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O Tempo, 

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

Jornal Capítali 
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Acontece 

hoje 

Encontro de líderes da Argélia para I Edição 
discutir a situação da guerra civil 
naquele país. c ^ 1 

Zenira despacha com governadora 

Ex-primeira dama do Estado discute apoio de Roseana a candidatura de Fiquene 
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o jogador de Imperatriz que mais se destacou no cenário nacional e internacional. Hoje faz um ano de sua morte. Página 4C 

Bovespa tem aumento 

A governadora Rosec i 
Sarney recebe amanhã, em 
audiência no Palácio Henrique 
de La Rocque, a ex-primeira 
dama Zenira Massoli Fiquene. 

Durante o encontro, serão 
discutidos assuntos 
relacionados ao pleito deste 
ano. 0 objetivo é definir o 
apoio de Roseana ao ex- 
governador José de Ribamar 
Fiquene. 

Zenira vai aproveitar a 
audiência para elencar a 
governadora do Estado as 
obras reclamadas pela 
comunidade da segunda maior 
cidade do Maranhão. 

"Vamos destacar o 
crescimento da candidatura 
do ex-governador Fiquene, 
que já está com sua campanha 
nas ruas, pelo Partido da 
Frente Liberal", disse Zenira. 

Ela revela ainda, que já tem 
uma lista contendo todos os 
assuntos que constarão da 
pauta de trabalho da audiência 
de amanhã,em Sào Luís, na 
capital maranhense. 

Zenira está confiante na 
eleição do ex-governador José 
de Ribamar Fiquene que 
concorre a prefeitura de 
Imperatriz no pleito de 03 de 
outubro. 

Página 3A 

É o número de meses 
que faltam para a eleição 
dc 03 dc outubro que vai 
eleger prefeitos e 
vereadores. 

SOO candidatos devem 
concorrer a Câmara 
Municipal de Imperatriz. 

Investimento do Capital Estrangeiro 
(em milhões de USS) 

mmmmrnmm. 

m 

398,3 

O fato 

A 

Na época do 
Império, o voto 
era censitário, 
ou seja, para 
votar, o eleitor 
tinha que 

comprovar uma certa 
renda mínima anual. 

100 200 

r (&n milhões de IJS$) ^ , 1 

Coniederaçao e criada 

300 400 

É grande o volume de 
capital estrangeiro que está 
recebendo a Bolsa de Valores 
do Estado de São Paulo 
(Bovespa). 

Os investimentos são feitos 
em dólares e têm origem dos 
Estados Unidos, dos países 
europeus e também dos 
chamados, Tigres Asiáticos 
(Ver gráfico ao lado). 
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A pessoa 

R u i 
Barbosa, na 
República 
decretou o 
v o . I o 
universal 
para os 
h o m e n s , 
independente 
da renda. 

Representantes de 
associações comunitárias c 
outras entidades do gênero 
realizam hoje, a partir das 
16hü0, uma reunião para 
fundar a Central Comunitária 
do Sul do Maranhão 
(Gentralsum). 

A informação foi dada 
ontem à tarde, pelo secretário 
da Comissão Pró-Criação, 
Pedro Ambrósio dos Santos. 
Ele revelou que a reunião 
deste domingo será realizada 
na rua Raimundo de Moraes 

n9 578, no Bonsucesso. 
O líder comunitário 

informa que há vários anos a 
criação da Centralsum está 
sendo reivindicada pelos 
membros da Federação das 
Uniões de Moradores de 
Bairros e Entidades Afins da 
Região Tocantina (Fumbeart). 

Entretanto, só agora todos 
estão comungando do mesmo 
pensamento. "E foi por este 
motivo que decidimos 
trabalhar na concepção desta 
entidade", afirmou Ambrósio. 

. Página 4A 

Açailândia 

forma 

Frente 

Está praticamente 
definida a composição da 
versão da Frente Ética em 
Açailândia. A coligação 
devi rá ser do PT, PCdoH e 
PSB. 

0 objetivo da Frente 
segundo o petista Antônio 
Silvestre Silva, é disputar e 
vencer as próximas eleições 
municipais em Açailândia 
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Imperatriz 

i 

por FREDERICO LUIZ 

FVederico Luiz usa e idéias, 
abusa da sátira para cobrar 
da govenadora Roseana, as 
33 promesss de campanha 
eleitora.Imperatriz Urgfente 
também lança propostas 
culturais e no campo das 

Confira. 
Lembre-se que no Seu 

Líder Diário, você encontra 
colunistas nas páginas de 
notícias. 

Página 1C 

o 

2 

m I 

Jornal Capital 

(f 

RádL Ckpital AM 

Uma nova 

oficia no ar 

950 KHz 

10 mil 

Watts 

Frente Ética discute 

programa de governo 

Coluna Sociedade e 

Expressão com 

Soraya Luiza 

Por Dentro da Imprensa 
Programação da TV 

0 programa Cidade Agora 
deste sábado foi apresentado, 
excepcionalmente, pelo 
jornalista José Filho. E que o 
titular do programa, Conor 
Farias, encontra-se em São 
Luís. 

José Filho mediou o debate 
que contou com as presenças 
dos seis pré-candidatos a 

prefeito de Imperatriz, pela 
Frente Ética, formada pelo PT, 
PDTePV. 

Na oportunidade, os 
candidatos a candidato 
confirmaram haver unidade no 
que diz respeito ao plane 
governamental ■" será 
defendido pela Frente Ética. 

Eles anunciaram que o 

programa de governo será 
apresentado à população e à 
Imprensa amanhã, segunda- 
feira. 

Noí róximos trinta dias, 
conforn declarações feitas 

ama, serão realizadas 
as prévias partidárias que vão 
decidir o nome do candidato 
da Frente. Página 4B 
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Muito justa 
homenagem dada ao 
jornalista Gilmário Café, pela 
Secretaria de Obras do 
Município, ao inaugurar um 
beco na chamada "Cidade 
Velha" com o seu nome. 
Quem conheceu o trabalho 
de Café sabe o quanto ele 
contribuiu para o bem de 
Imperatriz, 

Vanessa Guimarães 
Super Quadra 602 

0 otimismo manifestado 
ontem pelo presidente do 
Imperatriz, William Marinho, 
já reflete em alguns 
torcedores do Cavalo de 
Aço. Numa rodada de 
amigos, ontem, quando o 
comentário era o futebol 
profissional da cidade, todos 
disseram acreditar na nova 
diretoria do clube. 

Robson Santos 
Juçara 

A História tem mostrado 
que o Partido dos 
Trabalhadores ainda não 
amadureceu. Por duas vezes 
consecutivas, Luís Inácio 
Lula da Silva foi derrotado nas 
eleições presidenciais. 0 
poder de governar deve 
surgir no Município, e só o 
PT não sabe disso. 

Antonio Dantas 
Entroncamento 

0 presidente Fernando 
Henrique Cardoso afirma 
que o Real, moeda 
responsável pela sua eleição, 
não está sofrendo 
depreciação de valor. 0 que 
o brasileiro teme é que, com 
a mudança da faixa cambial, 
haja um repentino aumento 
nos preços. 

Gilberto Andrade 
Cafeteira 

A empresa TCI está de 
parabéns, em função do 
trabalho social que 
desenvolve em nossa cidade. 
Poucos reconhecem, mas a 
TCI tem contribuído muito 
para o desenvolvimento de 
Imperatriz. Parabenizo, de 
público, a Ronaldo Braga e 
todos os dirigentes da 
empresa. 

Um forte comércio 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Regional 

0 comércio de Imperatriz é 
mesmo forte. Enfrenta crise e 
mais crise como um verdadeiro 
gigante. Usa todos os métodos 
possíveis para chamar atenção 
do consumidor, não importa 
onde ele esteja fixado. Usa, de 
forma criativa, os meios de 
comunicação de massa. Entra 
nas residências de ricos e 
pobres. Usa o rádio é a televisão 
para levar até ao público as 
últimas novidades vindas, 

principalmente, do eixo Rio-São 
Paulo. 

Os comerciantes, nos 
momentos de dificuldades, se 
irmanam. Trocam sorrisos e 
lágrimas, numa demonstração 
cabal de que estão realmente 
interessados na promoção do 
progresso conhecido em nossa 
cidade. Tudo na maior 
transparência possível. 

Ninguém admite hipocrisia. 
Quando ela existe, é logo 
descoberta e a pessoa tem de 
fazer reflexões sobre o erro 
que cometera, colocando 

entraves na carreira de seus 
colegas. Não existe, pois, 
segmento independente. A 
palavra de ordem é união. Prova 
disso é que, durante o período 
das vendas de final de ano, foi 
criada a Associação dos Lojistas 
do Calçadão, maior centro 
comercial da região tocantina. 
Por outro lado, já existiam a 
Associação Comercial e 
Industrial, 0 clube de Diretores 
Lojistas e o Sindicato do 
Comércio Varejista. Todas elas 
são entidades voltadas, na 
verdadeira acepção do termo, ao 

desenvolvimento de um 
trabalho que possibilite o 
incremento das atividades do 
comércio da segunda maior 
cidade do Estado. 

Empresários e comerciantes 
estão, cada vez mais, andando 
juntos. Realizam reuniões, 
planejam e, por conseguinte, 
traçam metas de ação que visam 
única e exclusivamente 
reanimar as vendas e, ao mesmo 
tempo, oferecer produtos de 
primeira linha ao consumidor. 
Entende que os gostos são 
distintos. Por isso, querem 

agradar a todos. E 
Existem empresários e 

comerciantes pioneiros em 
nossa cidade. Destacar quemé 
mais importante não se faz 
necessário. Há de se ressaltar, 
então, a luta que eles travaram 
buscando consolidar a imagem 
do comércio da terra fundada 
por frei Manoel Procópio. A 
união dos nossos homens de 
negócios tem de continuar. 0 
comércio de Imperatriz deve 
aumentar ainda mais o seu 
poder. E o que é melhor ainda: 
atrair novos investidores. 
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REFLEXÕES 

Programando o 

Computador Com Cristo 

Da Igreja Adventista 

Finalmente, irmãos, tudo o 
que é verdadeiro, tudo o que é 
respeitável, tudo o que é justo, 
tudo o qie é puro, tudo o que é 
amável, tudo o que é de boa 
fama, se alguma virtude há e 
se algum louvor existe, seja isso 
o qie ocupe o vosso Pensamento. 
Filipenses 4:8. 

Uma dad grandes 
maravilhas do Universo é o 
cérebro humano, a obra-prima 
do Criador! 0 cerébro humano 
contém 15 dilhões de 
neurônios (células nervosas) 
c 10 vezes mais células de 
apoio. O cérebro é um órgão 
muito complexo e seu estudo 
é um dos mais difíceis da 
carreira da Medicina. Não 
sabemos exatamente como o 
cérebro acumula a informação. 
Uma criança recém-nascida 
entra no mundo do zero, mas 
ligo começa o processo do 
aprendizadoe nos é dito que 
adquire mais informação 
durante os seus primeiros três 
anos do que em quaisquer 
outros períodos de três anos, 
incluindo os três anos de 
'aculdade. Em geral, uma 

pessia de nível médio 
consegue acumular 10.000 
pequenas partes de 
informação a cada segundo. Os 
cientistas crêm que tudi que 
vemis fica gravado em nossa 
fnente para sempre. Teremos 

Márcia de Freitas 
São José 

Ainda que eu falasse a 
Hngua dos homens, e dos 
anjos, sem amor eu nada 
seria. O poema de Camões 
é sempre atual. E ainda falta 
amor aos homens, mesmo 
que sejam homens de boa 
vontade. E preciso amar as 
pessoas, como se não 
houvesse amanhã. 

Juarez Dutra 
Centro 

■H- 
í/asís 
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dificuldade em recordar, mas a 
informação está fixada. 

E interesse observar que o 
nosso corpo cria nivas células 
para o fígado, os ossos, e outrs 
células, mas não reniva as 
células do cérebro. Perdemis 
uma média diária de 50.(XX) dos 
15 bilhões de células do cérebro 
cada dia! esse processo pode 
ser acelerado pelo consumo de 
álcool e outras drogas que 
afetam o cérebro. O alcoólatra 
em geral morre na faixa dos 40 
com um cérebro totalmente 
devastado. 

Como podem os 
evolucionistas dizer que o 
cérebro veio por acaso? 
Somente para levar a efeito as 
funções normais de nosso 
corpo, nossas células nervosas 
produzem mais de 5 milhões de 
impulsos, cada segundo! O 
cérebro é na realidade uma 
combinação de computadores, 
antes da miniaturização, se 
comparássemos um 
computador com um c erebro, 
seria nescessário um edifício de 
tamanho do famoso Empire 
State em Nova orque para 
instalá-lo, toda a energia do 
Niágara i)ara fazê-lo funcionar c 
toda a sua água para conservá- 
lo numa temperatura normal 
(Inf. A. Review, e D. Smith, 
FeCSS). 

0 versículo de apresenta um 
grande desafio para cristão. 
Aquilo que prograqmamos em 
nossos computadores é que 

iremos tirar de volta. Assim 
também, aquilo que 
colocamos em nossa mente é 
o que irá nortear nossa vida. 
Diz o ditado: "Do que está 
cheio o coração, disso a boca 
fala". O que irá acontecer com 
aqueles que desperdiçam o 
tempo em frente de uma 
televisão vendo violência, 
crimes e homicídios? Há 
paíse squejánão sabem o que 
fazer para controlar a violência 
que grassa por toda parte. 
Tudo o que evoca pureza, 
nobreza c caráter, preparação 
para os Céus, salvação em 
Cristo - programemos no 
grande computador da mente. 

