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0 ínst. Nac. de Meteorologia informa 
que o tempo em Imperatriz hoje será 
tempo parcialmente nublado com 
pancadas de chuvas esparsas e 
visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A terceira noite do "Carnaval do 
Conor " uma promoção do Sistema 
Tucanu's de Comunicação, na avenida 
Beira-Rio. 
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Secretaria fiscaliza Código Dono da Gongel é indiciado 

âçtçrtniáâçâo da. Se<T<ífarjá dç 
Obras do Município, urna 
eqttipç constttíjídâ por trinta 
hORióils (le$env<>ívçu ontem dç 
ntantóotrabaBiodefisí^Ízaçãr> 

e. retirada de estabelecimentos 
coftwciaia da praça da Capela, 
situada no Setor Rodoviário. 

Q trabalho foi ac<imj:rafihaÍo 
de perto pelo jcrualtófei Wüiânx 
Marinlio, diretor do 

DepíartcBueiáo de Logradouros 
e Braças Búbllcas. Ble 
aproveitou jxara reafirmar sua 
disposição ao cuntpritneato do 
Código de Posturas 
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Sobrinbttt proprietário da 
Cordel, e$á sendo indkiado cm 
inquérito instaurado na DbM- 

ó acusado de tor ton^ítio-O 
domidlto de dona Jescilene 

" Viana^ localizado no bairro VSa 
liiiK 
ehão a aposentada Corina 
Nefxuauceno de de êS 
anos» 

Ontem, a delegada Radige 

Barbosa rsÍ- f 1., -i 

Luís ClvnR-uPc 'icc havia 
: 

Luís Carlos Noleto retoma à Câmara 

Vereador vota pela rejeição das contas do ex-prefeito Davi Alves Silva 

Interventor Ildon Marques elogia atuação de Noleto à frente da Secretaria de Saúde 
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Dr. Luís Carlos Noleto deixa Secretaria Municipal de Saúde Ildon Marques faz elogios ao ex-secretário de Saúde 

Depois de um longo período 
distante dos trabalhos do Palácio 
Dorgival Pinheiro de Sousa, o 
vereador Luís Carlos Noleto 
retornou ontem à Câmara 
Municipal de Imperatriz, após ter 
deixado a Secretaria de Sa de do 
Município. 

Luís Carlos confirmou que 
está deixando o cargo de titular 
da Pasta, em atendimento a 
convocação do líder do governo 
na Câmara, vereador Joel Gomes 
Costa. 0 líder do Executivo teme 
pela aprovação das contas do ex- 
prefeito Davi Alves Silva. 

0 ex-secretário de Sa de fez 
questão de deixar claro que 
continua amigo do interventor 
Ildon Marques. "Aliás, é por 
concordar e admirar sua 
administração que eu pedi 
demissão", acentua o 
parlamentar. Página 3A 
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E o n mero de 
atendimentos feitos pelo 
"Socorrão", em São Luís, 
durante as festas 
carnavalescas deste ano. Os 
dâdos foram fornecidos pelo 
Hospital Municipal, após 
realização da folia de momo. 
0 n mero é uma referência 
sobre o quanto foi violento o 
carnaval na capital do 
Estado. 

O fato 
EmSaoLuís, 

os registros do 
Instituto Médico 
Legal, do 
Socorrão e do 

Trânsito, nem sempre 
passam polícia. Um exemplo 
claro, conforme a imprensa 
da capital, é o estupro de que 
foi vítima Luziene Lopes, que 
não foi registrado no Plantão 
Central, mas está no 
Socorrão. Outro modelo é o 
assassinato de Armando dos 
Santos, o "Gago", não foi 
registrado no Socorrão, 
porém no IML 

A pessoa 
Maria d 

Remédios 
Rodrigues, 
de 21 anos, 
moradora no 
bairro São 
Francisco, em 
São Luís, foi encontrada 
morta no interior de sua 
casa, com um bilhete ao lado 
do corpo. "Prefiro me matar 
a deixar que um outro me 
mate", escreveu. Ela tomou 
chumbinho para se matar. 
São Luís continua violenta. 

Prefeito abandona 

Açailândia 
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lidem ar Gonçalves, prefeito de Açailândia, recebe críticas 

F ormando 

abre Seminário 

J 

Os formandos da primeira 
turma do Curso de 
Administração da Uema 
(Universidade Estadual do 
Maranhão) abrem hoje o 
Seminário de Atualização 
"Administrar Hoje e Amanhã. 

0 evento, que se estenderá 
até o dia 29, tem como objetivos 
proporcionar a aproximação da 
Universidade com a Empresa 

e o fortalecimento referencial 
teórico dos alunos da Uema/ 
Cesi (Centro de Estudos 
Superiores de Imperatriz), 
visando a realização da 
pesqu isa-mercado. 

A metodologia a ser usada 
será a "apresentação % 
palestras expôsT,<ts com a 
utilização de transparências, 
textos e vídeos. Página 3B 

0 prefeito de Açailândia, 
Ademar Gonçalves, continua 
sem demonstrar qualquer 
preocui)ação no que se refere a 
realização de obras que visem o 
benefício da comunidade local. 

A den ncia parte dos 
próprios moradores daquela 
cidade, que se dizem cansados 
do abandono a que estão 
submetidos. Até o 
funcionamento na Rede 
Municipal é considerado 
precário. 

Segundo um dos 
reclamantes, faz-se necessário 
|K)r parte dos vereadores, uma 
fiscalização séria na prefeitura. 

Ainda de acordo com 
moradores, os ix)líticos precisam 
trabalhar mais em prol do 
município, pois acham que a 
cidade tem renda suficientes 
para serem feitas obras por ele 
prometidas. Página 4B 
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Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

Frederico Luiz desnuda 
os principais fatos políticos 
de Imperatriz e Região 
Tocantina. Nas Ondas 
Curtas, o colunista resume 
sua sátira aos políticos. 

Com uma linguagem ágil, 
Frederico Luiz abusa da 
charge eletrônica com o Zé 
da Praça, personagem criado 
para a coluna. 
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Açailândia: Somyd 

Luiza comenta a sociedade 

açailandense 

lasso Assunção 

Programação da TV 

Inicadoi 

J Cader 00 

Jornal Capital i 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

US$ Com. Compra 

R$ 0,9817 (-6,63%) 

US$ Com. Venda 

{j $$ BI adi Compra 

Rí 

|| jR$ 0,96$ (quarta-totrã) 

US$ Flui Compra 

mm* mm 

t-v Fim Venda 

Ouro (grama * 

RS 12,75 (sexta-feira) 

Poupança 

1,7463% (22.02.96) 

CDB/RDB 

30,60% (22.02.%) 
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Muita bonita a atitude do 
interventor Ildon Marques 
em apoiar o "Carnaval do 
Conor". E coisa de gente 
que não tem o que fazer 
criticar o interventor, pois 
sem o carnaval da Beira-Rio, 
como ficaria a massa 
popular? Os clubes fazem o 
carnaval com os asscoiados. 
E os outros, como ficam?. 
Está de parabéns, o 
interventor. 

Marcelo Gonçalves 
Centro 

Dr. André Paulino está 
agindo muito bem em 
cobrar ação desses 
parlamentares 
desprecoupados que 
existem em nosso 
município. E uma falta de 
vergonha um homem que 
se diz vereador não fazer 
nada pela sua comunidade, 
como é o caso do 
Enfermeiro Ribamar. A Vila 
Nova está desabada Foram 
os moradores que 
colocaram ele lá. 
Infelizmente se 
decepcionaram. Porém, 
como diz um velho ditado: 
dor na barriga não dá 
somente uma vez. 

Severino Almeida 
Vila Nova 

Quero saber até onde 
vai o caso de roubo de 
bicicletas em nossa cidade. 
0 meu filho que é pedreiro, 
tinha comprado uma 
bicicleta, com o maior 
sacrifício, na semana 
passada e há dois dias, 
vagabundos fizeram o favor 
de roubá-la. 0 meu filho 
compra outra, com fé em 
Deus. Eu gostaria que as 
autoridades competentes 
fizessem alguma coisa para 
acabar com esse crime. 
Esse povo que tem bicicleta 
é porque não pode comprar 
um carro. Ou seja, é pobre. 

Matilde Franco 
Nova Imperatriz 

A delegada Radige 
Rodrigues está 
desempenhando muito 
bem o seu trabalho. Longe 
de mim criticá-la. Mas, eu 
acho que ela dever ia^deixar 
presos esses marginais que 
vivem a espancar as 
esposas ou companheiras. 
Nem que tivesse que 
passar por cima da vontade 
das esposas. A cada dia 
cresce mais esse tipo de 
crime. Isso não pode ficar 
assim. Façam alguma coisa 
para acabar, ou até mesmo 
amenizar essa situação. 

Sebastiana Gomes 
Parque das 
Palmeiras 

E uma vergonha o que a 
Cemar fez cora os foliões 
que se divertiam na avenida 
Peira-Rio. Será que nem no 

d naval, que é uma das 
laiores festas do Brasil, 

?sse povo dá sossego. Está 
na hora de se mancarem. 

Vanda Almeida 
Jardim São Luís 

f 
TV Capital 

Rede Record 

Canal 5 

O velho circo 

Estamos mudando uma 
consciência em Imperatriz, 
porém, há resistência daqueles 
que passaram grande parte de 
seu tempo acostumados com 
os cofres públicos. 

Ontem, em uma emissora de 
televisão local, um carnavalesco 
da Vila Nova xingou o 
interventor Ildon Marques, o 
secretário de Educação 
Agostinho Noleto e o secretário 
de Comunicação Social, 
jornalista Luís Brasília. 

Disse o carnavalesco, que os 
três não gostavam de samba, 
nem de carnaval, e por isso a 
prefeitura deixou de liberar 
verbas para as Escolas de 
Samba da cidade. 

Sempre que posso, repito 
que o ódio não é boa companhia. 
E o carnavalesco carregava o 
semblante do ódio. 

Dizer que o interventor 
Ildon Marques não gosta de 
carnaval é um verdadeiro 
absurdo. Ddon Marques liberou 
a Avenida Beira-Rio para os 
festejos carnavalescos, da 
quarta-feira de cinzas até o 
próximo domingo. 

E bom lembrar, que o 
chamado carnaval popular 
sempre foi relegado a segundo 
plano em outras administrações. 

0 imperatrizense se 
acomodava mal na Praça Mané 
Garrincha e o evento realizado 
naquele logradouro não jogava 
papel decisivo no carnaval da 
cidade. 

Agora é o contrário. O 
Carnaval do Conor é o grande 
evento do município. Gratuito e 
feito para todas as camadas 
sockis. 

E até natural que um 

carnavalesco esteja descontente 
com a administração municipal. 
0 interessante é que muito 
"intelectual" fazem coro àqueles 
que desejam pão e circo. Ou seja, 
que o Poder Público gaste o 
dinheiro do contribuinte com 
sacolinhas e carnaval. 

0 Poder Público deve fazer o 
que fez. E o mesmo que faz as 
prefeituras do Recife, Salvador, 
Rio de Janeiro e São Paulo. 
Nestes locais, é a iniciativa 
privada que promove o evento. 
Sobrando assim, mais dinheiro 
para aumentar as salas de aulas 
c investir em segurança e postos 
de saúde. 

0 pior cego é aquele que não 
quer enxergar. Tem alguns 
cegos na cidade que insistem na 
demagogia barata. Saudades de 
um tempo que a Revolução de 
Janeiro sepultou. 

FHG no Brasil 

0 presidente Fernando 
Henrique Cardoso chegou 
anteontem do México. Veio 
visitar o Brasil. 

E certo que um chefe de 
Estado, da nação de um porte do 
Brasil, tem que dialogar e 
conversar com o globo, pois do 
jeito que nós caminhamos, coma 
economia se internacionalizando, 
é imprescindível o contato e a fuga 
de qualquer isolamento. 

Porém, o presidente 
T er nando Henrique Cardoso está 
mesmo disposto a ser o chefe de 
Estado qu.e mais viaja neste 
planeta. 

Nem o presidente dos 

Estados Unidos, Bill dinthon, 
nem o russo Bóris Yeltsin 
conseguem a proeza de FHC. 

Em pouco mais de um ano, 
desde a sua posse, o vice- 
presidente da República, 
Marco Maciel, já assumiu por 
um período de sessenta dias, o 
mais alto cargo da nação. É 
muito tempo, para um período 
tão curto. 

Fernando Henrique 
Cardoso, deveria fazer o que 
poucos presidentes fizeram. 
Conhecer o próprio Brasil. 

Será que FHC já visitou mais 
vezes a França do que o Amapá? 
O nosso presidente deve 

conhecer mais os Estados 
Unidos do que o Estado de 
Rondônia 

0 presidente da República no 
entanto, prefere as viagens ao 
Exterior. 

Mas nem tudo está perdido, 
nos resta um consolo, saber que 
pelo menos, na agenda oficial, 
FHC vai visitar o Rio Grande do 
Sul para a festa da uva. 

E um consolo. Quem sabe 
até, o presidente resolva um dia 
prestigiar o Maranhão e visitar a 
terra de Gonçalves Dias, e de 
seus grandes amigos, José 
Sarney e a governadora 
Roseana. Quem sabe um dia. 

O Imparcial 

O jornalismo imparcial 
sempre foi questionado nos 
meios acadêmicos. Ou seja, 
existe uma corrente de opinião, 
da qual faço parte, que 
questiona a imparcialidade. 

De certa forma, esse tema, 
vez por outra, toma conta da 
redação dos jornais. Aqueles 
considerados "românticos", 
insistem em dizer, que é 
possível fazer um jornalismo 
imparcial. 

