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empo. 

O Inst. Nac. de Mct^jrologia informa 
qno o U-mix) cm Imperatriz hoje será 
tempo nublado à ocasionalmente 
encoberto com pancadas de chuvas 
isoladas e visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

As 19:3() hs, no auditório do Senac, a 
solenidade de entrega dos displomas 
para os formandos da V turma do Curso 
de Farmácia realizado indo Sincofarsul. 
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Gaio 

nível de 

emprego 

0 brasileiro encontra 
dificuldade para conseguir 
um emprego. 

As ofertas de empregos 
diminuíram ao longo dos 
anos. (Vejagráfico ao lado). 

O Governo Federa! a ^ 
implanta uma política * 
recessiva Página 3C 

Nível de Emprego 
m Em 93; 

M Em 94; 

□ Em 95 

Banco 

demite 

funcionário 

Os bancos continuam 
enxugando o nuim ro de 
funcionários gráfico ao 
lado). Os computadores u m 
tomado a vaga dos 
bancários. De HüD», diminui 
todos os anos, os gastos 
com folha de jiessoal. 

PAftfaa 3C 

^iáilero de funcionâdoiüos bancos 

687 

iili 

m Dezembro de 941 

Outubro de 95 

iii 

Seqüestrador de Ezir Jr. foge da GGPJ 

Cristiano e mais quatro detentos estão foragidos da polícia 

Fies cavaram um túnel e conseguiram escapar da Central de Custódia dos Presos da Justiça 
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est'' intffditndn desde ns 18 hs de ontem no tjcecho ptróxJmo no Barea Grande. Página HA 

O número 

120 

E o número de gnardas- 
mirins lormados ontem pela 
Secretaria de Promoção 
Social, que tem á prente Sofia 
Oliveira. A solenidade de 
entrega dos certificados 
contou com a presença dc 
Ildon Mar*pies. «'nlre outros 

Cinco presos fugiram na 
madrugada de ontem daCCPJ, 
onde estavam presos, 
acusados de crimes diversos, 
files fugiram depois de cavar 
um túnel, deixando a terra 
retirada da escavação dentro 
dc vários sacos, na própria cela 
dc n" 2. onde eles estavam 
recolhidos. 

Os cinco detentos que 
fugiram foram Antonio Airton 
da Silva, acusado dc estupro; 
Wilson Janscn Silva, acusado 
dc homicídio; Cclino Cardoso 
S. Filho, acusado dc 
estelionato; Mário Gomes de 
Oliveira, acusado de assalto e 

Cristiano Alves Brito, acusado 
do seqüestro de fizir Jr. 

0 seqüestro sequido de 
morte do empresário Ezir Jr., 
aconteceu em janeiro do ano 
passado e comoveu a cidade. 

fizir Jr. é considerado o 
mártir do desenvolvimento 
auto-sustentado, pois foi morto 
num momento em que a 
cidade vivia no caos que 
culminou com a "Revolução de 
Janeiro", episódio como ficou 
conhecido a tomada, pela 
população, da Prefeitura e da 
Câmara Municipal dc 
Imperatriz, falo que culminou 
com intervenção no município. 

Coração fulmina vendedora 

Corpo já se encontrava 

em alto estado de decomposição 

O fato 

Vitima de ataque cardíaco 
foi encontrada morta dentro 
de casa a vendedora de 
confecções Dorinha Oliveira 
dos Santos. O corpo foi 
deseoberlo na tarde de ontem 

finando jã estava em estado de 
putrefação. 

Depois de pcrieiailo pelo 
auxiliar de perito Mário 
Amorim, o corpo foi levado 
para a Funerária São 

Francisco, onde o medico 
legisla da polícia, Murilo 
Simões fez a neerópsia. Para 
retirar o corpo da casa houve 
a participação do t orpo de 
Bombeiros. Página HA 
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Foi criada 
recentemente 
a Fundação 
Cultural de- 
Imperatriz, que 
tem como 

objetivo o crescimento do 
setor cultural local. A 
mesma tem ã frente o 
acadêmico e jornalista 
Adalberto Franklin. 

A pessoa 

I) o n 
F v a r i s t o 
A r n s , 
acebispo de São Paulo, foi 
um dos ganhadores do 
Prêmio Nacional de 
Direitos Humanos, por ler 
se destacado na proteção 
aos direitos das pessoas. 
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Capital, cada 

dia mais 

perto de 

você 

Opinião 

Homens & 

Empresas 

/ 

/ 

Raimundo Primeiro 
destaca a economia 

do Brasil c do mundo. O 
colunista comenta boje. 
entre outras coisas, sobre 
a introdução de novos 
projetos no Brasil e sobre a 
queda do comércio 
imperatrizense. 

O articulista do Jornal 

capital não esquece de 
mandar o seu alô aos 
empresários locais. 

Confira a coluna 
Homens & Empresas e 
atualize-se sobre os fatos 
econômicos que 
acontecem no Brasil, na 
Região Tocantina e em 
Imperatriz. Página 4A 

4 um dos seqüestradores do empresário 

yjr J"mor- V* outros dois acusados, Bvnito e Bebe 
,ãs' continuam foragidos da polícia. 

Sincofarsul 

Sindicato 

entrega 

diploma 

Acontecendo, hoje, ãs 
19b30, no auditório do Senac- 
Imperatriz, a entrega dc 
diplomas aos formandos da 
primeira turma do Curso de 
Auxiliar de Farmácia, tccnico 
de nível médio, que foi 
ministrado graças a um 
çonvênio firmado entre o 
Sindicato do Comércio 
Varejista de Produtos 
Farmacêuticos do Sul do 
Maranhão e o Senac. 

Coordena o evento filias 
Gomes de Sousa, que reforça 
o convite para a classe 
farmacista se fazer presente ao 
evento. Página 4A 
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Estrelando a coluna 

Cidade Alerta. com 

Orlando Menzes 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

o 

Câfc,V.V.V.TCiV.V. 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 
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US$ Com. Compra 

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

ÜS$ Com. Venda 

RS 0.9727 (+0,01%) 

USS Black Compra 

K$ 0,979 (4),{jl%) 

US$ Black Venda 

RS 0.984 

ÜS$ FluE Compra 
R$ o,mm (-0.05%) 

US$ Flut. Venda 

R$ 0,9770 (-0,05%) 

Ouro (grama) 

RS 12,57 (+0,80%) 

Poupança 

1,8711% (27.12.95) 

CDB/RDB 

34,33% 
._J 
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Não vejo a hora de ir ao 
show da Banda Reflcxu's, 
segundo a matéria do Jornal 
Capital, ela estará no dia 27 
de janeiro no ginásio do 
Juçara Clube. Já estou me 
preparando para entrar na 
festa. 

Idoneide Chaves 
Pinto 
Parque Anhanguera 

Estou gostando do 
trabalho feito pela 
Secretaria Municipal de 
Promoção Social. Fiquei 
sabendo que ontem foram 
formados 120 crianças para 
serem guardas mirins de 
Imperatriz. Essas crianças 
vão organizar as ruas e 
escolas da cidade. 

Este tipo de coisa 
deveria acontecer em todas 
as cidades, mas como isso 
não acontece, seria bom 
que icentivássemos essas 
crianças que certamente 
terão um futuro garantido. 

Marta Sheila 
Parque das 
Palmeiras 

Parece que os 
comerciantes (donos de 
mercados) estão se 
esquecendo de ver a 
validade de seus produtos, 
produtos vencidos estão 
sendo vendidos. Estes 
produtos já estão causando 
problemas a sociedade, 
seria bom que os donos de 
mercados tomassem 
alguma providência. Será 
que o povo imperatrizense 
além de ganhai- pouco ainda 
tem que comprar produtos 
alimentícios vencidos. 

Gildeane Lima 
Centro 

Já é grande o índice de 
doenças causadas pelo lixo 
e água parada. No bairro 
Bacuri o problema está 
grande, a "dengue" é a 
doença que mais ataca no 
bairro. Moradores 
suspeitam que seja a água 
parada e o grande volume 
de lixo espalhado pelo 
bairro. O bairro precisa de 
ajuda e colaboração de 
todos, mas o que 
precisamos mesmo é de 
algum responsável pelo 
bairro que explique os 
problemas do bairro aos 
órgãos competentes. 

Juarez Nogueira 
Bacuri 

O Jornal Capital 
agradece a todos os leitores 
e assinantes por mandarem 
cartinhas a redação. E 
nedimos desculpas por não 

blicarmos todas as 
•tinhas mandadas, pois 
o muitas cartas, 
•itinuem mandando 
ihas a redação do Jornal 
'ai, elas significam 

) a cidade de 
ratriz. 

~!tal 
S ra 602 

Exploração inadequada versus 

manejo sustentato na Amazônia 

A exploração madeireira na 
Região Amazônica tem se 
taracterizada 
predominantemente pelo 
extrativismo, com base ajlenas na 
tecnologia da experiência. Dentro 
dos [ladrões atuais, a exploração 
tem sido feita de forma 
inadequada e desordenamente. A 
mecanização, quando utiliza, não 
tem planejamento e 
racionalização nas atividades de 
derruba, arraste e transporte. 
Essa situação implica substituição 
do equipamento empregado, o 
que eleva os custos da extração, 
como também provoca maiores 
danos a floresta, devido a 
movimentação alegatória e muitas 
vezes desnecessárias dos 
equipamentos na área 

A tendência de jiesquisas mais 
recente, na região, tem por 

princípio manter quanto possível 
a estrutura < iriginal da fl<«resta em 
relação a diversidade de esilécies, 
diferenças de idades, dimensões, 
etc. 

A retirada da madeira - dizem 
os pesquisadores - deve se 
ocorrer em quantidades 
moderadas e em ciclos mais 
curtos. Espécies que hoje não 
possuem valor comercial, \ * xlerão 
ser utilizadas a médio 1( >ngo | razo, 
viabilizando ainda mais este 
sistema 

Os pesquisadores 
reconhecem que os 
conhecimentos disixmíveis jiara o 
manejo da floresta na produção 
sustentada estão aquém das 
exigências requeridas, devido a 
complexidade e o numero de 
variáveis env< )lvidas. 

Mas ressaltam que as 

por ILFRAN ARAÚJO 

informações existentes | lermitem 
definir rumos e estabelecer 
diretrizes básicas. 

Dentro da produção projetada 
de madeiraparaoanode 1994 de 
cerca de 5,9 milhões de metros 
cúbicos, de acordo com a 
Associação Brasileira dos 
Produtores de Madeiras, 
pesquisadores do CPATU 
mostraram que o consumo em 
toras deveria ser na ordem de 11,9 
metros cúbicos. Para atender a 
essa demanda foi necessário 
manejar cerca de 2,(i milhões de 
hectares da floresta, com ovolume 
comercial de 45 metros cúbicos 
[Kr hectares, o que re|resentou 
U, 1% dos 25 milhões de hectares 
ocupados pela floresta tropical 
densa da Amazônia braisileira. 

Outro as| xxã > d estacadi > [ xJas 
[K-squisas é que a ex|)ansão das 

atividades agropecuárias 
indiscriminadamente na floresta 
Amazônica tem trazido como 
conseqüência o aumento de áreas 
ini] rodutivas, em virtude da baixa 
fertilidade dos solos. Dos sete 
milhões de hectares de áreas 
abertas [ara pastagens na região, 
cerca de 20% encontram-se em 
estágio desagradado ou em via 
degradação. 

Por outro lado, cerca de 200 
mil hectares são abandonados 
anualmente em decorrência da 
prática da cultura migratória. A 
reincorporação dessas áreas ao 
processo produtivo através de 
atividades com propósitos 
florestais, ê apontada como uma 
das alternativas [Kissíveis de ser 
adotada. 

1 )entro desse espírito, o Ibama 
vem procurando normalizar 

BRASIL 
l.OX KKNO FEIlKItU. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

MINISTÉRIO DA FAZENDA Mutuários em atraso da Caixa Econômica Federal 

Pelo presente Edital, ficam notificados os mutuários a seguir nominados, adquirenles de unidades residenciais financiadas pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAI^SUREG MA, para ciência que estamos autorizados na forma da Lei (decreto-Lei n'-' 70. de 21 de novembro de 1960 e regulamentação complementar 
do SFH) a promover a Execução Extrajudicial da Hipoteca que onera os imóveis abaixo relacionados, ficando os mutuários cientificados de que têm o prazo de 
20 (vinte) dias, para querendo purgar o débito e sustara execução, o que poderá ser feito na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Praça Brasil S/N - Imperalriz-MA, 
no horário das 10:00 às 15:00 horas, diariamente, excetuando-se sábados e domingos. 

Contrato: 1.0644.0004:188-5 Lote: 097 
Mutuário: AÍRTON ARAÚJO CHAVES *, brasileiro, comerciante, Cl: 286.861 SSP/ 

PE, C1C 048.724.443-53 e sua esposa * CASSANDRA MENDES CHAVES*, brasileira, 
comerciante, Cl; 980.126 SSP/MA CIC: 272.119.82368, residente nesta cidade. 

Endereço; Rua E-02. Qd-:i3. Lot. Jardim Tropical, Lt-10 
IMPERATRIZ-MA 

Contrato: 1.0644.0004499-7 Lote: 097 
Mutuário; HUMBERTO SÉRGIO DA SILVA LOGRADO*, brasileiro, solteiro, 

pecuarista. Cl: 676.904 SSP/MA CIC: 280.086.60304. residente nesta cidade. 
Endereço: RuaTupinambá.775, Lt-C, Qd-08, li>t. Im|)erador 
IMPERATRIZ-MA 

Contrato: 1.0644/0004544-6 % Dite: 097 
Mutuário: TEREZINHA DE OLIVEIRA BORGES*, brasileira, solteira, pecuarista. 

Cl: 1.072.890 SSP/MA CIC: 145.898.906-78, residente nesta cidade. 
Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 1088. Lt-06. Qd-D, D)t Cidade Jardim 

Imperatriz. 
IMPERATRIZ-MA 

Contrato: 1.0644.0004750-8 Lote: 097 
Mutuário: ALSINO PEDROSA*, comerciante, Cl: 12.842.880 SSP/SP, CIC; 

118.208.126-87 e sua esposa * MARLV DE NAZARÉ CRUZ PEDROSA*. bine. pub. 
federal, Cl: 9.742.908 SSP/SP, CIC: 107.748.028-87, brasileiros, residentes nesta cidade. 

Endereço: Rua D. Marcelino, S/N, Qd-02, LL-08 - Cinco Irmãos. 
IMPERATRIZ-MA 

Contrato; 1.0644.0004919-0 Lote: 097 
Mutuário: JOÃO ANTÔNIO COELHO JACOME*, economista, Cl: 151.701 SSP/ 

GO. CIC:055.845.502-87 esuaesposa* ROSAMARIALEITÃOJACOME*,professora, 
Cl: 985.897 SSP/PA CIC em comum, brasileiros, residentes nesta cidade. 

Endereço: Alameda Tocantins, 52, Lt-82, Qd-06 - D)L Jardim de Ouro 
IMPERATRIZ-MA 

Contrato: 1.0644.00049794 Lote: 097 
Mutuário: JESUSLEIDE PEREIRA DA SILVA*, func. pub. federal. Cl; 8157.152 

SSP/PI. CIC: 181.375.478-04 e sua esposa * MARIA FRANC1NETE DA SILVA 
PEREIRA*, do lar. Cl: 906.227 SSP/MA CIC: 258.251.59372. brasileiros, residentes 
nesta cidade. 

Endereço: Aameda Tocantins, 88, Lt-21. Qd-15, D)L Jardim de Ouro 
IMPERATRIZ-MA 

Contrato: 1.0644.00049832 Lote: 097 
Mutuário: ALTAR JOSÉ MENDES DE FARIAS*, tec. industrial. Cl: 848.247 SSP/ 

PA CIC: 124.884,102-68 e sua esposa *KAT1A REGINA OLIVEIRA DE FARIAS*, do 

lar. CIC em comum, brasileiros, residentes nesta cidade. 
Endereço: Aameda Tocantins. Casa 70, Qd-06. U - 52. Conj. Quinta de Ouro 

IMPERATRIZ - MA 

Contrato: 1.0644.00051814 Dite: 097 
Mutuário: LUIZ DE A.ENCAR IACERDA NETO*, industrial. Cl: 22.278 SSP/ 

CE. CIC: 145.981.24384 e sua esposa * MARIA DE LOURDES BARROS IACERDA*. 
economista, Cl: 1.118.214 SSP/CE, CIC: 170.118.848-00, brasileiros, rfesidentes nesta 
cidade. 

Endereço: .Apto. 204, Bl-E, C onj. Resid. Sunsel Boulevard 
IMPERATRIZ-MA 

Contrato: 1.0644.00052094 D>te:097 
Mutuário: DELINA MASCAREMI IAS DE MORAS*, brasileira, solteira, lunc.pub. 

estadual. Cl; 500.202 SSP/MA CIC: 252.078.778-58, residente em Riachão/MA 
Endereço; Rua Zulmira Digjado. 89. Lt - 11, Qd-09. Lm. Parque Planalto 

IMPERATRIZ-MA 

Contrato: 1.0644.0005847-5 I jite: 097 
Mutuário; PEDRO COSTA LIMA*, func. público, Cl: 919.212 SSP/MA CIC: 

147.852.188-04 e sua esposa *EUZIMAR ASSUNÇÃO LIMA*, do lar. Cl 1,066.814 
SSP/MA CIC: 287.559.70368. brasileiros, residentes nesta cidade. 

Endereço; RuaSalinó|)oIis, Qd-07. Casa 18. Lt-04, Conj. Ililton - Bairco da 1 eandra 
IMPERATRIZ - MA 

Contrato: 1.0644.0005860-2 Dite: 097 
Mutuário: ISAMEIJA GONÇALVES KARAN*. brasileira, separada judicialmente, 

empresária. Cl: 785.852 SSP/MA CIC; 272.416.888-68, residente nesta cidade. 
Endereço: Av. São João, 01, Qd.-Ol - A Lt. 01, Dir. Cristo Reis 
IMPERATRIZ-MA 

Contrato: 1.0644.0005875-0 Dite: 097 
Mutuário: ALBECI ARAÚJO DA SILVA*, brasileiro, solteiro, comerciário, Cl: 

884.571 SSP/MA CIC: 216.168.88300. residente nesta cidade. 
Endereço: Rua Santo André, D. 02, Qd. 07, DiL Parque das Estrelas. Conj. Brasil 

Novo. 
IMPERATRIZ-MA 

Contrato; 1.0644.0004184-0 Dite:098 
Mutuário: ANTONIO ROGÉRIO FERNANDES DE ALMEIDA*, odontólogo. Cl: 

0857568638 MEX-PA e esp. isa 'SANDRA V'\I .ÉRIA CÁ) M ES DA SILVA FERNANDES*, 
do lar. CTPS/MT 49.290/00001/MA ambos no CIC: 855.651.284-04. brasileiros, 
residentes nesta cidade. 

Endereço: Av. São João, rasa 18. Qd.10, Lt. 04- DiL Cristo Rei 
IMPERATRIZ-MA 
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Fútos t m&íérias en Modas tt&d Mrã<* dovotvidãs* mésttta 'que ftão puMicodds 

adequadamente a prática do 
manejo florestal sustentando 
através de portarias e intruções 
normativas. 

Todavia, o setor madeireiro 
ruramente é ouvido quando o 
assunto é definir questões 
luudamentais e. | )or conseguinte, 
muitas normas estabelecidas [ ara 
o manejo nessas intruções 
normativas e portarias se 
apresentaram quase sempre 
impossíveis de ser cumpridas, o- 
que representa, 
consequentemente, problemas 
[ara o setor madeireiro. 