Pela comtemplação 
seremos transformados. A 
televisão está formando, 
plasmando as pessias de 
amanhã. Crianças e adultos 
estão gastando horas e horas 
diariamente em violência, sexi 
dramas, que estão 
penetrando as avenidas da 
alma c sendo registradas nos 
computadores da mente. Esta 
programação dificultará o 
estudo da Palavra de Deuus. 
O tempo gasto irá destruir o 
diálogo da oração. Voltemos 
para Cristo e comtemplemos 
o Seu amor e Sua beleza para 
que sejamos renovados em 
nosso entendimento. 

"Nossos hábitos devem 
ser submetidos ao domínio de 
uma mente que por sua vez 
esteja sob a direção de Deus". 

Conor Farias 
Diretor Prssidento 

José Filho Frederico Luiz 
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0 plantão Hospitolor 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS ■ 

hoje, dia 

04/02/96 

'ospítal Sta. Mônica 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

04/02/96 

Jios pitai São Vicente 
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Zenira tem audiência com Roseanp 

Ex-primeira dama do Estado acredita que governadora cumprirá promessa esse ano 

por CONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

400 dias. Excelência, mais 
um aniversário de seu 
governo. Quatrocentos dias. 
Quando é que o quadro será 
mudado? 

Fim do 
corporativismo 

A Câmara dos deputados 
acaba de aprovar projeto de 
lei que que retira da Justiça 
Militar a competência para 
julgar os crimes cometidos 
por PMs (oficiais e soldados, 
da polícia e do Corpo de 
Bombeiros) no exercício de 
suas funções. 

Placar da votação: 236 a 
favor, 186 contra, 15 em cima 
do muro. Se o Senado 
também aprovar o projeto de 
lei, a atribuição de julgar 
passa para a Justiça Comum 
— PM criminoso irá a j ri 
popular. Empenhou-se 
pessoalmente para acabar 
com o corporativismo da 
Polícia Militar o próprio 
ministro da Justiça, Nelson 
Jobim. 

Madeira 
neles 

O deputado federal 
Sebastião Madeira informa 
que continua firme no seu 
projeto rumo a Prefeitura de 
Imperatriz. I^embra que faz 
constantes visitas as bases 
eleitorais. 

Cachê 
gordo 

Cachê alto em pauta; dessa 
vez envolvendo o tenor 
espanhol José Carreras. Vai 
ganhar R$ 920 mil por uma 
única apresentação no Teatro 
Amazonas, em Manaus. O 
governo amazonense garante 
que todo o dinheiro sairá dos 
patrocinadores, não dos 
cofres p blicos. 

Programa 
do Leite 

Ainda não conseguiu 
surtir os efeitos esperados 
pela comunidade 
imperatrizense o programa 
de distribuição gratuita do 
leite, patrocinado pelo 
Governo do Estado. 

A ex-primeira dama do 
Estado e diretora estadual da 
Legião Brasileira de 
Assistência (LBA), Zenira 
Eiquene, manterá encontro 
com a governadora do Estado, 
Roseana Sarney, nesta 
segunda-feira, dia 5, no Palácio 

Henrique de La Rocque. 
No encontro, vão ser 

discutidos assuntos 
relacionados ao pleito deste 
ano e o apoio que a chefe do 
Poder Executivo dará ao ex- 
governador José de Ribamar 
Eiquene, candidato a prefeito 

de Imperatriz nas eleições 
deste ano pelo Partido da 
Frente Liberal (PFL). 

Zenira aproveitará a 
oportunidade para elencar a 
governadora Roseana Sarney 
as obras reclamadas pela 
comunidade da segunda maior 

cidade do Estado, além ir 
destacar o crescimento da 
candidatura fiquenista. Zenira 
Eiquene revela que já tem uma 
lista contendo todos os 
assuntos que constarão da 
pauta de trabalho da reunião 
de amanhã, em São Luís. 

PTB lança Milton Lopes 

por Jaldene Nunes 

Ainda não está descartada 
a hipótese do Partido 
Trabalhista Brasileiro lançar 
candidatura própria para 
concorrer ao pleito majoritário 
deste ano. 0 vereador Milton 
Lopes do Nascimento é o 
nome mais cotado nas hostes 
da legenda, que poderá 
também optar pelo apoio à 
candidatura do ex-governador 
José de Ribamar Eiquene. 

O próprio Milton Lopes, 
que não esconde em nenhum 
momento a disposição em 
concorrer ao cargo de chefe 
do Poder Executivo do 

Município, afirma que alguns 
fatores ainda o impedem de 
colocar a campanha nas ruas. 
Esses fatores, segundo afirma, 
estão na dependência dos fatos 
políticos que ocorrerem na 
cidade neste período. 

A decisão final, entretanto, 
deve sair até o final desse mês. 
E a partir do início de março, 
é que Lopes saberá se é ou não 
o candidato do PTB. Enquanto 
isso, declarou o ex-presidente 
da Câmara, a Executiva 
Municipal do PTB realiza 
diversas reuniões, 
oportunidade em que é a pauta 
debatida é sempre a sucessão 
municipal. 

Vereador está 

otimista 

"Ê um quadro difícil onde 
não existe candidatos defi nidos, 
e onde todos os virtuais 
candidatos estão desgastados". 
As palavras foram ditas pelo 
vereador Milton'Ixqies do 
Nascimento, ao ser queslkmado 
sobre como observa o quadro 
que se redesenha rumo à: 
sucessão municipal. 

Ele entende que os fatos; 
ainda não estão devidamente; 
alinluulos. o que deve acontecer 

a partir deste mês de fevereiro. 
Para ele. o lançamento de 
candidaturas muitocedo pode 
desgastar o prefeiturável, 
como justifica o seu 
pensamento nas palavras 
citadas acima. 

Lopes acredita que as 

ser reafirmadas, e que as qtte 
forem lançadas neste mês são 
as que realmente vão 
concorrtr ao pleito 

GASTROCUNICA 

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

•Dr. Milko Abrantes 

Rua Sergipe, 601 - centro - Fone (098) 721 - 3746 
Fax (098) 721 - 7248 - Imperatriz - MA 

Dr. Rodrigues 

Doenças nervosas e mentais 

Atendimento de segunda a sexta-feira, 

das 14h00 às 18h00 

Atendemos UNIMED 

Rua Pernambuco, 840 - Centro. Fone: 722-2474 
Imperatriz - Maranhão 

Senhoras 

Senhores 

M 
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Centralsum será fundada hoje 

Direito de Resposta 

Bico do Papagaio não é 

região de conflitos de terra 

por Benedito Lima 

Ao contrário do que íoi 
noticiado oeste jornai, cdtção 
de domingo, dia 28 de 
janeiro, o Bico do Papagaio 
(TO) não apresenta conflitos 
de terra que levem a 
"chacinas sucumbindo 
famílias completas", ao que 
se sabe o clima no campo 
segue na maior 
normalidade...Mortes por 
disputa agrária, última 
ocorrência de conhecimento 
de todos, deu-se mi realidade 
na Gleba Corumbiara, em 
Rondônia, portanto bem 
distante daqui. 

Relativo a programarão de 
Assentamento de famílias de 
trabalhadores rurais, a; 
Unidade Avançada de 
Araguatins responsável pela i 
Execução da reforma agrária i 
na Região,apesar de.algumas 
carências que citaremos "a 
posterio", vem 
desempenhando seu papel a 
contento, cora ura montante 
de 30 (trinta) projetos, dois | 
05 (cinco) criados no ano de 
1.905, numa abrangência de 
09 (nove) dos 13 (treze) 
Municípios sob suai 
jurisdição e um total de 2.048 

famílias diretamente 
beneficiadas. 

No exercício passado 
realizamos o assentamento de 
326 famílias de agricultores 
nos cinco FA's mencionados, 
nuxlimostopograficamente 16 
projetos, beneficiando 1.264 
laraOias; liberamos crédito de 
Alimentação, fomento e 
Habitação {mra atender a 166 
famílias, num volume de 
recurso de R$ 366.84(h00;^ 
vistoriamos 12 (doze) imóveis" i 
com vistas a desaprojH-iação e/ 
ou aquisição, cujos, se 
adquiridos, servirão para o ; 
assentamento de mais de 500 
famílias, emitimos 517 Cartas i 
de Anuência aos Bancos 
BASA» BBSA e Bamerindus, 
como instrumento dc 
apresentação <!o |>equeno 
produtor do pleito do crédito 
rural; formalizamos 75 
processos cora vistas a : 
Regularização Fundiária e 
conseqüente titulação de 
ocupantes de terra: 
preparamos 187 declarações 
para aposentadoria de 
trabalhadores rurais junto ao 
INSS; construímos 7,0 km dc 
estradas no PA Pontal (Sao 
Miguel); concretizamos 02 
(dois) convênios i »ara abeT tura 
de estradas, sendo um no valor 
de dc R$ 90.532, 00 (10 km) 

com a Prefeitura de 
Araguatins, e outro de R$ 
35.000,00 (4,0) com a 
Prefeitura de São Miguel, 
ambos já repassados; e, 
conseguimos a liberação de 
recursos para a conclusão dei 
obras inacabadas, como os 
prédios das escolas Projeto 
Santa Cruz (02) e Trecho 
Seco (01) e estivemos sempre 
administrando os Projetos 
para sua evolução. 

Salientamos, por 
oportuno, que a 
administração é feita em 
parceria com Sindicatos. 
Prefeituras. Ruralrins, BASA, 
CPT e prima pela atenção a 
clientela, provando mais uma 
vez o pleno desciidiedinento 
dc causa de quem redigiu a 
matéria ao chamar de 
incompetentes os 
funcionários do Órgão, pois 
cora apenas 14 Servidores, 
apenas 14, conseguimos tudo 
isso que íoi apresentado, e o 
esperadi. neste exercício é 
que sejamos ainda mais 
eficientes e eficazes, pois o 
quadro será alterado para 25 
profissionais imbuídos do 
espírito reformista e capazes 
de su^í atribuições. 

Benedito de Jesus Sousa 
Lima é chefa da UA/ 
Araguatins (TO) 

Estará acontecendo hoje, a 
partir das 16h00, uma reunião 
para a fundação de mais uma 
entidade formada por 
representantes de 
associações e outras 
entidades comunitárias. F 
todos os preparativos neste 
sentido já foram ultimados. 

A informação foi passada 
ao Jornal Capital ontem, às 
18h00, por Pedro Ambrósio 
dos Santos, que é o secretário 
da Comissão de Pró-Criação 
da Central Comunitária do Sul 
do Maranhão (Centralsum). 

0 evento desta tarde 

também tem por finalidade 
organizar os movimentos 
sociais da região sul- 
maranhense, bem como 
incentivá-los de projetos que 
visem colocar esta parte do 
Estado nos trilhos do 
desenvolvimento. 
"Esperamos contar com as 
presenças de todos os 
convidados", afirmou. 

Pedro Ambrósio revelou 
que a reunião deste domingo 
será realizada à rua Raimundo 
de Moraes, 578, Bonsucesso, 
na sede da Federação das 
Associações de Moradores de 

Bairros e Entidades Afins da 
Região Tocantina 
(Fumbeart). 

O líder comunitário diz que 
há vários anos a criação da 
Centralsum está sendo 
reivindicada pelos membros 
da Fumbeart, "mas o projeto 
ainda não tinha sido 
consolidado por falta de maior 
participação popular". 
Entretanto, agora todos estão 
comungando do mesmo 
pensamento "e foi por este 
motivo que decidimos 
trabalhar na concepção desta 
nova entidade". 

Jornal ( 'apitai 

O seu líder diário 

Produtos Químicos Ltda 

Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadínho CEP 

65903-290 Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 

Fax: (098) 721-3296 

Temos completa linha de: 

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

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

* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária " 
KIBONA", breu, solução de bateria, essências, barrilha, cloros, 
adubos, etc. 

* Xampü para auto. super ativo "MARASIL", desinfetantes, 
detergentes, tambores de ferro e bombas plásticas, etc. 

* Produtos de fibra de vidro; manta, resina, calalizador. etc. 

Promoções: 
* Cloro grauulado (balde 10 

kg) RS 60,00 - à vista ou cheque 
p/ 8 dias 

* Algidda manutenção (01 It) 
RS 5.80 - a vista 

* Barrilha (kg) R$ 0.90 - ã 
vista 

* Sulfato de Alumínio (kg) R$ 
0,90 - à vista 
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Destilaria Caiman S/A 

Dez anos gerando 

emprego 
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"Híe:. so é de ferro mesmo 

Cerpa! 

A cerveja oficial do carnaval. 

O resto é bla! bla! bla! 

Ventura, o homem do povo 
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por MARCUS ANTUNES 

Bom 
profissional 

E o repórter Messias 
Júnior, que vem fazendo 
boas matérias para o 
"Imperatriz em Notícias", 
jornal veiculado todas as 
noites pela TV Capital, Ca- 
nal 5, Rede Record. ^ 

Casal 
20 

Robert Wagner e 
Stephanie Powers 
interpretam Jonathan e 
Jennifer Hart, um ^sal 
muito diferente, com uma 
inclinação natural para se 
envolver em situações 
perigosas e misteriosas. 
Sempre, é claro, em busca 
de emoções que servem 
para alimentar unç já 
intenso e apaixonado caso 

de amor. 
A Rede Record exibe 

"Casal 20" (Hart to Hart) 
todos os sábados, as 21h3Ü. 
Uma série das mais 
divertidas, desenvolvida por 
Sidney Sheldon, o mesmo 
criador de "Jeannie é um 
Gênio"(I Dream Of Jeannie), 
com aventuras em locais 
sofisticados e cheios de glam- 
our 

O milionário Jonathan 
Hart (Robert Wagner) e sua 
esposa moram em uma 
mansão, localizada em um 
bairro muito elegante, 
acompanhados de Max 
(lionel Stander), seu 
simpático motorista e, de seu 
animado cãozinho Freeway. 

Enquanto Jonathan 

administra um sólido 
conglomerado industrial, 
composto por uma centena de 
empresas, Jennifer é jornalista 
e autora de livros e artigos de 
psicologia com grande 
sucesso. Muitos episódios da 
série foram gravados em 
várias partes do mundo, 
lugares exóticos freqüentados 
por personalidades da alta- 
sociedade internacional. 

