. 

JOSÉ CARLOS SABÓIA 
Deputado Federal 

PSB/MA 

Cabe a uma esquerda 
preparada para o século XXI 
repensar, antes de tudo, se 
é possível ler um efetivo 
papel na superação das 
desigualdades. No meu 
entendimento, a tendência 
do capitalismo é aprofundá- 
las ainda mais e é inevitável 
redefinir e refortalecer o 
papel do Estado nacional. 
Minado pelo poder 
econômico transnacional, há 
que se reconstruir uma 
racionalidade institucional 
superior à das empresas. A 
crítica da esquerda ao 
capitalismo, nesse sentido, 
adquire foro de patrimônio da 
humanidade. 

Se os descontroles atuais, 
provocados pela ação de 
atores econômicos globais 
dotados de uma 
racionalidade 
antidemocrática e de uma 
autonomia exacerbada, não 
mergularem o mundo numa 
insociabilidade total — o que 
não acredito —, o futuro da 
esquerda se confundirá com 
o da construção reiterada da 

igualdade e da autonomia 
através de instituições 
nacionais, regionais e 
internacionais agências 
associações, organizações 
civis e de governos tribunais. 
O Estado-nação continuará 
sendo referência por muito 
tempo. Bobagem decretar 
sua falência. Mas é 
necessário, a todas as 
c o mu n idades políticas 
reunidas sob seus 
respectivos Estados, 
enquadrar e reduzir o poder 
ilimitado dos grupos de 
interesse internacionais e 
criar mecanismos 
institucionais de 
responsabilização política. O 
problema da dívida externa 
dos países subdesenvolvidos, 
por exemplo, deveria ser 
caso de julgamento em 
tribunal internacional. Eric 
Hobsbawn registrou em uma 
epígrafe de seu Era dos 
Extremos uma síntese 
primorosa da racionalidade 
que ora mina os Estados e 
suas respectivas economias: 
"Perguntaram-me outro dia 
sobre a competitividade dos 
Estados Unidos e eu 
respondi que nunca pensei 
nisso. Nós do NCR pensamos 
em nós mesmos como uma 
empresa globalmente 
competitiva que por acaso 
tem sede nos Estados 
Unidos. - Jonathan Schell, 
New York Newsday, 1993". 

Uma esquerda que 
pretenda submeter essa 
prepotência precisa ser 
radicalmente democrática e 
afirmar com todas as letras o 
que sempre a diferenciou da 
direita. 

A Nudez Real: que Beleza! 

por RAIMUNDO i 

A jBwavU&osâ prlocesa 
Díaaa foi Hagrada tomando 
$a1 com os aems de fora em 
«toa praia de Bermadas 
(JNs da Améflea Ootral). 
Segundo a rév&ta inglesa 

tmdez 
filmada por um 

inglês nâo idead&cado que 
ostãva no bolei da 
princesa. 

C-SCHIKlaloís 
envor 
CÍU ■ > t nido, 
coe, ' conta 
d3^imprensa em várjas 

do Piam ia Ferra. 
Em seu pais, nem se fala. 

i que os ínglvs-ev 
gostam de «maMdqainbíL i 
prli ooindo 

aiu Í 
aSid sde . ai a coisa 

se 
controlar, Yeode-ac de 

os Ias e 
feoaeeos com Irasés 
estampando as áíitma^ 

fofocas opvoivoodo o alto 
escalão de sua sociedade. . 

0 "The SurU, jornal 
seu nacionalista, delia e rola. 
Vasculha tudo em busca das 
fofocas, H, dependendo do 
assunto» ganha espaço como 
a principal chamada de 
capa, A coshecidíssima 
manchetçu Do tipo; * 
príncipe Charles c 
envolvido em mais um 
escândalo'> 

Ainda sobre o assunto cm 
voga, o sortudo que viu a 
princesa com os seís de fora 
asseverou que "foi unia cena 
maravilhosa", prosseguiu: 
"Diana é «ma mulher 
realmente en cantador a". 
Ele afirmou que lentou 
vender o íílme para todos os 
canais de televisão da 
Inglaterra, mas ninguém 
teve coragem de mostrar as 
cenas picantes» 

Os noticiários coulumani 
em busca de notícias que 
envolvam o lado negro da 
iauuliareal inglesa. Colocam 
repórteres de plantão. 
Profissionais que tratam 

apenas do assunto. Mesmo 
que decante,, o reinado 
inglês aiuda rcude multo 
dinheiro para os seus jornais 
c, também, do resto do 
mundo, 

Agora, é preciso que a 
r ai filia Eíizabcth instigue 
maior rigor em seu governo. 
Caso contrário» seu império 
con t «nua rá caínd o. 

Por Outro lado» todavia» 
uma coisa há de se registrar 
a princesa é mesmo linda. 
Que presente poder 
observar S<'U esculpido 
corpo. E mesmo uma beleza! 
Mulher dos sonhos de 
muitos homens. Estamos de 
olho. Qualquer novidade 
oriunda do reino inglês que 
nu rrcti alcnvâo do leitor, 
será motivo de reflexão» 

Mas, finalizo", 
(losahaío. "qnuudo será; «pio 
terei minha princesa?". 
Confesso que 1 estou 
sintonizado. Mas o culpido 
aiuda não foi justo comigo. 
Reveja a situação! 

Raimundo Primeiro é 
jornalista e poeUi 

Assista de segunda a sábado o programa Cidade 

Agora, discutindo vários temas, e com a 

)>articíbaeão da unidade móvel 
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Santos negocia termina 

Porto tem área privada para o comércio exterior de automobilismo 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Evasão escolar 
Segundo a publicação do 

IJnicéf, Situação Mundial da 
Infância 1996. o Brasil é o 
segundo pior País da 
América Latina em 
indicadores sociais básicos. 
Aqui lemos !>,() milhões de 
crianças e adolescentes que 
não sabem nem çscerever o 
próprio nome. Especialistas, 
contudo, não vêem a falta de 
dinheiro como problema da 
educação, pois temos a 
décima economia do mundo. 

Falta imaginação 
Mas há falta de 

imaginação ao combater as 
deficiências na educação. 
Algumas escolas 
encontraram maneiras 
originais para acabar com a 
evasão escolar e assim 
diminuir o índice de 
analfabetismo. 