Ilfran Araújo é secretário 
executivo do Sindicato das 
Indústrias de Madeiras de 
Imperatriz e Região 
(SINDMIRÉ 

Plantão de 
emergência dos 

hospitais 
conveniados - SUS 

-hoje, dia 
11/01/96 

Hospital 

Alvorada 

Plantão de 
emergência 

pediátrica dos 
hospitais 

conveniados - SUS 
- hoje, dia 

1 1 
Die, aia 
/01/9Ó 

Mosp. Peq. 

Príncipe 
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Salgado garante situação regular do PPI 

O presidente da Câmara diz que não sabe se Davi será ou não candidato a prefeito de Imperatriz 

porCONOR FARIAS 

!>7() dias. H os projetos, 
liein, ainda não foram 
colocados em prática! 

Bom dia, 
governadora 

Ontem, foi dia de festa, de 
reconciliação e de 
confraternização. Portanto, tá 
tudo bem, numa boa. Mas só 
que boje, governadora, e dia 
de cão. Governadora, quando 
é que vamos |)arar com esse 
estica-e-puxa, com esse disse- 
me-disse, com esse fica mais 
não fica, com trinta e mais 
trinta? Ora, excelência, ou 
lldon permanece até o fim de 
9b ou então lira ele de vez do 
cargo de interventor! 

Pelo que sei. quem foi 
eleita governadora foi a 
senhora. Portanto, quem 
deveria mandar também seria 
a senhora, mas o seu governo 
está igual ao de Jânio 
Quadros: existem outras 
forças que mandam no 
governo. 

Afinal de contas, a senhora 
é ou não é a governadora do 
listado do Maranhão? Se é 
governadora, então 
mantenha o lldon até o final 
do ano! 

Bom dia, 
governadora II 

lldon saindo ou não saindo 
da prefeitura, o seu candidato 
oficial à Prefeitura de 
Imixfratriz em 9b vai perder 
as eleições. 

1) - lldon Marques saindo 
da prefeitura, a população 
toda fica revoltada contra o 
seu governo e o seu 
candidato a prefeito de 
Imperatriz, pois entende que 
a mudança não foi política e 
sim política, com o objetivo de 
transformar a prefeitura e o 
FPM em comitê oficial do 
PPL 

2) - lldon não saindo, 
também já criou um grande 
desgaste com essa novela de 
fica, sai e mais trinta dias. Isso 
revoltou a população, que não 
vai mais votar no seu 
candidato e, além do mais, 
ainda sobrou um pouquinho 
de desgaste para o seu 
governo. 

Bom dia, 
governadora III 

Entre mortos e feridos, a 

senhora sai ganhando com a 
permanência de "lldão" na 
prefeitura. Explico: em 98. 
quando a senhora sair 
candidata ao Senado da 
República, não terá ninguém 
do PFL com moral para subir 
num palanque e pedir votos 
para a governadora Roseana 
Sarney. 

Mas "lldôo" terá o 
discurso próprio de 
comandar o seu |)alanque na 
Região Tocanlina, com os 
seguintes dizeres: "a 
governadora Roseana 
Sarney foi leal ao povo de 
Imperatriz, por não ceder as 
pressões políticas de seu 
grupo, quando em 9b 
queriam tirar-me da 
Prefeitura de Imperatriz. Por 
isso meu povo, eu conclamo 
vocês para votar na senadora 
Roseana Sarney". 

Bom dia, 
governadora IV 

Palavra de "lldão" em seu 
palanque, durante a 
campanha eleitoral de 1998. 
E tenho dito, excelência: até 
a próxima revoada dos anjos. 

Varig 
em turbulência 

0 presidente da Varig, 
Carlos Engels, está por um 
fio. 0 conselho de curadores 
da empresa quer demití-lo e 
já tem um substituto. E 
Fernando Pinto, principal 
executivo da Rio-Sul, a 
empresa regional do grupo. 

Governo 
em baixa 

O governo de Roseana 
Sarney tem uma imagem 
negativa aqui na Região 
Tocantina. Os atos da chefe 
do Poder Executivo do 
Estado não corresponderam 
os anseios da comunidade de 
Imperatriz e municípios 
vizinhos. 

Aviso 
aos muambeiros 

Fiquem de olhos abertos. 
A partir de março, compras 
acima do limite de 
quinhentos dólares não 
declaradas serão 
apreendidas sem dó nem 
piedade. Não terão chance 
nem de pagar multa. 
A Polícia Federal tem a 

ordem de levar tudo, para o 

GASTROCLÍNICA 

Dr. Nai/ton J. F. Lyra 
Dra. Maria do Carmo S. Lyra 
Dr. J. Edson M. Araújo 
Dr. Mifko Abrantes 

Video Endoscopia 

Esôfago Gastro Duodenoscopia 

Colonoscopia 

Retossigmoidoscopia 
Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestivo 

Colo-Proctologia 
Cirurgia Vídeo-Laparoscópica 

Colangiopancreatografia 
Endoscópica 

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

Fax (098) 721-7248 - Imperotríz-MA 

Está totalmente 
regularizada a situação do PPB 
— Partido Progressista 
Brasileiro — em Imperatriz, o 
partido do senador Cafeteira. 

Quem fez essa afirmação, 
anteontem, foi o vereador 
Antonio Rodrigues Salgado 
Filho, vice-presidente da nova 
Comissão Provisória. 

Segundo ele, a Comissão 
Provisória foi instalada pelo 
Diretório Nacional. Filiações 
continuam sendo feitas, 
conforme assegurou. 

Nos próximos dias, disse 
Salgado Filho, será marcada a 
data da Convenção Municipal. 
"Nós temos 180 dias", afirmou. 

Pão logo isso ocorra, será 
divulgado amplamente nos 
órgãos de comunicação da 
cidade, a data da Convenção 
Municipal. 

"Te digo que está tudo sob 
controle, as filiações estão 
indo bem, e a Comissão 
Provisória está devidamente 
instalada". 

Documentação 
De acordo ainda com 

Salgado Filho, a 
documentação do PPB em 
Imperatriz, apesar dos boatos, 
está toda correta. 

"A Comissão foi instalada 
através do presidente 
nacional do partido, senador 
Espiridião Amim. e o 
delegado nacional do 
partido", confirmou. 

De acordo com ele, após 
feita encaminhação ao I RE — 
Tribunal Regional Eleitoral — 
houve o mesmo processo aos 
cartórios eleitorais de nossa 
cidade. 

"Então, está totalmente 

regularizado o partido, com 
sua documentação em dias", 
confirmou. "Resta só fazer 
agora convenção". 

Resistência 
Sobre o falo de ainda 

existir resistência por parte 
dos ex-dirigentes, no caso, do 
advogado José Lamarck de 
Andrade Lima, Salgado fez 
algumas explicações. 

Ele tomou como base, a 
princípio, os nomes do 
senador Epitácio Cafeteira, 
bem como o do deputado 
Aderson I,ago. 

"Eu tenho conhecimento 
de que há uma resistência de 
Aderson I>ago, mas acho que 
isso está controlado, e não é 
problema algum, não". 

Convenção 
0 que se comenta nos 

quatro cantos da cidade, 

conforme é do conhecimento 
de Salgado Filho, é que o 
deputado Davi Alves Silva não 
se lançaria candidato a 
prefeito. 

O vereador, que preside a 
Câmara Municipal, diz que ele 
mesmo (Davi) não comentou 
se é candidato ou não. 

"Então, eu não posso e 
dizer se Davi sairá candidato 
a prefeito", acentua Salgado 
Filho, respondendo ao 
questionamento. 

"Mas se sair candidato a 
prefeito, é um forte candidato 
com grandes chances de 
ganhar a eleição", prosseguiu. 

"Agora, se ele vai sair 
candidato só o futuro vai nos 
dizer. Não posso te afirmar, 
agora, neste momento, se 
realmente ele será 
candidato", concluiu. 

Comissão estuda contas de Davi 

O presidente da Câmara 
Municipal admitiu a hijxitese de 
o grupo a que pertence vir a 
apoiar a candidatura do ex- 
governador José de Ribamar 
Fiquene. 

Rara isso, basta que não se 
confirme a disposição do 
deputado federal Davi Alves 
Silva em disputar a chefia do 
Poder Executivo municipal, na 
eleição de !> de outubro. 

"Não sei se será Fiquene", 
afirmou. "Mas, na hipótese de 
Davi não sair candidato, 
naturalmente nós leremos que 
prestar apoio à alguma 
candidatura". 

Segundo Salgado Filho, o 
falo da indecisão é que ainda nos 
encontramos muito longe do 
processo eleitoral sucessório. 

"Ainda há muita água paia 
lassar |)or debaixo da ponte. Te 
digo que muita coisa pode 
acontecer, até o dia !> de 
outubro". 

Salgado considera natural 
que um grupo |)olítico igual ao 
que |KTtence não fique de fora 
do processo da sucessão 
munici|)a1. 

Avaliação 
Aproveitando o conlacto 

mantido, o dirigente da Casa de 
Ixms de Imperatriz aproveitou 
para fazer um balanço dos 

trabalhos parlamentares neste 
ano que passou. 

"Muito positivo. Nós tivemos 
altos e baixos, no início do ano 
que passou, mas após a 
interventoria em Imperatriz a 
Câmara se desenvolveu bem", 
disse. 

Para Salgado Filho, o Poder 
Legislativo municipal conseguiu 
cumprir bem o seu papel. "E 
estamos otimistas |»ara este ano. 
Se Deus quiser, vai ser um 
grande ano". 

Articulações 
No que diz respeito a 

articulações, que teriam sido 
feitas para evitar a votação das 
contas de Davi. Salgado disse 
desconhecê-la^. 

Segundo ele, as contas 
vieram para a Câmara e á 
presidência as encaminhou |«ra 
a Comissão de Finanças e 
Orçamento do Município. 

"Tá com a Comissão e, tão 
logo, a Comissão devolva á 
presidência as contas serão 
colocadas em Plenário e 
automaticamente seráo 
votadas". 

Ele confirma que a Câmara 
não tem como se recusai* a esse 
processo, ou seja. ode apreciar 
as contas do ex-prefeito. 

"Não vamos protelar, até 
porque não tem como. 

Naturalmente, hoje ou 
amanhã, elas terão que ir à 
votação. 

A apreciação das contas do 
exercício 89 do ex-prefeito 
Davi Alves Silva, conforme o 
presidente, será aberta. 

"A não ser que a maioria do 
Plenário decida que seja 
votação secreta", diz. Ele 
conclui afirmando que não 
acrddita na possibilidade de 
haver mudança no que prevê 
o regimento. 

SINIJICATO nOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DH 
IMPERATRIZ- MARANHÃO 

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERALE EX TRAORDINÁRIA 

Convoramoa todo* os sódos em dias rom suas obrigações sindicais a participarem <le 
ASSEMBLÉIA GERALE EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 15 do corrente nids e ano. em 
primeira eonvoravãoas 19:30 horas, • oina presença.le 8056da eatejioria.e em segunda convocação 
as 20 horas, com rpialquer numero presente; na Sede deste Sindicato, na Rua 13 de Maio, 1579. 
Nova Imperatriz, para tratar da seguinte pauta: 

a) EXONERAÇÀO DO PRESIDENTE H DA DIRETORIA; 
h) DECLARAÇAt) DE VACANCIA DOS CARGOS DA DIRETORIA; 
c) CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES 

O referido Edital tem validade a partir da data de publiração <• eslara afixado na Sede deste 
Sindicato e nas empresas do grupo profissional. 

Imperatriz. 12 de janeiro de 1 996 

UONARDO LIAODE sol :sA 
CPF 46/008203 - 59 

JUNTA GOVERNATIVA PROVI»)R1A 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO, 

TRABALHAMOS COM COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luís Domingues, n0 1206 fone 721-1077 

* Kadett CL 95/95 com 300 km 
Parati 94 a 1.8 

* Santana GLS.I injeção eletrônica - completo - ano 92 
Trator Massey Ferguson com ousem implementos, 
com 2.500 horas - modelo 292 - traçado e turbo 

* 2 reprodutores simetal 
* t garanhão Manga Larga machador registrado 
* Tropas Manga Larga machador 
* 1 curral com balança, galpão de arueira e cordoalha 
* Estacas diversas 

A/ití/v 

* 1 apartamento no Edifício Granville 

* 1 casa na rua Projetada B, Nova Imperatriz 

* 1 casa com galpão, próprio para garagem ou 

oficina 

* l Chácara no Camaçari, com casa e galpão, no 

asfalto 

* 1 terreno de 5 mil e 80 metros na Rodovia BRO10. 

ao lado do viaduto 

Tratar com Geraldo Fone: 723-1306 OBS: Favor ligar somente os interessados 
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Ex-prefeito vai assumir Prefeitura 

Médium-vidente prevê até morte, na disputa eleitoral de 3 de outubro 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Olá, bom dia! 

Prevendo 
acordo 

0 presidente da Força 
Sindical, Luiz Antonio de 
Medeiros, disse ontem que 
governo e movimento sindical 
"não estão longe" de um 
entendimento sobre a 
emenda constitucional da 
reforma previdenciária". 

No entanto, ele previa que 
o acordo não seria fechado na 
reunião que os sindicalistas 
teriam às 15h()0 com os 
ministros Reinhold Stephanes 
e Paulo Paiva. 0 principal 
ponto de discordância é 
aposentadoria, pois as 
centrais bombardeiam o 
critério por idade (60 anos) 
proposto pelo governo. 

Paridade 
ratificada 

0 governo argentino 
ratificou, para as próximas 
décadas, a paridade de um por 
um do dólar-peso, base do 
Plano de Conversabilidade, 
em vigor desde 91. 

"A paridade cambial 
deverá continuar assim por 
mais algumas décadas", 
declarou o secretário da 
Fazenda, Ricardo Gutiérrez. 

Fluxo 
positivo 

0 fluxo cambial foi positivo 
na quarta-feira em US$ 
175,302 mi. As importações 
ficaram em IJS$ 206,625 mi. 
As importações ficaram em 
US$ 139,528 mi. A entrada de 
capital registrou um volume 
de IJS$ 306,160 mi, contra 
ÜS$ 197,954 mi de remessas. 

Um 
alô legal 

Para Márcio Patrício, 
coordenador regional do 
Sebrae-Maranhão. 

Comprando 
equipamentos 

As indústrias Mecânicas 
Bardella ganharam 
concorrência da Companhia 
Siderúrgica Nacional, CSN, 
para o fornecimento do novo 
sistema de lingotamento 
contínuo, que faz parte do 
plano de expansão da 
companhia. 

Dentro de um pacote de 

US$ 126 mi, a Bardella ficou 
com encomendas de US$ 62 
mi. No pacote de IJS$ 126 mi 
de compras da CSN está 
incluída também a compra de 
equipamentos da Asea 
Brown-Broveri, a montagem 
industrial da Tercnge e as 
obras civis que serão feitas 
pela Odebrecht. 

O presidente do Grupo 
Bardella, Cláudio Bardella, 
disse que os investimentos da 
CSN em bens de capital são 
um dos poucos confirmados 
no Brasil. 

"Felizmente vencemos a 
concorrência da CSN, já que 
para a indústria do setor de 
bens de capital sob 
encomenda exportar ficou 
difícil, devido a política 
cambial do País", afirmou. O 
empresário acredita ainda 
que os juros dificultam novos 
investimentos no País. Na 
indústria automobilística, a 
única a confirmar compra de 
prensas foi a GM, que 
adquiriu quatro prensas 
Schuller no valor de cerca de 
US$ 50 mi. 

Introduzindo 
projetos 

Missão japonesa da 
Overseas Ecomic 
Cooperation Fund, OKCF, 
chegou na semana passada 
ao Brasil para analisar a 
viabilidade de financiamento 
de seis projetos de 
infraestrutura que o governo 
brasileiro apresentou â 
OECF, candidatos a recursos 
da instituição 

Os seis projetos em 
análise são: construção da 
linha de transmissão de 
Tucuruí; plano global de 
defesa contra as enchentes, 
em SC; implantação de usinas 
eólicas, no CE; saneamento e 
preserção do meio ambiente, 
no PR e em Tocantins; e 
saneamento básico na Baía 
de Todos os Santos, na BA. 

Vendas 
. _ em baixa - .— 

0 comércio de Imperatriz 
registra um fraco movimento 
nestes primeiros dias de 
1996. A época gorda das 
festas de fim-de-ano já está 
sendo sentida pelos lojistas 
do setor calçadão. 

A categoria diz que as 
vendas tiveram uma queda 
significativa. 

Como estava previsto, o 
e s p í r i ta- médium-vidente 
Mestre José Carlos fez ontem, 
ao meio-dia, as previsões sobre 
o futuro político de Imperatriz, 
para este ano de 96. 

As previsões foram 
anunciadas ainda antes do ano 
novo. Ele aproveitou para 
afirmar que não tem interesse 
político de quem quer que seja. 

Os búzios 
As previsões tiveram início 

com a consulta feita aos búzios. 
Uma surpresa foi indicada; a 
Prefeitura Municipal de 
Imperatriz vai ser ocupada por 
um ex-governante. 

Mas isso somente vai 
ocorrer depois da eleição do 
dia 3 de outubro, segundo 
explicou o médium-vidente. "E 
uma pessoa que já assumiu no 
passado", afirmou. 

O tarô 
Para confirmar a previsão, 

Mestre José Carlos também 
recorreu ao tarô. "E indica o 
que os búzios já haviam 
confirmado, que a pessoa que 

vai ocupar a 
Prefeitura dt 
Imperatriz, já a 
ocupou no 
passado". 

O tarô 
confirmou 
também, que 
haverá muita 
surpresa no 
c a m p o 
político de 
Im peratriz 
durante este 
ano de 96. 
"Vem muita 
surpresa aí |)ela 
frente", disse. 
"Porque existe uma 
coligação que pod< 
acontecer e. se realmente vier 
a acontecer, o campo da política 
pode tomai" outro rumo e outro 
candidato é que será bem 
sucedido". 

Mestre José Carlos, que 
deixou de citar nomes, disse 
que essa coligação "é 
diretamente de outros 
candidatos que se juntarem 

com outro, e que 
possa derrubar o 
que. estaria 
também bem 
sucedido, e 
até com a 

ixissibilidade 
de assumir 
a 
Prefeitura 
Mu nicipal 
d e 
Imperatriz". 

N a 
Câmara 
M u nicipal 

de Imperatriz 
vai haver muita 

mudança, inclusive 
com algumas surpresas. 

"E tem mais: os astros estão 
indicando que possa haver até 
morte", anunciou o Mestre 
José Carlos. "Então cada um 
que se cuide e pegue maneiro, 
porque os astros estão 
indicando, agora, no ano de 96, 
muita briga, discussão, 
confusão, e até notas 
esquerda". 

Dos dezenove 
parlamentares municipais, a 
reportagem quis saber qual o 
percentual que estaria em 
condições de reeleger-se. 
Mestre José Carlos limitou-se 
a dizer, no entanto, que "não 
ícz essa análise completa 
ainda, mas vai preparar-se". 

Muita desgraça 
A todos os maranhenses, 

especialmente aos 
imperatrizenses, o Mestre 
José Carlos mandou um 
recado: "a todos os 
maranhenses que moram na 
cidade de Imperatriz, digo que 
se cuide, pois este ano de 96, 
infelizmente, é um ano de 
muita fome, desgraça, 
sofrimento, e decepção no lado 
familiar e também no 
comercial". 

"Em todos os sentidos, os 
astros indicam coisas pesadas. 
Então, cada um que se cuide e 
que st" apegue com Deus, 
porque o diabo está tomando 
conta da vida do povo", 
concluiu. 

INSS efetua cadastro 

0 posto local do Instituto 
Nacional de Seguridade Social 
(INSS) já está cadastrando 
idosos, com mais de 70 anos, 
que serão beneficiados com o 
programa de "Renda Mínima 
de Prestação Continuada". 

Segundo a chefe do posto 
de benefícios, Anália de 
Medeiro, os beneficiados vão 
receber um salário mínimo 

mensal, que será pago pela 
Previdência Social. 