Outro ponto importante e 
interessante, é na verdade, a 
posição de neutralidade em 
relação a notícia, beneficia 
algum grupo ou pessoa. 
Por tanto, quem raciocina dessa 
forma, conclui que a 

imparcialidade jamais existirá, 
porque é natimorta, quando ela 
for alcançada enquanto objetivo, 
vai beneficiar uma parcela da 
sociedade que requer a 
neutralidade. 

O Jornal Capital, portanto, é 
um veículo parcial. 
Enxergamos a notícia, com os 
olhos da cidade, de Imperatriz 
e da Região Tocantina. 

Defendemos as ações que 
possam trazer benefícios para 
o meio norte brasileiro, e 
consequentemente para a 
cidade pólo, Imperatriz. 

Por isso mesmo, o Jornal 
Capital questiona o governo 
Roseana Sarney. Porque a atual 
chefe do Executivo Estadual 

deixa de beneficiar a cidade, 
em detrimento da capital, São 
Luís. 

Lúcida, a linha editorial do 
Jornal Capital trata de apoiar as 
ações do interventor Ildon 
Marques. Porque o interventor 
trabalha em prol do 
soerguimento econômico do 
município. 

Mesmo aliado da 
governadora, o interventor 
estadual recebe elogios em sua 
administração. Ou seja, as 
questões político-partidárias 
estão abaixo da linha editorial. 

Assim caminha o Jornal 
Capital. Com parcialidade. 
Linha editorial definica em 
defesa da cidade. 
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Linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Finalmente 

A Fundação Nacional de 
Saúde admite a existência da 
febre amarela na região e que 
já há uma equipe para 
combatê-la. Durante muito 
tempo foram feitas denúncias 
a respeito do assunto, e 
principalmente por que muitas 
mortes já haviam ocorrido em 
conseqüência da doença, que 
era diagnosticada como 
hepatite, visto que os sintomas 
são idênticos. 

Contas 

Segundo um experiente 
matemático, o ano tem 365 
dias divididos em 12 meses de 
30 dias cada um, sendo cada 
dia de 24 horas. 
Considerando que a carga de 
trabalho é de apenas 8 horas 
por dia, durante o ano são 
trabalhados exatamente 121 
dias. Descontando-se 54 
domingos, 27 sábados, 17 dias 
de feriados nacionais 
(incluindo-se o carnaval), 
restam 23 dias de trabalho. 
Somando-se os feriados 
estaduais e municipais, em 
média 3 para cada um, somam- 
se mais 6 dias, que deduzidos 
dos 23, restam 17 dias 
trabalhados, mas como todo 
mundo tem direito a 30 dias 
de férias, ainda ficam devendo 
13 dias de trabalho a cada ano 
que passa. 

Buraco 

O acesso à avenida 
Bernardo Sayão, pela BR-010 
está intrafegável. Houve o 
início ali de obras, que 
paralisadas, deixou que a 
chuva fizesse o resto. 

Câmara 

Um dia é da caça, outro do 
caçador. A atual ojxísição já fez 
o i)a[)el de caçador e agora está 
amargando a situação de caça. 
Uma situação difícil para quem 
estava acostumado a mandar 
e fazer tudo que dava na 
cabeça. 

Política 

Sempre foi um jogo de 

inteligência. Um candidato 
deve vender a sua própria 
imagem, segundo o seu 
trabalho. O contrário disso 
pode resultar em amargas 
decepções. 

Temperatura 

Apesar das chuvas que 
caem regularmente na cidade, 
a temperatura continua em alta 
e começam a surgir casos de 
desidratação. Serve de alerta 
para mães com crianças 
menores de 5 anos. 

Pegas 

"Filhinhos de papai" 
continuam fazendo pegas na 

rua Cel. Manoel Bandeira. 
Sem policiamento no local. os 
motoristas irresponsáveis 
colocam em risco a vida de 
pedestres, e principalmente de 
crianças que moram naquela 
rua. 0 trecho mais usado pelos 
"pegadores" vai da praça da 
Cultura até as imediações do 
antigo Cine Fides. 

Vagas 

Mesmo com o início do ano 
letivo de 96 nas redes estadual 
e municipal de ensino, 
centenas de crianças 
continuam buscando uma vaga 
nas escolas. Muitas vão ficar 
sem estudar porque o número 
de vagas oferecidas é o 
mesmo do ano passado. A 
demanda continua sendo 
muito maior do que a oferta. 

Pergunta 

Até quando Imperatriz vai 
continuar sem um distrito 
industrial e uma política de 
incentivo a nov 
investimentos? Será que a 
governadora Roseana Sarney 
se esqueceu que a cidade e a 
Região Tocantina continuam 
pertencendo ao território do 
Maranhão? 

Para meditação 

"Porque o reino de Deus 
não é comida, nem bebida, 
mas justiça, e paz, e alegria no 
Espírito Santo." (Rm 14-17) 

plontõo Hospitolof 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

23/02/96 

osff/M Sta. Mônica 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

23/02/96 

Mater Clínica 
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Luís Carlos deixa Secretaria de Saúde 

Em atendimento ao líder do Governo na Câmara, Noleto passa a integrar o grupo de oposição a Davi 

por CONOR FARIAS 

Bom dia, 
governador! 

419 dias. Com a ausência 
da governadora Roseana 
Sarney, que está de viagem 
ao exterior, o bom dia é 
para o governador em 
exercício do Maranhão, 
José Reinaldo Tavares. 
Excelência, o povo da 
Região Tocantina ainda não 
viu obras físicas do Novo 
Tempo. Entretanto, ainda 
está esperançoso que isto 
possa vir a acontecer ainda 
este ano. Em Imperatriz, 
por exemplo, ainda é 
aguardada a continuidade 
das obras de construção da 
nova Estação Rodoviária. E 
por isso que eu sempre 
digo: "Viva a Democracia!". 

Segurança 
Pública 

Quem pensa que a coisa 
por aqui anda fácil, está 
muito enganado. 0 setor de 
Segurança Pública enfrenta 
as maiores dificuldades 
possíveis. É certo que já 
esteve bem pior, antes do 
Governo do Estado ter 
mandado as novas viaturas. 
Entretanto, a comunidade 
imperatrizense entende que 
o problema ainda não foi 
atacado. Há que se 
reconstruir o 1° Distrito de 
Polícia, pois assim o 
trabalho da Polícia Civil 
seria bem mais fácil. 

Polícia 
Militar 

O comandante do 3o 

Batalhão da Polícia Militar 
em Imperatriz, tenente- 
coronel Emir Rodrigues 
Linhares, mandou ver 
durante a realização do 
"Carnaval do Tchan". O 
homem sabe o que faz e, 
com toda a corporação que 
foi colocada na rua, 
garantiu a segurança do 
folião imperatrizense. Na 
Beira-Rio, afora as poucas 
ocorrências registradas, o 
clima foi de inteira 
tranqüilidade. E a nossa 
cidade partindo para um 
novo tempo. O tempo do 
povão. 

Polícia 
Civil 

E apesar das 
dificuldade - ' e enfrenta, a 
Polícia Civn ue Imperatriz, 
que tem ? frente o diretor 
regional Luciano Abreu, 

também conseguiu 
desenvolver um bom 
trabalho durante as festas 
de carnaval na cidade. O 
Plantão Central esteve 
calmo, apenas recebendo 
as broncas que para ali 
eram levadas pela PM. 
Somente a partir de ontem, 
as demais delegacias da 
cidade voltaram ao 
funcionamento normal. 
Agora, os titulares das DP's 
trabalham no sentido de 
esclarecer crimes, como foi 
o assassinato do jovem 
Jaílson Pinheiro de Sousa, 
que morava na Vila 
Cafeteira. 

Carnaval 
do 

Conor 
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Depois do sucesso que 
foi a primeira edição do 
"Carnaval do Tchan", com 
a participação de mais de 
40 mil foliões em todas as 
noites, agora veio a 
primeira edição do 
"Carnaval do Conor". É o 
trabalho de toda uma 
equipe consolidando a 
maior festa popular do País. 
Depois, ainda tem neguim 
por aí com ciúmes do 
trabalho que vem sendo 
feito. Porém, se o povo 
participa é sinal de que 
nosso empreendimento tem 
o aval e o respeito desse 
mesmo povo. 

Folia 
geral 

A partir desta sexta- 
feira, o "Carnaval do 
Conor" vai ser agitação 
total na avenida Beira-Rio. 
Depois de um rápido 
descanso, o folião 
imperatrizense volta a 
brincar a festa de momo. A 
Cerpa, que é a nossa 
cerveja (o resto é blá-blá- 
blá), continua nos apoiando 
no evento festivo. Com 
direito à cobertura, ao vivo, 
pela Rádio e TV Capital. 

por Frederico Luiz 
Da Direção de Jornalismo 

O vereador Luís Carlos 
Noleto retornou ontem a 
Câmara de Vereadores e 
deixou a Secretária de Saúde 
do Município. 

Luís Carlos Noleto 
confirmou que está deixando 
o cargo para atender uma 
convocação da "Era Marques" 
que prevê a moralização da 
administração pública, e a 
nova ordem ética do 
município não permite uma 
possível aprovação das contas 
do ex-prefeito e atual 
deputado federal Davi Alves 
Silva. 

"Não posso votar contra o 
parecer do Tribunal de 
Contas do Estado que 
desaprovou as contas de Davi 
Alves Silva", esclaresceu 
Noleto. 

Ontem mesmo, o ex- 
secretário de Saúde 
participou da sessão da 
Câmara de Vereadores de 
ontem a tarde, já na condição 
de parlamentar. 

Luís Carlos Noleto afirmou 
que outros projetos e 
resoluções importantes serão 
tomadas na Casa de Dorgival 
Pinheiro de Souza. "A 
cassação do prefeito afastado, 
Salvador Rodrigues e a 
permanência das atuais 
Confissões da Casa são temas 
importantes que merecem 
atenção devida", disse o 
parlamentar. 

Com o retorno de Luís 
Carlos Noleto a Câmara de 
Vereadores, Homero Garcia 
retorna a condição de 
suplente, diminuindo o 
número de parlamentares 
ligados ao deputado federal 
Davi Alves Silva. 

"Quero deixar claro que 
continuo amigo do 
interventor, aliás por 
concordar e admirar sua 
administração, é que pedi 
demissão", confirma. (Veja 
íntegra da carta de demissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA TRIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Oftcto/gatíOim 

Senhor Interventor, 

Imperatriz, 22 de fevereiro de 1996 

No m&S de janeiro de 1995 tive a honra de ser nomeado por 
V.Excm Secreiário Municipal de Saúde. 

Até aquela data nossa cidade vivia um período de trevas, to- 
lalmente desgovernada, o povo desesíimulndo, um clima de desesperança coníagi 
ando a todos, 

V.Excia. apresentou-se para a missão com tranqüilidade, 
transmitindo em suas palavras convicção, nunca beligerança. Com competência, 
seriedade e equilíbrio, deu novo rumo ao destino de imperatriz. Valorizou a 
transformação da mente dos nossos cidadãos "Revolucionários de Janeiro", os 
quais, após seu governo exemplar, jamais permitirão retrocesso, nem gover- 
nantes que não saibam dijerençar o recurso público do recurso privada. 

Como é do inteiro conhecimento de V.Excia., sou Vereador 
eleito em 1992. Alguns colegas vereadores que. sempre fizeram oposição àqueles 
que governaram a cidade anteriormente a V.Excia., soliciiaram-me que retornas- 
se à Câmara, pois, decisões importantes serão tomadas nos próximos dias. O 
povo confia no meu parecer Acreditam que sempre votarei defendendo o interes- 
se maior de Imperatriz. 

Entrego-lhe orgulhoso, satisfeito e com a sensação do 
dever cumprido o cargo de Secreiário Municipal de Saúde, certo de ter sido 

durante esses meses, digno de sua confiança. 

?- 

Extelemíssõfto Senhor 
Itdon Marques de Souza 
Interventor Municipal 

Atenciosamente, 

^ r 

LuilMarb)* Harbosa Noleio 
Secretário Municipal de Saúde 

nesta página). 
O interventor Ildon 

Marques confirma as palavras 
de seu ex-auxiliar. "Luís 
Carlos continuará nos 
ajudando na administração, e 

sua saída da Pasta da Saúde, 
deve-se a sua importância na 
Câmara de Vereadores", disse 
o interventor. 

Ildon Marques confirmou 
que o atual secretário-adjunto, 

médico Antônio Vitóri", 
assumirá a Secretaria de 
Saúde. "Não vamos onerar os 
cofres do município com um 
secretário até o dia 31 de 
março", disse Ddon Marques. -a da carta de demissão ajudando na administração, e que o atual secretário-adjunto, março", disse Ildon Marques. 

Ildão" inspeciona obras 

Interventor vai conhecer, de perto, os projetos executados 

pela Prefeitura Municipal 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Política 

O interventor estadual do 
município, Ildon Marques de 
Souza, cumprirá nesta sexta- 
feira, dia 23, uma vasta agenda 
de trabalho. 

Primeiro, a autoridade 
visitará diversas obras que 
estão sendo executadas em 
Imperatriz, sendo que dentre 
elas se destacam a Fundação 
Cultural de Imperatriz, que fica 
localizada no prédio onde 
funcionou a Subsecretária de 
Educação da Região Tocantina; 
praças Mané Garrincha, no 
Centro; e Rodoviária. 

O interventor Ildon 
Marques, depois, vai 
inspecionar as obras que estão 

sendo realizadas na Vila Nova, 
sob o comando do secretário de 
Obras do Município, Jairo de 
Oliveira. 