Jucás é exemplo 
Em Jucás, Ceará, alunos 

com dificuldades participam 
de um Programa de Reforço 
Escolar. 0 Programa 
funciona durante o ano todo, 
e não só na época de 
recuperação. Em uma das 
escolas que aderiu ao 
Programa, o índice de 
aprovação da ÍV à 8a séries 
subiu para 99%. 

Coqueiro também 
Em Coqueiro, também no 

Ceará, os alvos são os pais, 
que agora participam dí" um 
supletivo. Como muitos 
eram analfabetos, não 
ajudavam os filhos nas 
atividades escolares, nem 
davam muita importância ao 
desempenho deles. Depois 
da adoção do supletivo, a 
evasão escolar caiu 70%. 
Itapeva, outro modelo 

Em Itapeva, Minas 
Gerais, toda a comunidade 
se uniu para tirar as crianças 
das plantações de café e 
devolvê-las as escolas 
Agora, Itapeva pode se 
orgulhar de ter todas as 
crianças de 7 a 14 anos 
matriculadas na escola. E 
possível combater a evasão 
escolar. E preciso apenas 
imaginação e boa vontade da 
sociedade. 

Desemprego x Taxa 
de Juro 

A taxa de desemprego no 
Brasil não é grave, é menor 
do que há um ano e o 
governo tem se preocupado 
em tomar medidas 
preventivas. O problema do 
desemprego tem a ver com 
questões estruturais e exige 
soluções estruturais. E 

importante observar que é 
preciso evitar o excesso de 
ativismo da política 
econômica. O necessário é 
buscar regras estáveis e o 
importante é entender que a 
política monetária que se faz 
hoje tem a ver com o que vai 
acontecer daqui a seis 
meses. Se você começa a 
intervir olhando para hoje, 
pode-se criar desequilíbrios. 
For isso, é importante 
manter o sentido de 
gradualismo e equilíbrio. 

TR 
O Banco Central tem 

preocupação de preservar o 
sistema financeiro, mas não 
tem preocupação de dirigir 
recursos para um ou outro 
produto. 0 Banco Central 
tem o compromisso de 
anunciar alterações na TR 
com aviso prévio e vamos 
honrar o compromisso. Não 
há nenhuma razão para 
descumprir isso. 

Cáries 
Crianças pequenas 

também são sujeitas a 
problemas bucais. A cárie de 
mamadeira está associada ao 
uso prolongado do 
instrumento e a outros 
hábitos introduzidos pela 
mãe, como adoçar chupetas 
com mel ou açúcar. A cárie 
de amamentação é resultado 
da alta exposição da criança 
ao leite materno, sem a 
realização da higiene dos 
dentes. O aleitamento 
materno é essencial para a 
saúde do bebê, mas não se 
pode esquecer a importância 
da higiene bucal. 

Anemia 
Crianças e gestantes do 

Nordeste vão receber leite e 
água enriquecidos com 
ferro. O objetivo da 
Campanha Nacional de 
Prevenção da Anemia, 
lançada pelo Instituto 
Nacional de Alimentação e 
Nutrição, pretende estender 
esse benefício a todos os 
estados do Brasil. Segundo 
a Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, metade 
das crianças brasileiras com 
idade entre seis meses e dois 
anos sofrem de anemia 
ferropriva. A anemia, 
provocada pela falta de ferro, 
pode causar problemas de 
crescimento, distúrbios de 
comportamento e 
dificuldade de 
aprendizagem. 0 leite 
materno, um alimento rico 
em ferro, é essencial para a 
prevenção da anemia em 
crianças pequenas. 

0 governo do Estado de 
São Paulo, a Companhias 
Docas (Codesp) e as 
montadoras iniciaram as 
negociações para a 
transformação de uma área 
do Porto de Santos em um 
terminal privado para o 
comércio exterior so setor 
automobilístico. 0 
secretário de Ciência e 
Tecnologia, Emerson Kapaz, 
afirmou que essa é uma 
vantagem que o Estado de 
São Paulo quer oferecer às 
montadoras de veículos já 
estabelecidas ou que 
pretendam se instalar no 
País. E uma maneira do 
Porto de Santos, enfrentar 
seus concorrentes em 
Vitória, no Espírito Santo, e 
Paranaguá, no Paraná. 
Kapaz disse que o 
governador Mário Covas 
apóia a medida de criação de 
um terminal privado para 
automóveis no Porto de 
Santos. 

As secretarias dos 
Transportes e Ciência e 
Tecnologia trabalharão em 
conjunto com os 
empresários para a execução 
do plano. 0 presidente da 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
(Anfaveq), Silvano Valentino, 
elogia iniciativa. 

O diretor executivo da 
Codesp, Frederico 
Bussinger, disse que a idéia 
da administração do Porto 

de Santos é atrair a 
parceria privada para a 
formação de terminais 
especializados 
particulares. Bussinger 
lembrou que a área do 
Porto de Santos é de 7,2 
milhões de metros 
quadrados que 4,2 milhões 
poderão ser utilizados em 
parcerias com a iniciativa 
privada. 0 plano 
estratégico Santos 2()()() 
prevê investimentos em 
melhorias gerais no porto 
de cerca de US$ 1,5 bilhão. 
Deste total, Bussinger 
espera que IJS$ SO milhões 
restantes do poder público. 
Segundo o diretor 
executivo da Codesp, os 
terminais especializados 
privados que operam em 
Santos já deram certo. 
Citou como exemplos os 
terminais da Cutrale e da 
Libra. Dentro de alguns 
dias, 3 novos terminais 
para exportações de 
açúcar, também privados, 
estarão em operação. 
Bussinger revelou que tem 
recebido diariamente visita 
de empresários 
interessados no Programa 
de Arrecadamento e 
Parcerias do Porto de 
Santos. No caso das 
montadoras, citou a 
Hyundai, Honda e Volks. 
Disse ainda que a meta em 
Santos é dobrar a 
movimentação de carga, 

passando das atuais 35 
milhões de toneladas por ano 
para 70 milhões na virada do 
século. A Codesp contratou os 
especialistas da Fundação 
Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe-USP), para 
levantar o seu verdadeiro 
custo. "A partir do resultado 
da pesquisa vamos partir para 
a sua redação. 