"O benefício de um salário 
mínimo mensal será pago a 
pessoas, acima de 70 anos, e 
para os deficientes sem o limite 
de idade", explicou. 

Anália de Medeiro falou 
ainda sobre as pretensões do 
Governo Federal com o 
lançamento do programa de 

Renda Mínima. 
Segundo ela, é exatamente 

esse o objetivo: o de amjiarar as 
pessoas que não adquiriram o 
direito, ou seja, não 
contribuíram com a Previdência 
Social e nem trabalharam na 
área rural, deixando de adquirir 
o direito como a maioria das 
pessoas. 

Anália concluiu informando 

que o posto local do INSS está 
cadastrando pessoas idosas ou 
deficientes desde o último dia 2 
de janeiro. 

Vale ressaltar que não há um 
número definido para 
cadaslramento. O INSS, em 
Imperatriz, fica localizado na 
rua Simplício Moreira, próximo 
à Prefeitura Municipal, bem no 
Centro da cidade. 

F armacistas recebem diploma 

O evento vai ser realizado no auditório do Senac 

m- ■"fá 

Elias Gomes, presidente 
do Sincofarsul 

Todos os preparativos já 
foram ultimados para a 
realização da festa de entrega de 
diplomas aos jjarticipantes da 
primeira turma do Curso de 
Auxiliar de Farmácia, técnico de 
nível médio, que foi ministrado 
em Imperatriz devido a um 
acordo firmado entre o Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Produtos Farmacêuticos do Sul 

do Maranhão (Sincofarsul) e 
núcleo local do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial 
(Senac). 

A solenidade estará sendo 
realizada no auditório do Senac, 
que fica localizado à rua Rui 
Barbosa, nas proximidades do 
Estádio Munici|)al Frei lípifânio 
D'Abadia, às 19h3(), hoje, e 
contará com as presenças de 
convidados especiais. 

0 presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos do Sul do 
Maranhão, Elias Gomes de 
Sousa, informa que só foi 
possível realizar o curso em 
Imperatriz em virtude de 
diversos Contatos feitos com 
autoridades estaduais e federais. 
"Foi uma luta árdua, mas valeu. 
Estamos alcançando os nossos 
objetivos", acrescenta. 

Segundo Elias Gomes, a 
principal finalidade da luta do 
Sincofarsul neste campo é 
promover a qualificação da 
categoria que representa, além 
de encaminhar a entidade |)ara 

projetos que visem "o 
desenvolvimento de nossa 
região". 

Depois que os formados 
receberem seus diplomas, vai 
ser oferecido um coquetel aos 
seus convidados. Elias Gomes 
acredita que o auditório do 
Senac "vai ser pequeno para 

comiHirtar o número de pessoas 
presentes". 

Elias Gomes revelou que o 
Sincofarsul está elaborando 
outros projetos de interesse da 
classe farmacista. "Não 
deixaremos nunca de 
almejarmos melhores dias |)ara 
os nossos colegas", finalizou 

Rua Benedito Leite, 1757 - 
Mercadinho CEP 65903- 

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

Temos completa linha de: 

* Produtos químicos para tratamento de água em geral, piscinas, 
torre de refrigeração, caldeiras e etc. , , 

* Equipamentos para piscinas, filtros DARKA , saunas, rodos, 
escadas, luminárias, peneiras, escovas e etc. ; - „ 

* Ácidos, soda cáustica (liquida e escama), agua samlana 
KIBONA". breu. solução de bateria, essências, barnlha. cloros, 
d< U* Xàmpú para auto. super ativo "MARASIL". desinfetantes. 
detergentes, tambores de ferro e bombas plásticas, etc. 

* Produtos de fibra de vidro: manta, resina, catahzador, etc. 

* Gotogranulacb (balde lOkg) R$ffl,(avkaiiuchequep/ 8dias 
* Algicida manutenção (01 It) Kb 3,80 - a vista 
* Barrilha (kg) R$ 0,90 - à vista . , . 
* Sulfato de Alumínio (kg) R$ 0,90 - a vista 
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teriam às 15h00 com os 
ministros Reinhold Stephanes 
e Paulo Paiva. 0 principal 
ponto de discordância é 
aposentadoria, pois as 
centrais bombardeiam o 
critério por idade (60 anos) 
proposto pelo governo. 

Paridade 
ratificada 

O governo argentino 
ratificou, para as próximas 
décadas, a jjaridade de um por 
um do dólar-peso, base do 
Plano de Conversabilidade, 
em vigor desde 91. 

"A paridade cambial 
deverá continuar assim por 
mais algumas décadas", 
declarou o secretário da 
Fazenda, Ricardo Gutiérrez. 

Fluxo 
positivo 

() fluxo cambial foi positivo 
na quarta-feira em US$ 
175,302 mi. As importações 
ficaram em US$ 206,625 mi. 
As importações ficaram em 
1 JS$ 139,528 mi. A entrada de 
capital registrou um volume 
de IJS$ 306,160 mi, contra 
US$ 197,954 mi de remessas. 

Um 
alô legal 

Para Márcio Patrício, 
coordenador regional do 
Sebrae- Maranhãí >. 

Comprando 
equipamentos 

As indústrias Mecânicas 
Bardella ganharam 
concorrência da Companhia 
Siderúrgica Nacional, CSN, 
liara o fornecimento do novo 
sistema de lingotamento 
contínuo, que faz parte do 
plano de expansão da 
companhia. 

Dentro de um pacote de 

US$ 126 mi, a Bardella ficou 
com encomendas de US$ 62 
mi. No pacote de IJS$ 126 mi 
de compras da CSN está 
incluída também a compra de 
equipamentos da Asea 
Brown-Broveri, a montagem 
industrial da Terenge e as 
obras civis que serão feitas 
pela Odebrecht. 

O presidente do Grupo 
Bardella, Cláudio Bardella, 
disse que os investimentos da 
CSN em bens de capital são 
um dos |loucos confirmados 
no Brasil. 

"Felizmente vencemos a 
concorrência da CSN, já que 
liara a indústria do setor de 
bens de capital sob 
encomenda exportar ficou 
difícil, devido a política 
cambial do País", afirmou. 0 
empresário acredita ainda 
que os juros dificultam novos 
investimentos no País. Na 
indústria automobilística, a 
única a confirmar compra de 
prensas foi a CM, que 
adquiriu quatro prensas 
Schuller no valor de cerca de 
US$ 50 mi. 

Introduzindo 
projetos 

Missão japonesa da 
Overseas Ecomic 
Cooperation Fund, OECF, 
chegou na semana passada 
ao Brasil para analisar a 
viabilidade de financiamento 
de seis projetos de 
infraestrutura que o governo 
brasileiro apresentou à 
OECF, candidatos a recursos 
da instituição 

Os seis projetos em 
análise são: construção da 
linha de transmissão de 
Tucuruí; plano global de 
defesa contra as enchentes, 
em SC; implantação de usinas 
eólicas, no CE; saneamento e 
preserçào do meio ambiente, 
no PR e em Tocantins; e 
saneamento básico na Baía 
de Todos os Santos, na BA. 

Vendas 
■   em baixa 

O comércio de Imperatriz 
registra um fraco movimento 
nestes primeiros dias de 
1996. A época gorda das 
festas de fim-de-ano já está 
sendo sentida pelos lojistas 
do setor calçadào. 

A categoria diz que as 
vendas tiveram uma queda 
significativa. 

Como estava previsto, o 
espírita -médium-vidente 
Mestre José Carlos fez ontem, 
ao meio-dia, as previsões sobre 
o futuro político de Imperatriz, 
liara este ano de 96. 

As previsões foram 
anunciadas ainda antes do ano 
novo. Ele aproveitou para 
afirmar que não tem interesse 
político de quem quer que seja. 

Os búzios 
As previsões tiveram início 

com a consulta feita aos búzios. 
Uma surpresa foi indicada: a 
Prefeitura Municipal de 
Imjieratriz vai ser ocupada por 
um ex-governante. 

Mas isso somente vai 
ocorrer depois da eleição do 
dia 3 de outubro, segundo 
explicou o médium-vidente. "E 
uma pessoa que já assumiu no 
passado", afirmou. 

O tarô 
Para confirmar a previsão. 

Mestre José Carlos também 
recorreu ao tarô. "E indica o 
que os búzios já haviam 
confirmado, que a pessoa que 

vai ocupar a 
Prefeitura de 
Imperatriz, já a 
ocupou no 
passado". 

O tarô 
confirmou 
também, que 
haverá muita 
surpresa no 
c a m p o 
político de 
Imperatriz 
durante este 
ano de 96. 
"Vem muita 
surpresa aí pela 
frente", disse 
"Porque existe uma 
coligação que pode 
aconteHXT e, se realmente vier 
a acontecet, o cam|)o da política 
pixle tomar outro rumo e outro 
candidato é que será bem 
sucedido". 

Mestre José Carlos, que 
deixou de citar nomes, disse 
que essa coligação "é 
diretamente de outros 
candidatos que se juntarem 

com outro, e que 
possa derrubar o 
que, estaria 
também bem 
sucedido, e 
até com a 

possibilidade 
de assumir 
a 
Prefeitura 
Municipal 
d e 
Imperatriz". 

N a 
C â m a r a 
M u nicipal 

de Imperatriz 
vai haver muita 

mudança, inclusive 
com algumas surpresas. 

"E tem mais: os astros estão 
indicando que possa haver até 
morte", anunciou o Mestre 
José Carlos. "Então cada um 
que se cuide e pegue maneiro, 
porque os astros estão 
indicando, agora, no ano de 96, 
muita briga, discussão, 
confusão, e até notas 
esquerda". 

Dos dezenove 
parlamentares municipais, a 
reportagem quis saber qual o 
percentual que estaria em 
condições de reeleger-se. 
Mestre José Carlos limitou-se 
a dizer, no entanto, que "não 
fez essa análise completa 
ainda, mas vai preparar-se". 

Muita desgraça 
A todos os maranhenses, 

especialmente aos 
imperalrizenses, o Mestre 
José Carlos mandou um 
recado: "a todos os 
maranhenses que moram na 
cidade de Imperatriz, digo que 
se cuide, pois este ano de 96, 
infelizmente, é um ano de 
muita fome, desgraça, 
sofrimento, e decepção no lado 
familiar e também no 
comercial". 

"Em todos os sentidos, os 
astros indicam coisas pesadas, 
Então, cada um que se cuide e 
que se apegue com Deus, 
porque o diabo está tomando 
conta da vida do povo", 
concluiu. 

INSS efetua cadastro 

0 posto local do Instituto 
Nacional de Seguridade Social 
(INSS) já está cadastrando 
idosos, com mais de 70 anos. 
que serão beneficiados com o 
programa de "Renda Mínima 
de Prestação Continuada". 

Segundo a chefe do posto 
de benefícms, Anália de 
Medeiro, os beneficiados vão 
receber um salário mínimo 

mensal, que será pago pela 
Previdência Social. 

"0 benefício de um salário 
mínimo mensal será pago a 
pessoas, acima de 70 anos, e 
liara os deficientes sem o limite 
de idade", explicou. 

Anália de Medeiro falou 
ainda sobre as pretensões do 
Governo Federal com o 
lançamento do programa de 

Renda Mínima. 
Segundo ela, é exatamente 

esse o objetivo: o de am|)arar as 
pessoas que não adquiriram o 
direito, ou seja, não 
contribuíram com a Previdência 
Social e nem trabalharam na 
ária rural, deixando de adquirir 
o direito como a maioria das 
|K'ssoas. 

Anália concluiu informando 

que o posto local do INSS está 
cadastrando pessoas idosas ou 
deficientes desde o ult imo dia 2 
de janeiro. 

Vale ressaltar que não há um 
número definido para 
cadastramento. 0 INSS, em 
Imperatriz, fica localizado na 
rua Simplicio Moreira, próximo 
à Prefeitura Municipal, bem no 
Centro da cidade. 

Farmacistas recebem diploma 

O evento vai ser realizado no auditório do Senac 

Elias Gomes, presidente 
do Sincofarsul 

Todos os preparativos já 
foram ultimados para a 
realização da festa de entrega de 
diplomas aos i)articii)antes da 
primeira turma do Curso de 
Auxiliar de Farmácia, técnico de 
nível médio, que foi ministrado 
em Imperatriz devido a um 
acordo firmado entre o Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Produtos Farmacêuticos do Sul 

do Maranhão (Sincofarsul) e 
núcleo local do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial 
(Senac). 

A solenidade estará sendo 
realizada no auditório do Senac, 
que fica localizado ã rua Rui 
Barbosa, nas proximidades do 
Estádio Munici|)al Frei Epifânio 
D'Abadia, às 19h30, hoje, e 
contará com as presenças de 
convidados esiieciais. 

0 presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos do Sul do 
Maranhão, Elias Gomes de 
Sousa, informa que só foi 
possível realizar o curso em 
Imperatriz em virtude de 
diversos Contatos feitos com 
autoridades estaduais e federais. 
"Foi uma luta árdua, mas valeu. 
Estamos alcançando os nossos 
objetivos", acrescenta. 

Segundo Elias Gomes, a 
princiijal finalidade da luta do 
Sincofarsul neste campo é 
promover a qualificação da 
categoria que representa, além 
de encaminhar a entidade jxira 

projetos que visem "o 
desenvolvimento de nossa 
região". 

Depois que os formados 
receberem seus diplomas, vai 
ser oferecido um coquetel aos 
seus convidados. Elias Gomes 
acredita que o auditório do 
Senac "vai sít pequem» para 

com|)ortar o número de |)essoas 
presentes". 

Elias Gomes revelou que o 
Sincofarsul está elaborando 
outros projetos de interesse da 
classe fãrmacista. "Não 
deixaremos nunca de 
almejarmos melhores dias para 
os nossos colegas", finalizou 

Produtos Químicos Ltda 

Rua Benedito Leite, 1757 - 
Mercadinho CEP 65903- 

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

Temos completa linha de: 

* Pn idutos químicos para tratamento de água em geral, piscinas 
torre de refrigeração, caldeiras e etc. . ^ , * cr„..;  o "nAPKA" mas. rodos 

adubos, etc. . , . í , . 
* Xampú para auto. super ativo "MARAS1L", desmfetantes. 

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

Promoções: 
*Cbn)granukb (balde lOkg) R$ GflQU-a yií4m jucheque p/ 8 das 
* Algicida manutenção (01 It) K$ 3,80- a vista 
* Barrilha (kg) R$ 0,90 - à vista > . 
* Sulfato de Alumínio (kg) R$ 0,90 - a vista 
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por LEO COSTA 

Na onda 
do brega 

0 radialista Valter Silva 
continua com todo o gás no 
seu programa Show da 
Tarde, que é levado ao ar, de 
segunda à sexta, das 13 às 15 
horas, na Rádio Capital AM. 
Mesmo com a redução do 
seu horário, de três para 
duas horas, Valter Silva con- 
tinua recebendo todos os 
dias as cartinhas dos seus 
ouvintes, inclusive são 
pessoas que valorizam e 
prestigiam a música brega. 
Continue sempre assim, 
Valter! 

Dj Bitta 
O operador de áudio 

Cícero Bitta, da Radio 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

()5:(K) 
05:30 

• 
06:00 
07:00 
07:30 

08:00 
11:15 

11:30- 
11:45- 
12:45- 
12:48- 
14:30- 

17:00- 
17:05- 
18:00 - 
18:15- 
19:15- 

19:30 
20:30 
21:30 
22:30 

22:45- 

- O Despertar da Fé 
- Terreiro da 

Fazenda 
- Repórter 190 
- Bom Dia Cidade 
- 0 Despertar da Fé 

(local) 
- Note e Anote 
- Torno, Fogão e 

Cia 
Repórter Record 
0 Rádio na TV 
Falando de Deus 
Cidade Agora 
Tarde Criança 
com Mariane 
Oração das Seis 
Agente G 
Jornal Capital 
Jornal da Record 
Imperatriz 24 
Horas 
Rede Nacional 
Paixões Perigosas 
Arquivo X 
Record Dinheiro 
Vivo 
25° Hora 

Veja todos 

os DIAS NA 

SUA TV 

Capital o 

PROGRAMA 

Imperatriz 

24 Horas. 

Imperatriz AM, continua 
sendo um dos melhores da 
Região Tocantina. Pois, 
sempre com profissionalismo, 
vem desempenhando Uni 
grande trabalho no controle da 
espaçonave de som da RI. 
Olha, Bitta, está mais do que 
na hora de você montar uma 
escolinha de operadores, para 
que possam ser descobertos 
grandes valores, que cheguem 
a ler suas mesmas qualidades. 

Valorizando 
as viaturas 

Uma das grandes 
autoridades do jornalismo 
imperatrizense chama-se 
Nilson Santos. Não perde 
tempo para colher as 

informações para a coluna 
policial deste noticioso. A 
maior demonstração de tudo 
isso, é que foi efetuar o seu 
trabalho, ontem à tarde, em 
uma das viaturas da Policia 
Civil. Essa é uma 
demonstração de respeito e 
valorização pelos leitores, 
tendo em vista que ele não 
mede esforços no sentido de 
colher notícias quentinhas, do 
jeito que você gosta. Cuidado, 
Nilsão, se não a população vai 
pensar que você já foi 
nomeado a delegado. 

Mirante 
AM 

Assis Fontenele, como 
sempre, continua alegrando 
aos ouvintes da Rádio Mirante 
AM, todas as tardes, com o seu 
programa musical. Quem ouve 
todos os dias não tem tempo 
para baixo astral, pois 
Fontenele etftá sempre 
abrilhentando as pessoas que 
valorizam o seu trabalho, 
como um grande radialista da 
cidade. 

Dentro 
do esporte 

Além de ter sua 

participação dentro do 
programa Thompson Sem 
Censura, que vai ao ar 
diariamente pela TV Difusora, 
às ()7h30 da manhã, Fram 
Cardoso multiplica o seu valor 
pelo esporte. Para 
complementar o seu espírito 
esportivo, montou a sua 
escolinha de futebol, 
demonstrando, assim, o 
grande anseio de levar ao 
conhecimento de toda a 
população da Região 
Tocantina, os valores 
existentes em Imperatriz. 
Valeu, grande Fram! 
Imperatriz precisava de 
alguém assim, como você. 

Também 
na CRC 

Waci Freitas, um dos 
locutores noturnos da Rádio 
Terra FM, agora também está 
na TV CRC, repetidora local da 
Rede Bandeirantes, a Band. 
Na realidade, ninguém pode 
negar isso, o garoto tem 
talento. F a direção da CRC 
reconheceu o talentoso Waci 
Freitas, contratando-o para 
gravar os textos comerciais da 
referida emissora de televisão. 
Dá-lhe. Freitas! 

Está 
de volta 

A equipe de esporte da 
Rádio Nativa FM retornou 
com todo o gás no comando de 
Renilson Sousa. Conhecido 
como um dos melhores 
narradores esportivos da 
Região Tocantina, o garoto 
está de volta com o seu 
programa, que passou um 
período desativado, 
entristecendo, assim, os 
amantes do esporte. Com ele, 
estão Ari Aragão 
(comentarista), William 
Marinho (repórter de pista) e 
Aguiar Neto (plantonista). 
Voltaram os mesmos! 

Com 
talento 

Marilene Almeida, redatora 
do Jornal 0 PROGRESSO, 
continua trabalhando com 
inteligência e talento, que lhe 
são peculiares. Executando 
sua tarefa diária, com as 
qualidades de seu trabalho, 
orgulha a todos aqueles que 
militam na imprensa de 
Imperatriz e região. E o 
reconhivimento a quem sabe 

o que faz, pois falamos isso, 
sem medo de errar. 