Reny 
Brito 

A moça mostra-se 
esforçada na direção executiva 
do Sistema Tucanu's de 
Comunicação. Tem um 
diálogo franco e cordial com 
seus colegas de trabalho. 

Gato 
Félix 

O desenho animado que fez 
a alegria de muitas crianças vai 
voltar. Agora, pela Rede 
Record de Televisão. 

Cidade 
Alerta 

O programa jornalístico já 
está fazendo o maior sucesso. 
Inúmeras cartas estão 
chegando na sua redação e o 
telefone não pára de tocar. E 
acabou de estreiarü! 

Conor 
na capital 

O nosso diretor presidente, 
Conor Farias, esteve neste fi- 
nal de semana em São Luís. 
Manteve encontros com o 
ministro das Comunicações, 
Sérgio Motta, e o deputado 
federal Sebastião Madeira, 
dentre outras autoridades. 

Raul 
Gil 

Muitos artistas já estão 
inscritos no quadro "Quando 
vale o seu show", que para este 
ano, promete e muito. Para 
quem não sabe, neste quadro 
são apresentados profissionais 
que ainda não tiveram uma 
grande chance... 

Rádio 
Capital 

Quer ouvir uma 
programação de primeira 
linha? Então basta sintozinar- 
se na Rádio Capital AM. Os 
programas são levados ao ar 
de uma forma clara e objetiva. 
E um verdadeiro bate-papo 
com o ouvinte. 

Mariane 
avante 

Atenção escolas de balé 

infantil, hste ano, sera aberto 
um espaço no programa 
'Tarde Criança com Mariane" 
para que as pequenas estrelas 
das pontas, sapateados e 
outras modalidades possam 
mostrar do que são capazes, 

com muita garra e graça. 
Napoleão 

Neto 
0 rapaz anda a mil por hora. 

Além de coordenar o 
Departamento de Master da 
TV Capital, tamb.ém trabalha 
na produção dos programas 
"0 Rádio na TV" e "Domingo 
Alegre", comandados por 
Clélio Silveira. Coisa de quem 
é polivalente. 

Especial 
Sertanejo 

Marcelo Costa já voltou a 
gravar. Curtiu merecidas 
férias a bordo de um 
transatlântico, visitando as 
capitais da costa brasileira... 
Uauü! Ele realmente 
merece...Mojica, durante suas 
férias, ficou supervisionando 
tudo. Agora, o "Especial 
Sertanejo" é apresentado 
todas as segunda. 

TV 
Capital 

mostrar do que são capazes, 

A cada dia que passa, a 
emissora da Super 
Quadra 602 fica um 
arraso. Não tem para 
ninguém. 

Imperatriz 
Notícias 

• É o nome do telejornal 
apresentado por Jussara 
Cer queira, na TV Capital. 
Mostra os fatos como eles 
acontecem, além do 
comentário leve e objetivo 
da âncora que está dando 
um verdadeiro show de 
competência. Valeu! 

Campeonato 
Paulista 

A Rede Record de 
Televisão transmitiu, 
ontem, mais dois novos 
jogos do Campeonato 
Paulista de Futebol, 
versão 96. No primeiro 
jogo, o narrador foi Carlos 
Valadares e o 
comentarista Eli Coimbra. 
A TV Capital, Canal 5, 
mostrou tudo. 

Dona 
dina 

Tem almoço especial, 
hoje, domingo, na casa de 
dona Dina. Vai ser 
supimpa! 

TV Capital 

Canal S f 

Rede Record 

05:30 - O despertar da Fé 
06:30 - O despertar da fé 

Local ^ 
07:(X) - Santa Missa enin?cu 

Lar 
08:00 - Desafio ao Galo 
09:00 - Domingo Alegre 
12:05 - Carro Comando 
13:00 - Gospel Line 
14:00- Campeonato 

Alemão 
16:30 - Campeonato 

Italiano 
18:30 - Parque Lewis 
19:00 - Caçador de 

Fortunas 
20:00 - Cine Record 

Especial 
22:00 - Picket Fences 
23:00 - Campeonato 

Noturno 
00:00- Santo Culto em jíéu 

Lar 

i 

r 

O Jornal Capi^l 

sempre 

levando a você 

a melhor 

informação 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Difusora 

Canal 7 

TV CRC 

Canal 4 

RAN D 

Não Forneceu 

a programação 

TV Nativa 

Canal X3 

MANCHETE 

Meio Dia 

de 

Notícias, a 

sua 

melhor 

informação 

na melhor 

Rádio 

Rádio 

Capital 

AM 

06:30- Programa educativo 

07:00 - Toque de Vida 

07:30 - Grupo Imagem 

08:30 - Campus 

09:00 - Está Escrito 

09:30 - Winspector 

10:00-TV Mappin 

10:55 - Boletim Olímpico 

11:00 - Brasil Feliz 

12:00 - Sorteio Papa Tudo 

12:15 - a Grande Jogada 

Edição de Domingo 

20:00 - Prigrama de 

Domingo 

21:55 - Boletim Olímpico 

22:00 - Tantos Carnavais 

23:00 - 0 Jogo do Poder 

00:30 - Espaço Renascer 

Especial 

01:30 - Sala Vip. Filme: A 

Fúria do Desejo 

TV Mirante 

Canal XO 

Globo 

Náo Forneceu 

a programação 

Leia e 

Assine o 

Jornal 

Capital 

O seu líder 

Diário 

Ligue e 

Assine 

723 

O034 

06:08 

06:10 

06:30 

07:30 

08:00- 

10:00- 

10:30- 

11:00 

22:30 

Palavra Viva 

Educativo 

Telesisan 

Siga Bem 

Caminhoneiro 

Bingão Domingâo 

da Sorte 

- Bumpy é Demais 

- Escolinha do Gol ias 

- Abertura do 

Programa 

Sívio Santos 

- Sessão das Dez - 

Difícil de Matar 

TV CNT 

Não Forneceu 

a programação 

/rr.7 

TV , Rádio 

e Jornal 

Capital, 

juntos 

levando a 

você o 

melhor em 

informação, 

lazer, 

cultura e 

diversão 
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Frente conta com três partidos 

PT, PCdoB e PSB se coligam em Açailândia 

Ferre em 

Brasa 

por MARINALDO GONÇALVES 

Não Funciona 

A diretoria do Ipê Clube 
está comunicando a seus 
associados que, em virtude 
de um defeito mecânico 
apresentado no equipamento 
de sua piscina, não estará 
funcionando neste final-de- 
semana. A suspensão das 
atividades sociais ocorre em 
função dos reparos que estão 
sendo feitos na piscina, a fim 
de que a mesma possa ser 
reentregue aos seus 
associados, já a partir do 
próxima final-de-semana. 

Três Nomes 

Embora os entendimentos 
se processem lentamente, já 
é certo de que Açailândia terá 
a sua versão da Frente Ética, 
a exemplo de São Luís e 
Imperatriz. A futura 
coligação conta com três 
partidos - PT, PSB e PC do 
B - e também já tem três 
postulantes à candidatura de 
prefeito. Um deles é o 
jornalista Domingos César, 
enquanto que os outros são 
Raimundo Rodrigues - do 
Conselho Tutelar da Criança 
e do Adolescente - e Alberto 
Sampaio, filho do ex-prefeito 
Raimundo Sampaio. 

Ressonância 

Causou a mais profunda 
repercussão nos meios 
políticos de Açailândia, a 
notícia do lançamento da 
candidatura do empresário 
Carlos Galletti, ao cargo de 
prefeito municipal, e do ex- 
prefeito Leonardo Queiroz 
ao cargo de vice-prefeito, por 
uma coligação partidária 
formada pelo PFL e PTB, 
respectivamente. Todos 
concordaram que Carlos 
Galletti é o administrador 
ideal para o município, em 
função de sua reconhecida 
competência à frentre das 
empresas de seu grupo 
industrial, além de sua 
incontestável probidade 
pessoal. 

Disponível 

O lançamento da 
candidatura do empresário 
Carlos Galletti, se 
concretizada, pode causar 
um verdadeiro vendaval 
dentro das hostes do PMDB, 
até o momento, a sigla mais 
forte, em termos eleitorais, 
para vencer a próxima 
eleição municipal. Por 
muitos é tido como certo que 
, se o empresário for mesmo 
candidato a prefeito, o 
deputado Deusdedith 
Sampaio (PMDB) não 
concorrerá ao pleito, 
preferindo indicar outro 
nome para enfrentá-lo. 

Disponível II 

É contando com estes 
acontecimentos, que o 
vereador Antônio Ferreira 
(PSC), está viabilizando seu 
nome como um possível 
sucessor de Deusdedith, 
como candidato a prefeito de 
Açailândia. Segundo o 
próprio postulante, em caso 
do parlamentar não se 
candidar, somente ele tem 
cacife para vencer de 
qualquer outro nome que as 
coligações possam 
aprtesentar. Como tudo 
ainda se encontra no terreno 
das cogitações, o melhor é 
ficarmos, todos nós, na 
observação dos fatos, para 
que possamos verificar o 
que, realmente, vai 
acontecer. 

Bagunça 

Apesar de sua estrutura 
de cidade de médio porte, 
Açaolândia ainda guarda 
muita coisa de vilarejo. Uma 
destas coisas é o seu trânsito, 
o mais balburdiado de toda 
região, em que pese o grande 
número de veículos que 
transitam por suas ruas.Sem 
nenhuma ordenação, sem 
nenhuma sinalização que 
estabeleça o sistema de mão 
e contra-mão, os motoristas 
vivem e dirigem num, 
verdadeiros caos, à mercê da 
imprudência, da ignorância e 
arrogância daqueles que são 
metidos a "donos da rua". Já 
é mais que tempo de 
diciplinarmos o nosso 
trânsito. 

por Marlnaldo Gonçalves 
Da Sucursal de Açailândia 

Embora sem data oficial 
para sua formalização, o que 
deverá ocorrer somente com 
a realização das convenções 
partidárias, está praticamente 
certo que os partidos mais à 
esquerda formarão a versão 
local da Frente Ética, a 
exemplo do que já existe em 
São Luís e Imperatriz. Os 
entendimentos estão 
praticamente fechados entre 
as siglas que comporão a 
coligação, faltando apenas 
alguns detalhes legais a serem 
cumpridos por parte do PSB - 
um dos integrantes da Frente 
- para que a junção partidária 

seja realmente efetuada. 
Em princípio, apenas três 

partidos irão integrar a Frente, 
quais sejam, o Partido do? 
Trabalhador es (PT), Partido 
Comunista do Brasil (PC do B) 
e Partido Socialista 
Brasileiro (PSB), sendo que 
este último ainda deverá ter 
que realizar uma convenção 
municipal para a escolha do 
seu diretório municipal, uma 
vez que está sendo dirigido por 
uma comissão executiva 
provisória. Mesmo assim é 
praticamente certo que o PSB 
integrará a coligação, que 
advoga para si a condição de 
ser a única realmente de 
oposição, de vez que todas as 
demais coligações estão 

atreladas ao governo estadual. 
Mesmo sem a formalização 

oficial da Frente, três nomes 
surgem como princupais 
favoritos à condição de 
candidatos a prefeito, quais 
sejam o jornalista Domingos 
César, o do natário Alberto 
Sampaio c do atual presidente 
do Conselho Tutelar da 
Criança e do Adolescente, 
Raimundo Rodrigues, todos 
integrantes do Partido dos 
trabalhadores. A escolha, 
entretanto, se dará por 
consenso, devendo o vencedor 
ser apoiado pelos preteridos, 
numa demonstração de 
perfeita unidade política. 

Para presidente do 
Diretório Municipal do PT, 

Antônio Silvestre Silva, "está 
praticamente confirmada que 
a Frente Ética de Açailândia 
vai disputar as próximas 
eleições com candidato 
próprio e lançará nomes com 
possibilidade de chegarem 
à Câmara Municipal. Dentro 
do prazo estipulado pela 
legislação eleitoral faremos 
as convenções para ratificar a 
decisão de formar a coligação, 
e estaremos nas ruas, em 
busca do enlace popular e em 
nome da moralidade política e 
da coisa pública, em nosso 
município, já que somente a 
Frente Ética de Açailândia 
poderá mudar a presente 
situação que deixa muito a 
desejar". 

Precisamos de Segurança 

por José Carlos Silva 
Advogado 

Todos sabem que a 
violência sempre existiu. Não 
é uma novidade. 0 seu elevado 
nível e a sua freqüência têm 
conotação diferente. 
Denunciam que algo está 
errado na organização social. 
Exigem que as autoridades 
tomem uma atitude 
inteligente, sábia, correta e 
enérgica no seu combate. 

0 brasileiro vive, hoje, mais 
que antes, assustado. Se fica 
em casa, ou sai à rua, de 
qualquer forma, está sujeito a 
ser assaltado. 

0 cidadão ordeiro, pacato, 
trabalhador, cumpridor dos 
seus deveres, vive preso ao 
medo. Em sua própria 
residência é um prisioneiro, 
cercada de muros altos, portas 
e janelas trancadas. Na rua não 
pode andar à vontade, 
tranqüilo. 

0 que fazer em nosso País 

para que haja plena segurança 
a todos? 0 governo não está 
realmente preocupado com 
esse problema. As polícias, de 
um modo geral, não dispõem 
de equipamentos adequados. 
São pobres demais. 
Funcionam precariamente. 
Estão pessimamente 
instaladas. 

Por outro lado, os policiais 
percebem salário de miséria. 
Não fazem cursos 
permanentes para uma 
ampliação de conhecimento, 
exigência constante de sua 
atividade. Quando, no 
exerrício da função, agindo em 
defesa da ordem pública e da 
vida de certas pessoas, matam 
o bandido, eles ainda são 
processados e condenados. 
Mas, quando são 
assassinados, em tal situação, 
pelo assaltante, são logo 
esquecidos. 