Ildon Marques afirma que a 
palavra de ordein de seu 
governo é trabalho. E por isso 
que concluirá todas as obras 
que estavam paralisadas na 
cidade."Nosso governo é o 
governo da ação e da 
transparência", reiterou. 

Mon Marques acrescentou 
que continuará fazendo 
gestões, tanto em São Luís 
quanto em Brasília, no sentido 
de conseguir viabilizar 
recursos e projetos de peso 
para Imperatriz. Faz um 
balanço positivo dos contatos já 
feitos nas esferas federal e 
estadual. 

•>: ■ 

11 

Ildon Marques de Souza, interventor de Imperatriz 
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Segunda a Sexta - 08 hs 

TV - Capital - Canal 5 

Ap» esentação: José Filho 



4A Cidade Imperatriz, 23 de fevereiro de 1996 

Nova operação é desenvolvida 

Em cumprimento ao Código de Pósturas do 

Município, lanche é retirado da Praça da Capela, no Setor Rodoviário 

Morador faz 

novo apelo 

Rua Treze de Maio 

carece de infraestmtura 
Morador* s da n ia' IVezc de 

• i:c:nimh^í crnni k:,. 

á-íríiká; Eles íi!íír^tni got- o 
Poder Kxcctilivo municipal 
execute ohm$ <le 
mírae^trutura. como a 
cíuKtlízavã<*d' • - ais 
exigente. 

.;V::sr;h;eítr-:iiO -ÍÍ ai 
conirilmmlc Tereza Nunes 

::N;' ra.,eturír,. fríj ,íí rvar < u; k sk, 
atro), "Eu quero que o 

ateada aos nossos ^efos", diz. 
A contribuinte mora naquele 
endereço Itá mais de cinco 
anos, sempre cobraruli- 
posiçâo da Prefeitura de 
ImjKíratríz. 

"Essíí lagoa aqui é um foco 
ík , r . 

Dengue", afirma o pedreiro 
aposentado J osé Corrêa da 
Silva, residente na rua 
Coríolano m n'' 
(esquina da Preze de Maio), 
"O pior é que fica bem no 
Centro, mais uma razífo para 
providência urgente serem 

A estudante Erika Maria 
Teles, moradora na casa rC 
6P4, também apela para a 
sensíbijida<ie <1 os atuais 
uUísniis! radares do Mui ; . 

■ nuerslOíCMu'Í 
realmente *>ão prioridades. 

se neto $sàrk> para que 
tenhamos 

Sindicato Rural d« Imperatriz 

SinKflrof mmíí-w'*# 
CARTA SWOíÇAt N- 30>.595-70 

I''. 'idUR^Ki?- mmm 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A diretoria do SINDICATO RURAL DE 

IMPERATRIZ, convoca todos os seus associados para 

reunião em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se 

em sua sede própria no Parque de Exposições Lourenço 

Vieira da Silva no dia 26 de fevereiro de 1996, às 18:00 

hs em primeira convocação, às 19:00 hs para a 

segunda convocação e às 19:30 hs em terceira e 

última convocação, com o número de sócios presentes 

para tratar dos seguintes assuntos: 

a) - Prestação de contas do Ano de 1995. 

b) - Atualização do Estatuto da Entidade. 

mm 
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Vende-se 

Um Fiat Tempra - 93/93 

preto - completo 

Preço: R$ 1 3.500,00 

Tratar com Vinícius 

Fone: 723-11 22 - hor. comercial 

por Léo Costa 
Da Editoria de Cidade 

0 Departamento de Praças 
e Logradouros Públicos, órgão 
ligado à Secretaria de Obras, 
Transporte e Serviços 
Urbanos do Município, 
continua efetuando o trabalho 
de limpeza nas praças de 
Imperatriz, dando 
continuidade ao cumprimento 
do Código de Postura do 
Município, trabalho idealizado 
pela atual administração. 

Ontem, por volta das 8h da 
manhã, uma equipe de trinta 
homens, comandada pelo 
senhor Francisco Barros, 
esteve na Praça da Capela, 
localizada na marginal direita 
da Rodovia BR-010 (Setor 
Rodoviário). Na equipe, que 
deve continuar atuando hoje, 
trabalham eletricistas, 
operadores de motor-serra e 
fiscais 

0 ponto comercial retirado 

do referido logradouro, ontem 
de manhã, foi o "Chie 
Lanches", que tinha como 
proprietário o comerciante 
Francisco Alves Roseno. 0 
mesmo já tinha sido avisado 
pelo Departamento sobre a 
retirada do seu 
estabelecimento comercial há 
mais de noventa dias. 

"Olha, por várias vezes nós 
já havíamos avisado ao 
Francisco Alves, mas ele 
sempre solicitava prazos. 
Algumas vezes, mais dez dias. 
Outras, mais cinco dias, tempo 
que justificava para localizar 
outro ponto, mas nada disso foi 
feito, embora todos os prazos 
dados tenham sido expirados", 
disse William Marinho, diretor 
do Dejíartamento. 

Poucos dias antes de sua 
retirada, conforme 
levantamento feito pela 
reportagem do Jornal 
Capital, o citado 
estabelecimento comercial já 

havia sido vendido para a 
senhora Maria de Lurdes da 
Silva Coelho, que reside no 
Conjunto Nova Vitória. Ela 
afirmou que não tinha 
conhecimento desse trabalho. 

"Eu comprei o lanche no 
valor de R$ 1.700,00, sendo 
que havia dado R$ 1 mil de 
entrada e o restante seria dado 
no dia 7 de março", afirmou a 
nova proprietária. "Agora, eu 
não fui avisada pelo senhor 
William Marinho, e muito 
menos i)elo Francisco Alves, 
que foi quem me passou o 
lanche nessa situação". 

Maria de Lurdes afirmou 
que vai acionar Francisco 
Alves, na Justiça, para que ele 
possa fazer a devolução do 
dinheiro, a ele dado na entrada 
do acordo. "0 que eu não posso 
ficar é com esse prejuízo", 
desabafou. A trabalhadora 
aguarda o retorno do 
comerciante, que havia dito 
que viajaria para Bafra do 

Corda, de onde chegaria nesta 
quinta-feira. 

Entretanto, conforme uma 
fonte que não quis se 
identificar, o antigo proprietário 
do estabelecimento comercial 
teria ido para a capital federal. 
"Lá", disse a fonte, em diálogo 
com a compradora, "ele já tem 
o emprego garantido por uma 
mulher chamada Mariazinha '. 
Francisco Alves teria ido a 
Brasília na última segunda- 
feira. 

Nesse sentido, pelo menos 
por enquanto, Maria de Lurdes 
ficou no prejuízo, já que 
William Marinho afirmou que 
a retirada do lanche é em 
cumprimento do Código de 
Posturas do Município. A 
Prefeitura, entretanto, cedeu 
um caminhão para que a 
comerciante pudesse levar 
todos os materiais j)ara outro 
ponto comercial, desde que 
solicitado i)ela proprietária do 
mesmo. 

Diretor reafirma trabalho 

por Léo Costa 

De acordo com o diretor do 
Departamento de Praças e 
Logradouros Públicos do 
Município, jornalista William 
Marinho, esse trabalho 
também está sendo 
desenvolvido em outras 
regiões da cidade. 

"Olha, a maior prova de tudo 
isso é a Praça Mané Garrincha, 
que inclusive foi cercada pelos 

nossos homens, que também já 
fizeram a retirada dos últimos 
estabelecimentos comerciais 
ali existentes", afirmou 
Marinho. 

William Marinho vem 
recebendo o apoio 
incomensurável do interventor 
Ildon Marques e do secretário 
de Obras, Jairo de Oliveira, no 
sentido de viabilizar uma 
melhor imagem paisagística da 
cidade. 

Grupo Difusora parabeniza Conor 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

0 diretor-presidente do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação, jornalista Conor 
Pires Farias (foto), está sendo 

parabenizado pelos mais 
diversos segmentos da 
sociedade imperatrizense, pelo 
sucesso obtido na primeira 
edição do "Carnaval do Tchan". 

A exemplo, a Rádio Curimã 
Limitada, através da diretora 
administrativa e financeira, 
Cláudia Fernandes Batista, 
enviou nota parabanizando-o 
"pelagarra, força e presteza com 
que vem desenvolvendo esse 
trabalho árduo e frutífero11. 

"Não sou uma admiradora ou 
par ticipante assídua de tal festa", 
afirma Cláudia Fernandes, do 
Grupo Difusora, "no entanto, me 
alegra saber que você é mestre 
no que faz, e isso fez com que 

ganhaste minha admiração". 
Afirmando ser leiga no 

assunto "comunicaçãí)", Cláudia 
Fernandes destaca que no 
assunto "trabalho" já tem se 
tornado veterana. "Vestir a 
camisa não basta, tem que 
usar", diz, desejando mais 
sucesso ainda para o 
empreendedor. 

Além do "Carnaval do 
Tchan", evento realizado de 17 
a 20 deste, Conor Farias 
continua com seu evento na 
avenida Beira-Rio. Ela o 
Iiarabeniza, afirmando que nada 
mais justo do que "Carnaval do 
Conor", denominação dada à 
festa que vai até domingo. 

Produtos Químicos Ltda 
Ternos completa linha de: 

* Produtos químicos uara tratamento de água cm geral, piscinas,: 
torre de refrigeração, caldeira^ laticínios, couros, sabão e etc. 

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

* Ácidos, soda caustica (liquidae escama), água sanitária" K1BONA" 
breu, solução de bateria, essências, barrilha. cíoros, adubos, etc. 

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

* Produtos de Gbra de vidro; manta, resina, calaiizador, etc. 
Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 

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

Promoções: 
• Cloro granulado (balde 10 

kg) R$ 60,00 • à vista ou cheque 
p/8 dias 

• Algtcida manutenção (01 10 
R$3.80. avista 

• Barrilha (kg) R$ 0,90 - à 
vista 

• Sulfato de AJumuiio (kg) R$ 
0,90 • à vista 

Culto 

comemora 

dia do 

oernerdário 

Os comerciários de 
Imperatriz estão sendo 

convidados para Culto de 
Ação dc Graça que 
acontecerá neste sábado, 
às 19h, na Igreja 
Assembléia de Deus, 
situada na rua Rio Grande 
do Norte, ao lado do Posto 
Avenida. 

O evento terá como 
pregador o pastor Roberto 
(Liliani). O Culto é em 
homenagem ao Dia do 
Comerciário, 
comemorado em todo o 
País na Itima segunda- 
feira, dia 19. 

"Nós queremos 
estender o convite a todos 

comerciários de os 
Imperatriz, para que 
participem conosco neste 
sábado", disse o pastor. 

O 
TucamTs Produções 

A mais c >mpl 

mmmmmmimiy 
mmmmrnk 

dutora de áudio e vide eio norte brasileiro 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz ■ MA - Telefax (098) 723 - 2034 
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fmperatiz, (MA), 23 ofe fevereiro de 1996. Encarte especial do Jornal Capital Consulte o editor para publicação (mesmo 

Lenha na fogueira 

por Tasso Assunção 
Jornalista 

Ao perceber a presença 
de bactérias ou outros 
corpos estranhos, mais 
comumente em casos de 
infecção, o cérebro 
desencadeia no organismo 
reações termostáticas (que 
alteram a freqüência da 
temperatura) e imunológicas 
(que destroem substâncias 
nocivas) — é a febre. 

A afecção se observa 
ainda por conseqüência de 
reação a medicamentos ou a 
um processo inflamatorio. 
Outro dado importante: uma 
temperatura que permanece 
longo período sem descer 
abaixo dos 37 graus 
centígrados pode ser 

também sintoma de outra 
condição; a gravidez! 

Além de provocar calor, a 
febre consome energia e, 
através da transpiração, 
elimina água e pode levar à 
desidratação. Assim, ao 
contrário do que muita gente 
pensa, ao diagnosticá-la, é 
preciso reforçar a alimentação, 
naturalmente de maneira 
balanceada. 

O aumento da temperatura 
queima por dia de duzentas a 
trezentas calorias. E se a 
pessoa não tiver reservas, a 
energia será extraída dos 
músculos. Relacionado a isso, 
deve se atentar para o fato de 
que a febre destrói as células 
e retarda a sua renovação. 

A receita do paciente febril 
deve ser inicialmente de pelo 

menos 150 gramas de glicídios 
(um grupo de açúcares), 
contidos em arroz integral, 
cereais, batatas, legumes ou 
frutas e confeitos. É 
indispensável também 
compensar a perda de líquido 
e de proteínas. 

Deve-se ingerir bastante 
água e suco de frutas 
(especialmente laranja e 
limão) porque contêm 
vitamina C, eficiente contra 
infecções e desgaste físico. 
Não se deve dispensar 
também os chás, leite e choco- 
late, claro, desde que não haja 
problemas estomacais; 

Mas a decisão sobre o 
tratamento adequado é 
logicamente atribuição de 
médicos. Até mesmo porque, 
embora algumas pessoas 

considerem a febre 
indispensável para extirpar a 
doença, uma temperatura 
acima de quarenta graus 
centígrados pode ser fatal. 

A inibição de algumas 
enzimas e a destruição de 
células observadas durante a 
febre pode causar danos a todo 
o organismo, principalmente 
ao fígado e aos rins. Uma 
aspirina ou paracetamol pode 
ser, portanto, vital enquanto o 
médico é chamado, em caso de 
a febre atingir os 38 graus. 

*Tasso Assunção é editor; 
membro da Academia 
Imperatrizense de Letras 
(AIL), cadeira 14. 