Fumacinha 
Daniel Filho, mais 

conhecido por Madeireiro, 
está sendo o verdadeiro 
'fumacinha', pois chega a 
fazer uso diário de, no 
mínimo, duas carteiras de 
cigarro. O garoto anda 

fc. parecendo uma chaminé da 
Souza Cruz, Cuidado, 
fumacinha! Senão você vai 
botar os seus pulmões de 
guela abaixo. Pra quem não 
sabe, Daniel Filho tem 
também o seu trabalho 
respeitoso como operador de 
áudio, na Rádio Capital AM. 

Em , 
Açailàndia 

A companheira de 
trabalho Claudia Pinheiro, 
que anteriormente estava 
aqui em Imperatriz 
exercendo suas atividades 
funcionais na TV e Jornal 
Capital, agora está em 
Açailãndia, onde dirige a 
Sucursal deste matutino. Só 
pedimos a você, Claudinha, 
que jamais esqueça dos seus 
companheiros de trabalho 
que aqui estão, inclusive 
todos morrendo de saudades 
de você. 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

6:30 - 
09:00 
09:30 
10:00 

11:00- 
12:00- 
12:45- 
13:15- 

15:15- 
16:45- 
17:15- 
18:15- 
19:15- 
20:15- 
20:50- 
21:15- 

21:30 
23:00 
00:00 

Diário Rural 
- Dia - Dia 
- Estação Criança 

- Cozinha 
Vamavilhosa da 
Ofélia 

- A Idade da Loba 
Estação Criança 
Séries 
Sessão Livre 
(local) 
Dia - Dia 

Super mar ket 
Verão vivo 

Louco |K)r Você 
A Idade da Ixiba 
Cavalo Amar (do 
Rede Cidade 
Jornal 
Bandeirantes 
Cine Chevrolet 
Jornal da Noite 
Flash 

RÁDIO 

CAPITAL AM 

950 KHZ. A 

NOVA ONDA 

DA CIDADE. 

FIQUE 

LIGADO. 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

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

Fé 
09:00 - Cozinha do 

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

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

Esportiva 
12:25- Boletim Olímpico 

-12:30 - Edição da Tarde 
13:00-TV Alternativa 

*- 14:30- Os Médicos 
15:40- Home Shopping 
16:00 - Solbrain 
16:30- Grupo Imagem 
17:30 - Sessão Animada 
17:45 - Sessão Super 

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

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

Tamborins 
19:55- Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:15 - Manchete 

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

Manchete 
21:45 - Tocaia Grande 
22:45 - Sexta 

Máxima.Filme: Flor 
Mortal 

00:45 - Momento 
Econômico 

01:00-Dose Dupla 
00:00- Home Shopping 
00:15 - Segunda Edição 
00:45 - Clip Gospel 
01:45- Espaço Renascer 

TV Mirante TV Difusora 

Ganal IO Canal 7 

Globo SBT 

05:15 - Telecurso 2000 - 
« 

05:58- Palavra Viva 

Curso 06:00 - Alvorada 

Profissionalizante Sertaneja 
05:30 - Telecurso 2000 - 2o 07:00 - Bandeira 2 

Grau 07:30- Tompson Sem 
05:45 - Telecurso 2000 - lg Censura 

Grau 08:00 - Bom Dia e Cia 

06:00 - Bom Dia Brasil 09:00 - Sérgio Mallandro 

06:30 - Bom Dia Imperatriz 10:30 - Moreira Serra 

07:00 - TV Colosso 11:00- Carrossel 

11:30- Globo Esporte 11:40 - Repórter Difusora 

11:45-Jornaldo MA. lg 12:35-Cinema cm 
Edição Casa. Filme: 

12:15-Jornal Hoje Cavalo Falante 

12:40-Vídeo Show 14:25- Dra. Quinn 

13:10-Vale a Pena Ver de 15:20-TV Animal 

Novo - Renascer 15:50- Passa ou Repassa 

14:30 - Sessão da Tarde. 16:20- Programa Livre 

Filme: Os Deuses 17:15- Aqui Agora 

devem estar loucos 17:50 - TJ Maranhão 

II 18:15-TJ Brasil 
16:20- Malhação 19:00 - Sangue do 

16:55 - História de Amor Meu Sangue 
17:45 - Jornal do MA. 2y 19:50 - Carrossel 

Edição 20:40- Sangue do Meu 

18:00 - Cara & Coroa Sangue 
19:00-Jornal Nacional 21:30- Mini-Série 

19:35 - Explode Coração 22:45 - Jornal do SBT 

20:45- Globo Repórter 23:00 - Jò Soares Onze e 

22:00 - Copa de Ouro - Meia 

Brasil x Canadá 00:15-Jornal do SBT 
00:00 - Jornal da Globo 00:45 - Programa Joyce 
00:30- Corujão I. Filme: Pascowitch 

Cuidado com meu 00:50- Perfil 

guarda- costas 01:50- Telesisan 

TV CNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

Não forneceu programação 

P 
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Agora 

você já 

tem em 

sua 

cidade, 

um jornal 

sério e 

j dinâmico, 

■que lhe dá| 

todos os 

dias as 

notícias 

de sua 

cidade e 

região. 

Este é o 

nosso e o 

|Seu Jornal| 

■ Capital. ■ 
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Em destaque, o belo casal Batista, Sinvaldo e Kátia (Grupo Santa Maria), Lula 
(Fermaco) Roberto e Frederico Neto (leia-se Feli-Peças) 

m * 

% 

m 

m % 

As novas ícndências do mundo moderno indicam que "investir" em uma vida saudavel, 
ou seja, corpo e mente, continua sendo o melhor remédio para todas as épocas do ano. b 
seguindo a tradicional receita, eis que surge era São Luís o Performance Spa, dirigido pelo 
médico Douglas Gomes e Clclean Costa. Os mesmos enviaram aos açailandenses, 
comunicado de instalação do l9 spa no Estado do Maranhão, com uma equipe de profissionais 
de alto nível e equipamentos moderníssimos. As instalações é no paradisíaco Araçagy Praia 
Motel. Maiores informações com a diretora da TV Cidade, Railda Ramos. 

Chá beneficente 

Não há como negar que o espírito das pessoas continua "contaminado" com os ritmos 
de festa na chegada do ano. o que nos deixa ainda mais soltos e fraternos. E para compor 
esta harmonia, as socialites têm encontro marcado para uma tarde de chá no próximo dia 
2(i, na Zoom Danceteria. Na ocasião, será mostrado o ritmo e a cor da nova estação 
irreverência, look ousados e muita sensualidade, nesta tarde descontraída. 

Vale a pena informar, que será um chá beneficente, o que irá dar grandes alegrias para 
a APAE de Açailândia. 

Seresta Livre 

As promotoras do evento, Simone Cristina e Patrícia, estão a todo vapor, com a badalada 
Seresta Livre, que estão organizando para a próxima sexta-feira, dia 19. () evento sei a 
realizado na praça do Coqueiral, em Itinga-MA e a idéia foi coroada de maior sucesso. As 
promotoras estão confiantes em reunir uma boa ala da sociedade local, para animar essa 
noitada, que terá a Banda Jovem, como a principal animação da noite. A Seresta Livre ja 
está movimentando muita gente aqui da city e será a partir das 2üh0(). 

Proteção 

A Confederação Nacional dos Lojistas (CT)L), estará nos próximos dias detonando uma 
campanha a nível estadual, pedindo posição mais energética de seus filiados, contra o abuso 
de cheques sustados. 

Os empresários das CDLs deverão fortalecer as suas entidades, alim de fiscalizar o alto 
índice de suslação de cheques, já que os abusos dos clientes tem causado grande insegui ança 
aos lojistas. Deverá ser criada, segundo a FCDL, em cada cidade, um Serviço de Proteção 
de Crédito administrado pelas CDLs ou Associação Comercial. Era açailândia. o Serviço de 
Proteção de Crédito é administrado pela Associação Comercial e Industrial, laltando apenas 
um maior fortalecimento no sentido de que seja um pouco mais solicitado pelos associados. 

O engenheiro Ivanilson (Siderúrgica Viena) e sua mulher, Francisca 
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Karína Mônica, revelação das passarelas de 1.995, esbanjando sensualidade 

O charme do casal Bornel, Sílvia e Norberto (Pindaré) clicados para a coluna 

Curtas & Boas 

As novas tendências: 
Os termômetros indicam: o Baile 

Vermelho e Branco, com um show de 
muito axé da Banda Skandalos, da Bahia, 
espera receber, a exemplo da Bahia, um 
público expressivo, amanhã, no Gigantão. 

De coração livre, a meiga Júlia Vilela, 
que aliás agora, mais do que nunca, está 
investindo o seu tempo em selecionar 
para as suas clientes, as mais belas 

coleções da nova tendência verão. 

Uma festa de arromba, só para 
reunir os funcionários da TV Cidade, é 
o que irá proporcionar o deputado Davi 
Alves Silva, proprietário da emissora, 
no próximo final de semana, no Hotel 
Fazenda. 

Foi um verdadeiro arraso, a festa de 
casamento de Mérines Falqueto e 
Silvano Bongiovanni. 0 bom gosto 
marcou o alto estilo da cerimônia, em 
uma decoração de orquídeas naturais. 

Armazém Paraíba 
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Madeira 
Agora 

O deputado federal 
Sebastião Madeira estará 
boje no Cidade Agora, 
veiculado na TV Capital, 
Canal b. Imperdível a 
entrevista do candidato 
tucano a prefeito . de 
Imperatriz. 

Cara 
de pau 

lem gente que tem a 
cara de pau. K o olho de 
vidro. Meio mundo de 
articulação para derrubar 
lldon Marques em São 
Luís. Aqui, mais parecem 
uns santos. Ou melhor, uns 
anjinhos, com direito a 
asinha e tudo. 

Éramos 
sete 

Reeleição 
difícil 

O número excessivo de 
candidatos a vereador, em 
tese poderia favorecer a 
reeleição dos atuais 
vereadores. Mas só em tese. 
Porque na prática, reelegem- 
se três ou quatro, no 
máximo. 

Vídeo na 
sala de aula 

Elenice 
Leonel 

0 Jornal Capital mudou. 
Socorro Carneiro vai para a 
editoração eletrônica e 
Hlenice Leonel assume a 
diretoria de Redação do Seu 
Líder Diário. Mais agilidade 
e dinamismo. Jatinho que se 
preza, muda para se (ornar 
boeing. 

Santa 
Aliança 

Quem viver verá que a 
Santa Aliança entre Lula e 
Brizola terá repercussão em 
Imperatriz. Tem gente que 
se brincar, vai curtir o 
quarto lugar, pois a Frente 
Ética está crescendo. 

Boi na 
Moita 

Quantos candidatos 
restará na eleição para 
prefeito de Imperatriz? 
Justifico porque continuo 
apostando na pulverização. 
Tenho certeza que com o 
enfraquecimento das 
candidaturas de José de 
Ribamar Fiquene e Davi 
Alves Silva, haverá espaço 
para propostas de ex- 
membros destes grupos. 
Polarização é um sonho. 
Até porque, tudo tem a 
primeira vez. Framos sete, 
e poderemos ser oito. Ou 
nove. 

A educação em Imperatriz 
começa a entrar num mundo 

•melhor, lelevisão para 
treinar os professores. F 
isso aí. 

G-Bico 
do Tocantins 

O governador do 
Tocantins, José Wilsqn 
Siqueira Campos, formou o 
G-Bico e logo mandou 
tratores para melhorar as 
estradas do Bico do 
Papagaio. Calando a turma 
de Moisés Avelino, PMDB e 
de Fdmundo Galdino, PSDB. 
Vem chumbo grosso por aí. 

José 
Carlos 

0 distribuidor exclusivo 
do Jornal Capital, Josf 
Carlos, faz aniversário hoje. 
Parabéns ao competente que 
nos ajuda com sua idéias. 
Valeu José C arlos. 

i F so ^Figar. 19^. F 
denunciar o Boi na Moita. F 
preciso acabar com o abale 
clandestino de gado bovino. 

Certo ou 
errado 

F st amos na era da 
informática. Certo. O 
domínio da informação trás 
poder. Certo. Informação 
signilica computador? 
Frrãdo! Ninguém substitui 
lima peça que fica entre a 
cadeira e o teclado. O 
homem ainda prevalece 
sobre a maqu ina. 

Vencer 
excalibur? 

0 ex-mágico, e atual 
mago, lldon Marques está 
se tornando um político 
irritante. Daquele tipo que 
jamais leva o adversário ao 
nocaute com golpes fortes 
no rosto. 0 interventor 
prefere acertar o braço e 
o fígado de seus 
contedores. Minando suas 
resistências. Até que um 
simples toque faça 
desabar o desafeto por 
sobre a lona. Melhor não 
duvidar. Certo. O 

Ondas Curtas 

Salvador pode voltar? 

Quem será o candidato da semana? 

Compre o Bingão, compre o Bingão, compre o Bingào, do Conor Farias. 

Francisco Paulo Martins, vulgo P PM está disputadíssimo. 

Lm abraço ao advogado José I.amarck, o bicondutor. 

St1 queres a paz, prepara-te para a guerra. 

Madeira para dar em doido. 

Em nome da arte 

Literatura ao alcance de todos 

Congresso debate novos conceitos de leitura e 

a produção literária infanto-juvenil noi país 

para os professores do Io e 
2o Graus de rede pública 
estadual, cujos prêmios são 
uma passagem Rio-Lisboa- 
Rio e uma edição da 
fotobiografia de Fernando 
Pessoa, lím seguida, os 
escritores premiados pela 
Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil em 1994. 
Seis eventos paralelos estão 
programados: o encontro de 
representantes estaduais da 
Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil; a exposição 
de livros franceses de 
literatura infantil e juvenil , 
oferecida pelo Consulado 
Geral da França no Rio de 
Janeiro; exposição da 
Fundação Nacional doLivro 
Infantil e Juvenil - seu 
histórico, projetos e centro 
de Documentação e 
Pesquisa; a apresentação de 
Teatro de Bonecos, 
mostrando a adaptação do 
livro O Pequeno Alquimista, 
de Márcio Trigo, com a 
presença do autor 
autografando a obra; feira de 
livros organizada pela 
Associação dos 
Representantes de Editora 
do Rio de Janeiro ( Areerj). 

Como a flor de lótus que 
nasce em águas barrentas, há 
idéias e projetos que 
florescem apesar dos 
obstáculos e de todo tipo de 
dificuldades.Ilá uma clara 
crise no sistema educacional 
brasileiro, sendo o ensino 
público o mais afetado. 
Porém, surgem sinais de vida 
em meio ao desânimo. Ilá 
pessoas que continuam 
trabalhando firme para fazer 
com que o fio de luz não se 
extinga, mas, ao contrário, se 
fortifique e se espalhe. 

Por entender que a leitura 
é uma prática inestimável na 
formação e transformação, 
base de construção do 
homem criativo e crítico, a 
Secretaria de Estado de 
Educação, através de sua 
Assessoria de Projetos 
Especiais (ASPR), oferece 
aos professores e estudantes 
de Educação o I Congresso de 
Leitura e Literatura Infanto- 
Juvehil. 

0 objetivo do encontro é 
debater os novos conceitos de 
leitura e a efervescência da 
produção literária infanto- 
juvenil. Pensar (n)a palavra. 

Na eficiência da literatura 
como registro e crítica da 
tradição, diante das 
ocorrências do mundo e das 
Iran sf< )rinações h i stóricas. 

Durante os três dias, o 
velho Instituto estará 
comemorando a recente 
reforma de seu prédio e o 
convênio com a Fundação 
Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil para a instalação em 
sua biblioteca de um acervo 
de Tíj.OOO volumes e de ló.OOO 
documentos. 

A programação do 
Congresso inclui o 
lançamento do livro Letra & 
Imagem que reúne textos das 
palestras, debates e oficinas 
do seminário de mesmo nome 
realizado em setembro de 
1992 na Cinemateca do 
Museu de Arte Moderna do 
Rio, destinados a professores 
e alunos do estado e com a 
participação de especialistas 
em literatura e cinema. 

Ainda no primeiro dia, 
haverá a cerimônia de 
premiação do Concurso 
"Pessoa, Persona"sobre a 
experiência de leitura da obra 
de Fernado Pessoa, lançado 
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O sonho de um governo mundial democrático 

por EDUARDO JORGE 

"Above us only sky... 
you may say Pm a dreamer 
But I'm not only one 
I hope someday you 11 >,in us 
and lhe world wiH be as one" 

Imagine — John Lennon 

Superar ou limitar a pura 
aplicação da lei do mais forte é 
um fator diferencial da 
civilização, uma ruptura entre 
IKrtencer ao reino animal ou 
pertencer à espécie humana. 

A compaixão pelos mais 
fracos, a repulsa à opressão, a 
busca da igualdade entre os 
homens são elementos 
fundamentais na perenidade 
das grandes religiões da 
antigüidade que sobrevivem e 
alcançaram os séculos atuais. 
Mesmo quando se submete a 
humanidade à autoridade e à 
vontade de um ente 
sobrenatural, divino, esta é 
uma formula que jKTmite dizer; 
perante Deus todos são iguais! 

D verdade que os 
sacerdotes não se cansam de 
recriar hierarquias e 
justificativas terrenas para as 
diferenças e privilégios 
existentes. Porém, a força do 
igualitarismo perante. Deus 
não cansa de irromper por 
meio de profetas, reformas, 
novas religiões e rebeliões, 
deixando suas marcas 
I>ermanentes na História. 

Dma das novidades das 
revoluções liberais, libertárias 
e socialistas, a |)arlir do século 
XVIII, foi pretender essa 
igualdade normalizada e 
regulada livremente pelo 
homem, dispensando a 
intermediação divina. 

Se essa vertente teve mais 
sucesso que as antigas 
vertentes religiosas, ou se 
ambas podem se excluir 
totalmente, é um balanço ainda 
por ser leito. 

De qualquer forma, os dois 
caminhos também 
contabilizam violentos 
desastres, como a corrujição 
de Roma, que motivou a 
Reforma e as trevas das 
inquisições dos reinos 
católicos, ou a ditadura 
marxista-leninista na ex-URSS, 
que, afinal, num fracasso 
paradoxal do intuito inicial, 
ousou reinventar Deus na 
carne do partido único. 

Tais insucessos abrem 
caminho jiara a pregação da 
inevitabilidade da 
desigualdade, transitando |)ara 
a necessidade da desigualdade 
e terminando com a tentativa 
de consagrar como árbitro su- 
premo da convivência humana 
e mercado. O que de certa 
forma é o retorno ao reino ani- 
mal orientado pela pura 
aplicação da lei do mais forte. 

A luta pela busca da 

igualdade entre os homens 
desiguais versus a lei do mais 
forte se amoldou à fórmula 
esquerda versus direita só 
muito recentemente. Ria adota 
aspectos concretos em cada 
episódio da História e nem 
sempre essas formas são puras 
em seus ideais e menos ainda 
em seus resultados. 

De qualquer maneira. |)ara 
nossa época, acho que um 
grupo que se pretenda de 
esquerda não pode abandonar 
sua motivação tradicional, 
embora tenha que assumir sua 
insuficiência enquanto 
programa de construção da 
felicidade na Terra 

Que elementos, políticos e 
ideológicos, a meu ver, não 
|)odenam faltar num programa 
|)ara uma esquerda dos nossos 
dias? 

Igualitarismo 
Persistência e criatividade 

na busca das compensações 
que permitam a homens e 
mulheres desiguais terem 
condições igualitárias de vida. 
Essa é a nossa tradição, |X)r ela 
não devemos ter medo, inclu- 
sive, de sermos em alguns 
aspectos verdadeiramente 
conservadores. 

Democracia 
A necessária conciliação 

entre luta jx-la igualdade e |)ela 
liberdade, evitando que esta se 
desvie |)ara o individualismo e 
o corporativismo, passa por 
uma adesão absoluta da 
esquerda à democracia e ao 
repúdio a todas as formas de 
autoritarismo e discriminação 
na convivência social. Uma 
democracia que não seja 
sinônimo de esmagamento das 
minorias, que devem ter sua 
sobrevivência garantida, à 
medida, é claro, que sua 
existência não ameace a 
mlegrutacle üsica ou moral de 
outras pessoas. 