0 tratamento à violência no 
Brasil deve mudar 
urgentemente. Precisamos de 
uma política criminal. 0 

governo não pode nem deve, 
nesse particular, continuar 
omisso ou fazendo de conta 
que não está percebendo a 
tragédia. 

0 brasileiro tem o direito à 
liberdade de ir e vir, de 
locomoção, enfim, sem medo. 
A segurança pública não pode 
ser tratada com indiferença ou 
com irresponsabilidade. É um 
setor importantíssimo na vida 
de um povo. 

A legislação penal precisa 
ser urgentemente modificada, 
a fim de que possa realmente 
servir de instrumento eficaz 
no combate à criminalidade. 

As medidas preventivas 
devem ser mais levadas a sério 
pelo governo. Nesse setor, 
deve gastar dinheiro. Com 
certeza, o povo 
compreenderá, pois sabe que 
elas são imprescindíveis. 

As medidas repressivas 
precisam ser mais fortes, com 
mais freqüência, motivadas, 
plenamente justificadas. Não 
devem expressar apenas uma 

exibição para colocar alguns 
policiais na notoriedade. 

0 legislador está na hora 
em que deve dar a sua 
contribuição. Alterando a 
nossa legislação penal. Para 
isso, ouvindo os especialistas 
da área e as reclamações da 
sociedade. 

0 juiz precisa estudar mais 
o direito penal e as ciências 
que, de alguma forma, tratam 
do crime e do criminoso. 

Os policiais, de um modo 
geral, precisam ser mais 
capacitados, treinados. O 
combate à criminalidade não 
pode estar a cargo de neófítos. 
É uma atividade que exige 
muito. 

O governo, por sua vez, 
nesse particular tem o dever 
de sair da omissão, da 
indiferença, e dar, realmente, 
integral apoio a todos que 
trabalham, em nosso País, no 
combate à criminalidade, a não 
ser queira ver, muito breve 
que cada um faça justiça com 
as próprias mãos. 

A união fortalece 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Regional 

É importante tomar 
conhecimento que as 
instituições classistas já 
existentes em Imperatriz e 
região tocantina não 
estacionaram no tempo. 
Continuam trabalhando. F 
estão sabendo do efetivo 
processo de 
desenvolvimento por que 
passa esta parte, do Estado. 

Ninguém consegue 
contestar que a cidade ainda 

é pujante e consegue resistir : 
aos obstáculos que aparecem; 
era^ua frente todos os dias i 
com facilidade graças ao 
trabalho realizado por seu 
povo. As organizações 
sindicais deveriam se 
conscientizarem sobre o 
assunto em voga. 

Nossa comunidade é 
timoneira de um progresso 
invejável noutras plagas. 
Mesmo assim, os políticos 
continuam ignorando o 
assunto. Parecem que querem 
apenas o nosso atraso. 

retrocesso. 
Foi percebendo isso, que as 

associações de moradores 
(entidades que estão sempre 
se fortalecendo) j)ar tiram para 
a criação da Central 
Comunitário do Sul doi 
Maranhão, Imperatriz tem de 
sediar a Centralsum por causa 
do seu potencial sócio- 
econôraico. 

Todos os integrantes estão 
imbuídos no propósito da 
promoção do ingresso da 
cidade no cenário. E em 
posição de destaque. 

Adolescentes, jovens e 
adultos. A corrente é a 
mesma. Imperatriz, como 
eidade-pólo, é a capital do 
tocantins maranhense. E, 
dito isso, Torçamos oo 
sentido de que o nosso 
reconhecimento não 
demore muito tempo para 
acontecer. 0 Governo do 
Estado tem e o dever de 
investir recursos nos 
cofres da Prefeitura 
Municipal, além de 
executar obras de vulto na 
princestnha do tocantins. 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Manr.Lão 

Construtora Wanderson 

Vende-se 02 casas, com ponto comercial 

e residencial, na melhor área comercial 

de Açailândia. 

Rua Duque de Caxias, n" 886 e 888. 

v Interessados tratar pelos fones: 

N^738-II86 - 738-1114 e 738-1733., 

Falar com Sócrates. 
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por FREDERICO LUIZ 

Imprensa e 
Fiquene 

Ondas Curtas 

Campanha 
eleitoral 

0 negócio está 
começando a pegar. Viva a 
dialética. Toda semana, fatos 
novos alteram os rumos da 
sucessão. Esta semana já 
começam as articulações 
para indicar o próximo 
interventor da cidade. 

Na terra 
de Roseana 

Conor Farias está em São 
Luís. A terra da governadora 
Roseana Sarney. Entre outras 
coisas negocia a circulação 
do Jornal Capital na ilha 
capital. Mexendo com os 
marimbondos, dc fogo. 

Quero ver 
você na multidão 

Hoje em João Lisboa, 
acontece a partir das 9 hs, na 
Praça do Mercado Central, a 
prévia do carnaval Lava- 
Pratos. Banda Bum-Bum de 
Bebê e Trio Cerpa animam a 
galera. 

Marcado para hoje, 
infelizmente não poderei 
comparecer ao churrasco na 
casa do meu querido amigo, 
Pai Anderson. Os 
computadores do Seu Líder 
Diário, de vez enquando 
aprontam. E nós ficamos no 
claro. Para que o leitor não 
fique no escuro. 

Sorte 
Grande 

Quem se eleger vereador 
em Imperatriz na disputa de 03 
de outubro pode dizer que 
tirou a sorte grande. Serão 500 
candidatos para 19 vagas. 
Havard é fichinha perto deste 
vestibular. 

Coronel 
Diógenes 

Cã 

O novo comandante do 509 

Batalhão de Infantaria de 
Selva, Tenente-Coronel 
Diógenes Dantas, confirma 
que a Unidade do Exército em 
Imperatriz continuará se 
aproximando e apoiando as 
iniciatvas da comunidade. O 
Projeto da Guarda-Mirim, por 
exemplo, receberá atenção 
especial do 509 Bis. 

Segura 
o Bispo 

Definivamente, a Rede 
Record é a nova força do 
Esporte. O Ibope da emissora 
não pára de crescer. Ontem foi 
mais um exemplo. Luís 
Alfredo, Mário Sérgio e Cia 
deram um show de bola na 
cobertura de Santos e São 
Paulo. As reportagens da 
partida ficaram por conta dos 
catedráticos, José Luiz Datena 
e Ely Coimbra. Não tem prá 
ninguém. O negócio é investir 
em material humano. 

Fontes de primeira linha 
disseram que cumpriu os 
objetivos, o jantar oferecido a 
imprensa pelo ex-governador 
José de Ribamar Fiquene. O 
candidato do PFL a prefeito de 
imperatriz consolidopu sua 
imagem de prefeiturável. 

Eternamente 
Conceição 

# i í? Vai-Vai é o nome de uma Escola de Samba. De Sao Paulo 

Vem-Vem é o nome de um passarinho. 

Vai-e-vem é o nome dos acordos políticos de Imperatriz. Duram uma semana. 

Vamos acordar para o futuro. 

Você está Vendo apenas, simples coinscidências. Esses "V" no começo. 

Veja aí embaixo, novamente o Zé da Praça 

jSÇ 
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O tempo passa, o tempo 
voa. Mas Cauby Peixoto 
continua imbatível na 
interpretação da antológica 
"Conceição". No programa 
Raul Gil de ontem, o 
telexpectador pôde comprovar 
a afirmativa. 

O Mago 
apronta 

Conor Farias foi para 3 Luís virgem que Riqueza 

Conor vai lembrar as promessas 
terra da governadora Roseana 

ri1 

O silêncio de Ildon 
Marques, nesse fim de 
governo, pode ser 
considerado como a melhor 
estratégia de quem, sequer, 
raciocina com a idéia de sair 
chamuscado da interventor ia. 
Sábio, Ildon Marques procura 
livrar o rosto das pendengas 
paroquiais. Até porque, nestes 
últimos dias, muita gente 
começou a lembrar que os 
bairros da cidade carecem de 
infra-estrutura e que o 
problema aumenta com a 
chegada das chuvas. Como se 
isso fosse novidade, e como se 
o problema surgisse na atual 
administração. 

Em nome da arte 

Ra-ra-rá, Rarará, Si-mão 

' B 

iiP iü 

wssmm 

tr 

ALE 

- 

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

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

senhores empresários que desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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O futuro da esquerda no Brasil e em Imperatriz 
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Ensaio 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Lá estava Zezinho. Ia a meio caminho quando encontrou-se com Marquinhos. Era um 
poleque peralta, sapeca mesmo. Não deixava nada escapar. Combinaram que iam sair pek) 
mundo a fora derrubando todas as frutas que encontrassem penduradas nas árvores que 
avistassem pela frente. Tudo bem. Lá foram eles. Estavam livres e soltos pela estradazinha 
do povoado onde moravam. 

- Oi, Zezinho, vamos? 
Interrogou Marquinhos. 
- Sim. Eu também estou querendo logo comer alguma coisa. 
Respondeu Zezinho. 
Por tempo depois, já estavam derrubando mangas no primeiro sítio que encontraram. 

Não ligavam para nada. Não queriam saber de nada. Não importava por onde andavam. 
Quando estavam chupando as mangas tranqüilamente, foram pegos de surpresas pela 
moradora do local. 

- Saiam daí seus moleques, vão fazer alguma coisa! 
Exclamou. 
Os meninos seíram em disparada. Não esperaram nenhum minuto mais. Prosseguiram. 

Nao tiravam a idéia das traquinagens de suas cabeças. Tanto é que foram assim que 
perceberam um pé de goiaba mais na frente, não hesitaram: foram logo subindo e fazendo o 
chão amarelar de tantas goibas espalhadas. 

Só que também não tiveram sorte. 0 dono do. terreno saiu correndo sem parar atrás 
deles. - 

- Como é difícil fazer isso. 
Afirmou Zezinho. 
- Que nada, seu molenga, vamos! 
Retrucou exclamando Marquinhos. 
Foram. 
Saíram aprontando de tudo. Jogaram pedras nas árvores e espantaram os animais. A 

traquinagem comeu solta. De repente, olharam um pé de abacate. Estava repleto de frutos. 
Maduros e verdes. Não pensaram duas vezes e começaram a balançar o abacateiro. 

Derrubaram vários abacates. Mas, outra vez, não tiverem sorte. 
- Saíam daí seus danados. Vão mexer em suas plantações! 
Gritou aborrecida a dona do terreno. 
Era tarde. Cerca de 17 horas quando eles retornaram para suas casas. Conseguiram muitas 

coisas. Contaram o que tinha acontecido a«s amiguinhos que sorriram para valer. 
- Olha, que manda vocês se comportarem asSan! 
Disse Gabriel. 
Mesmo na sede do povoado, eles não se comportavam. Sacutfiam todos os lugares por 

onde andavam. A energia da infância era predominante. Estava presente em todos os seus 
poros. Uma observação tem de ser feita, contudo; eram dedicados aos estudos. 

por Jaldene Nunes 

As esquerdas brasileiras 
possuem concepções 
inconciliáveis. Portanto, 
política e ideologicamente, não 
se unirão jamais. Quando 
muito, o que não é o caso atual 
de Imperatriz, formam 
alianças eleitorais, e defendem 
um programa mínimo comum. 
Como tem provado a recente 
História do Brasil, só a 
radicalidade democrática é 
capaz de unir as esquerdas. 

No caso de Imperatriz, a 
sistematização de um plano 

governamental da Frente Ética 
— PT, PV e PDT — exclui os 
demais partidos de esquerda 
e de centro. Observamos que, 
para se levar este programa à 
prática, faz-se necessária a 
imposição da unidade de todas 
as correntes políticas que 
constituem a esquerda. Essa 
união demonstrou ser 
possível, embora tendo sido 
desassociada pelas diferenças 
programáticas, quando das 
últimas eleições municipais. 

E essas diferenças sempre 
vão existir, mas, quando se 
Irata das questões maiores 

para a sociedade 
imperatrizense, acredito que, 
a partir de um amplo debate, 
possamos chegar a um 
denominador comum. Para 
tanto, não podemos continuar 
diante de uma posição 
sectária. É preciso dirimir as 
diferenças que existem, e isso 
só virá a ocorrer se tivermos 
a disposição para o diálogo. A 
sociedade imperatrizense quer 
mudanças. Cabe à esquerda, 
portanto, assumir a sua 
responsabilidade no processo, 
dando seqüência prática e 
efetiva ao seu discurso. 

O Ensino na Região 

por Carlos Brito 
Professor 

■g^escolas estaduaüzadas 
«ontrataram irregularmente 
vários professoeres, em 
detrimento dos profissionais 
da educação que foram 

. ierw»los no concurso de 
1994, conforme relatamos a 
seguir: 

l) pessoa de nível de 
escolaridade médio foi: 
Contratada e está dando 
atffas a afoaos do próprio 

guado grau, enquanto se 
be que nessa condição — 

sem nenhuma base didática 
on pedagógica — não tem 
esse "professor" a 
necessária preparação: não 
poderia, portanto, ter sido 
agraciado com a 

contratação, visto que é 
restrita pela lei a profissionais 
de nível s«|*TÍor: 

2) há casos de professores 
aprovados no concurso para 
lecionar ao primeiro grau 
menor que também foram 
contratados para dar aulas ao 
segundo grau. Ta mesma 
forma contra a foi; 

3} em João Lisboa, há 
diretora que exerce a função 
era dois turnos e ainda ocupa 
am terceiro como professora, 
o que, desnecessário afirmar, 
é da mesma maneira vetado 
pela legislação pertinente. 

Acreditamos que o ExnT. 
Sr. Secretário de Educação 
não tenha conhecimnento 
desses fatos, porque sabemos 
da sua competência i 

profissional e da sua 
seriedade administrativa, 
que não se coadunam com 
tais irregularidades 

Assim, apelo para o 
Bxm0. Sr. secretário, tendo 
em vista a necessidade de 
que se priorize os 
professores concur sMôis nó 
preenchimento das vagas do 
corpo docente do segundo 
grau, dobrandodhe <> turno, 
ou considerando a 
viabilidade de convocar 
profissionais que foram 
aprovados no concurso e 
ainda não foram 
empossados no cargo. 