O aumento da temperatura 
queima de duzentas a 

trezentas calorias por dia; e se 
a pessoa não tiver reservas, a 

energia será extraída dos 
músculos4 

- ' " i 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF 

TV Capital 

Canal s 

06:00- O Despertar da 

Fé 

08:00 - Note e Anote 

12:15 - Recor em noticias 

13:00 - Repórter Record 

13:15 - Record nos 

esportes 

13:30 - Forno e Fogão & 

Cia 

13:45 - Cine Aventura 

15:30 - Tarde Criança 

com Mariane 

18:00 - Cidade Alerta 

19:00 - Informe São 

Paulo 

19; 15 - Jornal da Record 

20:00 - Agente G 

21:00- Paixões 

Perigosas 

22:00 - Arquivo X 

23:00 - 25a Hora 

01:00 - Pr lavra de vida. 

Sejc mais um 

assinante do 

Jornal Capital e 

fique por dentro 

das notícias mais 

quentes da região. 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Assista o 

programa 

imperatriz 

Notícias 

às 

18b00, 

pela TV 

Capitai, 

Canal 5, 

Rede 

Record 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Tu£anu's 

Produções, 
/ / 

a 

melhor 

produtora 

de 

aúdío e 

vídeo da 

região 

TV Mirante 

Canal lo 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Assista os 

flashs do 

Carnaval 

96, pela 

TV 

Capital, 

Canal 5. 

Estaremos 

ligados 

para ver 

erma foi 

carnaval 

iMRER ATRIZ 

f Difuso 

Canal 7 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Para 

ter UM 

fuiURO 

qvwiido 

PARA 

SUA 

EMpRESA 

f 

E 

pRECÍSO 

AINUNCÍAR 

NO 

JornaI 

CapítaI 

TVCNT 

Canal 23 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV 



23 Açailândia/Social Imperatriz, 23 de fevereiro de 1996 

Sociedade em 

Expressão 

por SORAYA LUIZA 

4 Crh- 

O superintendente do Sistema Tucanu's de Comunicação, Conor Farias, 
realizou com grande sucesso, o Carnaval do Tchan, no período de 17 a 20 de 
fevereiro, na avenida Beira-Rio. Animação e criatividade contagiou os foliões de 
toda a região, inclusive várias caravanas de Açailândia deram o grito de carnaval 
abrilhantando ainda mais o evento. Os foliões gostaram tanto que já se preparam 
para o I Carnaval do Lava-Pratos, a se realizar domingo, dia 10 do próximo mês, 
numa promoção também do Sistema Tucanu's de Comunicação. Indispensável 
dizer que os foliões marcarão presença, aliás a moçada teen da city já estão 

organizando bloco e tudo mais. 

O casal Lucena, Marcos e Sandra, ladeados pela colunista, Raüda Ramos e Orlando Menezes 

E hoje acontece o mais animado baile no Marinheiras Lanches, visto a grande 
saudade que o maior espetáculo da terra contagiou os foliões, que ainda estão 
no clima da euforia carnavalesca. O Marinheiru's Lanches, que foi consagrado o 
point#da junventude de charme neste período momesco, está promovendo a 
partir das 21 horas de hoje, o Baile da Ressaca, com uma super seresta que irá 
relaxar a euforia do ritmo baiano que encheu de alegria os foliões açailandenses. 

Cláudia Pinheiro, Orlando Menezes, esta colunista, Lázaro Santos (diretor financeiro 
da Ferroeste), Marcos Tintori, Penha (Sabor Mineiro), Jéder Camata e Railda Ramos 

para o que se constituirá numa noite inesquecível. Adianta-se também que o 
traje será passeio. 

O Rotary Clube de Açailandia estará recebendo inúmeros convidados em 
solenidade comemorativa ao Dia do Rotariano, a partir das 22 horas. As 
comemorações deverão ocorrer em alto estilo, tendo em vista que o presidente 
Wanderley Marcos dos Santos tem sido atuante, desenvolvendo um dinâmico 
trabalho, marcado de inúmeros elogios por parte da sociedade rotariana e dos 

açailandeses. Personalidades de expressão já confirmaram presença. O 
presidente do Rotary, Waderley M. dos Santos me enviou um honroso convite 
para participar da solenidade comemorativa. Desnecessário dizer que estarei 

presente. 
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Em destaque o belo casal Batista, Sinvaldo e Kátia (G. Santa Maria), Lula e Roberto 

Mesmo sem infraestrutura, os foliões açailandeses mostraram boa vontade, 
colocaram a tristeza de lado e marcaram presença no carnaval de rua, animado 
pelo Trio Cerpa. Os foliões mostraram entusiasmo e deram um show de animação 
mostrando que o carnaval açailandese não pode morrer, temque continuar. Foi 
imbuído neste pensamento que afirmara: "Atrás de um carnaval só não vai quem 
já morreu ". Os comerciantes porém reclamam da queda das vendas provocadas 
pela crise carnavalesca na Cidade do Ferro. 

Cwiu>' 

A partir da próxima semana, estaremos recebendo a confirmação dos nomes 
de damas maravilhosas que foram escolhidas como "Mulheres de Expressão 
96". A proporção que recebermos as comfirmações iremos divulgando os nomes 
das homenageadas.Também a Zoom Danceteria já começa a bela decoração 

O Santa Maria Hotel, estará logo mais recebendo a ilustre visita do advogado 
empresarial Orlando Júnior, que também é consultor jurídico, docente marista, 

por mais de dez anos e membro do Rotary Clube. O mesmo estará ministrando 
curso de Oratória e Marketing Pessoal, para advogados, juizes, políticos e 

profissionais de diversas áreas. O curso, com carga horária de 15 horas, terá 
início hoje, encerrando-se dia 25. Informações pelo telefone 721-3556. O curso 
deverá contar com um número expressivo de pessoas da nossa sociedade, tendo 

em vista a importância e larga experiência que o instrutor traz na bagagem, 
além é claro, da importância que a Cidade do Ferro tem em nosso contexto 
econômico nacional, reunindo assim, importantes diretores e superintendentes 

de sinderúgicas, entre diversas áreas. 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Maranhão 
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Plantão de Vendas: 738-1750 (Gessila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 
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por FREDERICO LUIZ 

Carnaval 
do Conor 

Detonou geral. Segura o 
bicho. Uma riqueza, o 
"Carnaval do Conor" está 
mobilizando Imperatriz. Em 
plena quarta e quinta feira, 
uma multidão lota a Avenida 
Beira-Rio. O danado é que na 
sexta, sábado e domingo, 
perto de 50 mil pessoas vão 
se desmanchar de alegria na 
Beira-Rio. Confira. 

Papa 
D. Luciano 

S .v":: 

0 

D. Luciano Moreira 
Neves, cardeal de Salvador e 
Primaz do Brasil, presidente 
da CNBB, pode ser o 
próximo Papa. Moreno, D. 
Lucas será a transição para o 
primeiro Papa negro da 
história da Igreja Católica 
Apostólica Romana. O 
cardeal é irmão do falecido 
presidente da República, 
Tancredo de Almeida Neves. 

Brasil 
vence 

Mais uma vitória de 
quatro a um no Torneio Pré- 
Olímpico da Argentina. 
Vamos em busca do ouro 
olímpico, medalha inédita 
para o futebol brasileiro. Uma 
coisa é certa. O técnico 
Zagalo é cabe<*a, tronco e pé 
quentes. A: piando. Olé 
Brasil. 

Em baixo 
Em cima 

Não tem jeito, quando 
passa a música, o bicho pega 
de verdade. A danada da 
boquinha da garrafa seduz o 
imperatrizense e o brasileiro. 
Novamente na Beira-Rio, 
ontem, as meninas mostraram 
um verdadeiro show, agitando 
e dançando na boca da garrafa. 
Haja ralação. 

Bingão 
do Conor 

De hoje para amanhã, a 
gráfica Jardim termina a 
confecção das cartelas do 
Bingão do Conor Farias. São 
220 prêmios com a carteia 
custando apenas R$ 5,00. A 
moda de abaixar os preços 
está pegando na cidade. 
Aumenta a mercadoria, e 
diminui o custo para o 
consumidor final. A 
concorrência que se cuide. 

Governadora 
doente 

Uma fonte de primeira 
linha, que pediu para 
resguardar seu nome, me 
garantiu que a governadora 
Roseana Sarney está doente. 
Ela aproveitou o feriado de 
carnaval, entregou o cargo ao 
vice-governador José Reinaldo 
Tavares e está em tratamento 
de saúde. 

Eleníce 
de volta 

Quem está retornando ao 
Jornal Capital, é Elenice 
Leonel. Ela assume a parte de 
informática do Seu Líder 
Diário. Outra modificação é 
que Jaldene Nunes assume a 
direção de redação do Jornal 
Capital. Mudanças para que a 
notícia ganhe mais agilidade e 
o leitor seja beneficiado com 

um jornal bem mais dinâmico. 

Juçara no 
prejuízo 

O presidente do Juçara, 
Cleonir, reconhece que o clube 
amargou um prejuízo que não 
estava nos planos da diretoria 
daquele clube. O Carnaval 
Classe A, promovido pelo 
Juçara foi um fracasso de 
público. 

Interventor 
estadual 

Agostinho Noleto, todos os 
dias, fica mais credenciado 
para assumir a vaga do 
interventor Ildon Marques, a 
partir de 31 de março. Filiado 
ao PMDB, Agostinho tem livre 
trânsito nos segmentos sociais 
da cidade. Até porque, o 
secretário de Educação do 
Município participou 
ativamente da Revolução de 
Janeiro. 

Frente 
Ética 

O namoro dos Éticos com 
o PMDB está dando o que falar 
na cidade. Sabe-se que 
candidatáveis da Frente Ética 
mantém relacionamento 
próximo com o interventor 
Ildon Marques. Já imaginaram 
uma chapa, Ildon-prefeito e 
Jomar Fernandes-vice. Com 
direito ao apoio do PDT e a 
presença do PV de Aroaldo 
Santos. 

Chico 
do Rádio 

Ondas Curtas 
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□ 
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□ 

□ 
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Continuo afônico. 

Depois do primeiro vem o segundo. 

A Criatura conheceu o Criador. No samba da Mocidade. 

Será que vai dar Ouro em Atlanta, no futebol olímpico? 

Cerpa abaixou para R$ 1,00 o preço da cerveja. O resto é blárblá-blá. 

Quem será o próximo a abaixar os preços. Os consumidores agradecem. 

Dia 31 vem aí. E continua o silêncio. 

O senador de Imperatriz passou o carnaval por aqui? 

Dia 28 de março acontece. Encontro dos parlamentares da Amazônia Legal. 

Dia 09 de março, o ex-ministro Ciro Gomes chega a Imperatriz. 

Será que algum otário vai assistir a palestra do ex-ministro? 

Curtas sem delongas. 

500 candidatos a vereador para 19 vagas. 

Tem gente que vai arrumar uns trinta votos. 

Na eleição passada, o que teve de figurão com 50 votinhos na urna não foi brincadeira. 

Viva a sociedade alternativa. Viva. Viva. 

Dia 03 de outubro a onça vai beber água. E muita, muita água. 

Quem será o prefeito perfeito? 

Tem partido partido namorando partido mal-partido. 

Candidato a prefeito pelo 
PL, Partido Liberal, o ex- 
deputado Chico do Rádio já 
tem uma certeza. Elege pelo 
menos dois vereadores de seu 
grupo político este ano. 
Empolgado, o ex-deputado 
afirma em alto e bom som que 
não está entrando em aventura 
política, ao contrário, diz Chico 
do Rádio, sua candidatura vai 
capitalizar o voto do eleitor 
descontente na periferia. 

Sera que agüento Eso fazer exercícios 

na boquinha da garrafa 
carnaval ate domingo 

TC* 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregadores. 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à dispôs, ão dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI- BR-010-Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Caprichosos e Tradição são rebaixadas 

Escolas de Samba tradicionais váo para o segundo grupo 
por Frederico Luiz 

Da Diretoria de Jornalismo 

A apuração do resultado do 
desfile das Escolas de Samba do 
grupo especial do Rio de Janeiro 
teve um resultado trágico. 

Aliás, para toda alegria, 
corresponde uma tristeza de 
mesma intensidade. E sempre 
assim. Newton descobriu a Lei 
da Ação e Reação. 

Enquanto a Mocidade 
Independente de Padre Miguel 
é uma festa só, quatro Escolas 
de Samba estão amargando o 
rebaixamento para a segunda 
divisão do Carnaval Carioca. 
Vão para o chamado, Grupo da 
Morte. 

Caprichosos de Pilares, 
Tradição, Unidos da Ponte e 
Império da Tijuca foram as 
Escolas de Samba rebaixadas. 

Unidos da Ponte e Império 
da Tijuca são velhas conhecidas 
do segundo grupo. 
Lanterninhas, vivem caindo e 
descendo de acordo com o 
sabor dos ventos. 

Porém, Caprichosos de 
Pilares e Tradição são 

Enredo: Crlsdor ® Criaturs 

mm. 
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acostumadas a apresentarem 
um excelente enredo. 

Sempre abordando temas 
sociais com irreverência, a 
Caprichosos de Pilares disputa 
com a Estação Primeira de 
Mangueira, o título de favoritas 
dos artistas brasileiros. 

A Tradição é uma grata 
dissidência da Portela. Em 
apenas três anos, conseguiu 
íjassar pelas divisões inferiores 
do carnaval carioca e chegar ao 
primeiro grupo. 

Como diz a música de Benito 
de Paula, "nem tudo pode ser 

perfeito, nem tudo pode ser 
bacana, quero ver um cara 
sentado na praça, assobiar e 
chupar cana". 

Queríamos ver a Mocidade 
Independente campeã, mas sem 
o rebaixamento da Caprichosos 
de Pilares e da Tradição. 