Para alguns setores da 
esquerda, a adesão à 
democracia deve se formalizar 
perante a opinião pública com 
a condenação formal de dog- 
mas como "a ditadura do 
proletariado", "o partido 
único", "a moral ou ética 
classista", assim como deve 
rejeitar condicionantes do ti|)o 
"democracia popular" e 
"democracia socialista", além 
de implicar a aceitação de 
elementos essenciais como: 
liberdade religiosa, política, 
sindical, de expressão, artística 
e de imprensa. Implica a 
aceitação do pluralismo |>otitico 
e da alternância de governo, 
escolhido pelo voto secreto e 
universal. Implica a defesa de 
fórmulas de controle social 
permanente pelos cidadãos, 
como elementos de 
democracia direta sobre a vida 
das instituições políticas e 
econômicas, públicas e 

privadas, que tenham 
significado para o governo da 
sociedade. Por fim, implica que 
a esquerda, sem deixar de 
tomar jiarte nos conflitos, saiba 
construir consensos, o que é 
uma condição para governar na 
democracia. 

Não-violência 
A esquerda deve abandonar 

radicalmente o uso da força 
militar e da violência como 
método político de alcançar e 
manter o poder. De certa 
forma, é uma conseqüência 
lógica ao se aceitar o batismo 
da democracia. Porém, as 
racionalizações em torno das 
exceções nos casos da 
"violência justa" são sempre 
muito amplas, de resultados 
duvidosos, com preços sempre 
altíssimos pagos pelos mais 
pobres. Nesses casos, a 
violência sempre pode ser 
substituída por métodos 
pacíficos de mobilização mais- 
(MKlerosos, seja dentro de uma 
nação ou em nível 
internacional, que, quando 
vitoriosos, trarão resultados 
mais profundos e perenes. 

A nào-violência implica a 
desmilitarização da sociedade 
e dos |)aíses. A nosso favor, a 
capacidade destrutiva 
acumulada <• potencial torna os 
recursos militares em última 
instância inaplicáveis. Portanto, 
são inúteis. 

O Brasil, por seu peso 
específico, ixdo tamanho conti- 
nental, pela sua situação 
intermediária entre as 
potências desenvolvidas e os 
chamados Terceiro e Quarto 
Mundos, terá paixd decisivo na 
política de desmilitarização. 

A abolição unilateral das 
forças armadas nacionais, com 
a manutenção ajHmas de um 
corpo de autodefesa à 
disposição de uma torça de jiaz 
internacional 
democraticamente controlada 
jKjr todas as nações, colocaria 
em xeque as práticas 
•hegemonistas militares, 
principalmente dos EUA. Pela 
primeira vez, travaríamos uma 
batalha decisiva [xda |)az junto 
à opinião pública do chamado 
Primeiro Mundo testando de 
forma profunda sua projralada 
adesão aos ideais 
democráticos. 

Assim, teríamos em nível 
mundial a liberação de 
recursos financeiros industriais 
e científicos fundamentais |)ara 
enfrentarmos problemas como 
a fome, doença e a pobreza. 

Ecologia 
A concepção materialista de 

desenvolvimento a qualquer 
custo das forças produtivas e o 
"direito" do homem de dispor 
como bem entender dos 
recursos naturais, 
compartilhados tanto pelo 
capitalismo como pelo 

socialismo, levaram, pela 
primeira vez na trajetória da 
humanidade no planeta, a que 
fôssemos uma ameaça à vida na 
Terra. 

Um novo padrão de 
relacionamento com os outros 
seres vivos, com os recursos 
naturais e com o próprio 
planeta, deve levar a esquerda 
a defender não apenas a 
democratização do consumo de 
produtos, mas, também, um 
outro |)adrão de consumo, para 
todas as nações e cidadãos, que 
permita a continuidade da vida 
na Terra. E o caminho do meio, 
entre o ascetismo e o 
consumismo. 

Gestão Pública 
A maior parte da esquerda 

se caracterizou (x-la defesa da 
gestão e da proprirdade estatal, 
como se fosse um caminho 
seguro para a socialização. 
Essa via faliu. A meu ver, a 
resposta sobre gestão e 
propriedade deve ser o 
conceito de controle social. 

A gestão (xxlerá ser privada 
típica (com fins lucrativos), 
estatal típica (com controle 
governamental direto), ou so- 
cial pública (propriedade 
privada ou estatal, geridas sem 
fins lucrativos, com 
representação majoritária da 
sociedade civil, frente a 
re|n*esentantes do governo e de 
em|iresas privadas). 

O controle social |M>de vir 
pela via judicial, législativà e 
diretamente por meio de 
representantes de usuários, 
trabalhadores e entidades 
autônomas da sociedade civil e, 
em maior ou menor grau. 
deverá intervir nos três ti| mis de 
gestão: privada, estatal e social 
pública. E o predomínio da 
ação da cidadania organizada e 
independente sobre os 
interesses privados guiados 
(xMo mercado ou a tendência 
burocratizadora das entidades 
estatais, fortalecendo o uso da 
descentralização em 
detrimento dos métodos 
centralizadores de gestão. 

Humanidade 

Os recentes 
desenvolvimentos nas 
comunicações, nos 
transportes, na informática e 
noutras tecnologias de ponta 
colocam pela (xámeira vez ao 
npsso alcance a possibilidade 
de uma administração sujKTior 
dos conflitos entre nações 
(xibres e ricas, entre o nacional 
e o internacional, entre a 
administração centralizada e 
descentralizada. 

Por outro lado, nenhum, 
rigorosamente nenhum, dos 
grandes problemas da Terra e 
dos povos pode ser resolvido 
isoladamente |)or uma nação 
rica ou pobre. Por exemplo, o 
caso das drogas e a inter- 

relaçào entre sua produção e 
seu consumo. Das epidemias 
transpondo as fronteiras. Das 
modernas tecnologias de 
transporte. Da fome e da 
pobreza, persistindo e se 
exjíandindo em todos os | valses 
e se transportando em direção 
dos centros dinâmicos da 
economia mundial pelos 
caminhos irrefreáveis da 
migração. A regulação do 
comércio de forma a evitar 
destrutivas guerras comerciais 
e práticas imperiais. As 
manifestações de fanatismos e 
nacionalismos extremados 
como expressão da revolta 
contra a exclusão social; as 
guerras localizadas e crônicas 
e a ameaça de guerra lotais. A 
defesa do meio ambiente, das 
espécies ameaçadas, a 
repressão à exploração do 
trabalho e a busca de 
alternativas ao desemprego 
estrutural. Um planejamento 
familiar democrático e não 
como política genociada ou 
expansionisla ou mesmo de 
controle sobre nações ou 
grujxvs étnicos. O consumismo 
egocêntrico, insaciável e 
destrutivo, impulsionado (velo 
materialismo, pela propaganda 
e pelo modelo de vida dos mais 
ricos. Finalmente, o controle 
sobre o capital financeiro 
internacional que (xxle destruir 
moedas, governos ou nações 
num piscar de olhos. 

Uns e outros, os novos 
recursos e os novos/velhos 
problemas só podem ter uma 
solução global. 

A solução é a construção 
por múltiplos caminhos de um 
Governo Mundial 
Democrático. Na verdade, é 

um aprofundamento do 
trabalho importante, porém 
ainda incipiente, fieto pela 
ONU e pelos mercados 
comuns regionais. Teremos 
um parlamento mundial, uma 
corte de justiça (vara jvroblemas 
globais, um aparato executivo, 
com forças de (vaz controladas 
(velo (varlamento mundial e uma 
sociedade civil mundial, inclu- 
sive com suas ONGs. Ou seja. 
uma ONU democratizada. Um 
estado federativo de novo tipo. 

Isto seria o fim dos Estados 
nacionais? Não. Eles 
continuariam, porém, com 
funções condicionadas a 
normas universalistas do 
estado democrático planetário. 
Na verdade, sejamos bem 
claros, a única forma de as 
culturas nacionais e de as 
minorias étnicas de alguma 
maneira sobreviverem é sob a 
proteção deste estado 
democrático internacional. E o 
único mecanismo civilizado e 
civilizador capaz de evitar a 
destruição das culturas 
nacionais e das minorias (velas 
violentas forças selvagens do 
puro jogo de mercado já 
desencadeado e | volencializado 
(velas novas tecnologias de 
comunicação e transporte e 
(vela cajvacidade destrutiva do 
sistema financeiro 
internacional. 

A globalização é um fato. 
Um fenômeno (vositivo (vara o 
qual a esquerda deve se 
apresentar com propostas 
compatíveis e capazes de gerar 
consensos superiores 
nacionais e internacionais. 

Eduardo Jorge é 
deputado fedenü e médioco. 

A luta entre os 

tubarões e o Baiacu 

por VtÊGAS 

Claro que uma luta entre 
tubarões e um baiacu não 
chega a stT uma covardia — 
é pior que isso tal la 
desprodução. 

— Vejo num programa de 
TV queoCHEFE ÍX) PROCON 
EOCAU iria abrir uma guerrSltti 
contra os donos de locadoras 
de vídeo, porque estes 
reunidos (e solidários), 
aumentaram seus scrviçóá em 
VWTEPüRCHKR). 

nós que o CHEFE 
d» defesa do consumidor lo- 
Câl, «isto que pese a sua 
idoneidade e seriedade, está 
entretanto à frente de uni 
órgão que não tem força, 
nem atuação, nem prestígio, 
nem nome e nem nada, 

Dir-se-ía até que o 
PROVO N é um órgão de taz- 
de-conta que está aí,., 
porque deixaram por ai... 
ficou por aí. .. 

Conatanteme «te 
supermercados, açougueiros 
e outros tubarões, 
ind iscrinimadamente, vêm 
remarcando seius preços e isso 
vai acontecendo em silêncio, 
sem que o PROCON, esse 
fX'queno baiacu apareça ao 
menos (vara reclamar. 

— E a ciranda dos preços 
altos vai crescendo,*. 

E assim cada qual vai 
aumentando serviços e 
jvreços como quer e como 
ivode. E mais recentemente 
barbeiros e cabek-iretros 
aumentaram seus serviços em 
40 (Kvr cento... O PROCON, 
quer O BAIACU não disse 
nada... 

Claro que uma luta em 
ENTRE TUBARÕES e ura 
BAIACU, não chega nem a ser 
uma covardia. È (vior do que 

Clèmexite VTégití^ é 
advogado em Imi>eratriz-MA. 

L 

Assista de segunda a sábado o programa 

Cidade Agora, discutindo vários temas, e 

com a participação da unidade móvel 
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Bancos reduzem custos e cortam 8% do pessoal 

A medida faz parte de um amplo programa de enxugamento de custos que o sistema financeir 

vem promovendo para se adequar à inflação baixa e ao aumento da competição entre os bancos 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Inflação é 
vencida pelo Real 
O Real derrubou a 

inflação anual de 908 por 
cento em 1994 para vinte e 
três por cento no ano 
passado, mas não conseguiu 
eliminar das lojas a 
dispersão dos preços, típica 
dos períodos inflaeionários. 

No setor de alimentos, 
houve uma boa melhora 
com a redução das 
diferenças entre o maior e 
menor valor de duzentos 
por cento, antes do Real, 
para quarenta por cento, 
atualmente. 

Mas o consumidor 
desatento ainda enfrenta 
variações de até cinqüenta 
e cinco por cento nos preços 
do mesmo produto nos 
supermercados. 

Subida 
O IRC da Fipe-DSR 

fechou dezembro em 1,21%, 
com uma ligeira elevação 
em relação à taxa de 
novembro, 1,17%. Na 
terceira quadrissemana de 
dezembro, o IRC-Fipe ficou 
em 1,10%. A inflação em São 
Paulo foi pressionada para 
cima pelos serviços, 
puxados pelo pagamento do 
,l!i9 salário, serviços 
residenciais, bandeirada do 
táxi. início do impacto das 
tarifas de energia e 
telecomunicações e pelos 
remédios. Na direção 
contrária, atuaram para 
segurar a inflação em 
dezembro os • itens 
alimenatação e vestuário, 
com as liquidações da moda 
verão. 

No ano de 1991). a 
inflação acumulada pelo 
IRC-Fipe foi de 2!).lí)%. com 
média mensal de 1,75%. A 
comparação com o ano de 
1994 fica prejudicada em 
função da contaminação do 
índice, no l9 semestre, pela 
inflação anterior ao Plano 
Real. Para janeiro, a 
perspectiva é de uma nova 
alta das taxas 
inflacionár ias. A 
expectativa do presidente 
da Fipe e coordenador do 
IPC, Juarez Rizzieri, é que 
o índice possa chegar na 
casa de 1,70%. Os fatores 
altistas serão as tarifas 
públicas, as mensalidades 
escolares e o feijão, que já 
atingiu uma variação 

mensal de 9,79% no IPC. 
Rizzieri acredita que o 
feijão possa registrar uma 
alta mensal da ordem de 
20% em janeiro. 

Meninos 
garimpeiros 

Crianças de Alto 
Jequitinhonha, Minas 
Gerais, nascem e crescem 
nos garimpos. Desde 
pequenos, não pensam em 
brincar, apenas trabalham 
duro e sonham em achar 
uma pedra de grande valor. 
A maioria desses meninos 
estudam na escola rural 
pela manhã e passam a 
tarde com os pais, 
ajudando nos garimpos. 

Reforma 
em pauta 

O governador de Santa 
Catarina. Paulo Afonso 
Vieira, lançou na segunda- 
feira ■ seu projeto de 
reforma administrativa no 
listado. 

Depois farálobby no seu 
partido, o PMDB. para a 
aprovação no Congresso 
da proposta do Governo 
Federal. 

Mansão 
derrubada 

A ínansào da família 
Malarazzo, na avenida 
Paulista, centro de São 
Paulo, já foi derrubada. 

No local. será 
construído um 
estacionamento. Ninguém 
da família fala sobre o 
assunto. Dm metro 
quadrado na avenida 
Paulista custa dez mil reais. 
F um dos mais caros do 
mundo. 

Família 
saudável 

O programa "Saúde da 
Família" leva uma equipe 
médica a percorrer as casas 
de 100 mil famílias em quatro 
municípios pernambucanos. ■ 
0 programa pretende 
prevenir doenças infecciosas 
e parasitárias, comuns em 
lugares sem saneamento 
básico. 50% das crianças de 
11 municípios do entorno de 
Recife, Pernambuco, vivem 
em famílias com renda 
mensal de até um salário 
mínimo. Em alguns desses 
municípios, 100% das 
crianças vivem sem esgoto 
sanitário. 

Os bancos reduziram seu 
quadro de pessoal em cerca, 
de 8% no ano passado, 
passando de 042 mil 
funcionários em dezembro de 
1994 para 587 mil de outubro 
de 1995. 

O corte de efetivo faz parte 
de um amido enxugamento de 
custos que o sistema 
financeiro vem realizando 
para se adequar à inflação 
baixa e ao aumento da 
competição entre os bancos. 
A contrapartida dessa 
redução na folha de 
pagamento, que representam 
aproximadamente (>()% dos 

custos dos bancos, é o 
aumento nos investimentos 
em tecnologia. 

Foram gastos em todo o 
ano de 1995 IJS$ 5,8 bilhões 
em informática, 
telecomunicações e 
automação, tudo com objetivo 
de reduzir custos. Um dos 
sinais mais evidentes dessa 
guerra tecnológica é o 
incentivo à redução no uso dos 
cheques. 

Os bancos querem 
disseminar o uso do cartão 
eletrônico. O custo de 
utilização do cartão eletrônico 
sai a razão de R$ 0,50 a R$ 

0,40, enquanto que o cheque 
custa de R$ 1,20 a R$ 1,60 para 
a instituição financeira, 
segundo cálculos da 
Federação Brasileira de 
Associações de Bancos, 
Febraban. 

O brasileiro utiliza 5,2 
bilhões de cheques por ano. Se 
o cartão eletrônico fosse mais 
utilizado, a economia poderia 
chegar a US$ 800 milhões, 
pelo menos, anualmente. 

O Banco Central, por 
exemplo, informou por 
completo com o setor, 
facilitando a vida das 
instituições, o que significa 

que os clientes utilizem as 
agências passando a usar mais 
os serviços eletrônicos, o que 
barateia os custos dos bancos. 

Um pequeno exemplo do 
efeito da informatização é o 
Banco Antonio de Queiroz, 
tradicional instituição paulista 
de porte reduzido. 

Tinha 790 funcionários no 
início de 95. Fechou o ano com 
580 trabalhando nas mesmas 
onze agências, totalmente 
informatizadas. 0 banco 
investiu cerca de ÜS$ 1 milhão 
no processo, segundo o seu 
diretor executivo Henrique 
Costábile. 

CNI: câmbio introduz dilema 

Documento prevê o desemprego nos próximos anos no País 

0 documento "Economia 
Brasileira - Desempenho e 
Perspectivas", divulgado pela 
Confederação Nacional da 
Indústria, CNI, prevê o 
agravamento do desemprego 
nos próximos anos, por conta 
de modestas taxas de 
crescimento econômico, 
insuficientes para gerar 
custos de trabalho na 
proporção da expansão 
demográfica. 

A questão de fundo, 
conforme estudo, é que a 
economia volta a enfrentar, 
via balanço de pagamentos, o 

dilema entre inflação e 
emprego. "0 papel crucial 
desempenhado pela taxa de 
câmbio no programa de 
estabilização sugere que a 
contenção do nível de 
atividade continuará a ser 
imprescindível para manter o 
déficit em conta corrente em 
magnitude financiável. "A 
análise considera a 
valorização cambial incentiva 
a introdução de novas 
tecnologias, fator que 
compromete ainda mais a 
perspectiva do emprego na 
indústria, de acordo com a 

tendência revelada nos 
últimos três anos: em 95,94 e 
95, a produção industrial 
cresceu respectivamente 7,5% 
e 2%, enquanto que o nível de 
emprego caiu 5,5%, 1,5% e 1%. 
A CNI chama atenção para o 
fato de que as exportações de 
manufaturados devem 
registrar crescimento de 2,5% 
em 95, muito inferior à taxa 
média do período 91-94, em 
torno de 10%. 

A queda da participação 
dos manufaturados nas 
exportações é atribuída à 
perda de competitividade 

provocada pela relação 
câmbio-salários. Os analistas 
da CNI afirmam que em 94 os 
custos trabalhistas em 
dólares eram quase 16% 
inferiores ao patamar de 90, 
situação revertida em 95, 
quando "o aumento da 
produtividade não foi 
suficiente para compensar os 
maiores salários em dólares". 

Os salários pagos pelas 
indústrias de 12 estados do 
País cresceram 10,96% entre 
janeiro e novembro de 95 em 
comparação com 94. 

As razões da calamidade 

Estudo mostra que os destaques das despesas do Governo 

Federal foram os juros da dívida externa com 61% de aumento 

As cinco regiões do País 
possuem um perfil de 
endividamento concentrado 
em o|KTações sobrecarregadas 
pelo juro doméstico que, 
apenas em 1995, superou em 
55% a correção cambial. 

A informação consta de um 
estudo do economista Bernard 
Appy, do E5-Fscrilório de 
Estudos Econômicos, sobre a 
composição da dívida dos 
estados e municípios. Do total 
da dívida, de R$ 82,594 bi em 

outubro, 68,5% foram 
contraídas na forma de títulos 
vendidos a mercado, 
empréstimo bancário 
convencional ou AROs, que não 
passam de um contrato de 
crédito. 