O custo seria muito 
menor c a medida 
prestigiaria a classe docente 
do Estado. 

Um Livre e Branco Verso 

por João Estrada Branco 

Com a certeza do dia 
a noite vem para acalmar os ânimos 

do verso claro e livre 
de quem busca a liberdade 

A estrela guia da vida 
há de ser sincera na alma 
como um tenso holofote 

que desnuda quem esconde 

O sonho de uma vida 
é a realidade do obvio 

de quem busca todo dia 
o incenso que protege 

Mais e mais estamos diferentes 
o divã alcança a estratosfera 

e vamos caminhando ao vento 
com o doce sabor da aurora 

m 
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A bela 

e a fera 

por João Estrada Branco 

O rei que vive é o mesmo que morre 
Ardínfia que sofoca é aquela que geme 
O príncipe que maltrata também sangra 
A stíscrana que oprime também perde 

Mé ffo «urgirera poétas é Ittedores 
Há de fnudar qualquer situação 
Acabando com os restos mortais 
Baqueies que viveram da morte 

Vou canto ao futuro 
Ao raio de sol pequeno 

A flôr nova que desabrocha 
Ao poema mundano 

Importa que mais e mais homens 
Serão contagiados pelo novo 

E a vida será bem melhor 
eternamente melhor 
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Capital estrangeiro investe no Brasi' 

Bolsa de São Paulo registra aumento considerável de incremento de capitais 

Da Agência Estado 

Os estrangeiros estão 
chegando. A Bovespa 
negociou nos últimos 3 
pregões, em média, US$ 398,3 
milhões, Este giro está muito 
próximo do alcançado no 2n 

semestre de 1994, ou no 
período de euforia dos 
primeiros meses do Plano Real 
e da arrancada de Fernando 
Henrique Cardoso na corrida 
da eleição presidencial. 
Ontem, a Bovespa contabilizou 
giro financeiro equivalente a 

IJS$ 446 milhões. Este foi o 
volume médio das transações 
fechadas em setembro de 
1994, véspera do ly turno que 
levou FHC ao Palácio do 
Planalto. E prematuro afirmar 
que a firme movimentação nas 
bolsas, nos últimos dias, estará 
garantindo uma tendência que 
não será alterada rapidamente. 
No entanto, especialistas em 
análise gráfica reconhecem 
que o índice Bovespa está 
rompendo pontos de 
resistência, seguindo uma 
nova referência de negociação: 
60.000 pontos. 

Volume de Capital Investido (em milhões de US$) 

Ontem 

Os gráficos desta página servem para 

melhor visualização do leitor e são dc 

responsabilidade do Jornal Capital; 

Média 

446 

: 
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398,3 
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Pepsi e Coca provocam guerra comercial 

S /V 

Os refrigerantes de Cola 
são polêmica em todo o globo. 
Grupos reaomadus de 
cientistas têm defendido que 
estes refrigerantes provucam 
dependência. 

A C oca-Cola é a líder 
mundial do mercado de 
refrigerantes. A Pepst-Cok é 
sua princi|)al rival 

Nessa guerra, as duas: 
gigantes do mercado de 
refrigerantes usam todas as suas 
armas. 

A Coca-Cola pôr exemplo, 
está sempre tendo p^quisa de: 
mercado. Quando a juventude: 
prefere um sabor mais doce, a 
companhia imediatamente 
determina as suas fábricas jKira 

que aumentem a taxa de açúcar; 
no Xarope que origina o famoso 
líquido. 

Guardado debaixo de sete 
chaves, jamais os fabricantes de 
Cola anunciaram ao publico a 
formula fiara seus produtos. 

Os fabricantes, Coca-Cola e 
Pepsi Cola não revelam o 
segredo qi dmico de seu sucesso. 

Xo Brasil, onde a lei obriga: 
ao fabricante, mostrar ao 
consumidor os componentes 
químicos, a Coca-Cola, 
ironicamente, colocou era 
seus rótulos: Marca de Fan- 
tasia, numa clara referencia 
que os produtos indicados: 
podiam não fazer parte da 
fórmula originai, 

Da Agência Estado 

Uma pesquisa 
encomendada pela Pepsi ao 
Ibope mostra que 83% das 
pessoas que viram o comercial 
comparativo dos refrigerantes 
Coca e Pepsi com os 
macaquinhos gozaram do 
anünico. A maioria dos 
entrevistados (56%) é 
consumidor de Coca Cola e 
72% não consideraram a 
campanha ofensiva. O 
levantamento, feito entre os 
dias 25 e 28 últimos, foi 

ComercioI do Mocoquinho 

divulgado ontem de manhã. Às 
09h20, começou o julgamento 
da Pepsi, acusada pela Coca de 
utilizar uma publicidade sem 
ética na tevê, no Conselho de 
Regulação Publicitária 
(Conar). O julgamento deve 
terminar por volta das 12h30, 
anunciou, ontem, às lOhOO da 

s manhã, a Agência Estado A 
Pepsi teve o direito de 15 
minutos de defesa, sendo lido 
um estudo preparado pelo 
jurista Saulo Ramos. A Pepsi 
alega que está em jogo a 
liberdade de expressão 
publicitária. 
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Gozaram da 

propaganda 

São consumidores 

de Coca 

Não acham a 

campanha ofensiva 

s Produções 

A mais completa produtora de áudio v Jeo do meio norte bras 
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Imperatriz lamenta morte de Augusto 

Hoje completa um ano da morte do jogador tocantino de maior projeção 

por Moreira Silva 
Desportista 

Quis o destino que tombasse, 
no campo de trabalho. 0 Estádio 
lotado já previa, sem mesmo 
entender, a ruptura da aorta, veio 
acontecer, ceifando a vida de um 
dos maiores heróis 
imperatrizenses, onde médicos, 
família e seus amigos ao lado 
lutavam, tentativas em vão, nada 
mais puderam fazer. 

Aquela cena de angústia, cena 
de aflição, o mundo inteiro viu, 
através da televisão. 

0 desespero foi enorme, em 

amigos e parentes e em 
cada time que o mesmo 
defendeu. Aceite os 
agradecimentos de: Sport 
de Recife, Famalicão de 
Portugal, Santa Cruz de 
Recife, Mogi Mirim de São 
Paulo, Marwel de Craques, 
Inter de Santa Maria, 
Vitória de Santo Antão, 
Sampaio Corrêa e Boom da 
Bélgica. 

Destes 10 clubes foste 
herói. E de todos foi 
artilheiro, você fez a alegria 
de todos, ajudou amigos e 
parentes, ajudou o Marwel 
nas campanhas em pról dos 

velhinhos fazendo os mesmos 
sorrirem. 

A cada gol marcado no 
Marwel eu nunca entendia 
porque você vibrava daquele 
jeito, se por amor ao time, se 
pela alegria do gol, ou a 
felicidade dos velhinhos, mas 
hoje entendo, pela felicidade 
de todos. 

Vai herói, segue teu 
caminho, por toda a sua 
bondade, Deus te colocará em 
um bom lugar. 

Desejos de coração de: 
atletas, diretores, sócios e 
torcedores do Marwel 
Esporte Clube. 

Torneio de Inverno 

foi aberto ontem 

Liga promove 39 Torneio de 
Inverno Master, cuja abertura 
oficial aconteceu ontem à tarde 

Aberto ontem à tarde, no 
Estádio Municipal Frei Epifânio 
d'Abadia, o 3e Torneio de Inverno 
Master. No jogo de abertura 
oficial, o time da Laminadora 
Paraná, bicampeão do Torneio, 
venceu o time do DNER, atual 
campeão da Divisão de Master, 
pelo placar de 2 a 1. 

O jogo foi assistido por um 
público que, apesar de pequeno, 
fez muito barulho nas 
arquibancadas no Municipal. A 
arbitragem foi de Luís Carlos 
Gonzaga, auxiliado pelos 

bandeirinhas Valber Coelho 
Santana e Francisco 
Carvalho da Silva. 

O Torneio de Inverno 
Master este ano reúne oito 
equipes, distribuídas em 
dois grupos distintos. Na 
chave A estão os seguintes 
clubes: Laminadora Paraná, 
JV Liderai, Xurupita e 
Bangu. Já na chave B estão: 
DNER, União Sport, 
Cameleira e União 
Cascavel. 

Na primeira fase, os 
times da chave A enfrentam 
os da chave B, em jogos de 
ida e volta. Ou seja, no 
primeiro turno recebem os 
adversários em suas casas; 
enquanto que, no segundo 
turno, deslocam-se de seus 
campos de treinamento 
para a casa do adversário. 

No jogo de abertura, que 
teve início pouco depois das 
16h00 de ontem, o time da 

Laminadora Paraná fez apenas 
um, na etapa inicial. O gol foi 
anotado através do atacante 
Rudimar. Na segunda etapa, 
Neneca, que substituiu o 
zagueiro Elton, ampliou o 
placar. 

Houve reação do time do 
DNER, que pressionou muito 
a defesa do adversário. 
Mesmo assim, o DNER só 
conseguiu descontar quase no 
final da partida, quando 
faltavam dez minutos. O gol foi 
marcado por Antonio Luiz, que 
vinha tentando desde o início 
da estréia 

Além desta partida 
ocorrida no Estádio 
Municipal, outras três foram 
disputadas na primeira rodada 
do 39 Torneio de Inverno 
Master, conforme mostra a 
tabela ao lado, divulgada para 
que você acompanhe os 
resultados (Ver resultados 
na próxima edição). 

TABELA DO TORNEIO DE MASTERS 

3° TORNEIO DE INVERNO MASTER — 1* FASE 

LAMINADORA x DNER 16h00 SÂB 03/02 ESTÁDIO 
JV LIDERAL x UNIÃO SPORT 16h00 SÂB 03/02 JV LIDERAL 
XURUPITAx CAMELEIRA 16h00 SÂB 03/02 LAMINADORA 
BANGU xU. CASCAVEL 16h00 SÂB 03/02 DNER 

LAMINADORA x XURUPITA 16h00 SÂB 10/02 LAMINADORA 
DNER x UNIÃO SPORT 16h00 SÂB 10/02 DNER 
CAMELEIRA xU. CASCAVEL 16h00 SÂB 10/02 CAMELEIRA 
JV LIDERAL x BANGU 16h00 SÂB 10/02 JV LIDERAL 

LAMINADORA xU. CASCAVEL 16h00 SÂB 24/02 LAMINADORA 
UNIÃO SPORTxXURUPITA 16h00 SÂB 24/02 JV LIDERAI. 
CAMELEIRA x JV LIDERAL 16h00 SÂB 24/02 CAMELEIRA 
DNER x BANGU 16h00 SÂB 24/02 DNER 

JV LIDERAL x LAMINADORA 16h00 SÂB 02/03 ESTÁDIO 
UNIÃO SPORT xU. CASCAVEL 16h00 SÂB 02/03 LAMINADORA 
DNER x CAMELEIRA 16h00 SÂB 02/03 DNER 
XURUPITA x BANGU 16h00 SÂB 02/03 JV LIDERAL 

3S TORNEIO DE INVERNO MASTER — 2» FASE 

DNER x LAMINADORA 16h00 SÂB 09/03 DNER 
UNIÃO SPORT xJV LIDERAL 16h00 SÂB 09/03 LAMINADORA 

CAMELEIRA x XURUPITA 16h00 SÂB 09/03 CAMELEIRA 
U. CASCAVEL x BANGU 16h00 SÂB 09/03 JV LIDERAL 

XURUPITA x LAMINADORA 16h00 SÂB 16/03 LAMINADORA 
UNIÃO SPORT x DNER 16h00 SÂB 16/03 DNER 

U. CASCAVEL x CAMELEIRA 16h00 SÂB 16/03 CAMELEIRA 
BANGU x JV LIDERAL 16h00 SÂB 16/03 JV LIDERAL 

U. CASCAVEL x LAMINADORA I6I1OO SÂB 23/03 LAMINADORA 
XURUPITA x UNIÃO SPORT 16h00 SÂB 23/03 CAMELEIRA 

JV LIDERAL x CAMELEIRA 16h00 SÂB 23/03 JV LIDERAL 
BANGU x DNER 16h00 SÂB 23/03 DNER 

LAMINADORA x JV LIDERAL 16h00 SÂB 30/03 LAMINADORA 
U. CASCAVELx UNIÃO SPORT 16h00 SÂB 30/03 JV LIDERAL 

CAMELEIRA x DNER 16h00 SÂB 30/03 CAMELEIRA 
BANGU x XURUPITA 16h00 SÂB 30/03 DNER 

Marwel premia atleta 

Ocorreu ontem, sábado, no 
campo de treinamento da 
Escolinha do Marwel Esporte 
Clube (50 BIS), a entrega de 
medalhas aos vencedores do 
Torneio "Anderson de Sousa 
Carvalho". A competição 

aconteceu domingo, em 
homenagem ao aluno-atleta 
que faleceu em acidente. 

O presidente da 
Escolinha do Marwel, 
Moreira Silva, informa que 
foram entregues também as 

medalhas * de uma outra 
competição interna, realizada 
há duas semanas. Além disso, 
os alunos-atletas da Escolinha 
participam, ontem e hoje, dos 
rotineiros treinamentos do fim 
de semana. 

Tuta brilhou no mundo 

por Jaldene Nunes 
Da Etíííoría do 3* Caderno 

Hoje, dia 4 de fevereiro, 
faz um a«o do falecimento do 
jogador imperatrizense 
Augusto Cândido Sousa 
Alencar, o "Tuta", que 
brilhou nos campos de 
futebol do Brasil, Portugal e 
Bélgica. 