Olinda e Rio 

por Frederico Luiz 

0 carnaval de Salvador, 
Olinda e Recife é mesmo de 
arrebentar. Espontâneo, 
com o frevo e o axé music 
no pé, Pernambuco e Bahia 
mostram ao Brasil que 
ainda é possível fazer um 
carnaval onde a alegria e a 
animação substituem o 
luxo. 

Claro que no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, os 
desfiles da Escolas de 
Samba são festas populares, 
com a participação de suas 
respectivas comunidade. 

Porém, o que chama a 
atenção é que para brincar 
na Praça Castro Alves, em 
Salvador, ou nas ladeiras de 
Olinda, o folião não paga 
nada. 0 carnaval é feito para 
o povo. 

Ao contrário, para entrar 
nos sambódromos do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, é 
preciso pagar uma 
verdadeira nota. 

O samba no pé é a marca 
registrada do carioca e do 
paulista. Diz-se que o 
Carnaval Carioca é o maior 
espetáculo da terra. 

Sem dúvida, as 
alegorias, as fantasias 
luxuosas, os carros 
alegóricos, ostentam uma 
beleza ímpar nos carnavais 
do Rio e São Paulo. 

Agora, a grande 
verdade, é que apenas uma 
parcela da população pode 
entrar no sambódromo, 
para desfilar ou assistir as 
Escolas de Samba. 

Enquanto isso, na Bahia 
e em Pernambuco, o luxo 
é deixado de lado. 

Em contrapartida, 
qualquer cidadão pode sair 
atrás de um trio elétrico ou 
de uma orquestra de frevo. 
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Promoção: Federação de Atletismo do Maranhão 
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Fipe volta a cair e atinge 0,74% 

Qimh m valor da refeição Brasil em 

Revista 

nu 

por SOCORRO CARNEIRO 

Recurso 
O governo de Minas 

Gerais quer R$ 1500 milhões do 
Banco Central, nas condições 
privilegiadas do Proer 
(programa de incentivo a 
ftjsões bancárias), para fazer 
a privatização do Credireal. 

O dinheiro serviria para 
cobrir o passivo trabalhista do 
banco, que tem espantado 
ix)ssíveis compradores. 

O banco informa, porém, 
que o passivo é de R$ 107 
milhões. 

Nas reuniões com o Banco 
Central, os representantes do 
governo mineiro pedem ainda 
outros R$ 400 milhões, com 
objetivo de sanear os outros 
bancos estaduais de Minas: o 
Bemge e o BDMG - este, um 
banco de desenvolvimento. 

O governo mineiro qm i 
publicai o edital de venda do 
C redii eal no proximo dia 28. 
N th a prime iraj)rivatizaçào de 
um banco estadual e por isso 
a equipe do ministro Pedro 
Malan (Fazenda) tem 
interesse em apoiar a 
operação. 

Ausência 
Os parlamentares foram os 

mais ausentes da sessão 
solene do dia 15 próximo 
passado que instalou o ano 
legislativo de 96 e recebeu a 
mensagem do presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
com o balanço do primeiro 
ano do seu governo. As 
reformas foram o tema 
dominante dos debates. 

O presidente do 
Congresso, senador José 
Sarney (PMDB-AM), que 
presidiu a sessão, fez um 
discurso reforçando a 
autonomia do Legislativo em 
relação ao Executivo. E fez 
cobranças ao Governo 
Federal. 

Menos de 50 
parlamentares (nem 10% dos 
513 deputados e 81 
senadores) assitiram à sessão. 
Em compensação, 18 
ministros estavam presente. 

Sentindo falta 
Ao final da solenidade no 

Congresso, o ministro José 
Serra (Planejamento) disse 
estar com saudades da vida de 
parlamentar. 

"Eu sinto falta de ficar aqui 
um pouco. Vou pedir uma 
licença de um mês e vir para 
cá", disse o ministro. 

Serra foi deputado federal 
por dois mandatos (1987- 
1994). Elegeu-se senador por 
São Paulo em 1994 e foi para 
o Ministério sem exercer o 
mandato. 

Comi 'cações 
O minisuo Sérgio Motta 

(Comunicações) disse ser 

simpático à idéia de instalar 
mecanismos nos aparelhos de 
TV para evitar que, na 
ausência dos pais, crianças 
assistam a programas 
violentos ou eróticos. 

"Não pode ficar essa 
zona que é hoje. Você liga a 
televisão às 22h00 e tem uns 
20 nus frontais", disse. 

Os televisores seriam 
bloqueados pelos pais por 
um código. Também obriga 
as TVs pagas a apontar em 
revistas de programação o 
nome e o horário dos filmes 
com cenas de sexo e 
violência. 

Automóveis 
O governo creditou, na 

semana passada, a medida 
provisória que regulamenta 
" único projeto industrial 
hia.silciro em vigor, o 
chamado regime 
automotivo. Pelas novas 
regras, serão favorecidas 
com redução de impostos 
não só as indústrias que 
construírem fábricas de 
veículos no Brasil, mas 
também aquelas que 
investirem em tecnologia. A 
medida foi criada no ano 
passado sem o item 
tecnologia, acrescentado 
agora. Seu objetivo era 
impedir que as montadoras 
abastecessem o País 
somente com veículos 
importados, e estimulá-las a 
se instalar no Brasil. 

Queda dramática 
Em 1994, a mortalidade 

infantil no interior do Ceará 
era de 80 mortes para cada 
mil crianças nascidas. Para 
reduzir esse número, uma 
equipe de agentes de saúde 
levantou dados sobre os 
óbitos dos 40 municípios 
com a taxa de mortalidade 
mais alta. A partir de 
diagnósticos, cada 
município foi incentivado a 
adotar práticas específicas 
para seus problemas. Em 
1995, a mortalidade infantil 
no interior do Estado do 
Ceará caiu para 51 mortes 
por nil nascimentos. 

Todos na escola 
Se você tentou 

matricular o seu filho ou 
filha em uma escola pública 
mas não conseguiu vaga, 
não desista. Segundo o 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a educação 
gratuita em uma escola 
próxima de sua residência 
é um direito de todos 
meninos e meninas 
brasileiros. Procure um 
órgão de defesa dos direitos 
da criança na sua cidade e 
garanta a educação de seu 
filho oij.filha. 

O PC-Fipe caiu novamente 
na 2o quadrissemana de 
fevereiro, atingindo 0,74%. O 
forte recuo da inflação em São 
Paulo ocorreu em função da 
retração nos itens de 
alimentação e educação e 
esvaziamento do efeito da alta 
das tarifas de energia elétrica 
e de telefones. O presidente da 
Fipe e coordenador do IPC, 
Juarez Rizzieri, afirmou que o 
índice ficará mesmo "perto de 
05%" no final de fevereiro. 
Rizzieri disse que considera 
difícil a inflação ficar abaixo de 
0,5%. 

Almoço de negócios fica 
mais barato 

Uma pesquisa da Vale 
Refeição, a maior companhia 
nacional de refeição convênio, 
confirmou a percepção dos 
executivos no início do ano. 
em janeiro, segundo o 
levantamento, as refeições de 
valores mais elevados tiveram 
uma deflação de 0,61%. 

Enquanto isso, o 
"comercial", a refeição fora do 
domicílio de menor valor , 
subiu 0,56% no mesmo 
período. A pesquisa, que é 
nacional, mostra que na 
Grande São Paulo as refeições 
populares também caíram de 
preço, 0,94%, enquanto as 
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mais sofisticadas ficaram 
estáveis. Nos últimos 12 
meses, o índice de aumento 

das refeições ficou acumulado 
em 21,6% para os executivos e 
em 28,37% jiara as classes mais 

populares (IGP-M atingiu 
16,16%). A pesquisa engloba 48 
cidades e 768 restaurantes. 

Bradesco muda diretoria 

O Conselho Superior de 
Administração do Bradesco 
marcou para o próximo dia 4 
de março, às 17h, as 
Assembléias Gerais 
Extraordinárias que vão 
definir a escolha dos 
sucessores de Alcides Tápias 
e Armando Fernandes Júnior, 
os executivos do banco 
pediram demissão dos seus 
cargos alegando motivos 
pessoais. 

Nas Assembléias, também 
será confirmada a ampliação 
do capital do banco para R$ 1,9 
bilhão, um aumento de R$ 10 
milhões, mediante subscrição 
de ações. Em seguida, haverá 
outra alteração no capital 
social, para R$ 2,4 bilhões, 
mediante correção monetária, 
sem emissão de ações. 

Febraban amplia rede de 
comunicações 

A Febraban está 

consolidando sua nova rede de 
comunicações. Implantada no 
início de dezembro, a rede 
transmite informações 
produzidas pelas quase 30 
comissões da Febraban. Até o 
momento há cerca de mil 
usuários do sistema 
financeiro. A rede foi montada 
pela mesma equipe que 
produziu o home banking do 
Unibanco. Ela disponibiliza 
comentários das comissões da 
Febraban sobre normas do 
Banco Central, por exemplo, 
assim como pesquisas e 
estudos feitos pela federação. 
Dessa forma, o Jurídico da 
Febraban divulga o resultado 
de suas análises sobre 
questões envolvendo sua 
área e o setor de Recursos 
Humanos comenta as 
negociações trabalhistas, 
para citar dois tipos de 
informação disponível na 
rede. O sistema já tem 6 mil 

itens de informação em 720 
"pastas", os locais onde estão 
agrupados os dados. Para 
acessar essas "pastas", o 
usuário precisa de uma senha 
pessoal. 

A confidencialidade do 
sistema impede que o usuário 
com senha para uma 
determinada "pasta" tenha 
acesso às outras, explica 
Sérgio Ximendes, da 
Febraban e do BCN. 

Só existe uma área 
comum a todos os usuários, 
onde são colocados 
informações públicas. A 
Febraban pretende ampliar o 
número de usuários e 
permitir acesso à rede por 
meio da internet. 

Votorantin cria 
subsidiária em Nassau 

O Banco Votorantin SA 
estabeleceu o Votorantin 
Bank Limited, com sede em 

Nassau, nas Bahamas, através 
da integralização de 99,5% de 
seu capital, num total de US$ 
4,6 milhões. Constituiu 
também a BV Financeira SA, 
empresa aguarda autorização 
do BC para começar suas 
operações. 

Mercantil em 
Luxemburgo lucra US$ 4 
mi 

O relatório do exercício de 
95 da Pevê Internacional, uma 
das holdings do Banco 
Mercantil de São Paulo SA, de 
Luxemburgo, no qual a 
holding tem 69,95% do 
capital, alcançou um lucro de 
US$ 4 mi em 95. O presidente 
do Conselho de 
Administração da Pevê 
Internacional é o banqueiro 
Gastão Eduàrdo de Bueno 
Vidigal e o e o vice- 
presidente, Gastão Augusto 
de Bueno Vidigal. 

Maior empresa ferroviária 

A Trans, joint venture 
formada pela alemã Daimier 
Benz e a suiça Asea Boveri 
(ABB), está chegando ao 
Brasil através da AD Trans 
Brasil. Seu presidente será 
Albert Blum. Ele vai procurar 
impulsionar o transporte 
ferroviário no País. A nova 
companhia européia é maior 
do setor ferroviário no mundo. 
José Augusto Marques, 
dirigente da ABB e presidente 
da Abdib, afirma que a 
companhia trará a mais nova 

tecnologia na área ferroviária 
e vai entrar na área de 
produção no País. Ele diz que 
o setor experimenta uma 
ociosidade da ordem de 85%, 
a maior de sua história no 
Brasil. Na sua opinião, "não dá 
mais para adiar os 
investimentos em ferrovias ou 
mesmo nos metros que 
operam no Brasil". A AD 
Trans quer locar as 
instalações da Cobrasma em 
Hortolândia, na região de 
Campinas. A Cobrasma está 

praticamente desativada por 
falta de encomendas, 
realizando no momento 
apenas contratos de 
manuntenção. As negociações 
da ABB com a Cobrasma se 
arrastam desde o final do ano 
passado. 

Odebrecht capta para 
investir em infra-estrutura 

A construtora Norberto 
Odebrecht lançou 
"commercial papers" na 
Europa no valor de US$ 12 mi. 

a Io parcela de um total de US^ 
50 mi, para investir em 
projetos de privatização no 
Brasil. O primeiro projeto de 
privatização da Odebrecht que 
contará com parte dos 
recursos é da rodovia Juiz de 
Fora-Rio de Janeiro. A 
Odebrecht confirmou que 
pretende participar do 
processo de concessão da área 
elétrica. A idé^i .E participar 
de construção de hidrelétricas 
já iniciadas ou de novos 
projetos. 
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r iamengo sofre alteração 

Time joga tudo contra o Olaria, no domingo, torcendo por um tropeço do Botafogo, no jogo com o Bangu 

O Globo/Ricardo Leoni 

O time do Flamengo deve 
sofrer alterações para a 
partida de domingo, contra 
o Olaria, na rua Bariri, pelo 
campeonato carioca. O 
zagueiro Ronaldão, liberado 
pelo Departamento Médico, 
e recuperado de uma lesão 
no joelho, deve retornar ao 
time, enquanto Djair, que 
sentiu a virilha contra o 
América, deve ficar de fora. 
Com isso, o técnico Joel 
Santana recolocará Márcio 
Costa no meio-campo, 
formando a dupla de 
cabeças de área com o 
argentino Mancuso. Nas 
demais posições, a equipe 
será a mesma que venceu o 
América, sem realizar uma 
boa atuação. 

No retorno do time aos 
treinos, nesta terça-feira, o 
técnico Joel Santana 
reafirmou sua insatisfação 
com tudo o que aconteceu 
no último sábado, apesar de 
o Flamengo ter vencido o 
América por 2 a 1, na Gávea, 
mantendo as chances de 
ainda conquistar o 
campeonato carioca. O 
treinador se irritou com a 
má atuação da equipe, com 
as vaias da torcida à maioria 

dos jogadores e com as 
hostilidades dos torcedores 
contra o goleiro Sérgio. 