Estamos também 
conversando com a Fepasa 
para a melhoria do transporte. 
O ideal para baratear custos é 
uma dobradinha entre o setor 
ferroviário e o portuário', 
afirmou. 

Corsa Sedan na Espanha 
A GM do Brasil está 

negociando a venda do Con 
Sedan para a Espanha, em 
bom volume. Já algumas 
unidades do veículo e 
testes. Até agora, for 
inteiramente aprovad .s 
naquele país. O Corsa Sedan 
foi desenvolvido no Brasi1 

Volks produz 700 
carros 

A Volkswagen tem como 
meta para este ano a produção 
de 700 veículos, informa o 
vice-presidente de assuntos 
corporativos da companhia, 
Miguel Jorge. Há quatro anos, 
este era o volume de veículos 
produzido anualmente por 
toda a indústria 
automobilística nacional. 

Governo define estratégia 

Luís Carlos tem documentos felicitando 

encerramento da discussão 

O líder do governo da 
Câmara, Luiz Carlos Santos 
(PMDB-SP), definiu ontem ã 
noite a estratégia para 
encerrar os debates sobre a 
reforma da Previdência na 
Comissão especial e partir 
para o voto. Ele tem pronto um 
requerimento solicitando 
encerramento da discussão. 

Vai entregá-lo ao presidente 
da comissão, deputado Jair 
Soares (PFL-RS), assim que o 
décimo orador encerrar sua 
fala na sessão prevista para as 
18h. "0 regimento prevê a fim 
da discussão depois- na 
manifestação de 
parlamentares, e temos voto 
para aprová-lo", antecipou o 
líder. Ele garante também que 
há umm entendimento 
compartilhado por todos os 
líderes, inclusive os da 
oposição, para evitar que o 
excesso de pedidos de 
destaque para a votação em 
separado prolongue 
indefinidamente a sessão. 
Todos partilham, segundo 
Santos, da compensação de 
que os pedidos de destaque 
são um recurso democrático 
de destaque são um recurso 
democrártico, mas não podem 

ser usados 
indiscriminadamente para 
"tumultuar a sessão". 

0 roteiro da votação da 
proposta dç reforma da 
Previdência começa a ser 
traçado durante a reunião 
prevista para começar às 1 Ih 
no gabinete do presidente da 
Câmara, Luís Eduardo 
Magalhães (PFL-BA). Os 
líderes , partidários, 
representantes das centrais 
sindicais e os ministros 
Reinhold Stephanes, da 
Previdência, e Paulo Paiva, 
do Trabalho, deverão acertar 
no encontro os 
procedimentos do processo 
de discussão e votação da 
proposta, que começa ainda 
hoje à noite na comissão es- 
pecial. Os líderes 
governistas chegam ao 
gabinete da Previdência da 
Câmara dispostos a apressar 
a votação. A opisição diz que 
ainda há pontos para discutir 
no substitutivo de deputado 
Euler Ribeiro (PMDB-AM). 
Um amplo acordo parece 
distante, embora existam 
dispositivos do texto de 
Euler que tenham a simpatia 
da esquerda. 

Caso o governo resolva 
imprimir à votação um ritmo de 
"rolo compressor", no entanto, 
poderá se deparar com uma 
armadilha da oposição; a 
apresentação de um grande 
número de destaques para a 
votação em separado, embora o 
líder do governo descarte essa 
possibilidade. 

Para reincluir cada trecho 
destacado, os parlamentares 
governistas são obrigados a 
aprová-lo mais uma vez. 

Com isso, o processo de 
votação pode tonar-se lento e 
desgaste. 0 presidente 
Fernando Henrique tomou 
café da manhã hoje no Palácio 
da Alvorada com os líderes dos 
partidos aliados para discutir 
a reforma previdenciária. 0 
presidente pretendia selar a 
decisão de pôr fim aos debates 
e começar a apreciação da 
proposta da comissão especial 
da Câmara. 
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Anderson recebe homenagem 

Escolinha do Marwel lembra seu aluno que morreu atropelado 

Setenta e sete atletas participaram do evento e prestaram solidariedade 

Conforme programação da 
diretoria da Escolinha do 
Marwel Esporte Clube, foi 
realizado domingo último um 
torneio em homenagem ao 
aluno-atleta Anderson de 
Sousa Carvalho Nascimento, 
atropelado e morto na última 
segunda-feira. 

0 acontecimento ocorreu 
no campo de treinamento do 
Marwel, situado no 509 

Batalhão de Infantaria e Selva. 
Sob a coordenação do 
presidente Moreira Silva, 

participaram 77 atletas. Eles 
foram distribuídos em 7 
equipes. No final, o time do 
Marwel-A sagrou-se 
campeão. 

Logo após as disputas, às 
16h00, os alunos da escolinha 
seguiram em um ônibus do 
50" Bis até o cemitério Campo 
da Saudade, onde 
prosseguiram as 
homenagens. Além da 
tradicional visita de sétimo 
dia, Moreira Silva fez a leitura 
de um poema (Leia a 

homenagem ao lado). 
O pai de Anderson, o 

empresário José Valdir 
Carvalho Nascimento, 
também esteve presente na 
visita, acompanhado da 
esposa Leny Nascimento e de 
outros familiares. Anderson 
tinha 13 anos de idade e era 
considerado destaque no 
Marwel. Com o objetivo de se 
fazer justiça no caso, a 
diretoria da escolinha de 
futebol anunciou que vão ser 
acionados seus advogados. 
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Quis o desuno que tvmbasses, no caminho do trabalho, muito 
cedo você ia a seu pai ájMtr. de et ^unda a sexta-feira, muitas 
maquinas consertar Ç|i ' • 

E nos sábado e dommdos, a vannnho do quartei você não falta- 
va um treino, na escrnSmado Marwel, você sonha iwbastanu' ser 
um grande cami 

i 
Nos tormios ri 

certeiros, tios 
ntenlam, a paM 

tu w 

'jjjfvóeê com « hoíá dó pé os posses eram 
companheiros, que agora choram t /«- 

7» irmão. 

ir É Í 

Não sef ^mahfi olhar em volto e não te vê mesma caiu 
outros na escolinha o nosso vazio será imenso você com sua ami- 
zade pniu seu pai e sua mãe, a Diretoria do Marwel 

Anderson nosso amigo, confiando mt justiça, você seguirá em 
paz porque Deus é maior, â yocê vai ajudar! corn muila saudade, 
diretores, afíetas, sócios e torcedores do Mamei Esporte Clube. 