Tuta teve uma rápida 
passagem pela Escolinha do 
Marwel Esporte Clube, de 
onde foi para o Sport Recife. 
Ent Pernambuco!, o atacâute 
foi revelação e bastante 

querido fielas torcidas. 
Era I987y ainda jogando no 

S])ort Recife, Tuta conquistou 
o título de campeão brasileiro. 
Um ano depois, além de 
campeão :esladualT. foi o 
artilheiro do Campeonato 
Pernambucano 

Foi então que o jogador 
Huperatrizense foi vendido 
fiara o Famalicão de Portugal, 
cujo passe custou US$ 109 na 
naquele ano, Tuta colocou o 
time na primeira divisão. 

Jogou num outro clube de i 
Portugal e, após isso. retornou 
ao Brasil, Jogou no Santa 
Maria, e empretou o passe 

fiara o is. Corrêa» enquanto 
' mpr ovado 
fiara a Bélgica. 

jaatuando no B<>«>ni, time 
que disputava o Campeonato 
Belga da segunda divisão. 
Augusto Cândido, o Tuta, 
sofreu uma ruptura naaortã, 
quando se encontrava no 
gramado, 

E mbora tendo sido levado 1 
para casas de saúde» o 
atacante acabou falecendo. 
Um ano depois, sua morte é 
lembrada por atletas, 
diretores, sócios e 
torcedores do Marwel 
Esporte Clube. 

Ouro Verde goleia Guarani 

Jogo valeu pela 2a Copa Antarctica 

por Jaldene Nunes 

A única partida disputada 
ontem pela 28 Copa Antarctica 
de Futebol Júnior marcou a 
estréia, na categoria, da 
Associação Atlética Ouro 
Verde. O time, que tem como 
treinador o radialista Mariano 
Neto, venceu o Guarani 
Futebol Clube pelo largo 
placar de 6 a 1. 

O jogo ocorreu na 
preliminar da abertura do 39 

Torneio de Inverno. 5, dos 6 
gols do Ouro Verde, foram 
anotados no primeiro tempo: 
Lambu (2); Macacheira (2); e 

Celino (1). O sexto, veio no 
segundo tempo, através de 
Klcber. O Guarani descontou 
no finalzinho, pelo atacante 
Jota. 

No intervalo do jogo, 
quando o Ouro Verde vencia 
por 5 a 0, Mariano disse que 
"o time estava consciente do 
papel que deveria realizar". O 
estreante, na categoria, 
realizou quatro amistosos 
antes de iniciar a competição. 
"Dos quatro", informou o 
técnico, "vencemos apenas 
um". 

Mesmo com a goleada de 
ontem à tarde, Mariano Neto 

pediu humildade aos seus 
atletas. "Sabemos que o 
importante é a Copa Júnior", 
destacou. Entretanto, lembra 
que o time passou apenas um 
degrau. "E bom deixar claro 
que o time não ganhou nada 
ainda" 

O técnico Batatinha, do 
Guarani, comentou a estréia 
de sua equipe; "Nossa equipe 
não está em forma. E um 
grupo muito jovem, formado 
por estreantes, na sua 
maioria". Para Batatinha, a 
presença da torcida e o peso 
da camisa intimidaram os 
atletas do Guarani. 

Copa prossegue hoje 

Estão marcados para hoje, 
no Estádio Municipal, os dois 
jogos que vão fechar a 
primeira rodada da 2- Copa 
Antarctica de Futebol Júnior. 

Às 08h00, fechando a chave 
A, enfrentam-se os times da 
Ponte Preta e do PSV. Logo 
depois, às IGhOO, jogarão Plaza 
e Asken, pela chave B. 

A Liga Imperatrizense de 
Desportos, que promove a 
competição, divulgou ontem a 
arbitragem para as disputas 
(Ver quadro abaixo). 

2- Copa Antarctica de Futebol Júnior 

Ponte Preta x PSV - Municipal 

Juiz Central: Juscelino Miranda da Silva 

Bandeira Vermelha: Eduardo Cortez Marinho 

Bandeira Amarela: Raimundo M. Farias 

Plaza x Asken - Municipal 

Juiz Central: José Wilson 

Bandeira Vermelha: Francisco de Sousa Reis 

Bandeira Amarela: Jurandir Gomes da Silva 

m 

a 

díreto, objoivo e corajoso. Assím é Orlando Meneses 

(?UE COMAnJa (Íf SEÇUnJa a SEXTA'ÍeÍRA, O pROfjRAMA CidAciE 

aíerta, Jas i JhooAs 15h50, peIa TV Cidade. A VERdAdE 

T 1 CRUA, doA A QUEM (loER. 



Imperatriz, 04 de fevereiro de 1996 Marketing 

JORNAL 

MMTAL 
3B 

Cond. de Ar CÔNSUL 
10.000 BTU's 

R$ 689,00 à vista ou 
entr. de R$ 139,00 + 

R$ 89,00p/ mês 

FOGÃO ESMALTEC 
CANOA 

4 Bocas Mod. 3473 
R$ 115,00 à vista ou 

entr. de R$ 25,00 + 

R$ 14,50 p/ mês 
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<reezer PROSDOCIMO 
Horiz, 494 Lts, Mod. H50F 
R$ 882,00 à vista ou 
entr. de R$ 176,00 + 

R$ 114,00 p/mês 

Freezer PROSDOCIMO 
Horiz, 304 Lts, Mod. H30 
R$ 595,00 à vista ou 
entr. de R$ 120,00 + 

R$ 76,70p! mês 

í WM' 

- 
BRASTEMP 

Clean, Eletr., Mod. BLL 22EDA 
R$ 796,00 à vista ou 
entr. de R$ 156,00 + 

R$ 103 ,30 p! mês 
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SUNDOWN 

i A r & K A 

Bicicleta SUNDOWN Bike 

SHIMANIMAL 

R$ 199,00 à vista ou 

entr. de R$ 39,00 

+ R$ 23.00 pf mês I -ifÊk 
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TV PIJILCi 
14 Pol, s/cr PC 1443 

R$ 299,00 à vista ou 
entr. de R$ 59,00 + 

R$ 39,00p/ mês 

Estante de Aço PANDIN 
6 Prateleiras, Lisa, Mod. EDP LISA 

R$ 39,00 à vista ou 
entr. de R$ 9,00 + 

R$ 5,00 p/mês 

Ventilador de tetoLOREN 
Espacial 3pás 

R$ 55,00 à vista ou 
entr. de R$ 11,00 + 

R$ 7,00 p/mês 

Liqüidificador WALITA 
Veneza, Mod.LQ 96 

R$ 79,00 à vista ou 
entr. de R$ 16,00 + 

R$ 10,00 p/ mês 

m 

Colchão Dalban Solt 
D-23 Magiflex 78x1 

R$ 47,00 à vista o 
entr. de R$ 9,00 + 

R$ 6,00 p/ mês 

m. 

-j- 
9PK 

Vídeo Cassete PHILCO 4 Cabeças, Controle, PVC 9400 
R$ 419,00 à 

vista ou 
entr. de 

\R$ 89,00 + 

i$ 53.00 

p/ mês 

j - j 

Colchão Dalban Casal 

D-23 Magiflex 1.28x14 

R$ 75,00 à vista oi 
entr. de R$ 15-W* ' 

P 
9 0 p/ mes 

s 
s 

r 

Promoção válida até 10/02/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m CM P/Nilson 
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Frente Ética debate no "Cidade Agora" 

Uílio Oliveira, Manoel da Conceição, Francisco Araújo, José Moreira, Jomar Fernandes e Aroaldo Santos 

mostraram o programa de governo da Frente Ética para Imperatriz 

por Jaldene Nunes 

, Integrantes da Frente 
Ética participaram ontem do 
programa Cidade Agora, 
oportunidade em que 
expuseram os principais 
pontos que estão sendo 
defendidos no plano 
governamental a ser 
defendido pelo PT, PV e 
PDT. 

Os seis candidatos a 
candidato que integram a 
oposição popular 
participaram do programa, 
mediado pelo jornalista José 
Filho, que apresenta o Bom 
Dia Cidade, de segunda a 
sexta, às OThs. 0 Cidade Agora 
foi levado ao ar depois do jogo, 

Santos x São Paulo. 
Além da participação dos 

concorrentes ao posto de 
candidato da Frente Ética na 
eleição majoritária, o 
programa contou também 
com a participação do 
telespectador. 0 público 
participou ligando para a 
produção do programa, 
emitindo opiniões e fazendo 
questionamentos aos 
convidados. 

0 debate foi de alto nível, 
tendo em vista que houve a 
intensa participação do 
público telespectador, bem 
como pela forma como se 
comportaram qs membros 
da Frente Ética, que 
demonstraram não haver 

divergência de opiniões 
acerca do plano a ser 
defendido. 

Pelo contrário, membros 
dos partidos políticos 
afirmam que o que há é cada 
vez um número maior de 
adesão. 0 PV foi o único 
partido dos que integram a 
Frente que não participou 
dos debates realizados com 
as lideranças políticas e 
comunitárias, quando foi 
discutida a montagem de um 
plano de governo. 

Cinco seminários 
específicos ocorreram, o que 
^eqüivale dizer que a 
oposição progressista 
sempre esteve unida, e de 
acordo a discutir os 

problemas da comunidade. 
Além da discussão, proposta 
em encontros com a 
participação popular, 
também foi observada a 
apreciação de idéias no 
sentido de fortalecer o 
programa de governo a ser 
defendido. 

A escolha do candidato do 
grupo progressista, segundo 
seus integrantes, deve ser 
feita em meio a uma grande 
festa. A expectativa é que se 
realize urna prévia, com a 
participação de todos os 
candidatos, no sentido de 
que se escolha um nome 
forte e que defenda o plano 
ainda em fase de 
sistema! izaçáo. 

O trânsito do Mercado 

Jornal Capital - 0 Seu Líder Diário 

0 trânsito no Mercado I 
Vicente Fitz. mais conhecido 
como Mercadinho, continua 
problemático. Vários 
acidentes já foram 
registrados no logradouro. 
Alguns deles, até cora vítimas 
fatais. Os comerciantes e 
moradores da região afirmara i 
que. caso não seja tomada i 
nenhuma providência outras 
continuarão sendo ceifadas. 

0 trânsito fica mais 
complicado nas ruas 
Benedito Leite e Ceará, 
artérias que dão acesso a 
bairros de grande densidade 
populacional. Outra 
preocupação das pessoas que 
circulara pelas ruas do 
Mercadinho são as carroças, 
tendo era vista que maioria de 
seus condutores não 
respeitara a sinalização i 

existente no k»cal e circulam 
livremente por suas ruas. 

Hoje, por exempla, não 
será passível andar de carro 
pelas principais ruas do 
Mercadinho. É que os 
comerciantes (vendedores de 
frutas, verduras, legumes, 
calçados, dentre outros) 
comercializam seus produtos 
nestas artérias. 0 trânsito 
volta ao seu normal somente 
{)or volta de meio-dia, quando 
o movimento cai de forma 
acentuada. Os caminhoneiros 
também estacionam 
irregularmente nas ruas. 
Durante a semana, 
principalmente no horário de 
pique, os motoristas têm de 
fazer verdadeiros 
malabarismos. Do contrário, 
não andam pelas artérias do | 
Mercadinho. 

Dia 14 de 

Fevereiro 

Edição de Carnavaíl 

Tchan,tchan,tchan,tchan 

€sse é de Imperatriz, é coisa nossa 

€sse você acredita, você confia. 

0 de Fevereiro - Sorteio antecipado - 20 bicicletas 

I9 Prêmio 

Um telefone 

celular c/ linha, 

^bateria e carregador 

Um Fogão 

bocas 

2- Prêmio 

39 Prêmio 

Um telefone 

celular c/ linha, 

bateria e carregador 

Um Vídeo 

4 Cabeças 

Uma Moto 

c 100 

IP* 

ürpam 
\ 

% 

69 Prêmio 

Uma Moto 

125 

Titan 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma TV 

Colorida 

49 Prêmio 

Um telefone 

celular c/ linha, 

bateria e carregador 

Uma 

Geladeira 

7- Prêmio 

Um 

Escort Hobby 

Okm 
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Direta 

por JOSE FILHO 

Vice 

De acordo com uma fonte 
oficiosa, mas que merece 
crédito o nome do 
agropecuarista Divino Garcia 
Rosa está definido como o 
candidato a vice-prefeito na 
chapa encabeçada pelo ex- 
governador José de Ribamar 
Fiquene. Segundo a mesma 
fonte, a decisão já havia sido 
tomada desde o dia em que 
ele se filiou ao PFL. 

Pergunta 

19 

Se realmente Divino 
Garcia for o vice de Fiquene, 
como ficaria o 
relacionamento dele com 
Davi Alves Silva, até agora 
supostamente apoiando a 
candidatura do ex- 
governador. 

Desistência 

A indicação de Divino 
Garcia pode ser também um 
sintoma de Davi Alves haver 
desistido de sua 
candidatura ao governo do 
Estado em 98 para 
concorrer às eleições do dia 
03 de outubro como 
candidato a prefeito. 

Fortalecimento 

Davi Alves Silva tem 
informações seguras de que os 
htiVos municípios não serão 
criados em Imperatriz. Essas 
informações fortalecem o seu 
colégio eleitora], 
principalmente na vila que leva 
o seu nome. A convicção de 
qüé ds municípios não serão 
criados serve a sustentação à 
sua candidatura para prefeito. 

Cartazes 

Já chegaram a Imperatriz 
os cartazes do Encontro da 
Bancada Parlamentar da 
Amazônia, marcado para os 
dias 28 e 29 de março. 
Governadores da região 
"Amazônia Legal" já 
confirmaram presença em 
Imperatriz. 