Apesar da inclinação do 
mercado em apoiar as metas 
lançadas pelo presidente 
Fernando Henrique Cardoso, 
desta vez pode não haver 
unanimidade quanto à 
preferência dada à votação da 

reforma previdenciária. 
A razão é que uma das 

principais preocupações do 
mercado é a interru|)ção de um 
período prolongado de 
resultados fiscais positivos. 0 
su|)erávit médio foi de 0,4% ao 
ano entre 1990 e 1994. Para 95, 
a expectativa e de déficit 
próximo de 4,5% do PIB, que é 
o Produto Interno Bruto. 

Um estudo do Eloyds Bank 
mostra que os destaques das 
despesas no Governo Federal 

foram os juros da dívida 
externa, com 61% de aumento: 

, as liberações vinculadas, com 
21% de elevação, e o serviço da 
dívida interna, com 17%. 

Embora tenha registrado 
um crescimento menor, de 15%, 
as despesas com pessoal foram 
as que tiveram peso mais 
significativo no total, 
respondendo por 58% dos 
gastos. A rolagem da dívida 
contribuiu para 55% do 
aumento do déficit. 

Convocação de empregado 

A firma Imprecol Ind. de Premoldados e Construções Ltda. 

Situada a BR - 010 KM 1350 Exposição Imperatriz • MA 

convoca o Sr. José da Guia Matos Gonsalves CTPF, n9 

35168 SERE, 002 MA, a retornar ao trabalho no prazo de 

72 horas sob pena de ser demitido conforme o artigo 482 

Letra I Decreto Lei n9 5452 da CLT. 

No Jornal Capital, a noticia é 

divulgada do jeito que ela acontece 

Imparcialidade é a nossa meta 
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Rio Branco faz peneira na região 

Comissão técnica de Americana testa atletas de Imperatriz e região 

Esporte 

Capital 

por JALDENE NUNES 

Marwel promove a 
festa dos velhinhos 

Conforme estava prevista, 
foi realizada com muito 
sucesso a festa dos velhinhos 
do Lar São Francisco de 
Assis, ocorrida quarta-feira 
10/01/96, às 15 horas. Feita 
todo começo de ano pelo 
Marwel, em decorrência do 
tradicional jogo Marwel de 
Craques realizado todo fim 
de ano, mais uma vez foi 
mostrada para os poucos 
ncrédulos que o nosso 

trabalho é sério e voltado 
para uma causa nobre como 
confirmam as fotografias. 

Em nota divulgada 
ontem, o dirigente da 

Escolínha do Marwel, 
Moreira Silva, faz 
agradecimentos: primeiro 
a Deus, de quem recebeu 
forças para essa missão; 
às senhoras Zuleide do 
Eu mi d es e Deusa do 
Amilton, mãe de atletas da 
escolinha, e que fizeram 
o bolo. Aos craques 
Galchyário e Tachinha, 
que emprestaram os seus 
automóveis. Aos atletas 
Waldson, Beto e Elias, 
que ajudaram a servir o 
bolo e refrigerantes. À 
esposa do Waldson e sua 
pequenina filha Ana 
Paula, que marcaram 
presença. Outros, na 
edição de amanhã. 

Moreira Silva, abraçando um dos velhinhos do LSFA 

1 

mmm 
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li 
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S-i; 
Um aluno do Marwel servindo bolo para um ancião 
do LSFA 

Encontra-se na Região 
Tocantina, já há alguns dias, uma 
comissão técnica do Rio Branco, 
de Americana-SP. Ela é formada 
|)or duas jiessoas. 

0 objetivo é fazer testes com 
atletas interessados em ingressar 
naquele clube de futebol. 

A informação foi repassada 
ontem pelo diretor do 
Deiiarlamento de Desixirtos e 
lazer do Município, Jackson da 
Silveira. 

Segundo comentou o 
dirigente, o objetivo da comissão 
técnica do Rio Brancoé fazer uma 
1 icneira entre os atletas da cidade. 

Eles foram informados, 
através do próprio Jackson, da 
existência de um bom nível do 
futebol amador, sobretudo 
realizado pelas escolinhas de 
futebol. 

O "rastreamento" que iniciou 
a ser feito ontem, conforme disse 
Jackson. vai |KTmitir que sejam 
levados crianças e adolescentes 
para a cidade de Ameritana, onde 
o futebol continuará a ser 
desenvolvido. 

Até anteontem de manhã, a 
comissão técnica encontrava-se 
na cidade de Estreito-MA, 
devendo ter chegado em 
Imperatriz no final da tarde do 
mesmo dia. Desde o dia de 
ontem, quita-feira, tiveram início 
os testes. 

Há informação de que a 
referida comissão vai 
ixrmanecer somente até hoje en i 
Imperatriz. Ela encontra-se 
hos|)edada no Hotel São Luís. 

Para ontem, durante todo o 
dia, estava jrevista a realização 
de te^es com atletas que estejam 
interessados em jogar no futebol 
da cidade de Americana. 

A|x')s a|>rovado no leste, em 
Imperatriz, o jogador será 
deslocado até aquela localidade, 
onde permanecerá por pelo 
menos mais um mês. 

O objetivo é dar continuidade 
a uma série de treinamentos, bem 
como submeter-se a outros testes 
de nível. Somente aj xis o primein > 
mês, é que será ixissível afirmar- 
se a possibilidade do atleta 
permanecer em Americana. 

"E muito imixrtante que os 
atletas locais participem dos 
testes", disse Jackson da Silveira. 

0 convite também foi 
estendido pelo iiróprk) Jackson, 
após manter contato telefônico 
com a redação do Jornal Capital. 

"A pessoa interessada deve ir 
ao Estádio Municipal Frei 
Epifanio D'Abadia", prosseguiu. 
A comissão técnica deve 
permanecer, hoje e amanhã, no 
Estádio Municijial, no Centro da 
cidade. 

Antes de vir a ImjxTatriz, a 
comissão se encontrava há uma 
semana na cidade de Estreito- 
MA, para onde se deslocou 
através de ônibus. 

A jieneira, vale ressaltar, será 
feita entre jovens que tenham 
entre 14 e 19 anos. Ontem, a 
comissão (xTinaneceu o dia todo 
no Estádio Municij )al, retornando 
a efetuar testes nesta sexta-feira, 
somente na parte da manhã. 

BRASIL 
EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO DE IN FIM,VÃO ^.XAECQNÕM.CAFEDERAL 

Dia 12 de iam-im <!«■ 1S96, as 12:01) horas, a AT.KNCIA DACEF- ['HAÇA BRASII S N • l.\jr[.[C\i K1Z AIA 
WANDERLEY A.PEREIRA, leiloeiro oficial, estabelecido a AV. SANTOS DUMONL39 - 1IR1KR Al. - SAO 11 MS/ MA -1 ONE: 

ihipot     —,    
Awrula »t*ra feita mediante pagamento avista, podendo o arrematante pagar no ato, como sinal. do pre^o daam-malaçao e do saldo restante no pra»» imjwlenvel de 08 dias. sob pena de perda (Io saldo dado. , 
(»s lances mínimos para a venda serão no valor do crédito hipotecário e acessórios, sujeito porem, a atualizarão ale _4 horas antes Ma 

n alizacão dapra^a. Os devedores ficam, desde [a. cienlificadiis do dia. hora e local da n-aliza^ão do presente Utlao O leiloeiro acha-se 
habilitado a fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre os inuivets. 

C()NTRATl); 1 .IKi44.<M11)588:1-1 P.ie»>97 / Sd. Devedor. RS 9.:i:i2.4o em 2i»/ii9/9r> r > 
MinH.ARlO: ANTONIO CONCEIÇÃO SOUZA*. brasiK iro. solteiro, motonsla. 11^8025 SSI'/ MA. C li ;l(lh.r.|.,.l«>.t-5.}, residente 

nesta cidade. 
Imwel: Rua Centauro. Atilo. 11)2, Bloco 111, Cond. Res. Harcpie Cinco Estrelas 
IMPEKATRIZ-MA    . ,    , , -..co - 
Descr: A|)to. com sala. circularão. ii!l quartos, banheiro social e cozinha. Área privativa de .i.i.onm. e a total de o.i.nnnu. 
CON TR-ArO: I.ll«44JM!lir«823-.ri Lote: 097 
Ml f   

DOS S 
Sd. Devedor. R$ir>.lMi 1.4:1 em 2ii/ii9/9f. 

MimI.YRIO:'SEBASTIÃOÃ1 Vl.S DE LIMA", mecânico.Cl; 290^2:'. SSIVMA.C1C: 2:i4.478.42:b;{4. snat-smwa *M/\RL\ZlM l IDE 
S S.AN ros LIMA*, secretaria, Cl: 49:i.994 SSI'/MA, C1C: 17(iA'94..r'4:i4i8. brasilein.s, residentes nesta cidade. 
Imóvel: Rua E-3, l.t - 12, Nr 12. (Jd-22. Izd. JartlimTropical. Conj. Villane Tropical 
1MI'ER.\TRIZ-MA , v Descr Casa n-sid. com varanda, sala de estar, copa-cozinha. banheiro social. If.t quartos e arca de serviço. .An a construída de 

7(UMHn2 e total e :i(ill.t)l)m2. 
CONTRATO: 1.(IH44.II'M)577M Loleá|97 / Sd. Devedor K8 I 9(>ti.(i4 em 2il/»9/95 ... ,... .... ru-r ru.. 
Mim I.ARIO: I IC\N(jl ML/AN DIA DOS S.ANTOS NOl.ETO*. brasileira, solteira, comircianal I: I.f»!, .r.79 SSlVM.V l li 424...9.. .>9.e 

72. niaidente nesta cidade. 
Imóvel: Roa (1. C)d-ll8. Lt-22. Lot. Nova Vihiria, elajia II 
IMPERATRIZ/MA . . , , - i 
Descr; Casa n-sid. com varanda, sala. <>2 quartos, banheiro, cozinha <• área de serviço. Area construída de 4/.4.->m_ i total de 

2iíl'.d()m2. 
CONTRATO: 1 .li(i44.niMir.r.94-8 P.te:i>97 Sd. Devedor; R$ If>.994.(>i" em 2ii/ii9/9.'í MU TlI.AR10; A'.Aj.DEMIRO DACONCICICAO B/ARROSO. brasileiro.solteim. com. rcianle, Cl;9811.12:5 SSI' M A. l ll;2/ l.99ii.hl.l- 

l.A resith-nle nesta cidade. 
Imóvel: Apto. 2&S, BI ■ Xil, Comi R-sid. Parfuie Cinco Estn-las 
IMPERATRIZ-MA   ■ , .r... .. 
Descr; .A))lo. com sala, 1)2 «lormitórios sociais. Dl banheiro social e cozinha. An-a pnvativa d( 4.>.l 2ni- '■ total de ."'.4 mi_. 
CONTRATO: I.<)«44.lll)()591-:i /b.te:i)97 Sd.Devedor R$2"i.487.r.7 em 2i»/'t9'9r.   
Mirni.ARK): J.AMMES BEZERRA DE OLIVEIRA*, brasileiro, solteiro, militar. Cl: Il8r..7(i8,(i8:wi MIN.EXE.. Cll : 2:.1.49(i./.r..l-r..{. 

n-sidente nesta cidade. 
Imóvel: Rita Manoel AKes. li -18. (Jd - 49. lot. Parque das Palmeiras 
IMPERA TRIZ-MA 
Descr: Casa n-sid. de um pavimento, com 02 dormitórios, varanda, sala de estar, cozinha. Iiall. circulando e banheiro. .Areai coiisi ruída 

de .fi2.0(im2 v total de 22tl.Oi)m2. 
CONTRATO: l.(i(>44.iioi»r.427-r. / Lote: 097 Sd. D.-vedor: R$ 19.9fl8.20 em 2o/i'9/9r.. eep-MA rir- 
MirrUARK); I RANCTSCA RODRKHJES NUNES*, brasileira, separada judicialmente, vendedora. Cl: 9/...i'9ii SSI MA. Cll 

27o.fi48,7r<:{-49. n-sidente nesta cidade. ... , ■ 
Imóvel: Av. das Constelações. Bloco Xlll, Apto. 202. Cond. Residencial Parque Cinco Estrelas. 
IMPERATRIZ-MA . , , • 
Descr Apto com sala, 02 dormitórios sociais, ol banheiro social e cozinha. 
Aréa privativa de 45.f2m2 e total de 50.41m2. 
CONTRATO: 1.0844.(HM)5I394I/Dite: 097 S<1. DtA-edor; R$ 104^1/..« «*m 20/09/95 _ ^ 
MUTUÁRIO; 10AS CiOUA EIA Di: OLIVEIRA*, bancário. Cl: 405.104 SSP/PA Cll : 177.92/.972-8/ . sua esposa l 

OLIVEIRA LIMA*. íaturista. Cl:l.270.420 SSP/MA C1C: 177.927.972-87, brasileiros, residentes nesta cidade. 
Imóvel: Rua Senador Mdlet, Apto. 102, Bl-D. Resid. Sunsi-t Boulevanl 

AUDILENE 

IMPERATRIZ-MA •mio 111 suite, hall inUrno. banhiin» social. Descr.: Ã|>t" com sala de estar conjugada com sala «U- jantar, varanda. 0:5 quartos, sendo OJ suile. h 
cozinha, an-a de serviço e direito a vaca de caracem. .An-a privativa de 90..l0m2 e an-a total de I / / ,41 ;>ni_ 

CONTRATO; 1.0(í44.0004980-8 / l.oh : 097 Sd. Devedor: R$ 57.019.70 em 20/09^)5. ,   .1 nu m 
MUTUÁRIO: DITISINAMAt lEL DOS REIS SIIA'A*. vendedora, Cl: 482./22 SSI'-MA l II ;2oo 4».»..»8.W9e sen esposo I DIA Al 

.Al AES DA SUA A*, comerciante. Cl: 10.190.985 SSP/SP. CIC: 18S.:J42.99l-91. brasileiros. r<sidenl<s nesta cidade 
Imóvei: .Alameda Tocantins. Li-25. Qd-15,1 ol. Jardim de Ouro. 
IMPERATRIZ-MA , , . . , . . . . . „■ 
Desc.. t asa resid. de pavimento, com sala de estar, sala de jantar, O.t dormitonos. 02 banhein.s, cozinha e area de serviço. 
.Aréa contnnda de 87.Som2 e total de I92.oom2. 
CONTRATO'1.0044,iMl04978-0 / Lote: 097 Sd. Devedor: 5;{,:t07.45 em 20/09/95 . ... , 
Ml mi.ARlO: 1.1 MS l ARI .OS SANTOS RDDKKiUES*. brasileiro, solteiro, ene. eletrieista. Cl: 241.2.--9 SSP/MA l ll 09:<.hh9.88.,._li, 

residente nesta cidade. 
Imóvel; alameda Tocantins, 14-22. tjd-15. bit. Jardim de l him. 
Descr: Casa resid. de um pavimento, cm sala de estar, sala de jantar, ti» dormitórios. 02 banh.-in.s, c-zinha e aréa de serviv" 
.-AiV-a construída de 87.05m2 e total de 192.00m2. 

CONTRATO: l.'ití44.lMI04H8:W / b.te:tl97 Stl-Devedor, fô 4U2p5 «míO/lW/^f.. .mvoi a nnmmc 
MUIU.ARIO: IS.ALAS MAR TINS JATES* . acuMieenarista. Cl; h/.',.8(>4 SSP/GO, Cll: 068.19/Jv{.b49 «sua esposa MARIA DOU) RES 

ALMEIDAJALES", do lar, Cl; 592.4:10 SSP/MA CIC em comum, brasileiros, n-sidentes nesta cidade. 
Imóvel: Rua do Sol. 1,1-07, Qd-A bit. Vereda Tropical. Casa 02. 
IMPERATRIZ-MA   . . - 
Descr: Casa ntsid. de um pavimento com 0» dormi tonos, sala de estar e jantar, cozinha, n_ banheims e circnlavao. 
.Anta construída de 84.00m2 e total de 252.00m2. 
CON TRATO; 1.O044.OOO4055-8 / b»te:097 Sd Devedor R$ 40.821.:52 em 20/09/95.   
Ml rrUARIO: MARCELO PINHEIRO ELM.llOE comerciant.- Cl: 798.141 SSP/MA CIC: 2.í4.481.21.í,-04 e sua esposa M ARI LI,NE 

SAl.ES Tl.AI.HO*. comerciaria. Cl: 1.172.47:1 SSP/DF. CIC: :i70.7i:i.08l-53. brasileims, n-sid<-ules nesta cidade. 
Imóvel: R^ia^B-Oõ^Casa 07. (Jd-30, bit Jardim Tropical 
Descr.; Casa n-sid. de um pavimento, com varanda, sala de estar, cop»co/inha, dependência de empn-vrada, cararem, banheiro social 

suite. 02 quartos. AVC e area de servido. 
Aréa construiilade 98.00m2 <- total de :i0ii.oom2. 

CONTRA TO; 1 .o044.O004:{20-5 / b>t»«097 Sl. D.-v.dor Rs :;2.S8(v7;i 1112o 09 95. 
MlrTU.ARK):WASHINGTON 1.1 ÍISSIIAAPLÁCIDO".comerciante.C1.1.207.495 SSP P.A, Cll 140.41 ô.tíXWo.-sim.-sj.osa "MARIA- 

TELMAS1LA'A PLÁCIDO*, do lar. Cl; 050.440 SSP/MA CIC em comum, brasileinis, n-sidenles nesta cidade. 
Imóvel: Rua E-4. Casa 04, (id-32. b«t. Jardim Troiiical, Conj. A illajre Tmpical. 
IMPERATRIZ-MA 
Descr: Casa resid. com v aranda, sala de estar, copa-cozinha, banheiro social, 04 quartos e area de servido- 
Aréa construída de 70.o0m2 e total de 400.00m2. 
CONTRATO: 2.0044.0000001-4 b.te:098 Sd.Devedor. R8 101,1)77.70 em 29/09/95 

.^NflJjyARIO: MARIACLARINE SOUZA MENDES*, brasileira, bioqiuraica, Cl: 89.84o SSP/MA CIC: 175.750.524-72 e seu esposo 
r ELIPh NER^ MENDES*, hmsiK irt», comerciant^ Cl: 99.085 SSP/MX CIC: 033.56515, rcsidímlcs nesta cidade, 

imóvel: Rua Mato Grosso, Bl-H, A|)lo. 401. Resicí. Slinset Boulevanl. 
IMPERATRIZ-MA 
Descr.: Ajito. com sala de estar conjugada com sala de jantar, varanda. 04 quartos, sendo 01 suite, sala interna, mezanino, hanheini 

social, cozinha, an-a de serviço, deposilivo e lavaho. .Area privativa de2l0.44m2 e áre.a total tle 207.14m2 
CONTRATO: 1.0544.0005544-0 b.te:098 Sd. Devedor R$ 21.020,75 em 29/09/95 

.v v ''IçDRO MENDES BARBOSA*.brasileiro mecânico. Cl; 1.458.824 SSP/MA CIC: 249.298.08X91 e esposa "ERISNETL DA SILVA BARBOSA*, brasileira, vendedora. Cl: 1.514.742 SSP/MA, CIC: 445.981.294-00, residentes nesta cidade 
Imóvel: Rua da Paz, IJ -18. casa 18, Qd - 50. b>t. Parque das Palmeiras. 
IMPERATRIZ-MA 
Descr.: Casa resid. de um pavimento, com "2 dormitórios, varanda, sala de estar, cozinha, hall. circulação e hanh<-ini social. An-a 
* 1- ' en de 220.0'' " construída de 52.05m2 e total I0m2. 
CONTRATO; 1.0544.0005490-2 b.U-: 098 / Sd. Devedor RS 44.571.55 em 29/09/95 

V'Sfí1 í);\s CHAGAS NOLLTO DIAS*, brasileira, contador. Cl: 159.54o SSP/MA CIC: 044 IRON1LDESDOS REIS DIAS*, brasileira, aux. administrativo, Cl; 148.589 SSP/MA, CIC; 1)482285.89X54.n-sidei 
jovel: Rua da Paz. 14-04, ()d-55, casa "4. b>t. Parque das Palmeiras. 

esposa 
IM PL R\fRIZ-NIÃ 

.578-50X25 e sua 
mies nesta cidade. 