Realmente não foi um dia 
dos melhores. Eu acho que 
os torcedores têm de se 
acostumar com a idéia de 
que o Flamengo não vai 
brilhar em todos os jogos. 
Eventualmente, como no 
sábado, as coisas não saem 
como esperamos, e é 
preciso ter paciência. O que 
fizeram com o Sérgio me 
deixa muito preocupado. 
Como um profissional pode 
ter tranqüilidade para 
trabalhar sendo alvo de 
tantas hostilidades? 

Joel reconhece que, com 
a vitória do Botafogo sobre 
o Vasco, a situação do 
Flamengo na luta pelo título 
ficou muito ruim, com os 
rubro-negros agora na 
dependência de um tropeço 
dos alvinegros contra o 
Bangu ou o Madureira. 

"Mas não quero que isso 
tire a motivação da nossa 
equipe. Vamos tratar de 
fazer a nossa parte, na 
expectativa de que a 
situação se reverta e que 
ainda possamos brigar pelo 
título na última rodada, 
contra o próprio Botafogo", 
afirmou. 
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técnico Joel Santana, que ainda tem esperança ganhar o título 

Emerson agora é nome de circuito 

Bicampeão se emociona ao cortar a fita na inauguração da nova pista 
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nerson Fittipaldi, que prevê grande corrida na pista do Rio de Janeiro 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Esporte 

"Quando aqueles ix)ssantes 
carros saírem do retào numa 
velocidade de 370 a 380 km por 
hora e reduzirem a marcha 
para entrar na quarta curva, o 
público que estiver 
acompanhando a prova de 
Fórmula Indy, no Rio de 
Janeiro, no dia 17 de março, no 
mínimo vai se arrepiar de 
emoção". E o que calcula o 
piloto brasileiro Emerson 
Fittipaldi que se emocionou ao 
cortar a fita simbólica na 
inauguração oficial do primeiro 
circuito oval fora dos Estados 
Unidos e único no mundo com 
3 mil metros de extensão, 
batizado justamente com o seu 
nome. 

A prova vai ser transmitida 
ao vivo para 158 países por um 
pool formado pelo SBT e as 
emissoras americanas ESPN e 
ABC que usará 53 câmeras de 
televisão. Dos 32 pilotos que 
disputarão a prova, oito são 
brasileiros. 

O circuito, construído no 
Autódromo Internacional 
Nelson Piquet, em 
Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, 
apresenta peculiaridades que 
vão tornar a prova mais 
competitiva. O traçado 
diferente<lo circuito vai obrigar 
os pilotos a reduzirem a 

marcha em dois pontos 
diferentes: na primeira e na 
quarta curvas, que dão entrada 
e saída para uma reta de 1,1 
km. "Ficou uma oval diferente 
do que estamps acostumados, 
nenhuma outa exige redução 
de marcha. Tenho a impressão 
que na primeira curva será 
preciso reduzir duas marchas 
e na quarta, apenas uma. A 
pista larga permite 
ultrapassagens. Será uma 
guerra e sai na frente quem 
conseguir fazer logo os ajustes 
no carro. Estou entusiasmado 
com o desafio", constatou 
Fittipaldi. 

Ele deu três voltas no 
circuito pilotando um Omega 
da Chevrolet, acompanhado da 
mulher Teresa, do presidente 
da Indy Car, o americano 
Andréw Craig, que diz ser o 
Brasil referência fora dos 
Estados Unidos, e o presidente 
da Intag (empresa que vai 
promover a corrida), Jorge 
Cintra. Em outro carro, igual 
ao de Fittipaldi, o piloto 
brasileiro Raul Boesel também 
experimentou a pista. O piloto 
Gualter Salles, que nunca teve 

oportunidade de correr no 
autódromo do Rio, ikúo menos 
fez um teste rápido pilotando 
uma caminhonete. Ele acaba 
de passar para a Indy Car 
Light 

"E boa a expectativa. Essa 
pista vai oferecer emoções a 
mais, com muita velocidade. 
Ganhar no Rio vai ser mais 
importante do que vencer um 
campeonato", disparou 
Boesel. Com a voz embargada, 
Fittipaldi, bicampeão tanto em 
Fórmula 1 como na Indy, 
agradeceu a homenagem que 
imortalizou seu nome no 
circuito: "Foi bárbaro. Estou 
muito feliz", acrescentando que 
a Fórmula Indy experimenta 
uma fase de prestígio. "A 
Fórmula 1 está em recuperação 
da tragédia com Ayrlon Senna. 
Acho que agora precisa de 
mais equilíbrio técnico, de 
carros e equipes", comentou. O 
presidente da Riotur, Marcelo 
Siqueira, que entregou a 
Fittipaldi uma placa 
comemorativa, aposta na Indy. 
"Não tenho dúvida de que será 
um dos eventos de maior 
qualidade do Rio", disse. 

isto, objetivo e corajoso. Rssim é Orlando Menezes, q 

comando de segundo o sexta-feira, o programo Cidade 

Alerta, dos 13h00 às 15h30, pelo TV Cidade. 

-«•■t A verdade nua e crua, doa a quem doer. JBH*- 
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Sucessão de Açailândia mostra quadro nebuloso 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONÇALVES 

Filme 

O Clube de Vídeo do 
Nordeste, em parceria com 
Tribos Association Teen e a 
Secretaria Municipal de 
Cultura, realizaram, ontem, 
uma sessão de vídeo, com a 
exebição do filme Rainha 
Morgot, tendo como local a 
Biblioteca Pública 
Municipal. Após a exibição 
foi promovido um debate 
entre assistentes, o qual se 
prolongou por longo tempo, 
tendo em vista o interesse 
que o filme despertou. 

Só 
cinzas 

O carnaval passou. Dele 
só restaram as cinzas. 
Alguma coisa de positiva 
ficou, como o samba do 
Império Serrano, do Rio de 
Janeiro, enquanto que o 
resto foi tudo pura ilusão, da 
qual o carnaval é pródigo. 
De negativo, mesmo, a 
tristeza que imperou na 
cidade durante o tríduo 
momesco, quando, mais 
uma vez, o povão ficou 
jogado às traças. 

Está 
por vir 

O período de carnaval 
marcou o final das 
indecisões. A partir de 
agora o jogo político vai 
endurecer para valer, de 
verdade. Duas grandes 
decisões deverão ser 
tomadas dentro dos 
próximos 30 dias: as 
definições das candidaturas 
majoritárias do industrial 
Carlos Galletti e a do 
vereador Antonio Ferreira. 

Está 
por vir II 

Enquanto o empresário 
Carlos Galletti tenta 
viabilizar dentro da 
coligação PFL/PTB - o que 
não é muito fácil, pois o 
grupo do prefeito Ildemar 

Gonçalves detém a maioria 
dos votos no diretório 
municipal -, o vereador 
Antonio Ferreira tenta 
impor seu nome como 
alternativa para a 
candidatura liderada pelo 
PMDB, face a uma possível 
desistência do deputado 
estadual Deusdedith 
Sampaio. 

Na 
luta 

E como a comprovar que 
não está blefando, Antonio 
Ferreira (PSC) vem 
desenvolvendo uma intensa 
atividade de articulação 
política, trabalhando sem 
descansar. E não perde a 
oportunidade para lembrar 
que seu nome "é a única 
alternativa viável para a 
oposição ganhar as 
eleições municipais de 
outubro próximo". E, 
justamente por isso, 
trabalha sem cessar. 

Reunião 

O Partido da 
Mobilização Nacional 
(PMN) que obedece a 
orientação da radialista 
Gleide Santos deverá 
efetuar, dentro dos 
próximos dias, uma 
importante reunião, 
quando definirá os nomes 
que irão integrar a chapa 
proporcional (candidatos a 
vereadores) que irá 
disputar o pleito de 03 de 
outubro. Como se sabe, a 
própria Gleide Santos é 
candidata à Prefeitura, 
faltando, ainda, a definição 
do nome que lhe vai fazer 
companhia. O que se sabe, 
é que vários pretendentes 
estão a merecer estudos. 

Reflexão 

Todos os dias, antes de 
dormir, pergunte à sua 
consciência se realizou 
algo em favor do seu 
semelhante ou da 
coletividade. 

Jornal Capital 

O seu líder diário 

Foíw: 723-2034 
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por Marinaldo Gonçalves 
Da Sucursal de Açailândia 

Encerra a folia 
carnavalesca - que, a rigor, 
não existiu em Açailândia -, as 
atenções da cidade voltam-se, 
com curiosidade redobrada, 
para a sucessão da Prefeitura 
Municipal, que vai ganhando 
contornos de filmes de 
suspense, tendo em vista as 
novas situações que são 
criadas a cada dia. De 
concreto, mesmo, temos 
apenas duas definições de 
nomes como postulantes à 
chefia do executivo municipal. 
Por parte da Frente Ética - até 
o momento integrada pelo PT 
e PC do B - a definição ficou 
por conta do nome do 

jornalista Domingos Cézar, 
enquanto que o Partido da 
Mobilização Nacional (PMN) 
já se decidiu, há tempos, pelo 
nome da radialista Gleide 
Santos. 

Portanto, ficam faltando 
dois meses serem 
conhecidos, justamente os 
nomes dos candidatos de 
vencer a disputa eleitoral. De 
um lado, o da coligação PFL/ 
PTB, dois meses postulam a 
indicação para a chapa 
majoritária, na condição de 
candidatos a prefeito: o 
vereador Élson Batista dos 
Santos, que é o candidato da 
preferência do prefeito 
Ildemar Gonçalves dos 
Santos, e o industrial Carlos 
Galletti, que vem recebendo 

a adesão de todo 
empresariado local e de boa 
parte da população integrante 
das classes sociais A,B e C. 

Indefinição 
Enquanto o empresário 

Carlos Galletti recebe a 
adesão irrestrita das classes 
produtoras, bem como de 
lideranças políticas de nível 
estadual - embora trate do 
assunto com extrema 
discrição -, os integrantes do 
grupo político liderado pelo 
prefeito Ildemar Gonçalves 
continuam intransigentes na 
defesa do nome de Élson 
Santos. Detentores da maioria 
dos votos na convenção 
municipal, os amigos do 
prefeito não se mostram 
dispostos a renunciar de suas 

pretensões em favor do nome 
industrial^que já vem obtendo 
grande repercussão no 
município, em face de seus 
reconhecidos dores de 
administrador e de cidadão 
honesto. 

Sem que seja possível 
vislumbrar, a curto prazo, 
um enterndimento que una 
os interesses político 
deverá apresentar uma 
rápida sucessão de 
acontecimentos, cujos 
desfechos são totalmente 
imprevisíveis. Como o 
tempo é escasso, de vez que 
pouco mais de sete meses 
nos separam das eleições, 
muita coisa ainda poderá 
ocorrer dentro dos 
próximos dias. 

Grupo vive expectativas 

por Marinaldo Gonçalves 

Por outro lado, o grupo 
liderado pelo PMDB - que 
obedece a orientação do 
deputado estadual 
Deusdedith Sampaio - e 
integrado pelo PSC, PRP, 
PSDB, PPB e PDT, continua 
vivendo a expectativa da 
confirmação da candidatura 
do industrial Carlos Galletti, 
o que poderia inviabilizar a 
candidatura do deputado à 
prefeitura de Açailândia, face 
as possíveis compromissos 
éticos que o parlamentar teria 
assumido anteriormente com 
a família Galletti. 

Sucessão de... 
Vislumbrando a 

possibilidade de impedimento 
da candidatura de Deusdedith 
Sampaio, o vereador Antonio 
Ferreira (PSC) já lançou seu 
nome como candidato do 
grupo, inclusive contando 
com a parceria do ex-prefeito 
Raimundo Pimentel (PST), 
que seria o seu vjee-prefeito. 
Segundo os analistas, trata-se 

de uma chapa com certo 
respaldo eleitoral, capaz de 
substituir o nome de 
Deusdedith Sampaio com 
relativo sucesso e em 
condições de vitória, desde 
que mantido o atual nível de 
coesão política do grupo. 

Diante dos últimos 
acontecimentos, o deputado 
Deusdedith Sampaio vem 
mantendo o silêncio em torno 
da questão sucessão 
municipal, talvez procurando 
ganhar tempo, como que à 
espera que a situação venha a 
se aclarar uma definição quanto 
a candidatura oficial da 
coligação PFL/PTB. Sobre a 
candidatura do vereador 
Antonio Ferreira - em princípio 
tida como um balão de ensaio -, 
o parlamentar também não fez 
nenhum comentário. 

Enquanto cresce a 
expectativa do eleitorado do que 
diz respeito à oficialização dos 
nomes que irão integrar o 
quadro de cjuatro candidatos a 
prefeitos dentro do município, 
prosseguem as lutas internas 
nos partidos com resultados 

totalmente imprevisíveis, face 
ao dinamismo e surpresas que 
a atividade política sempre 
apresenta durante desenrolar 
dos acontecimentos. De uma 

coisa ninguém tem dúvida: 
Açailândia irá contar com 
quadro de candidatos a prefeito. 
Só que, na política, nem os 
números são definitivos. 
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Deusdedith Sampaio vem mantendo o silêncio 
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Vereadores retomam atividades 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

A Câmara Muncipal de 
Açailândia retorna às suas 
atividades normais depois da 
paralisação para o feriado de 
Carnaval. 

A população local espera 
dos parlamentares, uma 
cobrança maior do Poder 
Executivo local, chefiado pelo 
prefeito Ildemar Gonçalves. 