Propaganda 

De acordo com a 
propaganda da governadora 
Roseana Sarney nas emissoras 
de televisão, o Maranhão está 
sendo todo restaurado. Obras 
e mais obras estão sendo 
construídas em todas as áreas: 
educação, saúde, estradas, 
segurança pública, turismo e 
industrialização. Só falta agora 
alguém dizer à governadora de 
Imperatriz e a região tocantina 
fazem parte do Estado. 

Até agora a administração 

de Roseana para a região ficou 
só nos discursos e na 
propaganda. Milhares de 
estudantes continua chorando 
por sua vaga nas escolas do 
Estado. 

Estradas 

m 
■   

Enquanto a governadora 
mostra na televisão a 
construção da Translitorânea, 
uma obra que vai beneficiar o 
"Maranhão" só do norte- 
nordeste, Imperatriz continua 
sonhando baixo, só com a 
Estrada do Arroz, asfaltada 
inúmeras vezes nas 
campanhas-pôllticas e mesmo 
assim continua desafiando 
motoristas e o escoamento da 
produção agrícola daquela 
importante região. 

Aniversário 

No próximo dia 22 de abril 
Imperatriz completa 72 anos 
de amancipação política. É 
oportuno lembrar que até hoje 
nenhum prefeito ou 
interventor se lembrou desta 
data. A emancipação política 
nunca foi comemorada e pouca 
gente sabe o então presidente 
do Estado do Maranhão, 
Godofredo Mendes Vianna, foi 
quem assinou o decreto n9 

1.179, de 24 de abril de 1924 
elevando a Vila à categoria de 
Cidade. 

Mostra 

Desde 1979 que se 
encontra devidamente 
registrado em cartório e 
publicada no extinto jornal 
"Tribuna de Imperatriz" a 
sigla FAIMP - Feira de 
Amostra da Indústria 
Imperatrizense. A data da 
emancipação política bem 
que poderia ser 
comemorada com um 
evento dessa natureza, 
inclusive para atrair 
investidores de outros 
centros que teriam uma 
ótima oportunidade para 
reconhecerem as 
potencialidades da região, 
além de se constituir no 
grande momento para que 
o interventor Ildon 
Marques mostre toda a sua 
visão epiprr.TTrial 

Para 

meditação 

"Pois não me 
envergonho do 

envnngeJho, porque é o 
poder de Deus para a 

salvação dv todo aquele 
que crê. " (RM 1-16) 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO MARANHÃO 

Cartório do ls Ofício Comarca de Açailândia - Estado do Maranhão 
CGC 07504590/0001-39 

MARIA ESTER RODRIGUES DE SAMPAIO 
Escrivã Tabeliã 

PAULO OLIVEIRA SOUSA 
Escrev. juram. Substituto 

FRANCISCO ALBERTO R. DE SAMPAIO " 
Escrevente Juramentado 

EDITAL DE REGISTRO DE LQTEAMENTQ 

MARIA ESTER RODRIGUES DE SAMPAIO. Escrivã e 
Tabeliã do cartório do 1° Ofício e Oficial do Registro de Imóveis desta cidade 
e Comarca de Açailândia, Estado do Maranhão, Etc... 

FAZ saber a todos quantos o presente Edital virem ou defe 
conhecimento tiverem, que processando por este Cartório de Registro de 

. ^V™üf.term0S de pedido de um loteamento urbano, com a denominação d<". ] lEAMENTO JARDIM BRASIL", cuja documentação examinadapor r 
Oficial foi achada em ordem, do imóvel construído de; UM TERRENO n 
cidade, Frente para a Av. Santa Luzia, com a área total de 58.445,74 
(cinqüenta e oito mil quatrocentos e quarenta e cinco metros virgula setenta e 
quatro centímetros quadrados). Descrição do Perímetro - Partindo do marco 
111-1D na margem direita da BR-222 sentido Açailândiá/Santa Luzia e divisa 

«7™° lot
i
eamRntü Jardim Alah com azimute de 197a32'31" e distância de 

i 'í .'Se 30 marC09BD; deste'corn az^mu^e de 209"06'20"e distância 
V ' Tm' ga"se 30 marco 8DTV na divisa com o lotena divisa com o lote Jardim Glona; deste, com azimute de 303u47'21" e distância de 404,95m. chega- 
se ao marco 3B1 na divisa com área do Rotary Clube, com azimute de 22047'31" 
e distanca de 57.08m, chega-se ao marco 1B5; na divisa com área de José 
More,ra; deste com azimute de 107«58'31" e distância de 86,62m, chega-se ao 
marco 19; deste com azimute de 25a41'08" e distância de 37,15m chega-se ao 
marco -1G2 na margem direita da BR-222: deste, com azimute 107fi33'33" e 
distancia de 320,08tT chega-se ao marco 11F1D. Ponto inicial da descrição 

l 11 j r"^0- ().imóvel loca,iza"Se no perímetro Urbano de Açailândia, com 1. 14 L mentros lineares, conforme levantamento topográfico realizado pelo 
bng Agrimensor - José Alberto Lazzarin - Crea n9 12591 - SC - 4364 - MA. 
devidamente Registrado no Livro n* 2-AB, fls. 135, Mat n2 4.630 e AV-01; de 
propriedade do Sr. JOSE ANTONIO NETO. brasileiro, comerciante, casado 

d
fi
S7"A 3o?e 0,lveira Silva- Portador do CPF, n2 025.662.141-15 e da Cl. 

S?P " í? 087"SSP/GO'e,a dc CPFnC 335.684.48149 e da Cl.RG. n2 M-69.854- 
ui i reS, n!e e dümici,iado nesta cidade, nos termos da procuração publica lavrada n/notas no Livro n2 028, fls. 176v0, em 23.02,95. E para que 

ninguém possa alegar ignorância, fez expedir o presente edital, que será 
publicado na imprensa local no Jornal Capital; por 03 (três) dias consecutivos, 
podendo dito registro ser impugnado no prazo de quinze (15) dias, contados 
da data da ultima publicação. Dado e passado nesta cidade de Açailândia, 

omarca de Açailandia. Estado do Maranhão, cartório do 1" Ofício e Registro 
de Imovei®, aos trinta e um (31) dias do mês de Janeiro (01), do ano de Hum 
mil novecentos e hólTnta e seis (1996), Eu, Paulo Oliveira Sousa, Escrevente 
Juramentado Substituto, daÜÍPgrafei e subscrevo 

PAULO OLIVEIRA SOUSA 
. Esc. Juramerif Subst8 

Jornal Capital 

Com l/òcés ••• 

ti 



6A Automobilismo Imperatriz, 04 de fevereiro de 1996 

O mistério do veículo 178 intriga o motorista 

Projeto do carro tem como inspiração o mercado brasileiro de automóveis 

De 

Corm 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Passeio 
glamouroso 

Andar de limusine já é 
uma realidade para os sim- 
ples mortais no Rio de Janei- 
ro e em São Paulo, onde fun- 
cionam serviços de locação 
com carros de luxo. 0 Rio 
Limousine Service oferece 
vários pacotes, desde tours 
pela badalada noite carioca a 
casamentos. 0 preço da 
hora, que inclui motorista, é 
de 150 reais. Em São Paulo, 
os programas da One Limou- 
sine Service prevêem idas às 
cidades históricas de Minas 
e ao litoral. O pacote promo- 
cional, com um mínimo de 
duas horas, sai por 180 reais. 

Sobre 
olPVA 

Se você não antecipou o 
pagamento do EPVA no últi- 
mo dia 15, lembre-se que a 
cota única sem desconto ven- 
ce em 14 de fevereiro. Caso 
você tenha parcelado, os de- 
mais pagamentos devem ser 
feitos em 14/2 e 14/3. 

Trocando 
placas 

Até o final do ano, os do- 
nos de veículos do ano, os 
donos de veículos ainda com 
placas amarelas de duas le- 
tras e quatro dígitos deverão 
trocá-la pela placa cinza com 
três letras. A mudança custa 
cerca de 65 reais e pode ser 
feita no Detran a qualquer 
momento ou no licenciamen- 
to. 

Importado 
mais roubado 

ÜHonda Civic é o carro 
importado mais roubado em 
São Paulo. O caso mais intri- 
gante foi o furto de uma Fer- 
rari 348 TS, avaliada em 50 
mil dólares. As estatísticas 
revelam que 40% dos carros 
roubados são recuperados. 

Rádio 
exclusiva 

Até março, mil ônibus de 
São Paulo devem contar cora 
a Audio Bus, uma espécie de 
rádio exclusiva com músicas, 
informações e prestação de 
serviços. 

Identidade 
do carro 

Você sabe conferir a iden- 
tidade do seu carro? Além da 
numeração do chassi, as pla- 
quetas de identificação dos 
carros trazem outros dados, 
como o peso máximo permi- 
tido é o número de homolo- 
gação. 

No código do chassi, cada 
letra ou número conta com 
uma parte da história da his- 
tória da fabricação do carro 
— no caso, um Mille EP. 
Esse modelo, em carros fa- 
bricados desde agosto de 
1995, passou a ser impresso 
em duas linhas. 

Mecânicos 
importados 

A falta de mecânicos de 
alto padrão, detectada prin- 
cipalmente com a abertura 
do mercado aos carros im- 
portados, levou o Senai de 
São Paulo a criar um curso 
avançado de técnica automo- 
tiva. Com 32 vagas no perío- 
do noturno, o curso é gratui- 
to, programado para quatro 
semestres e tem um vasto 
currículo, que vai de eletrô- 
nica veicular e tecnologia 
dos materiais a fundamentos 
de computação e inglês téc- 
nico. 

A primeira turma, com 
vagas já preenchidas, come- 
ça agora em fevereiro. Em 
abril, serão abertas as inscri- 
ções para a turma do segun- 
do semestre (informações 
pelo tel. 011/274-1345). Os 
candidatos devem ter segun- 
do grau completo e três anos 
de experiência comprovada 
— ou certificados de cursos 
de mecânica básica com no 
mínimo 340 horas/aula. 

Duro 
na queda 

Agora os ladrões terão 
mais trabalho para roubar o 
seu toca-fitas; dois novos 
produtos deixam os vidros 
laterais do seu carro mais re- 
sistentes. 

A Inbrafiltro (011/450- 
6955) fabrica o composto 
plástico antifurto Duraglass 
e a Intersec (011/873-0536) 
importa a película de prote- 
ção Armorcoat. Os produtos 
impedem o estilhaçamento, 
são capazes de resistir a de- 
zenas de marteladas é po- 
dem ser instalados em qual- 
quer modelo. A aplicação do 
Armorcoat custa 150 reais. 
A colocação do Duraglass é 
bem mais cara (2 mil reais), 
pois exige a troca dos vidros. 

por Raimundo Primeiro 

"Quando é que vocês vão 
mostrar o 178 de verdade, 
sem disfarce?", quis saber o 
motorista de um Fusca, 
depois de seguir um bom 
tempo aquele estranho carro 
preto pelas ruas de Belo 
Horizonte. Acostumado a esse 
tipo de abordagem, o piloto 
camuflado sorriu sem jeito e 
aproveitou a abertura do 
semáforo para fugir da 
conversa. Durante o passeio 
de meia hora pela cidade, ele 
ouviria mais perguntas como 
eãsa e seria alvo ainda de 
muitos olhares curiosos. 
Mas aquele 178, com uma 
desajeitada carenagem 
positiva escondendo suas 
linhas modernas, não 
provoca mais assombro; há 
meses que ele vem 
desfilando pela capital 
mineira, para testar seus 
equipamentos e fazer os 
últimos ajustes. Desperta, 
isso sim, uma certa 
ansiedade. Afinal de. 
contas, quando é que 
chega o Palio, o novo carro 
mundial da Fiat? — 
perguntavam, 
silenciosamente, os belo- 
horizontinos, vizinhos da 
fábrica de Betim, que o 
viam passar mais uma vez. 

Chegcl em meados de 
abril, informa a Fiat — e 
vale a pena esperar por 
ele. "Para se ter uma idéia do 
cuidado com que o Palio foi 
desenvolvido, basta dizer que 

o nosso compromisso é lançá- 
lo com um padrão de 
qualidade superior ao do Uno, 
que tem uma carreira vitoriosa 
de dez anos", destaca 
Marco 
Antonio 
Teixeira, 
gsrale 
d a 

pela Fiat ao I.D.E.A Institute, 
renomado escritório de design 
de Turim, consumiu mais de 
três anos de trabalho intenso 

de técnicos 
italianos e 

brasileiros. 
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unidade que 
engloba a produção do novo 
carro e a da Uno. Para atingir 
esse nível de exigência, o 
Projeto 178, encomendado 

o projeto teve 
como inspiração e ponto de 
partida o mercado brasileiro 
— que pede um carro ao 
mesmo tempo compacto, 
seguro e econômico. Mas ele 
também tem outro objetivo, 

muito claro: o de seduzir 
consumidores do mundo 
inteiro. Como carro mundial, 
o Palio será fabricado também 
na Argentina, Turquia, 
Yenezuela, Marrocos, Polônia, 
África do Sul e, 
provavelmente, na China. O 
comando do processo, porém, 
é brasileiro. E a primeira vez 
na história da indústria^ 
automobilística brasileira, e na 
história da Fiat, que um carro 
mundial é lançado a partir 
daqui. 

As primeiras unidades do 
Palio saíram da linha de 
montagem em janeiro. Foram 
500 carros e mais 500 em 
fevereiro, todos com motor 
1.6 de 16 válvulas. Em março 
se dá o primeiro salto na 
produção, atingindo 4.500 
unidades — 2.400 na versão 
1.6 e 2.100 com o motor 1.5 
com injeção eletrônica 
multiponto. Em abril, época do 
lançamento nas 
concessionárias, a capacidade 
da linha de montagem será 
6.500 carros (5.500 Tb e 1.000 
1.6), aumentando 
gradativamente mês a mês até 
atingir a meta de 22.000 carros 
em dezembro. Na primeira 
fase de produção será 
montado em Betim apenas o 
modelo dois volumes do Palio, 
incorporando-se mais tarde as 
versões perua e picape, todos 
com três níveis de 
acabamento; básico, funcional 
e luxo. 0 modelo de três 
volumes será montado na 
Argentina. 