Lifsal 

reuniu 

diretoria 

Estava prevista para 
ontem, às 18h00, na sua sede 
localizada na rua Coronel 
Manoel Bandeira, 2.089 
(Centro), uma importante 
reunião da diretoria da Liga 
Imperatrizense de Futebol de 
Salão. 

A diretoria da Lifsal foi 
eleita em 2 de dezembro 
último, ficando assim 
constituída: Messias 
Valadares Vieira (presidente): 
Gilbereto Meneses Carneiro 
(vice-presidente); Edmilson 
Leitão da Silva (primeiro- 
secretário); Gilvan Assunção 
(segundo-secretário); Maria 
Betânia (primeira-tesoureira); 
Nira Maria (segunda- 
tesoureira); e Moisés 
Negreiros Sena (diretor de 
futebol). 

A informação de que 
haveria a reunião ontem à 
noite foi dada pelo primeiro- 
secretário. Numa visita feita à 
redação do Jornal Capital, o 
presidente Messias Valadares 
informou que o tema 
arbitragem deveria ser 
discutido. 

de Futebol de Salão filia clubes 

Entidade foi fundada em novembro do ano passado 

Fundada em 8 de 
novembro do ano passado, a 
Liga Imperatrizense de 
Futebol de Salão (Lifsal) 
iniciou, desde o dia de ontem, 
a filiação de clubes para 
disputar a temporada 96. 

O anúncio foi feito neste 
final de semana pelo 

primeiro-secretário 
Edmilson Leitão da Silva. A 
Lifsal possui apenas quatro 
clubes filiados. Estão abertas 
mais 36 filiações, totalizando 
o limite de 40. 

De acordo com Edmilson 
da Silva, a diretoria resolveu 
abrir apenas 30 inscrições. O 

número foi estendido, 
atendendo a diversas 
solicitações de interessados. 

"A procura está sendo 
muito grande, embora não 
tivesse iniciado o período de 
inscrição. Então, vai ser 
limitado em 40 o número de 
filiações, o mais não passa", 

anunciou. 
Os quatro clubes já 

filiados são: Gráfica Modelo 
Futebol Clube, Artegráfica 
Violeta, Tio Sam Futebol 
Clube e Grafsete Futebol 
Clube. Com mais 36, 
completará o limite de 
filiações. 

dírfio, objEiivo e corajoso. Assím é Orlando Meneses, 

que coviamIa cJe sEquNdA a sexta4eíra, o pRoqRAMA CícIacIe 

aIerta, cIas l JhOOÀs 15h50, peIa TV Cidade. A vercíacIe 

E CRUA, doA A QUEM doER. 
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Sidima promove Assembléia 

Ferro em 

Brasa 

j 

por MARINALDO GONÇALVES 

Assembléia 
0 Sindicato das Indústrias 

Madeireiras e Similares de 
Açailândia - Sidima, 
promove, hoje, uma reunião 
de Assembléia Geral 
Extraordinária, na sua sede, 
quando deverá tratar de 
importantes assuntos 
ligados ao setor. Entre 
outros assuntos, debaterão a 
contribuição federativa, a 
criação de uma central de 
sobras, a filiação das 
indústrias moveleiras e o que 
mais se fizer necessário. A 
presença de todos os 
associados é muito 
importante, tendo em vista o 
grande alcance das medidas 
a serem tomadas. 

Sugestão 
No ano, passado, o 

executivo Paulo Humberto 
Sobreira elaborou e fez 
distribuir uma pequena 
agenda telefônica, na qual 
constava o número dos 
telefones da cidade e os 
nomes dos usuários. 
Sintética, de forma prática, a 
agenda agradou a todos. 
Para este ano, espera-se que 
a idéia volte a ser implantada, 
tendo em vista que alguns 
interessados já estão 
perguntando pela edição da 

agenda, para 199(1. Com a 
palavra, o meu querido Paulo 
Sobreira, que é o detentor da 
idéia. 

Sabotagem 
A diretora da TV Cidade, 

Railda Ramos, não esconde de 
n ingu ém que houve uma 
tentativa de sabotagem no 
transmissor da emissora. 
Descoberta a tempo, evitou 
que o transmissor fosse 
inteiramente danificado, mas 
não impediu que ocorressem 
danos em, algumas peças de 
vital importância. Isto justifica 
o fato de que a imagem gerada 
pela TV Cidade esteja com 
baixa qualidade de nitidez e 
som. Segundo Railda Ramos, 
o problema deverá, ser 
resolvido dentro dos próximos 
dias. com a chegada de novo 
equipamento importado de 
Minas Gerais. 

Sabotagem II 
Ao mandar investigar os 

possíveis mandantes da 
sabotagem, a diretora recebeu 
informações de que o ato foi 
praticado por uma pessoa que 
entende do assunto, 
possivelmente um técnico do 
setor, o que vem reforçar as 
suspeitas - não provadas - 
contra a direção de uma 
emissora concorrente. Para 

Railda, não resta a menor 
dúvida de que tentaram 
provocar uma pane no 
transmissor, a fim de que a 
emissora ficasse fora do ar 
por muito tempo, além de 
provocar grande prejuízo. 

Em alta 
Enquanto a estrela do 

Lula - o Luís Inácio da Silva 
- anda meio apagadona, 
sobe, às estratosferas, o 
prestígio do líder sindical e 
presidente da Central Única 
dos Trabalhadores, Vicente 
Paulo da Silva, o Vicentinho. 
Dotado de uma rara visão de 
sindicalismo, esclarecido e 
muito consciente do papel a 
desempenhar, ele tem se 
mostrado firme e coerente 
nas suas atitudes, muito 
embora as armadilhas que 
lhe vêm sendo preparada 
por governistas e pretensos 
aliados. 