"A cidade está abandonada 
e precisa das obras prometidas 
na campanha eleitoral", reage 
José Francisco Pindobal, 37, 
pedreiro, morador da Vila 
Ildemar. 

Segundo o trabalhador da 
construção civil, faz-se 
necessário por parte dos 
vereadores, "uma fiscalização 
séria na prefeitura". 

Pedro Silva Carvalho, 39, 
pintor, residente no bairro do 
Jacú, também concorda com 
Francisco Pindobal. "Os 
político precisa trabalhar mais 
pelo município(sic)", denuncia 
Pedro Carvalho. 

Ainda de acordo com o 
pintor, "a cidade está 
abandonada e sem prefeito". 

A estudante do primeiro 
grau, Jovita Damacena 

Fernandes, 17, está revoltada 
com o descaso na cidade. "0 
prefeito chegou a fechar a 

prefeitura. Se o prédio está 
fechado, em que local o povo 
vai correr para resolver seus 

problemas", disse a estudante, 
acrescentando que a juventude 
local está consciente e devem 

votar em candidatos com 
"propostas para o município". 

"Estamos cheios de 

enganação, queremos e mais 
ação", conclui Jovita 
Fernandes. 
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Prefeito de Açailândia, Ildemar Gonçalves, não cumpre promessas de obras, feitas à população e abandona município 

QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

Ulisses apoia Fórum 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADOATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36E42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO Dl 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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por Frederico Luiz 

0 presidente do Fórum da 
Sociedade Civil de Imperatriz, 
advogado Ulisses Braga (foto), 
não descarta a possibilidade de 
apoiar a fundação da mesma 
entidade na vizinha cidade de 
Açailândia. 

0 jornalista Orlando 
Menezes, apresentador do 
programa Cidade Alerta, 

veiculado na TV Cidade, é um 
entusiasta da idéia. 

Orlando Menezes afirma 
que a cidade de Açailândia 
necessita de uma entidade que 
possa cobrar do Poder Público 
local, ações no campo da 
cidadania. 

"A consciência do cidadão é 
a maior garantia para 
conseguirmos a aprovação dos 
projetos que são desejo do 

povo", afirma o apresentador. 
Ainda de acordo com 

Orlando Menezes, a cidade de 
Açailândia tem uma pppulação 
ordeira, trabalhadora e com 
desejo de progredir. 

"No entanto, falta ainda na 
cidade, uma entidade que 
congregue todos os segmentos, 
empresários, pecuaristas, 
produtores rurais, assalariados, 
profissionais libcirais, enfim a 
sociedade local", resume 
Menezes. 

0 apresentador da TV 
Cidade disse acreditar que a 
presença de Ulisses Braga, líder 
da Revolução de Janeiro em 
Imperatriz, poderia ajudar 
Açailândia nos primeiros jiassos 
do Fórum da Sociedade Civil 
local. 

"Temos que nos ajudar, 
dessa for ma podemos fazer uma 
Açailândia, e um Maranhão 
bem melhor para nós e nosso 
filhos", conclui Menezes. 

Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? Novo método político 
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Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

por Frederico Luiz 

0 jornalista Domingos 
Çézar, candidato da Frente 
Ética a prefeito de Açailândia, 
quer implantar uma nova 
metodologia de fazer política no 
município. 

A Cidade do Ferro possui 
uma arrecadação importante de 
ICMS, graças ao parque 
industrial implantado em 
Açailândia 

Domingos Cézar pretende 
discutir com a sociedade civil 
organizada, como deve se 
proceder em relação ao 

orçamento da prefeitura. 
Implantado pela 

administração petista de Porto 
Alegre, capital do Rio Grande do 
Sul, o orçamento discutido com 
a comunidade, amplia o debate 
sobre as prioridades de 
governo, antes restrito ao 
plenário da Câmara Municipal. 

A experiência do PT deu 
certo. Tanto é, que Olívio Dutra 
conseguiu eleger seu sucessor 
em Por to Alegre, eTasso Genro 
continua admnistrando, pelo PT, 
a capital gaúcha. 

Porém, a experiência com 
orçamento popular, 

amplamente discutido, está 
ganhando o Brasil. 

O prefeito de Belo 
Horizonte, o também petista, 
Patrus Ananias, implantou esse 
ano a democratização dos 
gastos públicos. 

O resultado é que Ananias 
consegue índices de 
popularidade em todas as 
camadas sociais da capital de 
Minas Gerais. 

Divulgando essas idéias em 
Açailândia, Domingos Cézar 
tem chances reais de vencer a 
disputa pela Prefeitura 
Municipal. 

Jornal Capital 

/si 
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Lisue 73S-1345 e 

faça a assinatura do Seu 

Líder Diário. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

Carnaval 96 

A Beira-Rio foi o point da galera jovem de Imperatriz, onde reuniu um expressivo 

público de foliões que suaram as camisas no contagiante e animado "Carnaval do 

Tchan", comandado pelo apresentador Conor Farias, que tem sempre procurado 

inovar e oferecer o melhor do lazer para nossa comunidade. 

^ 'jAr 
Nem mesmo o pouco número de pessoas presentes no Carnaval Classe 

A no salão nobre do Juçara Clube, desanimou os foliões que prestigiaram e 
pularam até a madrugada, na grande festa oferecida aos associados, pelo 

presidente do clube, Cleonir. Ele que tem se esforçado para oferecer o melhor à 

sociedade imperatrizense na área de lazer. 

O Clube Tocantins animou seus foliões na última noite até amanhecer, 

com o seu Carnaval Tradição, embalado pela banda Bossa Show. O diretor do 

clube, João Martins, está otimista com o sucesso da festa. 

* * ■*■ o jovem empresário Anderson (Sudan), acompanhado de uma caravana 

de amigos, entre eles, Beto Brito e Adriano Heringer, foram curtir seu carnaval 

nas belas praias de Parnaíba. 

^ * O empresário Caboclo (Supermercados Timbira), passou seu carnaval 

em retiro espiritual, na beira do Tocantins, acompanhado de um molinete para 

pescar. Mas parece que só fisgou Candiru! 

^ * O empresário Maia (Óticas Maia), reuniu os filhos, que estão de férias 

na city, para curtirem o ar puro de sua fazenda na beira do Tocantins. 

★ ★ ★ 
O Carnaval da Espuma, que aconteceu no Fly Back, também superou a 

rn:' f 

i 
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Um dose de pai e filho. Frandsco Almeida (se recuperando da Malária) e Francisco Segundo 

Cegonha 

Radiante de felicidade, o paizão Dr. Gilson acaba de receber em seu lar mais 

expectativa dos proprietários da casa. 

Carnabaixinhos 

Foi sem dúvida o melhor vesperal carnavalesco dos baixinhos, realizado no      - - r\ j v r • i ■ t ^ 

Juçara Clube, nos quatro dias de carnaval, com animação da banda 'The Brothers uma herdeira, que foi presenteada pela mamãe e esposa i a. u ia (gineco ogis 

e Polyanna e suas Baby Cats, que brincaram e fizeram a alegria da garotada Parabéns! 

presente. 
Promovendo 

O colunista Jonas Ribeiro está com uma super promoção para o dia 09 de 

março, "Dia Internacional da Mulher", que contará com várias personalidades 

do País. Aguardem! 

Aniversariando 

Hoje, o gatinho Pedro, filho do casal de médicos Dr. Tadeu e Dra. Edna, que 

recepcionarão os amiguinhos da Associação Médica de Imperatriz. 

í;:Í 
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Maria Luisa, Gaton, KJéhia, Cleinir e Jurandir Teixeira (Brahma) sempre de alto astral 

Happy hour 

A encantadora Lideres Rocha (Imprecol), recepcionou as Amigas do Bem 

Querer, em sua residência, para comemorar a passagem do seu aniversário, 

regado a "loura gelada" e muito churrasco. Os convidados aproveitaram para se 

refrescarem com um perfeito banho de piscina. 

Hk* 
Luciano Guerra aproveitou o domingo carnavalesco e reuniu-se com a 

família c seletíssimo grupo de amigos, para curtirem o dia momesco com 

muita alegria entre eles. 

m m-, 
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Rosendi, a nova associada do Clube do Piau, n/i hora do lavrepratos na lesta de confraternização, 
pescou um belo peixe no último domingo, na primeira visita oficial de pescaria 

Retiro alegria 

Jovens católicos da city, irmanados pela fé e amor a Deus, fizeram sua festa 

cristã, nos quatro dias de carnaval, no Sesi í, que contou com a participação da 

Renovação Carismática e Comunidade Shalon, de Fortaleza-CE. Foi um sucesso! 

Segunda a Sexta - 09 hs 

resentação Manoel Cecílio 

Rádio Capital AM - 950 KHz 

Sua Melhor Onda 
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Sitio Novo está abandonado 

Amarante 

"Laços estreitos são 

necessários", diz Enilde 

por Jaldene Nunes 

A prefeita de Amarante 
do Maranhão, Enilde 
Evérton de Almeida, 
garantiu à reportagem do 
Jornal Capital, que mantém 
laços estreitos de amizade 
com o governador em 
exercício, José Reinaldo 
Tavares, tal como com a 
governadora Roseana 
Sarney, em viagem à China. 

Segundo ela, esse é um 
fator importante na vida 
administrativa de qualquer 
Governo Municipal, 
tornando-se favorável a ser 
beneficiado por causa do 
estreito laço de amizades, 
mantido não apenas com a 
chefia do Poder Executivo, 
mas com outros segmentos 

ligados ao mesmo. 
A prefeita de Amarante, 

Enilde Evérton, procura 
sempre manter contacto 
com assessores, aos quais 
afirma que vai continuar 
batendo às portas do Palácio 
Henrique de La Rocque, em 
São Luís, a fim de conseguir 
mais recursos e obras de 
infraestrutura para o seu 
Município. 

Uma nova viagem para a 
capital do Estado está 
prevista para os próximos 
dias, quando, junto ao 
Governo do Estado, a 
administradora amarantina 
irá explanar as iniciativas 
quanto aos problemas que 
pretende atacar naquele 
Município, especialmente os 
ligados à educação e à saúde. 

Deputado quer 

mudança de horário 

por Jaldene Nunes 

Após o feriado prolongado 
de carnaval, estava prevista 
para esta quinta-feira, dia 22, a 
retomada dos trabalhos dos 
deputados estaduais 
maranhenses. Diversos 
assuntos deveriam ter entrado 
em pauta, ontem, já que a 
agenda da Assembléia 

ii 
Bancada Parlamentar 

Encontro é importante 

afirma deputado 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Regional 

0 Município de Sítio Novo 
do Maranhão encontra-se 
praticamente abandonado pela 
administração do prefeito 
Clériston Bandeira. 

0 chefe do Poder Executivo 
não demonstra ter qualquer 
preocupação no que se refere 
a realização de obras que 
visem o benefício da 
comunidade local. 

Conforme levantamento da 
reportagem do Jornal 
Capital, Clériston Bandeira, 
apesar de ter o apoio do 
Governo do Estado, deixa 
muito a desejar no aspecto 
administrativo. 

No gabinete da Prefeitura 
Municipal, dificilmente 
Clériston é visto dando 
expediente. Em Sítio Novo, 
populares afirmam que o 
Executivo é mesmo 
inoperante. 

Nas regiões mais distantes 
da sede, escolas permanecem 
fechadas, mesmo em outros 
municípios já estando sendo 
aberto novo ano letivo. 

Para os moradores daquela 
cidade, não lhes restam outra 
alternativa senão mudar-se 

Legislativa encontra-se repleta. 
Um tema, defendido por boa 

parte dos deputados, deve 
tomar corpo nesta legislatura. 
Trata-se da proposta de 
mudança do horário das 
sessões, que passariam a ser 
realizadas de manhã. E há 
parlamentares que necessitam 
se adaptar ao horário único das 
repartições públicas. 

por Jaldene Nunes 

O deputado federal Sebastião 
Madeira (PSDB-MA) continua 
trabalhando no sentido de 
organizar a agenda do 49 

Encontro da Bancada 
Parlamentar da Amazônia, 
previsto para os dias 28 e 29 do 
mês de março próximo, e que 
"rá sediado em Imperatriz. 

Conforme Madeira, o 
ncontro é de fundamental 
mpprtância para que o 

para outras localidades, o que 
muitos têm feito nos últimos 
anos. 

Entre as dificuldades 
enfrentadas pelos 
sitionovenses estão a falta de 
infraestrutura nas principais 
ruas, numa clara referência de 
que tudo é abandono. 

Não há respeito, pelo 
administrador municipal, ao 
contribuinte que, apesar de 
tudo, continua a pagar 
pontualmente os tributos que 
lhes são cobrados. 

O prefeito não dá 
justificativa convicente aos 
cidadãos da cidade que 
administra, já que dificilmente 
pode ser visto dando 
expediente. 

Apesar das muitas 
reivindicações que são feitas 
pelo povo, Sítio Novo ainda 
não recebeu uma intervenção 
estadual, há muito reclamada 
para a governadora Roseana 
Sarney. 

Há informações, inclusive, 
de que o prefeito Clériston 
Bandeira, a exemplo de outros 
administradores da região, 
também possui casa na Ilha de 
São Luís. 

Quando viaja para a capital 
maranhense, nem sempre o 

O prefeito Clériston Bandeira, 

prefeito de Sítio Novo procura 
órgãos dos Estado no sentido 
de buscar recursos e, ou, 
melhorias para aquele sofrido 
povo. 

Enquanto isso, a 

que abandonou Sítio Novo-MA 

comunidade moradora 
naquele Município continua a 
sofrer as mazelas de um 
governo fraco, inoperante e 
sem compromissos com o 
cidadão comum. 