Dftscr.Casa n-sid. com sala de estar, 04 dormitórios, varanda, cozinha, hall, circulação e banheira social. An-a construída de 55.55 
total de 242.01 Im2. 

| leia e assine o Jornal Capital, o seu líder diário | 

Assista de segunda a sábado o programa Cidade Agora, 

deC ela TV Capital, C anal 5, com apreseníaçao 

ussara Ccrqueira e Scpqio Cativo Barcos 

onor 

Farias, J 
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Valor da carteia R$ 5,00 

Sorteio de 20 bicicletas dia 15 de janeiro às 20H00 e dia 22 de janeiro, concorra aos seguintes prêmios: Ia batida -1 Moto 

100 cc Drean - 0 km; 2a batida -1 Moto Titan 125 cc - 0 km; 3a batida -1 Automóvel 1000 - usado e 4a batida -1 Automóvel 

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

Postos de venda 

Supermercados 

Supermercado Sousa 

Supermercado Lívia 

Supermercado Laranjeira 

Supermercado São Vicente 

Supermercado Real II 

Supermercado Variedades 

Porão I, II e II 

'Banca de Revista ] 

3cmca da (S\ildekua j 

3ak\ca do (Salçadão J 

3awca do 3e+o I 

ossa 3. 

oras mi 

DipÃo 

Pao cIa Terra 

PAINÍfÍCAdORA DuIaR 

PAINÍfiCAdoRA N. Sra. de FAtíma 

PANifiCAdoRA IqUATUENSE 

DROGARIAS 1 

TCI " 

Transportes 

CoIetívo 

Ê 
m 

% 
* 
% 

Drogaria Fábio Júnior ^ 

Drdgãd Center \ 

Drogaria Rçalfarma 

Drogaria Econômica 

Farmácia Bom Jesus 

« 
m 

/ 

Flora Medicinal 

.. "J'h O 

■■••••cv / 
.. . 

fi^ailândia 

Jornal Capital 

O Boticário 

Rádio Clube FM 

TV Cidade 

WR MudANÇAS 

EIetrôníca TeIa Quente 

HoteI São Luís 

Voz do dESMANTEÍO 

) IhOMEM dA RApAduRA 

Motoca 

Moto- Qafiioi & Moto Pegai 

'k.O 

0 

vN 

Lanchonetes 

Kollegius Lanches e Alvorada Lanches 

Meròearias 

Mercearia Reis, Casa Redrígues e Casa Rosa 
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Cidade 

Alerta 

j 

por ORLANDO MENEZES 

Bom dia 
Para todos os nossos 

amigos, que apartir de hoje, 
estarão acompanhando o 
nosso trabalho também aqui 
neste espaço, onde nós 
estaremos divulgando os fatos 
ocorridos na cidade grande. 
Neste espaço, vamos opinar, 
comentar e denunciar. Vamos 
manter a nossa linha de 
trabalho sempre com 
Imparcialidade. 

Vergonha 
No atendimento médico em 

Açailândia, todos os hospitais 
estão se recusando ao 
atendimento pelo SUS. A 
informação é que o número de 
AI lis é insuficiente e todas 
foram usadas nos últimos dias 
de Dezembro e somente no 
início do próximo mês é que 
eles voltarão a atender 
normalmente. Enquanto isso 
que não tem dinheiro fica sem 
atendimento médico. 

Vergonha II 
Só essa semana eu fui 

procurado por três vezes, por 
populares que compareceram 
ao meu programa, na TV 
Cidade, as reclamações todas 
foram de familiares de 
mulheres gestantes, que não 
foram atendidas e duas delas 
chegaram a retornar as suas 
residências e somente depois 
de arrumarem "grana "é que 

foram atendidas. 

Vergonha III 
Na última terça-feira o i)au 

cantou no meu programa. 
Aconteceu que uma 
Funcionária Pública Municipal 
que tem todo mês descontado 
cerca de sete reais para 
assistência médica, não foi 
atendida no Hospital São 
Sebastião (cpnveniado 
Associação dos Servidores 
Públicos) dando uma 
conotação que os sérvidores 
estão sendo enganados. Eta 
prefeito rui danado. 

Desespero 
Dos moradores dos bairros 

do Jacú, com a chegada do 
inverno o problema da erosão 
ficou pior. Algumas casa já 
estão ameaçadas de 
desabarem já não acreditam 
mais no serviço de 
Terraplenagem no bairro. 

Sem 
dinheiro 

Assim estão os 
funcionários Municipais, que 
estão a muito tempo sem 
receber os seus salários. Temi 
funcionário que já está a 
quatro meses sem ver a cor do 
real. Eles estão querendo 
saber pra onde vai a verba, 
gergilin, capim, grana, me faz 
rir, que entra todo mês do 
FPM e do ÍCMS. 

EDITALDE LEILÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS 

O DOUTOR LUCAS DA COSTA RIBEIRO 
NETO, MM. JUIZ DE DIREITO DA Ia VARA 
DESTA CIDADE E COMARCA DE 
AÇAILANDIA, ESTADO DO MARANHÃO 
NA FORMA DA LEI ETC... 

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem 
ou dele conhecimento tiverem que nos dias 12 e 30 de janeiro 
de 1996 sempre às 09:00 horas, no átrio do Fórum Dr. José de 
Ribamar Fiquene, situado na Rua Pedro Alvares Cabral n" 34 
nesta cidade e Comarca de Açailândia, Estado do Maranhão, 
HAVERA A REALIZAÇÃO DE UM LEILÃO DE 01 - UMA 
SERRA FITA para desdobro de madeira, marca 
ZEPELLIM com volante de 950mm, equipada com 
conjunto propulsor, em perfeito estado de conservação, 
de propriedade da executada SOMA SOBREIRA 
MADEIRAS LTDA - a mesma encontra-se no galpão da 
CIDADELA MOVEIS LTDA, localizada no Pólo moveleiro 
desta cidade de Açailândia, na Vila lldemar, avaliada em 26 de 
dezembro de 1.994 em R$ 11.500,00 - (ONZE MIL E 
QUINHENTOS REAIS), penhorada às fls. 23 dos autos de 
nQ 1.329/94 Ação de Execução Forçada, em que o 
BANCO ITAU S/A move contra SOMA SOBREIRA 
MADEIRAS LTDA, cujo bem encontra-se também 
Penhorado nos Autos n9 1.226/94; que se processa 
perante este Juízo e Cartório do 1° Ofício desta Comarca, o 
Sr. Oficial de Justiça que servirá como porteiro dos 
auditórios, levará a público pregão de venda e leilão e 
não será aceito lanço inferior ao valor acima mencionado, 
caso não haja licitantes com lanço superior ao da 
avaliação, fica desde logo designado o dia 30 do mês de 
janeiro, às 09:00 hs, para a realização do 29 Leilão, a 
quem maior lanço oferecer. Tudo conforme despacho do 
MM Juiz de Direito a seguir transcrito: "Designo os dias 12 e 
30 de janeiro de 1996', sempre às 09:00 hs, no átrio do Fórum 
desta Comarca para o 1" e 2" Leilão, respectivamente, expedindo 
editais com prazo e penalidades do artigo 666 do Código de 
Processo Civil. Intimem-se o Fixe quente e executados por 
mandato. Devendo o bem ser conduzido ao local da realização 
do leilão. Açailândia -MA, 14 de novembro (11) de 1.995. Ãs. 
Dr. Lucas da Costa Ribeiro Neto -MM JUIZ de Direito da Io 

Vara". Caso as [jartes não tenham sido encontradas para a 
intimaçáo pessoal, ficam atrayés deste edital, intimadas. E 
PARA QUE NINGUÉM POSSA ALEGAR 
DESCONHECIMENTO, mandou o MM Juiz que fosse 
expedido o presente edital, publicado e afixado no átrio do 
Fórum. Dado e passado nesta Comarca de Açailândia, Estado 
do Maranhão, aos vinte e três (23) dias do mês de novembro 
(11) do ano de mil novecentos e noventa e cinco 1.995. 
EU. Escrevente Juramentado Substituto, 
subscrevo. & " J\ 

m' 

Esc 

EDITAL DE LEILAQ COMjD PRAZO JÍE 20 DLAS 

O DOUTOR LUCAS DA COSTA RIBEIRO 
NETO, MM. JUIZ DE DIREITO DA Ia VARA 
DESTA CIDADE E COMARCA DE 
AÇAILANDIA, ESTADO DO MARANHÃO 
NA FORMA DA LEI ETC... 

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem 
ou dele conhecimento tiverem que nos dias 12 e4 30 de janeiro 
de 1996 sempre às 09:00 horas, no átrio do Fórum Dr. José de 
Ribamar Fiquene, situado na Rua Pedro Alvares Cabral n" 34 
nesta cidade e Comarca de Açailândia, Estado do Maranhão, 
HAVERA A REALIZAÇÃO DE UM LEILÃO DE 01 - UMA 
SERRA FITA paraf desdobro de madeira, marca 
ZEPELLIM com volante de 950mm, equipada com 
conjunto propulsor, em perfeito estado de conservação, 
de propriedade da executada SOMA SOBREIRÃ 
MADEIRAS LJDA - a mesma encontra-se no galpão da 
CIDADELA MOVEIS LTDA, localizada no Pólo moveleiro 
desta cidade de Açailândia, na Vila lldemar, avaliada em 26 de 
dezembro de 1.994 em R$ 11.500,00 - (ONZF MIL E 
QUINHENTOS REAIS), penhorada às fls. 23 dos autos de 
n9 1.329/94 Ação de Execução Forçada, em que o 
BANCO ITAU S/A move contra SOMA SOBREIRA 
MADEIRAS LTDA, cujo bem encontra-se também 
Penhorado nos Autos n9 1.226/94; que se processa 
perante este Juízo e Cartório do 1" Ofício desta Comarca, o 
Sr. Oficial de Justiça que servirá como porteiro dos 
auditórios, levará a público pregão de venda e leilão e 
não será aceito lanço inferior ao valor acima mencionado, 
caso não haja licitantes com lanço superior ao da 
avaliação, fica desde logo designado o dia 30 do mês de 
janeiro, às 09:00 hs, para a realização do 29 Leilão, a 
quem maior lanço oferecer. Tudo conforme despacho do 
MM Juiz de Direito a seguir transcrito: "Designo os dias 12 e 
30 de janeiro de 1996, sempre às 09:00 hs, no átrio do Fórum 
desta Comarca para o Io e 2" leilão, respectivamente, expedindo 
editais com prazo e penalidades do artigo 666 do Código de 
Processo Civil. Intimem-se o Exequente e executados por 
mandato. Devendo o bem ser conduzido ao local da realização 
do leilão. Açailândia-MA, 14 de novembro (II) de 1.995. As. 
Dr. Ijucás da Costa Ribeiro Neto -MM JUIZ de Direito da Io 

Vara". Caso as partes não tenham sido encontradas para a 
intimação pessoal, ficam atrayés deste edital, intimadas. E 
PARA QUE NINGUÉM POSSA ALEGAR 
DESCONHECIMENTO, mandou o MM Juiz que fosse 
expedido o presente edital, publicado e afixado no átrio do 
Fórum. Dado e passado nesta Comarca de Açailândia, Estado 
do Maranhão, aos vinte e três (23) dias do mês de novembro 
(11) do ano de mil novecentos e noventa e cinco 1.995. 
EU.   Escrevente Juramentado Substituto, 
subscrevo. Esc: 

mm nono 

V 
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Apresentando: 

Jussara Cerqueira 

Segunda sábado 

TV Capital - Canal 5 

A nova cara da informação 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

Solenidade 

A noilc dr ontem, foi marcada por um ato de beleza e gratificação aos imperalrizenses.na 
entrega de certificados destinada a il I urina de Guarda-Mirins, que aconteceu no salão nobre 
do Juçara Clube, organizado pela Secretaria de Promoção Social. A solenidade contou com 
um número expressivo de convidados, dentre eles, o interventor Ildon Marques, que tem 
conseguido através de sua administração manter essas crianças, dando a elas a esperança de 
um futuro melhor. 

| • 

Momento de descontrnção dos empresários Paulo Cariri (Ilumini), Josimar (Ecil), 
Beto Carneiro (pecuarista) e Ribinha Cunha (Av. Veículos) 

m 

w 

   

Depois 

De cumprir uma maratona de obrigações, após a solenidade, foi servido aos convidados e a 
nova turma de guarda-mirins, um gostoso coquetel. 

Ricardão 

Fogo de palha queima, e de carne como fica? Comenta-se por aí, que uma linda senhora 
conhecida na cily, aproveitando a ausência do marido, foi vista com um belo gato pela noite 
afora para um refogado diferente. Será que o maridão já sabe? 

Hoivado 

Radiante de felicidade, os pombinhos Adriano Meriger ea bela morena Mónica, já marcaram 
a data do casamento, que acontecerá no mês de julho em grande estilo na capital cearence. 

Só flores 

A felicidade hoje, bate especialmente na residência do "chefe" Conor Farias, que aproveita 
o dia para comemorar um ano de casado, com a encantadora Fernanda Farias. Parabéns! 

Sued Vasconcelos (Motomil) e Joaquin Mariano (Comercial Mariano), papo em dia 

■ 

Artista Plástica 

Fixo Paraná-Imperosa, desembarca na city a elegante Maria 
José, para mericido descanço ao lado dos familiares, matando 
assim a saudade. 

Hoítc Cigana 

Conor e Fernanda Farias: um ano de felidade. 
Parabéns! 

:■ ...v 

Para o suspiro da galera masculina, a noite de amanhã na 
Contra Mão, estará contagiada por belezas ciganas, que dançarão 
e encatarao os presentes. Participem! 

Curso 

A Agência Ari Promoções, traz para o mês de março um curso 
para os adepto^ da dança esponhola e do ventre com a bailarina 
Islene Cristina, que esteve marcando presençã na novela 
Fxplode Coração na última segunda-feira, através da Internet 
em namoro por computador com Fdu, momentos em que 
aparece uma foto dela. Vem mais novidades por ai. 

mudou dc idade 

José Carlos, distribuidor exclusivo do Jornal Capital, 
aniversarian do hoje 

Aniversariou ontem, a simpática e eficiente Lúcia Nava, 
secretária no Hospital Sla. Mónica, que está sempre alenta para 
melhor servir os pacientes da casa. 

Ciuan^á 

A cleganterríma Rosângela (0 Boticário), juntamente com o 
maridão Joaquim Mariano e suas filhas Tayanne e Jéssica. 
embarcarão neste final de semana para umas boas férias a beira- 
mar. 

* 
** Quem também embarca nesta jornada é o empresário Fli 

Marinho (Gráfica Stylus) com a esposa Virgínia ea filha Arantxa. 
Isso é que é relaxar. 

Do olho 

Solteirissímo! Dizem por aí, que as galinhas da city já estão 
de orelhas em pé para fisgar o gatissímo Sérgio Bezerra. 

■< 
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  Si 

Ms? 

I 

Islene Cristina, a bailarina que estará em breve 
ministrando um curso na citv 

Programa Rádio Festa. Apresentação 

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

Rádio Capital AM, 

950 khz: uma onda no ar 
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Ildemar Gonçalves abandona Açailândia 

Prefeito não consegue realizar obras prometidas durante seu programa de governo 

Linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Entrelinha 
O inter ventar Ildon 

Marques, em suas 
declarações à imprensa, 
disse nas entrelinhas os 
recados da governadora 
Roseana Sarney a 
Imperatriz. Entre outras 
coisas, ela disse, através de 
lldon Marques, "que o temiK) 
de política de esquemas, 
alimentados com o dinheiro 
público, está vivendo os seus 
últimos dias, assim como já 
está efetuada a mudança na 
maneira de administrar, sem 
paterlinose sem transformar 
as instituições públicas em 
cabide de emprego". 

Ficou claro ainda, que 
Roseana Sarney não é de 
aceitar, nem sequer admitir 
hipoteticamente a política de 
cabresto ou de imposições. 
Disse nas entrelinhas, que 
fazer pressão sobre as suas 
decisões é perda de tempo. 
Esse pode ter sido o mais 
importante recado para José 
de Ribamar Fiquene, que 
vinha fazendo gestões junto 
à governadora para que 
nomeasse um interventor 
para Imperatriz que fizesse 
parte do seu grupo e que 
comandasse a campanha 
sucessória usando a 
prefeitura imra fazer política. 

Roseana disse não com 
todas as letras a essas 
gestões, inclusive deixando 
implícito o tempo de duração 
de interventoria na cidade, 
sob o comando de Ildon 
Marques, conforme ele 
mesmo afirmou: "pode ser 
de mais trinta dias, seis 
meses, pode durar até o final 
do mandato. Pode durar 
muito mais do que todos 
estão imaginando...". 

Em outras palavras, a 
sucessão de Imperatriz jiassa 
pelas mãos do interventor 
Ildon Marques do próprio 
PMDB, conforme também 
ficou evidenciado nas 
entrelinhas da entrevista do 
empresário João Matiolli, 
presidente do iiartido. 

Namoro 
Por tudo que aconteceu 

no aeroporto, na chegada do 
interventor Ildon Marques, 
na última quarta-feira, ficou 
mais do que evidente, que 
está costurado, nos 
bastidores, uma aliança entre 
o PMDB e o PSDB, do 

deputado federal Sebastião 
Madeira. No aeroporto, 
aguardando o interventor, a 
vereadora Conceição 
Formiga, o presidente do 
PSB-, Lula •Almeida, o 
vereador Carlinhos Amorim, 
entre outros segmentos 
ligados a Madeira. Pelos 
discursos, a sucessão de 
Imiieratriz está perfeitamente 
desenhada, faltando tão 
somente um "acordo final" 
para consolidar o nome do 
médico Carlos Gomes de 
Amorim como candidato a 
vice na chapa de Sebastião 
Madeira. 

Previsão 
De acordo com um 

analista político de 
Imperatriz, pelo menos 8 dos 
atuais vereadores, 
conseguirão se reeleger nas 
próximas eleições. Entre 
eles, pelo menos 3 do grupo 
político liderado pelo 
deputado federal Davi Alves 
Silva. Disse o analista, que 
João Macedo, Salgado Filho 
e João Pinto já estão com a 
reeleição garantida. 

Continua 
Davi Alves Silva continua 

no mais absoluto silêncio, 
quando o assunto é sucessão 
municipal. Ontem, mais uma 
vez, ele se recusou a falar 
sobre questões políticas. Ele 
se limitou a dizer que "não 
está na hora". 

Defecções 
Embora o PFL de Ribamar 

Fiquene lenha recebido 
algumas expressivas 
filiações, o número de 
defecções é muito maior. 
Aliados históricos estão 
buscando novos partidos, 
principalmente o PMDB, 
onde está filiado o 
interventor Ildon Marques. 
Muito sintomático se for 
levado em consideração, que 
muitos desses aliados 
continuam fiéis à 
governadora Roseana 
Sarney. 

Para meditação 
"Porque qualquer que de 

mim e de minhas palavras se 
envergonhar, dele se 
envergonhará o Filho do 
homem, quando vier na sua 
glória e na do Pai e dos 
santos anjos."(Lc 9-26) 

Açailândia está 
abandonada. A conclusão é 
feita pelas lideranças 
classistas, comunitárias e de 
partidos de oposição. Até hoje, 
o prefeito Ildemar Gonçalves 
dos Santos não conseguiu 
colocar em prática as obras 
que prometeu durante a sua 
campanha eleitoral. 