O novo Pálio 

não é paliativo 

Com 3,74 m de 
comprimento e 1,6 m de 
largura, o Palio é 10 cm mais 
longo que o Uno e 5 cm mais 
largo. Á versão quatro portas 
deverá responder por cerca de 
60% da produção total, 
seguindo a atual tendência do 
mercado. O motor 1.6 será 
importado da Itália num 
primeiro momento, e 
fornecido depois pela fábrica 
de Córdoba, na Argentina. O 
1.5 é o mesmo já produzido em 
Betim, mas numa 
configuração mais potente, 
com injeção. A versão com o 
motor 1.0 do Mille EP virá 
apenas no final do ano ou em 
1997. 

Dos 2.000 carros que a Fiat 
espera produzir por dia até o 
finál do ano, nada menos do 
que 1.200 deverão sair da linha 
de montagem do Palio. Os 800 
restantes serão divididos entre 
as várias versões do Tipo, 

Tempra e Mille — que vai 
sobreviver à retirada de cena 
do Uno. "Uma das nossas 
alternativas é redirecionar o 
Mille para o segmento de 
carro popular, deixando-o mais 
barato e menos sofisticado do 
que é hoje", revela Marco 
Ánto^áo Teixeira. Quanto à 
faixa de preço do Palio, ele só 
pode adiantar que será 
"bastante competitiva". Ou 
seja: será mais moderno, mas 
não mais caro do que os 
concorrentes diretos. 

Além de entrar como um 
produto absolutamente novo, 
o Palio vai oferecer ao 
consumidor um grande pacote 
de inovações tecnológicas e de 
serviços. Será o primeiro 
carro brasileiro, por exemplo, 
com a carroceria projetada 
para suportar um "chash-test" 
que há apenas dois anos virou 
parâmetro de segurança na 
Europa: o teste de colisão 
frontal concentrada na parte 

direita do veículo, 
considerando que o reflexo 
natural do motorista, na 
iminência do choque, é tentar 
um desesperado desvio para 
a esquerda. A simulação é 
feita contra uma barreira com 
inclinação de 30 graus a 55 
km/h. "A geometria do Palio 
foi calculada especialmente 
para resistir também a essa 
colisão, preservando o 
habitáculo do motorista e do 
passageiro", observa 
Teixeira, que acomapnhou de 
perto, ao lado de mais uma 
centena de técnicos 
brasileiros, o 
desenvolvimento do do carro 
em Turim. A segurança do 
Palio será reforçada, ainda, 
com um acessório que 
nenhum outro modelo 
nacional oferece ao 
consumidor: o air bag, para o 
motorista e passageiro. 

Para?a produção do Palio, 
a Fiat investiu também na 

modernização da linha de 
montagem, incorporando 
robôs nas áreas de prensas e 
funilaria. "Não se trata de uma 
medida para reduzir custos, 
mas exclusivamente para 
garantir ainda mais qualidade 
ao produto. Por isso, só foi 
implantada nos setores em 
que de fato haveria esse 
ganho", explica Teixeira. 
Ainda na área de produção, 
outro avanço importante é o 
envolvimento cada vez maior 
de fornecedores, que 
passaram a s responsabilizar 
diretamente pelo projeto das 
peças e componentes. Os 
fornecedores de cada sistema 
funcional foram agrupados e 
respondem pela engenharia 
de produto, engenharia de 
processos e serviços relativos 
a todo o sistema. "Deixamos 
de dar ênfase ao componente 
e passamos a dar mais 
importância ao sistema como 
um todo", informa Teixeira 
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QUANDO VOCÊ 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

1EASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DT 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATR1CANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

Dia 03 de 

fevereiro, sábado | 

no ginásio do \ 

Juçara Clube 

iNqRESSO; 

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

bom pra chuchu e a preço de banana? 

fusora apresenta 
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Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 
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g 
< 
O 
o t/3 Sua Mais Nova Conteotáo 

Em Aaêntia de Viagens. 

m m 1 tm.Muí/ mm' 

Viagens e Turismo 

O Mundo Mais Perto de Você 

Rua Alagoas, 255 • Bairro Juçara • 1 

Ataba de aterrisar nesta tidade a 

mais nova agêntia de viagens: 

5UNSCT & ARACATI. 

Passagens aéreas nasionais e 

internamnais, cruzeiros, excursões; 

enfim, tudo o que vote precisa de 

uma agêntia de viagens, a SUNSET 

& ARACATI tem, E tem mais: Ela é 

resultado da união da maior 

agêntia de viagens de São Luís tom 

um dos matM sólidos grupos 

empresariais de kmúr&tra. 

Trotando em miémz, 

a SUNSET & ARACATI /á nasce forte. 

rf¥: Ma • Cep: 65900-000 • TeleFax: 721-4500 
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Cotidiano Imperatriz, 04 de fevereiro de 1996 

Ouro Verde reclama segurança 

por Jaldene Nunes 

Moradores do bairro Ouro 
Verde reclamam da 
insegurança pública a que 
estão submetidos, em razão da 
falta de policiamento ostensivo 
no bairro, principalmente no 
turno noturno, quando é maior 
a incidência de pequenos 
furtos e arrombamentos. 

Segundo informações 
levantadas junto ao 
trabalhador Raimundo 
Ferreira de Sousa, que reside 
no Parque Tocantins (bairro 
situado nas imediações do 
Ouro Verde), a comunidade 
daquela região vive num clima 
de insegurança inconformável. 

Os moradores solicitam 
que seja construído um Posto 
Policial Comunitário, mas a 
reinvindicação não foi atendida 
até agora. Os crimes mais 
comuns, principalmente na 
parte da noite, são as práticas 
de arrombamentos das 
residências e furtos de 
bicicletas. 

Diariamente, segundo 
informou a doméstica, são 
feitos diversos registros nas 
delegacias de polícia da 
cidade, quase sempre 
denunciando os atos 
delituosos que ali são 
cometidos. "E necessário que 
a Polícia Militar esteja mais 
presente nos bairros", disse. 

No bairro Santa Rita, outro 
periférico onde se registra um 
alto índice de violência, os 
moradores também reclamam 
a falta de segurança pública. A 
reclamação, na grande 
maioria, parte dos 
comerciantes da localidade. 
"Sentimo-nos ameaçados", 
dizem os moradores. 

Para documentar a 
afirmação citada acima, foi 
ouvido o vendedor Luiz de 
Sousa Freitas. "Realmente, a 
situação nossa aqui é muito 
precária. A governadora deve 
investir mais em segurança, 
para o bem do povo do 
Maranhão", afirmou o 
trabalhador. 

Agostinho Noleto reafirma 

disposição de investimentos 

Secretário de Educação confirma 

bom desempenho do sistema educacional 

0 secretário de Educação 
do Município, Agostinho 
Noleto Soares, reafirma a 
disposição em dar 
continuidade ao trabalho que 
vem sendo desenvolvido por 
sua equipe. 

A pasta educacional em 
Imperatriz tem sido a que 
melhor desenvolveu suas 
tarefas no ano passado, sem 
depreciação do trabalho feito 
pelas demais secretarias. 

Agostinho Noleto 
reconhece que ainda há muito 
o que fazer, uma vez que a 
Secretaria de Educação foi 
recebida diante de uma série 
de dificuldades. 

As altas taxas de evasão e 
repetência escolares foram 

alguns dos desafios que o 
levaram a aceitar o convite, 
feito pelo interventor Ildon 
Marques de Souza. 

Assim como a Prefeitura, 
quando do decreto da 
interventoria estadual no 
Município, a Sec. de Educação 
pouco pòdia oferecer à sua 
clientela: os estudantes. 

Contudo, graças ao esforço 
próprio e ao bom rendimento 
de todos os que o auxiliam, 
Agostinho Noleto conseguiu 
reverter parte do que antes 
era pouco reconhecido. 

Agora, vésperas do início 
de mais um ano letivo, o 
secretário de Educação 
informa que nenhuma criança 
que esteja em idade escolar 

ficará fora da sala de aula. 
Segundo ele, prédios terão 

de ser construídos ou 
alugados, com a finalidade de 
cumprir a meta estabelecida 
pela atual administração 
municipal: 60 mil crianças nas 
salas de aula. 

A utopia de Agostinho 
Noleto, assim alguns a 
Classificam, é ponto a ser 
atingido neste ano de 1996. 
Para tanto, o secretário tem o 
apoio do interventor Ildon 
Marques. 

E, claro, além do incentivo 
do chefe do Poder Executivo, 
o secretário tem também a 
confiança e a credibilidade de 
seu trabalho, através de cada 
um dos nossos professores. 

Guimarães Rosa 

continua atual? 

No rnomento em que o 
Brasil mergulha t)â$ raízes, 
buscando passar a limpo 
seus valores,uma obra que 
realça o mais profundo do 
ser brasileiro ê valorizada 
e ganha maior importância. 
Daí a surpreendente 
popularidade do anfor de 
Grande Sertão; Veredas 

Cdstuma-se dber ele è 
um autor difícil. Aliás, 
muito difícil» cora a sua 
lapidação dc palavras^ sues 
neologismos, suas 
esculpidas construções de 
Crases, No entanto^ é 
atualmente, um dos mais 
lidos autores brasileiros 
co mte mporâueo & - não sé 
no Brasil como no exterior; 
com seus livros traduzidos 

para mais de Ib 
línguas (entre elas alemão, 
russo, th eco e húngaro). 
Pela ótica de estudiosos não 
poderia deixar de se^ Afinal, 
|oão Guimarães Rosa (190S- 
1967) é da mesma estirpe 
dos grandes criadores da 
linguagem literária 
extremamente elaborada do 
século XX, eomó James 
Joyce, e tem um público 
certo em qualquer parte do 
mundo. Mas, não só. 

Outras visões costumam, 
paradoxalmente, enfocar 
sua linguagem dentro de 
num imensa categoria; a *de 
apelo popular". Ou seja, sua 
criação de palavras* seu 
estilo e sua mensagem 
seriam reconhecidos pelas 
mais comuns das criaturas, 

e não só pelo acadêmico e 
erudito. Na obra rosíauase 
refletiriam -il e se 
reconheceriam o homem 
do interior, o sertanejo e 
até mesmo as crianças - 
bastando repara^ no 
vocabulário infantil, as 
sucessivas e fantásticas 
invenções. 

Uma terceira postura 
critica aponta em sua 
linguagem urua mescla de 
elementos populares e 
eruditos, que caminham 
"par e passo" em sua obra, 
Portanto, pertencente ao 
racíouaFtécnico e ao 
encaníatórío mágico, duas 
vertentes em uma mesma 
escrita, como não poderia 
explodir o repercutir a 
literatura roseaua? 

DOMINGO ALEGRE 

Hoje: 09 hs 

Com Glélio Silveira 

Rádio 

Cabital AM 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUS RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

    Rua Luís Domtngues, n0 1206 fone 72M077 

BIMGÂO DO CONOft FAR IAS 

P< OS1 ro S E }E VENDA 

01 - Farmácia Kenedy em frente ao Socorrâo - Pqe. Anhanguera 

02 - Di Pão - Av. Bernardo Sayão - Nova Imperatriz 

03 - Pão da Terra - Av. Getúçio Vargas - Entrocamento 

04 - Casa Rosa - Rua Coriolano Milhomem 

05 - Drogaria Fábio Júnior - Rua Leôncio Pires Dourado - Bacuri 

06 - Moto Carlos - Rua Ceará - Quatros Bocas 

07 - Supermercado São Vicentte - Rua Frei Caneca - Pqe. São José 

08 - Drogão Center - Praça da Bíblia - Bacuri 

09 - Motoca - Concessionária HONDA - Av. Dorgival Pinheiro - Centro 

10 - Panificadora DULAR - Rua Ceará - Nova Imperatriz 

11 - Supermercados Real II - Rua Rio de Janeiro - Entrocamento 

12 - Hotel São Luís - Rua Coriolano Milhomem - Centro 

13 - Supermercado Sousa - Rua da Assembléia - Vila Lobão 

14 - Panificadora REALFARMA - Rua Frei Dário - Vila Lobão 

15 - Panificadora Na. Senhora de Fátima - Parque Buriti 

16 - Banca da Gildênia - Rua Luís Domingues - Praça Brasil 

1" Nossa Banca - Rodoviária 

18 - Drogaria Econômica - Av. Getúlio Vargas - Praça Brasil 

19 ornem da Rapadura - Volante 

20 - Moto Peças Ceará 
21- Voz do Comércio - DESMANTELO - João Lisboa 

22 - Farmácia Bom Jesus - Av. Mota e Silva - Mucuíba 

23-T.C.I 
24 - WR Mudanças - Rua Luía Domingues - Entroncamento 

25 - Alvorada Lanches - Rio Grande em frente a Telma 
26 - Eletrônica TELA QUENTE - Rua PiauíVVquiles Lisboa - Centro 

27 - Porão IJI e III - Mercadinho, Quatro Bocas e Pça. da Bíblia - Bacuri 

28 - Casa Rodrigues - Av. Getúlio Vargas\Pça. Brasil - Centro 

29 -Flora Medicinal - Rua Benedito Leite - Centro 

30 - Faixa Elétrica - Santa Rita 
31 - Drogaria Real - Rua Simplício Moreira - Bacuri 

32 - Nicetur - Cel. Manuel Bandeira - Centro 

33 - Foto Sonora - Av. Getúlio Vargas - Centro 

34- Cortez Moto I e II - Souza Lima e Ceará 
35 - Farmácia Santo André - D. Pedro II com Rua Beta - Bacuri 

36 - Supermercado Variedades - Av. Getúlio Vargas - Centro 

37 - Supermercado Jurema - R. Santa Rita - Santa Rita 
38 - Ponto de Carro na Estrada do Arroz - Quatro Bocas - Ceará 