Parada dura 
0 selecionado de futebol 

de Açailândia tem mais um 
difícil compromisso, em 
jogo válido pelo 
CamiK><) nato Inter m u n ic ipal 
de f utebol, promovido pela 
Federação Maranhense de 
Futebol (FMF), cuja atual 
fase vai apontar os três 
finalistas da competição. 
Desta feita, o adversário 
será o selecionado de 
Bequimào, uma das grandes 
forças futebolística da 
Baixada Maranhense. Aliás, 
os dois adversários da 
presente chave em que st- 
encontra o nosso 
selecionado, são da 
Baixada. 

n 

A partir das 18h00 de hoje, 
o Sindicato da Indústria 
Madeireira e Similares de 
Açailândia - Sidima, promove, 
em sua sede, no Conjunto 
Comercial Galdino - Bloco B - 
Sala 33, nesta cidade, uma 
reunião de Assembléia Geral 
Extraordinária, quando 
deverão ser tratados diversos 
assuntos de interesse da 
categoria e para os quais a 
diretoria da entidade está 
pedindo o comparecimento cm 
massa dos associados. 

Um dos assuntos que 
deverá ser abordado na 
reunião desta noite, será a 
questão da contribuição 
federativa, que já está sendo 
alvo de negociações com o 
Silima. Também deverá ser 
tratado outro importante tema, 
que é a criação de uma central 
de sobras, cuja criação vem 
sendo alvo de estudos por parte 
da diretoria e que, na reunião, 
vai sondar a aquiescência de 
seus associados para a 
possibilidade de implantação. 

Um dos assuntos mais 
importantes que também 
deverá ser levado à 
consideração dos presentes é 
o que trata da possibilidade de 
filiação das indústrias do setor 
moveleiro aos quadros do 
Sidima, cujo assunto deverá 
receber parecer favorável dos 
associados, tendo em vista que 
a adesão da categoria dos 
movclciros deverá emprestar 
mais força à entidade e 
proporcionar maior poder de 
representafividade aos 
moveleiros locais. 

Ao comentar a reunião desta 
noite, o presidente do Sidima, 
empresário Nelson Luís 

Bragatto, afirmou que trata-se 
de uma das mais importantes 
reuniões que o Sidima faz 
realizar nos últimos meses, 
tendo em vista que importantes 
temas serão debatidos 
juntamente com os associados 
que se farão presentes. A 
pauta está completada com 

temas de vital importância 
para a vida futura não sé) do 
Sidima, como também para 
porvir da categoria. Torna- 
se necessário, portanto, que 
os associados compareçam 
em massa, para 
prestigiarem tão importante 
reunião. 
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QUANDO VOCÊ 

COMPARA 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24. 

3GE 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DT 

FÁBRICA. 

Dia 03 de 

fevereiro, sábado 

no ginásio do 

Juçara Clube 
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Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 
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Especial/Marketing Imperatriz, 31 de janeiro de 1996 

A Ditadura Militar 

O regime militar (1964- 
1985) foi uma longa ditadura 
que manteve um rodízio de 
ditadores. Cinco generais- 
presidentes sucederam-se no 
poder; Castelo Branco, Costa 
e Silva, Mediei, Geisel e 
Figueiredo. 

A ditadura cortou o diálogo 
com a sociedade. Interrompeu 
o debate nacionalista que 
buscava solução para nosso 
atraso. E passou a ditar regras 
para o País. Para evitar os 
protestos da sociedade, cassou 
o direito do voto do cidadão e 
calou as oposições através da 
censura ou pela violência dos 
órgãos de repressão policial. 
Muitos brasileiros foram 
mortos e torturados pela 
polícia política nesse período. 

Abandonando o 
nacionalismo reformista do 
governo Goulart, a ditadura 
militar adotou o modelo de 
desenvolvimento dependente, 
que subordinava nossa 

economia ao capital, à 
tecnologia e aos interesses 
estrangeiros. Era um 
desenvolvimento sem 
conquistas sociais, como 
reconheceu umm dos 
generais-presidentes: "a 
economia vai bem, mas o povo 
vai mal". 

Ao fim da ditadura, o País 
estava mergulhado numa das 
maiores crises sociais e 
econômicas de toda sua 
história. As pressões 
populares pela 
redemocratização do País 
aumentavam. Veio a abertura 
democrática. 

A Instalação do Regime 
Militar 

Com a deposição de João 
Goulart, os chefes do 
movimento militar assumiram 
o controle político do País. 
Quem realmente mandava no 
País era o Alto Comando 
Militar, composto pelos 
membros das Forças 

Armadas: Exército, Marinha e 
Aeoronáutica. 

Em 9 de abril de 1964, foi 
decretado o Ato Institucional 
n- 1, que dava ao Executivo 
federal, durante seis meses, 
uma grande quantidade de 
poderes. Podia cassar 
mandatos de parlamentares ou 
suspender direitos políticos de 
quaisquer cidadãos; podia 
modificar a Constituição e 
decretar o estado de sítio sem 
a aprovação do Congresso. 

No segundo dia em que 
vigorava o Ato nQ 1, o 
Congresso Nacional foi 
reunido e, sob pressão dos 
militares, elegeu para a 
presidência da República o 
marechal Humberto de 
Alencar Castelo Branco, que 
assumiu o governo em 15 de 
abril de 1964. 

O Governo Castelo 
Branco (1964-1967) 

0 governo militar do 
marechal Humberto de 

Alencar Castelo Branco 
recebeu grande apoio dos 
Estados Unidos e das 
empresas multinacionais. Em 
troca do apoio recebido, o 
governo assumiu posições 
favoráveis aos interesses do 
capitalismo morte-americano. 
Declarou-se inimigo feroz das 
idéias socialistas ou 
"comunistas". Rompeu 
relações diplomáticas com 
Cuba (único Pa;ís latino- 
americano de governo 
socialista). Acabou com a Lei 
de Remessa de Lucros, 
liberando a exploração do 
País pelas empresas 
multinacionais. 

A economia brasileira foi 
dirigida por Roberto 
Campos, ministro do 
Planejamento, e Otávio 
Gouveia de Bulhões, ministro 
da Fazenda. Uma das 
principais propostas de seu 
programa econômico era o 
combate à inflação. 