As ruas estão todas 
esburacadas, não escapando, 
sequer, as artérias localizadas 
na região central da vizinha 
cidade. Apesar das 
reclamações da comunidade, 
Ildemar Gonçalves ainda não 
anunciou nenhum projeto que 
tem por finalidade central 
colocar um ponto no final no 
problema. 

Bairros como a Vila Bom 
Jardim, na periferia, estão 
completamente esquecidos 
pela administração municipal, 
numa demonstração cabal da 

falta de interesse do prefeito 
em trabalhar, pelo menos, na 
execução das obras 
consideradas prioritárias pela 
população. 

Maior distrito do vizinho 
município, ainda não observou 
nenhuma ação concreta por 
parte de Ildemar Gonçalves 
dos Santos. Os diretores das 
siderúrgicas, já que se trata de 
um pólo industrial, estão 
pedindo providências. Nem 
mesmo os assessores do 
prefeito, estão tentando ouvir 
os reclames populares. 

Salários atrasados 
Para piorar ainda mais a 

situação, Ildemar Gonçalves 
deixou os salários dos 
servidores públicos municiivais 
atrasarem. Um clima de caos 
está sendo verificado na 
Prefeitura de Açailândia em 
decorrência da metodologia 
administrativa do atual gestor. 
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População açailandense insatisfeita com Ildemar 

Opinião 

Arte: Obra do homem; Vida, arte de Deus 

por Ana Maria Costa Félix 

E para falar de arte e da 
Arte de Deus? 

Inicio comentando que 
todos %temos um grande 
desafio à frente, neste 
momento histórico de final de 
século, início do século XXI, 
além do início concomitante do 
tão esperado Terceiro Milênio 
da Terra. Nesse final de ano/ 
começo de um novo ano 
(1996), somos todos 
passageiros de um tempo que 
nos coloca em nave 
intcrmultimodal do mundo, 
para ligar os territórios do 
Planeta-Terra, em função dos 
objetivos cada vez mais 
pertinentes e maiores da 
humanidade. A solidariedade, 
o amor e a paz entre os seres 
existentes desta fração 
cósmica à qual pertencemos. 

E a arte, obra do homem? 
0 mundo e nosso conceito 

e visão de mundo tem se 
modificado processualmente 
nos últimos 26 anos. Assim 
como tem sido modificado o 
mapa político, também as 
fronteiras da história da arte 
têm sido transformadas. As 
antigas suposições têm sido 
questionadas, se tem revisado 
opiniões, se tem descoberto 
novos ecos e caminhos, 
aspectos e maneiras. E tudo 
passa a ter uma conotação 
inédita e revolucionária, dando 
lugar aos novos críticos, aos 
estudiosos e à liberdade que a 
arte permite ao homem, de 
bem com o belo e o prazer da 
vida. 

E evidente que a arte só 
pode ser compreendida 
plenamente quando existe a 
ótica focada para o contexto 
social, cultural, histórico e 
econômico em que foi criada 
e conceitualizada. Os temas, o 
panorama cultural das 

sociedades assim como as 
questões raciais, pessoais, 
políticas e espiritualistas tem 
ampliado nossa compreensão 
sobre a história e a criação 
artística mundial. Cada vez 
mais se considera a fotografia, 
por exemplo, com sua rica 
história e a criação artística 
mundial. 

Cada vez mais se considera 
a fotografia, por exemplo, com 
sua rica história, tão 
importante como as "belas 
artes" de definição tradicional. 
As artes da África, das ilhas do 
Pacífico, dos povos autômatos 
americanos, assim como do 
continental do Brasil 
encontram agora seu justo 
lugar, com enfoque mais 
universal. Surge uma nova 
arte! 

Mas, e a arte de viver de 
nosas vidas? "Há mais coisas 
entre o céu e a terra do que 
pode suspeitar nossa vã 
filosofia". Deus - Criador da 
obra de arte mais |ktfeita, a 
vida. a vida cósmica, fez do 
homem sua "decisãopolítica 
sua obra de arte mais doce e 
carinhosa, creio eu. Creio, 
comofmtros creem, que Deus 
ao permitir ao homem 
planetário da Terra,- 
sentimentos como a emoção, 
a paixão, a inteligência, o 
|)ensamento, a idéia, o juízo, o 
raciocício, preencheu-lhe com 
um "reator", um "sensor" que 
possibilita a ele encontrar 
dentro de si uma qualidade de 
percepção sobre a maior 
maravilha do Universo: A Luz 
do plano de amor de Deus. 

Espírito e matéria, trevas e 
hizes...depois do primeiro dia 
de vida podemos ser torres da 
terra e do céu; água e fogo, 
terra e ar, sonho e realidade; 
mortais e eternos, 

materialistas e atemporais, 
desde que nascidos aqui ou 
nascidos aos pés das 
montanhas do Himalaia — as 
mais altas do planeta — ou 
nascidos aos pés do Monte 
Evereste — o topo do mundo, 
com 8.848m de altura; ou ainda 
nascidos aqui em São do Luís 
do Maranhão, aos pés do nível 
do mar atlântico, todos somos 
convidados por uma força 
misteriosa, a sermos ainda, 
per feitos, deuses e a criarmos 
também uma trilha 
fundamental de humanidade, 
amor e felicidade. 

Como exercitamos esta 
verdadeira obra de arte de 
Deus, a Vida? Não é fácil, 
porém somos destinados 
assim, a partir dos vários 
referenciais à disposição do 
sentido de que devemos dar à 
nossa existência. De|)enderá 
de nossa disposição interior, 
de nossa determinação em 
construirmos coletivamente 
um mundo novo, um novo 
tempo, um especial futuro para 
nossa vidas. 

Na realidade, muitos têm 
perseguido e descoberto 
formas variadas de auto- 
compreensão', interpretação 
do homem e seus eus, formas 
de relacionamento entre os 
seres humanos. Em nenhum 
outro período deste século, 
como atualmente nas ultimas 
décadas, tanto se tem tentado 
redescobrir e compreender as 
forças da natureza humana. 
Surgem, a cada dia, tendências 
c provas cabais em todos os 
campos do conhecimento. 

Desde Freud, Ix^onard 
Engels a Grarnscj; de João 
Paulo II aos jwstores de tantas 
e tantas igrejas de todas as 
religiões. Eles, como Yitzhak 
Rabin e outros influenciaram 

nosso século e nosso tempo 
atual da realidade concreta 
pela qual passamos. Eles 
ajudaram a abrir novot 
d e s c o b r i m e n t o s 
arqueológicos, abastecer o 
homem de informações, dados 
e conceitos sobre o além de 
nós, sobre o que podemos nós, 
como co-autores da vida, para 
sermos a favor da paz. 

Quero perguntar a Deus e 
aos homens; Que poderemos 
fazer mais diante da 
impossibilidade de vermos 
nossos sonhos todos 
realizados? 

Que fazermos diante da 
ambição, ganância, inveja, 
maldade e do poder da 
injustiça entre os próprios 
artistas da vida? Acredito que 
existe uma arte maior, um 
reflexo divino que poderá 
ainda salvar a humanidade. 

Somos convidados a não 
nos aprisionarmos no tempo, 
repetindo sempre as mesmas 
histórias e cenas e armadilhas 
do tempo dentro de nós. 

Paremos de brigar com a 
vida. com "Deus e com os 
homens. Troquemos entre nós 
a esperança, o amor, a justiça, 
a liberdade pela cidadania 
mundial. Sejamos escultores 
de uma nova sociedade, 
pintores de novos dias, 
fotógrafos de uma realidade 
mais forte de significados 
humanos. 

Sejamos maestros de 
uma grande sinfonia, de uma 
linda ópera que marquem 
nossa contribuição i)ara com o 
futuro da humanidade. Que a 
aventura iniciática desse novo 
milênio nos conduza a uma 
arte de viver e ser, na 
realidade, respostas vivas da 
obra prima de Deus: A Vida do 
Universo em cada um de nós 

Assista todos os dias, o programa Bom 

Dia Cidade, a partir das OThOO, pela TV 

Capital, Canal S« 

Apresentação: José Filho 
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Cinco dententos fogem da GGPJ 

Eles cavaram um túnel com cerca de 20 metros e fugiram por baixo da guarita onde tinha um PM 

~ Muíc unia «'iTíaríonal fncrM de <í>r um íIíís scniicslrnilorcs; com a escavação nor baixo da Somente ano ilassado (lua 

tESUMO 

Fuga espetacular 
Foi o que aconteceu na 

madrugada de ontem na 
Central de Custódia de 
Prsos de Justiva -CCPJ, 
quando cinco criminosos de 
alta periculosidade, depois 
de cavarem um túnel, 
escaparam sem serem 
vistos pelos soldados que 
faziam a segurança e 
vigilância do presídio. 

Os presos Antonio 
Airton Silva, acusado de 
estupro; W ilson Jansen 
Silva, acusado de homicídio; 
Celino Cardoso S. Filho, 
acusado de estelionato; 
Mário Comes de Oliveira, 
acusado de assalto e 
Cristiano Alves Brito, 
acusado do seqüestro do 
empresário Ezir Júnior, 
escaparam da cela 2, depois 
de cavarem um túnel com 
cerca de 20 metros de 
extensão. 

O interessante é que os 
presos deixaram a terra 
retirada da escavação 
dentro da cela e ninguém no 
presidio observou esse 
detalhe. Os presos fugiram 
pelo túnel cavado por baixo 
da guarita onde fica um PM 
e sairam na estarada que dá 
acesso ao bemneário. 

Amanhã completa um 
ano do seqüestro do 
empresário e os dois únicos 
acusados que foram presos 
conseguiram fugir, 
deixando o caso na estaca 
zero. Se Benito e Cristiano 
tivessem sido julgados, hoje 
estariam na penitenciária de 
Pedrinhas e a sociedade 
satisfeita com as 
ciondenações. 

Agora fica até difícil dizer 
á sociedade o porque deles 
não terem sido julgados. O 
pai da vítima já perdoou os 

seus assassinos, bem como 
os sogros, embora a viúva 
esteja sofrendo muito e sem 
raciocinar com lucidez, já 
que ainda vive o impacto 
posicológico do seqüestro e 
brutal assassinato do seu 
esposo. 

Milícia paralela 
F o que a sociedade 

imperatrizense acabou 
criando, embora 
involuntariamente. Como os 
roubos estão acontecendo 
aos montes sem que as 
Policias Civil e Militar 
possam evitá-los, já que o 
contigente é resumido 
diante do crescimento do 
banditismo. 

Observando essas 
dificuldades, na tarde de 
ontem a população efetuou 
a prisão de dois acusados, 
só que em um dos casos ele 
foi confundido com o 
verdadeiro ladrão, mas 
lamentavelmente já tinha 
apanhado quando 
aconteceu a descoberta. O 
perigo reside exatamente 
na confusão. 

Pulou muro 
Aldiran Rosa da Silva, 

rsidente na rua 9, quadra 
303, casa (i, no Parque do 
Buriti, esteve ontem na 
Delegacia de Roubos e 
Furtos para comunicar que 
elementos desconhecidos 
pularam o muro da sua casa. 

O problema é que os 
elementos depois de 
pularem o muro, antraram 
em um quarto localizado na 
parle de trás da casa e 
carregaram 3 botijões de 
gás v uma bicicleta 18 
marchas. Os desconhecidos 
desapareceram sem deixar 
rastro. 

Mais uma sensacional fuga 
é resgitrada na Central de 
Custódia de Presos de Justiça 
-CCPJ. Os detentos cavaram 
um túnel e todo o material 
retirado da escavação foi 
colocado dentro de vários 
sacos e mantidos dentro da 
própria cela, sem no entanto 
serem descobertos pelo 
diretor do presídio ou pelos 
soldados da Policia Militar 
que fazem a segurança e 
vigilância na casa de 
detenção. 

Os presos, todos de alta 
periculosidade, estavam na 
cela n" 2 e arquitetaram a fuga 
sem que houvesse denúncia, 
ficando o sargento Alcindo, 
diretor da CCPJ. sem tomar 
conhecimento do que estava 
sendo tramado pelos 
detentos. 

Os fugitivos foram Antonio 
Airton Silva, acusado de 
estupro, Wilson Jansen Silva, 
acusado de homicídio, Celino 
Cardoso S. Filho, acusado de 
estenionato, Mário Gomes de 
Oliveira, acusado de assalto e 
Cristiano Alves Brito, acusado 

de ser um dos seqüestradores 
do empresário Ezir Leite 
Júnior, fato ocorrido em 13 de 
janeiro do ano passado. 

Amanhà estará 
completando um ano do 
seqüestro que resultou na 
morte do empresário e dois 
dias antes o único 
seqüestrador que ainda estava 
preso conseguiu fugir se 
forma sensacional, levando 
consigo mais quatro presos 
perigosos, que vão deixar a 
sociedade preocupada. 

Segundo,o perito Júlio 
Sérgio Siqueira Byron, que 
esteve no local, os presos 
cavaram um túnel com 
extensão de 
aproximadamente 29 metros, 
porque foram obrigados a 
fazer um desvio, devido a 
escavação ter dado em uma 
|)arte concrelada, dificultando 
a escavação em linha reta. 

Disse o perito que ao 
encontrarem o concreto, os 
presidiários mudaram o rumo 
da escavação, desviando-a 
para a rua lateral, que dá 
acesso ao balneário, passando 

com a escavação por baixo da 
guarita onde fica 
permanentemente um 
soldado vigiando o prédio. 

Segundo o delegado 
Arlindo Assunção, nenhum 
movimento foi notado nem 
pelq^ soldados da PM, nem 
pelo diretor da CCPJ. 
sargento reformado Alcindo. 
A segurança e vigilância do 
presídio é feito por uma 
guarniçáo da Polícia Militar 
composta de 10 soldados e um 
sargento, enquanto a direção 
do presidio tem um diretor e 
um agente para auxiliá-lo. 

Como não existe agente 
penitenciário, fica difícil 
manter uma vigilância mais 
acentuada, porque com a 
deficiência de agentes da 
Policia Civil não ocorrer diária 
e insistentemente uma revista 
nas celas e. por determinação 
do próprio comando da PM. os 
soldados não tém acesso ao 
corredor nem nas celas, 
deixando os presos 
inteiramente à vontaíh para 
arquitetarem e executarem a 
fuga. 

Somente ano passado duas 
espetaculares fugas 
ocorreram na CCPJ, quando o 
seqüestrador Benito e mais 
dois presos fugiram cerrando 
as grades da cela, quabrando 
o cadeado da porta do 
corredor que dá acesso ás 
celas e saindo pela janela da 
frente do prédio, sem que 
fossem vistos pelos soldados 
da PM que fazem a segurança 
e vigilância do presídio. 

1 )ois dias depois da fuga de 
Benito o Júnior, acusado de ter 
praticado um estupro também 
fugiu, saindo calmamente pela 
porta da frente do presídio. 
Fssas duas fugas resullarem 
na quada do agente Moraes, 
diretor da CCPJ. 

Quando a cidade preapra-se 
para uma grande manifestação 
no próximo dia 18, quando 
transcorrerá o primeiro ano da 
morte do empresário Fzir 
Leite Júnior, seqüestrado dia 
13 c assassinado dia 18 de 
janeiro passado, o único 
seqüestrador que ainda estava 
preso consegue sua 
"liberdade" através da fuga. 

Coração mata vendedora 

Ela morava sozinha e foi ao banheiro 

para tomar banho, quando faleceu de infarto 

1*. 

é- 

í- ' 
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Ontem a população do 
bairro Bacuri foi surpreendida 
com a descoberta do 
falecimento de Dorinha 
Oliveira dos Santos (foto), de 
1)2 anos. residente na rua 
Simplício Moreira 3420. Ela 
morava sozinha e sofreu um 
infarto do miocárdio, 
falecendo no banheiro da sua 
residência. 

Segundo informações de 

uma vizinha, Dorinha 
trabalhava com venda de 
confecções e na manha de 
terça-feira (09), ela fez várias 
compras de roupas para 
vender fora de Imperatriz. 
Comprou passagem para viajar 
na quarta-feira(10) às 11 horas 
da manhã, juntamente com um 
dos seus irmãos, já que tinham 
programado uma visita à 
família. 

Conforme o combinado, o 
irmão de Dorinha viajou e 
quando chegou na casa dos 
parentes descobriu que sua 
irmã linha ficado. A família 
ficou sem entender os motivo 
e começou a se preocupar. 

Como I)orinha não chegou, 
uma de suas irmãs deslocou- 
se para Imperatriz e no 
começo da tarde de ontem 
chegou á cidade, indo 
imediatamente à residência de 

Dorinha, encontrando a casa 
fechada. 

Tomou informação na 
vizinhança mas ninguém 
soube dar qualquer 
informação. Diante disso, foi 
solicitado a um amigo que 
subisse no telhado para 
verificar que havia alguma 
anormalidade. Quando o 
rapaz subiu e destelhou a 
entrada da casa, descobriu 
que a porta estava fechada por 
dentro com um cadeado 
colocado no ferrolho. 

Ao passar essa informação 
á irmã de Dorinha, ela 
determinou que ele serrasse 
as ripas e entrasse na casa. 
Quando ele abriu a porta de 
entrada, cerificaram que a 
porta dos fundos estava 
aberta e Dorinha estava caida 
no banheiro com o nariz 
sangrando e um odor muito 

forte dominada a casa. 
A Polícia Civil foi 

comunicada, e o Corpo de 
Bombeiro e uma patrulha da 
Polícia Militar foram 
acionados. Ix>go ocorreu um 
amontoado de pessoas que 
tomaram conta da rua. O 
auxiliar de perito Mário 
Amorim. na companhia do 
medico legista da polícia, José 
Murilo Simões estiveram no 
local examinando o corpo e 
concluiram que a morte 
ocorreu devido uma parada 
cardíaca. 

Segundo Mário Amorim 
possivelmente Dor inho 
dirigiu-se ao banheiro para 
tomar banho antes da viajem 
e ao preparar-se para banhar 
sofreu a parada radiaca. 
Como morava sozinha, 
ninguém pode auxiliá-la e ela 
faleceu 

BR-010 é interditada até 10 horas de hoje 

A BR 010, no trecho jjróximo 
ao Barra Grande, localizado a 17 
quilômetros de Lmiieratriz, foi 
interditada desde as 18 hs de 
ontem. 

Os técnicos da empresa que 
efetua os reparos na rodovia 
prevêem que a pista estará 
liberada liara o trânsito as 10 hs 
da manhã de hoje. 

O trecho foi interditado devido 
a uma barreira que caiu n<) !< xal e 

impediu que caminhões de carga 
pudessem [assar sobre o local. 

O engarrafamento ontem a 
tarde chegou a provocar um 
engarrafamento de 28 
quilômetros no sentido 
Açailándia Imperatriz. 

Apesar da BR 010, Belém- 
Brasília, ser de im|X)rláncia vital 
para a economia da região, 
somente ontem, o governo 
federal liberou os recursos 

necessários | ara recu[K ração da 
rodovia. 

O govmiodo Estado, sequer 
se preocujKHi com o assunto, e 
em momento algum, colocou-se 
a dis|K)SÍçào [ara liberar verbas 
I ara acabar ce>m as barreiras que 
margeiam a estraela. 

Aj x-nasaPredéitura M uniciial 
cedeu tratore-s. que' em númere) 
insuficiente, e- sem e) a}K)ie> de 
emtras máquinas, feiram 

insuficientes [ara acabar com o 
[roble'ma. 

Durante o [rrienlo em que a 
barreira caiu no trefhe» elo Barra 
Granele*. utn caminhone iro, ele- 
Frutal-SP, morreu vítima elas 
jiéssimas condiçeies da BR 010. 

A Policia Rexloviária Federal 
prestou assistência aeis 
motoristas durante eqxríexle) que' 
e» trecho ela BR 010 estava 
o|K'ranelocom me-ia pista. 
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Vamos fazer de Imperatriz em 96, 

uma cidade ordeira, segura, 

progressista e bem aVenturada. 
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