Ss: 

João Goulart, no exterior, foi procurado por Lacerda 
para formar a frente ampla contra a ditadura 

Dia 14 de 
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Edição de Carnaval 1 

Tchan,tchan,tchan,tchan 

€sse é de Imperatriz, é coisa nossa 

€sse você acredita, você confia. 

de Fevereiro - Sorteio antecipado - 20 bicicletas 

1e Prêmio 

Um telefone 

celular c/ linha, 

^bateria e carregador 

Um Fogão 

4 bocas 

2o Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma TV 

Colorida 

39 Prêmio 

Um telefone 

celular c/ linha, 

bateria e carregador 

Um Vídeo 

4 Cabeças 

■:: 49 Prêmio 

Um telefone 

celular c/ linha, 

bateria e carregador 

Uma 

Geladeira 

55 Prêmio 

Uma 

C 100 

Orpam 

6g Prêmio 

Uma Moto 

125 

Títan 

6e Prêmio 

Um 

Escort Hobby 

km 
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Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Homenagem com afeto 

A nossa coluna hoje, abre Um espaço especial dedicado ao simpático casal Cel. Portugal < 

Juçara, juntamente com seus filhos, que marcaram com sua presença na "high society loca 

durante 'a permanência de comando do Cel. Portugal, que prestou relevantes serviços em 

Imperatriz. O Cel. Portugal despede-se de nossa cidade com a certeza de que cumpriu sua 

missão. Ele e família embarcam hoje para a capital mineira, sabendo que aqui, conquistaram 

sólidas amizades e um belíssimo horizonte. Confira! 

— m 

Tenente-Coronel Roberto Lamas Portugal e Juçara, "amigos para sempre" Jussara, Jonas, a colunista e Cel. Portugal, homenageados com o Troféu "Gilmárío Café' 

üiSS 
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Cm clic de Juçara, Cel. Portugal, Major Daladier e esposa Rosa Maria Dr. Oliveira, Cel. Portugal, Francisco Almeida e Iranete, no aniversário do Cel. Portugal 

Com Votês ••• 
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Construção civil paralisada 

A construção civil está 
praticamente paralisada em 
Imperatriz. Com isso, um 
considerado número de 
trabalhadores deste setor está 
sem desenvolver qualquer 
atividade. 

Do ponto de vista de 
profissionais ligados a este 
segmento, é necessário que a 
população adapte-se melhor 

com a nova situação econômica 
pela qual atravessa o País. Para 
o técnico em edificações, José 
Augusto, os construtores estão 
aguardando que. o presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
decida investir no setor de 
habitação. Até o momento 
recursos liberados para a Caixa 
Econômica Federal (CEF),têm 
como objetivo financiar 

moradias para pessoas que 
pertecem à classe média. 

A quantidade de projetos 
solicitados aos técnicos da 
área demonstram as 
dificuldades, mas embora a 
situação esteja desfavorável, 
há a esperança de que ao 
terminar o período chuvoso 
um número razoável de 
contruções seja iniciado. 

Dias difíceis 

Ildon é PMDB 

por GEAN RIBEIRO 

Terminou a celeuma. 
Definitivamente Ildon 
Marques é apontado como 
candidato do PMDB, pelos 
Diretórios Estadual e 
Municipal. Quem primeiro se 
manifestou foi o deputado 
federal da sigla, João Alberto, 
juntantamente com o seu 
companheiro de bancada 
Gastão Vieira. 

Com o posicionamento 
favorável das lideranças da 
capital do Estado, os 
membros do Diretório 

Municipal de Imperatriz 
resolveram também 
pronunciarem-se a favor do 
nome do interventor, como o 
que possa melhor representar 
o Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, nas 
eleições de 3 de outubro 
próximo. 

Com certeza, a governadora 
Roseana Sarney, não apoiará a 
candidatura peemedebista, até 
porque, conforme o ex- 
governador maranhense José 
de Ribamar Fiquene, o apoio da 
família Sarney será irrestrito à 
sua pessoa, com vistas à 

sucessão municipal 
Existe aí uma incógnita, 

por ser de conhecimento 
público a forte ligação entre o 
PMDB e o PFL, pelo fato de 
João Alberto pertencer ao 
secretariado de Roseana. 

Em contrapartida, 
estamos convictos da 
seriedade dos homens que 
fazem o PMDB estadual e 
municipal, o que nos leva a 
acreditar que Ildon Marques 
correrá ao pleito, podendo 
assim, dar continuidade ao 
trabalho por ele iniciado na 
interventor ia. 

sem 

Temos observado que tanto 
os funcionários da contruçáo 
civil, bem como técnicos em 
edificações e engenheiros que 
atuam como autônomos, estão : 
enfrentanto sérias dificuldades 
com o atual momento, pelo feto 
do real ler tornad«-se uma 
moeda forte, contudo, rara nas 
mãos dos imperatrizeftses. 

No entaiüo, acmlilamos que 
em curto espaço de tempo este 
quadros^revertido, ixjrqueao; 
chegar desta temporada de | 
chuvas muitas reformas e; 
eonsíruções serão executadas, 
Com certeza isso vai 
{íroporcionar um (luxo de capital 
e modificar a situação dos que 
dejxmdcm desta área. 

Todos nós sabemos que 
muitos dos nossos rrogressos 
estão no jjensíuuenlo iwsitivo 
queirmpreganios nas atividades; 

* 

que realizamos. Esta frase dc : 
conhecimento popular deve ser i 

adotada ran ihém i*Jos que fezem 
a contruçáo civil de Imperatriz. 
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Promoção: Sistema Tuccinu's de Comunicação 
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Destilaria Caiman S/A 

Dez anos gerando 

Cerpa! 

A cerveja oficial do 

carnaval. O resto é Ma! 

Ma! bla! 
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Equipe Phoenix 
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Passagens, 

traslados e passeios 

inclusos. 
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TODA EMOÇÃO DO MUNDO. 
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Nestas férias compre 

Revendedor Autorizado: 

uma Honda 

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

Em Agênaa de Viagens. 
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Viagens e Turismo 

O Mundo Mais Perto de Você 

Acaba de aterrisar nesta tidade a 

mais nova agéntia de viagens: 

SUN5ET & ARACATI. 

Paisagens aéreas nacionais e 

internacionais, cruzeiros, excursões; 

enfim, tudo o que você precisa de 

uma agência de viagens, a SUH5ET 

& ARACATI tem, E tem mais: Ela é 

resultado da união da maior 

agência de viagens de São Luís com 

um dos mais sólidos grupos 

empresariais de Imperatriz, 

Trocando em miúdos, 

a 5UN5ET & ARACATI já nasce forte. 

Rua Alagoas, 255 • Bairro Juçara . Iniperatriz-Ma • Cép: 65900-000 * TeleFax: 721-4500 
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8A \ : Polícia Imperatriz, 31 de janeiro de 1996 

Envolvidos em acidente se apresentam 

Delegado ouviu depoimento dos três motoristas 

□ D 
mu 

«st 
a 

□ 

Perda de documentos 
Às ()9hOÜ de ontem, 

comi)areceu na Delegacia de 
Roubos e Furtos, o senhor, 
Wesley Oliveira Silva, de 19 
anos de idade, residente à 
rua Paraíba, n" 1617, setor 
Rodoviário, onde comunicou 
que perdeu todos os seus 
documentos de ordem 
pessoal, sendo uma Carteira 
Nacional de habilitação, 
Carteira de Identidade e o 
documentos do veículo VW 
Saveiro, de cor cinza, placas 
HOR-9210 de Imperatriz/ 
MA, ano 95, que esta em 
nome de José William 
Ferreira da Silva. 

Bom trabalho 
O delegado Arlindo 

Assunção, titular da 
Delegacia de Roubos e 
Furtos, e os agentes da 
Especializada, entregaram 
no dia de ontem, bicicletas 
para seus verdadeiros donos, 
que haviam sido recuperadas 
pela equipe da DRF. Além 
dos transportes movidos a 
pedaladas, tiveram outros 
produtos, confirmando 
assim, o grande desempenho 
da Polícia Civil de Imperatriz. 

Em destaque 
A Polícia Militar, que tem 

como comandante aqui em 
Imperatriz, o Tenente- 
Coronel Linhares, realizou 
uma operação de 

desarmamento na cidade. 
Apesar de não solucionar o 
problema, serve ao menos 
para amenizar a situação. F 
que na realidade a polícia da 
região está necessitando de 
viaturas e de reforço policial. 
Se enxiste culpados nesta 
história, é do Governo do 
Estado, que não se preocupa 
com esta região. A maior 
prova de tudo isso, são as 
Ddlegacias de nossa terra. 

Precário 
E calamitoso o setor de 

perícia de Imperatriz e não 
existe possibilidades dos 
peritos desempenharem um 
trabalho mais evoluído do 
que o que já vem sendo 
desepenhado j)elos mesmos. 
Quem já viu o setor de 
perícia, sabe que os peritos 
não podem demonstrar 
grande profissionalismo, 
porque o departamento não 
oferece condições. Os 
veículos têm que ser da 
própria Polícia Civil, que 
também passa por carência 
no sênior de transportes. 0 
departamento de perícias 
ncssecita de viatura e de 
equipamento.Com isso 
teremos um setor de perícia à 
altura de Imperatriz. Só que até 
o momento, só temos os 
IHTitos, dando a máximo de si, 
em uma cidade do nível 
delmperatriz. Os nossos 
peritos são verdadeiros heróis. 

GASTROCÜNICA 

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

Rua Sergipe, 601 - centro - Fone (098) 721 - 3746 
 Fax (098) 721 - 7248 - Imperatriz - MA 
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0 delegado Francisco Alves 
Pereira, titular da Delegacia de 
Acidentes de Trânsito, já ouviu 
o condutor do Gol vermelho, 
que era o rapaz conhecido pelo 
prenome de Juliano, de 20 
anos de idade. Ele se fez 
presente na DAT, 
acompanhado de seu 
advogado, doutor Cleto 
Vasconcelo. 0 veículo acima 
citado, foi o que atropelou e 
matou o militar. Antonio 
Augusto da Silva Teixeira, 
sendo que em sua função, 
como membro do Exército 
Brasileiro, era conhecido 
como sargento Antonio. 

Além de Juliano, o delegado 
Francisco Alves ouviu o 
depoimento de Cleomar 
Gomes, motorista do Verona 
vermelho, de placas ID-2322 de 
Imperatriz/MA, e Antonio de 
Vasconcelo,que conduzia o 
veículo de marca Kadel, cor 
verde, placas GOS-()478, de 
Sete Lagoas, no Estado de 
Minas Gerais. Os outros dois 
depoentes, foram a namorada 
e um amigo de Antonio de 
Vasconcelo, sendo que os dois 
estavam com ele, em seu 
veículo Kadel. 

"Eu já ouvi o depoimento do 
Juliano, que. era o condutor do 

Gol, Cleumar Gomes, do 
Verona, e Antonio de 
Vasconcelo, motorista do 
Kadet e eles afirmaram que 
nunca se tinham visto, e de 
acordo as investigações que 
estão sendo feitas, estão 
descartadas as possibilidades 
de ter sido racha. A maior 
prova di' tudo isso, é que os 
três não se conheciam. 0 
Verona, por exemplo, eslava 
estacionando, quando de 
repente foi colhido pelo 
Kadel, que tentou desviar do 
Gol, que freiou de repente, 
para não bater na Moto CG, 
que era conduzida pelo 

sargento do Exército. Juliano 
disse que tentou evitar o 
acidente, mas não foi possível, 
sendo que a moto estava 
saindo de uma rua vertical, 
afirmou. 

Já foi instaurado o inquérito 
que terá um prazo de 50 dias 
para ser enviado à Justiça, 
sendo que ela irá tomar as 
devidas providências no que 
diz respeito ao acidente. Os 
agentes da DAI estão 
trabalhando em conjunto com 
a equipe de perícia, para que 
possa trazer à tona o mas 
rápido possível, as verdadeiras 
causas do acidente. 

Inquérito será enviado à Justiça 

Delegado da DRF conclui inquérito e manda ao Judiciário 

O delegado Arlindo 
Assunção da Silva, titular da 
Delegacia de Roubos e Furtos, 
estará remetendo ainda hoje 
para a Justiça, o inquérito de 
Dorivan Pereira do 
Nascimento, de 19 anos de 
idade, residente à rua Paraíba, 
nü 1518 A, bairro Nova 
Imperatriz, e seu comparsa, 
Manoel Francisco da Cruz 
Nascimento, domiciliado à 
avenida Industrial, s/n0, 
Parque São José. 

Os dois foram presos e 
autuados em flagrante, no dia 
15 do cort-ente mês e ano, 

pelos policiais que se 
encontravam de plantão no dia 
acima citado, no posto policial 
do bairro Santa Rita, após 
terem praticado um 
arrombamento em um veículo 
e agredido o proprietário do 
mesmo. 

0 interrogado e seu 
comparsa ainda se encontram 
no referido posto policial, à 
disposição das autoridades 
policiais, sendo que o inquérito 
já está preparado. 

"Essa dupla de assaltante, há 
muito tempo vinha agindo em 
Imperatriz. Eles roubavam à 

mão armada, sendo que 
muitas das vezes se deram 
bem. Só que no dia 15 deste 
mês, quando eles estavam 
praticando mais uma de suas 
ações marginais, não se deram 
bem, aí o ixilicial predeu todos 
dois e o inquérito que estava 
sendo aguardado pela Justiça 
já está preparado, e ainda hoje 
eles terão em mãos este 
inquérito. 

0 delegado Arlindo 
Assunção nos adiantou ainda, 
que mesmo com o número 
resumido de agentes, irá 
sempre junto com seus 

companheiros de trabalho, dar 
o melhor de si ])ara manter a 
paz dos moradores de 
imperatriz. 

O titular da DRF, como os 
outros delegados e agentes, 
fazem um apelo para os 
moradores desta cidade, que 
possam ter |)articipações ativas 
no sentido de informação. Pois 
caso o povo informe i .J'ue 
esteja acontecendo nos bairros, 
que seja caso de polícia, fica 
mais fácil para a polícia tomar 
uma posição. Muitos outros 
inquéritos estarão sendo 
enviados para a Justiça. 

Mãe denuncia ameaçador 

Doméstica comparece no Primeiro Distrito 

Compareceu na Delegacia 
do Primeiro Distrito Policial, a 
senhora Francisca Rogéria, de 
40 anos de idade, residente à 
rua A, quadra 10, casa 26. 
Conjunto Nova Vitória I, 
apresentando queixa contra o 
senhor, Neto Teixeira, 
domiciliado no mesmo 
conjunto acima citado. 

Segundo a doméstica, ele 
envadiu a residência de seu 
filho, Wilfran Gonçalves 
Moreira, o agrediu. Além das 
agressões, ainda o emeaçou de 
morte. 0 fato ocorreu na noite 
do dia 29 deste, por volta das 
21h(K), consta ainda em 
ocorrência, que o referido saiu 
dizendo que ia matar o filho da 

queixosa, ressaltando que a 
esposa de seu filho está 
operada e após a confusão, ela 
piorou o seu estado de saúde. 

0 caso agora está sobre a 
responsabilidade do delegado 
George Miranda, titular da 
Delegacia do Primeiro 
Distrito Policial, que está 
aguardando o 

■ comparecimento do senhor 
Neto, que terá que explicar 
para o delegado da referida 
distrital, os motivos das 
agressões e das ameaças 
proferidas pelo mesmo. A mãe 
de Wilfran está ba-ig&nte 
preocupada, temendo ^te o 
ameaçador venha a 
concretizar suas ameaças. 

Mãe fica feliz por acharem a filha 

Depois de algumas horas de desespero, a mesma volta a sorrir 

Quem esteve no Primeiro 
Distrito no dia de ontem, foi a 
senhora, Maria Olinda da Cruz 
Martins, residente à rua 
Maranhão do Sul, s/n9, bairro 
VOa Santa Lúcia, próximoà Igreja 
Evangélica Assembléia de Deus. 
A mesma havia comjiarecido no 
Primeiro Distrito bastante 
desesperada, comunicando o 

sumiço de sua filha menor de 
idade, Laudicéiada Cruz Martins, 
de a|)enas 5 anos de idade, sendo 
que a mesma estava com a sua 
fílinha no Hospital Santa Tereza, 
e quando ela se deu conta, a 
menor tinha desaparecido. 
Graças ao bom trabalho do 
Sistema Tucamfs, a criança foi 
encontrada, aliviando assim, a dor 

de uma mãe. Laudicéia estava 
com uma senhora no bairro do 
Bacuri, e levou a mesma até a 
unidade móvel da TV Capital, 
dentro do programa Cidade 
Agora. 

"Eu só tenho a agradecer 
lior terem ajudado a encontrar 
minha filha, graças a Deus eu 
estou bastante feliz. Eu fiquei 

desesperada quando eu procurei 
a minha filhinha e não a 
encontrei. Eu agradeço muito a 
ajuda, eu não sei nem como 
agradecer a voçês, mas Deus irá 
recomiK-nsar a todos. Nós que 
moramos aqui em Imperatriz 
temos muita sorte de termos 
pessoas nesta cidade de bom 
coração. 

Gerência recupera bagagem 

Foi satisfatório o trabalho dos responsáveis pelo Advance Palace Hotel 

A gerência do Advance 
Palace Hotel não mediu esforços, 
no sentido de recuperar as 
bagagens do médico |)araense, 
Marcos Roberto César Tavares, 
que rrside em Dom Elizeu/PA, 
sendo que a mesma havia sido 
roubada. Mas, graças ao 

trabalho invejável dá gerência do 
hotel acima citado, todos os 
pertences do médico foram 
recuperados. Além da 
recuperação das bagagens, o 
referido hotel arcou com as 
desilesas de viagem dos bens do 
seu hós|)ede, sendo enviado via 

Varig, de conhecimento |X'lo 
documento de número, 566 
7049/4. Com a realização deste 
IrabaHu >, está de j larabens, fixla 
a gerênc ia do Advance. Isso que 
é demonstração de 
competência e de respeito |)ara 
com os seus clientes. 

Isso que aconteceu no 
Advance Palace Hotel, ixxleria 
acontecer em quaquer um outro. 
Agora fazer o trabalho que a 
direção do mesmo fez. no 
sentido de ir atrás, recu|XTar e 
por cima ainda arcar com as 
despezas. 

Grafica Jardim 
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