Montes Alto 

Prefeita prioriza obra 

por Jaldene Nunes 

Enquanto em alguns 
municípios maranhenses não há 
preocupação por parte dos 
administradores, quanto a 
realização de obras físicas que 
venham beneficiar a 
comunidade, em Montes Altos 
a prefeita Mirilandes Jales dá 
prioridade a esse tipo de 
serviço. 

Ela entende que uma cidade 
do jKtrte de Montes Altos, que 
comporta uma população 
ordeira e hospitaleira, não pode 
ficar apenas no alicerce do 

desenvolvimento. Por isso, 
Mirilandes Jales, além de 
construir obras, também 
prioriza outros setores. 

Um exemplo fácil de ser 
citado é o educacional, que para 
este ano prevê o assento de 
milhares de crianças, tanto na 
zona rural quanto na zona 
urbana do Município. A prefeita 
afirma que nenhuma criança 
ficará fora da sala de aula, 
conforme determinação do 
Ministério da Educação. 

"Não apenas apoiamos a 
atitude do ministro da 
Educação, Paulo Renato de 

Souza, como também a 
colocamos em prática no nosso 
Município", afirmou Mirilandes. 
Ela disse que, em Montes Altos, 
este também será o ano da 
educação. 

Afora o setor educacional e 
a realização de obras, como 
recufíeração de diversas ruas na 
região central da cidade, p 
governo Mirilandes Jales 
também dá prioridade para o 
setor da saúde pública. "Um 
povo sem saúde, é um povo 
doente, e nós não desejamos 
isso |)ara nosso povo". 

Nessa área, a administradora 

conta com o trabalho de uma 
equipe que busca desenvolver 
serviços a altura do que merece 
a população montealtense. 
"Graças a Deus, nossa equipe 
que trabalha na Saúde Pública, 
realmente tem se empenhado o 
bastante", disse. 

Além disso, ela também é 
auxiliada pelo coronel Silva 
Júnior, que chefia o Gabinete 
Civil, e pelo esposo José 
Ancelmo, assessor especial da 
Prefeitura. "De maneiras que 
nós temos procurado atender 
nossa comunidade em todos os 
aspectos sociais", concluiu. 

Praia Norte 

Executivo sana dívida 

O deputado Madeira, que destaca importância do Encontro 

Município dê mais um passo 
rumo ao desenvolvimento 
programado para o século XXI. 
"Vão estar aqui, além de 
deputados e senadores, as mais 
diversas autoridades do País". 
Entre as presenças praticamente 
confirmadas estão a do 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso e da primeira-dama do 
País, dona Ruth Cardoso. 
Também vão participar todos os 
governadores dos estados que 
compõem a Amazônia Legal. 

por Jaldene Nunes 

Aos poucos, as dívidas do 
Município de Praia Norte do 
Tocantins estão sendo sanadas 
pelo Poder Executivo. Algumas 
delas, já foram negociadas e 
parceladas. 

Essas dívidas, conforme o 
prefeito Manoel Gomes da 
Rocha, são para com o Fundo 
de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) e o Istituto 
Nacional de Seguridade Social 
(INSS). 

A partir de agora, será 
cumprida uma tabela mensal 
em que o secretariado 
municipal vai explanar as reais 
necessidades para que seja 
contraída determinada dívida. 

Essa é uma orientação do 
chefe do Executivo, que vez em 
quando vai à capital do 

Tocantins, Palmas, onde 
negocia o parcelamento de 
dívidas. 

0 prefeito de Praia Norte 
garante que, apesar das 
dificuldades que contunua a 
enfrentar, sua administração 
atravessa uma fase não muito 
ruim, uma vez que consegue 
realizar obras. 

Disse ainda o prefeito, que 
hoje as necessidades falam 

mais alto, e isso tem defacado 
boa parte dos funcionários em 
situação difícil, pelo atraso 
salarial. 

Contudo, aos poucos o 
Poder Executivo 
praianortense tem conseguido 
sanar débitos. 0 próximo 
passo é a atualização, em 
definitivo, da folha de 
pagamento de pessoal e 
fornecedores. 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. TRASALHAMOS COM 

COMFUTÂÇÂO GRÁFICA ODE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Roa Luís Domingues, n0 1206 fone 721-1077  

O Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

lâgue 738-1345 
Divulgue sua empresa. 

Mo esqueça que a propaganda é a alma do negócio 
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Uema abre Seminário hoje 

por Jaldene Nunes 
Da Diretoria de Redação 

Alunos formandos da 
primeira turma do Curso de 
Administração da Uema 
(Universidade Estadual do 
Maranhão) participarão, apartir 
de hoje, na sala de aula do Cesi 
(Centro de Estudos Superiores 
de Imperatriz) de um Seminário 
de Atualização. Com o tema 
"Administrar Hoje e Amanhã", 
os formandos discutirão novas 
técnicas de evolução do 
mercado. 

A clientela é composta ainda 
por empresários e público 
interessado, com o objetivo de 
proporcionar aproximação da 
Universidade e Empresa, além 
de fortalecer o referencial 
teórico de alunos da Uema e do 
Cesi, visando realização de 
pesquisa-mercado. A 
coordenação do Seminário de 
Atualização é composta pelos 
professores Alberto Sérgio 
Maia da Silva. Frederico AlmHda 
Rocha e Maria Klienr Harbo^i 
()livcira 

A metodologia a ser usada 
será a "apresentação de 
palestras expositivas com a 
utilização de transparências, 
textos e vídeos; e realização de 
trabalhos em grupo". 0 
palestrante é o professor João 
Augusto de Ramos e Silva, 
mestrado em Administração e 
Marketing pela Ufpa 
(Universidade Federal da 
Paraíba). Quem estiver 
interessado em confirmar a 
inscrição deve fazê-lo somente 
hoje, dia 23, conforme a 
programação enviada à nossa 
redação. 

0 evento, que se estenderá 
até o próximo dia 29 deste, 
conta com o patrocínio da 
Celmar (Celulose do Maranhão 
S/A), da Viação Transporte 
Açailândia e da Viação Nossa 
Senhora Aparecida. Segundo 
informou ontem a Comissão 
Organizadora, o Seminário de 
Atualização "Administrar Hoje e 
Amanhã" será aberto às 19h30 
desta sexta-feira, com a 
participação da sociedade em 
ti i .31 da imprensa. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 

CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE IMPERATRIZ 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

Seminário de Atualização 

"Administrar Hoje e Amanhã" 

Imperatriz-MA 

1996 

Pensa globalmente; aja 
localmente. 

(Naisbitt-1994) 

"Com a estabilização da 
economia e a globalização 
dos mercados, os 
financistas cederam lugar 
para os marketeiros, os 
consumidores 
reassumiram seu poder e 
as empresas precisam 
urgentemente reagir às 
novas mudanças para 
sobreviver". 

PROGRAMAÇÃO 

^ Dia 23-02 (Sexta) 
19h30 - Abertura 
20H00 às 22h00-Palestra 

sobre CONSULTORIA 
EMPRESARIAL E AS 
MUDANÇAS NAS 
ORGANIZAÇÕES 

Dia 24-02 (Sábado) 
OShOO às llhSO - Encontro 

Alunos Empresa Júnior 
UhOO às 17h30 - 

Elaboração de Projetos 
19h30 às 21h30 - Palestra 

sobre OS FUNDAMENTOS 
DO MARKETING 

Dia 26-02 (Segunda) 
OShOO às llhSO - Encontro 

Alunos Empresa Júnior 

14h30 às 17h30 - 
(Elaboração de Projetos) 

19b 30 às 21h30 - Palestra 
sobre QUALIDADE, 
REENGENHARIA E 
COMPETITIVIDADE 

Dia 27-02 (Terça) 
OShOO às llh30 - 

Encontro Alunos Empresa 
Júnior 

14h30 às 17h30 
19h30 às 21h30 - 

Planejamento x Estratégia 
— a nova visão 

Dia 28-02 (Quarta) 
OShOO às llh30 - Alunos 

do Curso de Administração 
e 

14h30 às 17h30 
19h30 às 21h30 - 

Sistemas de Informação 
Empresarial 

Dia 29-02 (Quinta) 
19h30 às 21h30 - 

Pesquisa de Mercado 

Comandante mantém 

laço de amizade 

por Jaldene Nunes 

0 comandante do 509 BIS, 
tenente-coronel Diógenes 
Dantas Filho, enviou cartão de 
agradecimento ao diretor- 
presidcnte do SisternaTucanu's, 
jornalista Conor Farias, pelo seu 
comparecimento à cerimônia de 
passagem de comando daquela 
Guarnição Militar. 

O novo comandante reafirma 
a disposição em manter um bom 
relacionamento com a sociedade 
imperatrizense, numa clara 
referência de que esse também 
continuará sendo o 
comi )or lamento do Exército em 
Lajxratriz 

È 

50" BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA 
IMPERATRIZ - 

Muito agjracleço a gentileza de seu compateci- 
mento à oenintonia de passagem de Gomando desta OM. Co 
Loco-me ao seu Inteiro dispor no 50^ BIS •♦Portai da 
Ariazonia" . 

Aproveito a oportunidade para reiterar votos 
de feiicidades. 

Imp-eratriz, —MA, 16 de fevereiro de 1.996 
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áiHES XiANtAS FJLHO 

VERÃO COM 

_ _   
Gomanclaritê 50*' BTS/Gv7 Mil itz 

HM 

QUARTA 

EDIÇÃO 

DE JOÃO 

BANDA BUM 

BUM DE BEBÊ 

LISBOA - 

DMA OS DE 

MARÇO 

Primeiro domingo de 

março na praça do 

Mercado, em João 

Lisboa, a partir das 16 

horas 

PRIMEIRA EDIÇÃO DE 

IMPERATRIZ • DIA IO DE MARÇO 

Segundo dp" mgo de março, na av. 

Beira-±<,io, a partir das 16 horas 
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Dono da Gongel é indiciado em inquérito 
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Gilmar José Barroso, 18, arrombador de chácara 
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Antonio Carlos, o "Mudinbo", maconheiro 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

A titular da Delegacia 
Especial da Mulher, Radige 
Barbosa, abriu inquérito 
policial que apura a invasão de 
domicílio praticada contra ;a 
casa de dona Jescilene Vianna, 
situada na rua da Paz n9 54 
(Vila Nova), bem como a 
agressão física cometida 
contra a aposentada Corina 
Nepomuceno da Sousa, de 65 
anos. 

No inquérito, figura como 
indiciado o empresário Luís 
Clemente Sobrinho, dono da 
Congel Informática, e esposo 
da senhora Simone 
Nepomuceno de Sousa Brito 
Clemente, de 18 anos, prima 
da primeira e neta da segunda 
vítima. 

Conforme apura a peça 
investigativa instaurada na 
DEM, a aposentada Corina 
Nepomuceno, que mora em 
Teresina-PI, havia recebido 
um telefonema de Simone, no 
qual a mesma informara para 
a avó que estava sendo vítima 
de agressão física e maus- 
tratos por parte de seu esposo. 

Solicitando ajuda da avó, 
Simone pediu para que a 
mesma viesse buscá-la o mais 
rápido possível. 

Aqui chegando, dona 
Corina Nepomuceno tratou de 
levar a neta para a casa de uma 
sobrinha sua, além de ter 
procurado a DEM, 
acomjíanhada da mesma, onde 
denunciou o esposo da suposta 
vítima das agressões, também 
acusado de mantê-la em 
cárcere privado. 

A casa para onde Simone 
teria sido levada é justamente 
a de propriedade de Jescilene 
Vianna, para onde Luís 
Clemente se deslocou para tê- 
la de volta ao seu lado. 
Chegando no endereço citado, 
o indiciado quebrou a porta 
principal da casa, invadiu a 
residência e agrediu 
fisicamente a aposentada, 
arrastando-a no chão e a 
deixando com várias 
escoriações por todo o seu 
corpo. 

Na denúnica formalizada na 
DEM, Corina Nepomuceno, 
que se tornou na mais nova 
vítima da crueldade do 
indiciado, reforçou que sua 

neta havia lhe acompanhado 
de livre e espontânea vontade 
para a casa onde estava, não 
existindo qualquer justificativa 
para a crueldade cometida 

pelo truculento homem, cuja 
ocorrência se deu por volta 
das 1 lh30 do dia 14 último, ato 
testemunhado por vizinhos de 
Jescilene. 
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Ela não veio à força", diz Radige 

Uni dia depois do ter sido 
publicada a denúncia contra o 
esposo da senhora Simone 
Nepomuceno, cuja iniciativa 
partiu de dona Cleane de 
Sousa Brito, a própria Simone, 
acompanhada de Luís 
Clemente e do advogado do 
casal, procurou a redação do 
Jornal Capital, onde rebateu a 
acusação feita contra o marido. 

"Fiquei surpresa ao ser 
conduzida até a Delegacia 
Especial da Mulher e, ao 
tomar ciência disto, tentei 
fugir protestando contra a 
atitude de minha avó, no que 
fui contida, segura pelo braço 
e levada à força para a 
presença da delegada Radige 
Barbosa (foto). A esta 
delegada, declarei que não 
haviam aquelas agressões 
como apregoava minha avó. 
Contudo, ela determinou que 
se fosse registrada a 
ocorrência", declarou Simone. 

Ontem à tarde, quando a 
declaração chegou ao 

"Ceguinho" continua solto 

por Socorro Carneiro 
Da Editoria de Polícia 

Apesar de ter sido 
apontado como o principal 
suspeito do assalto que foi 
cometido contra o mecânico 
Afonso Celso da Cruz, de 23 
anos, e sua amiga Luzenira 
dos Santos, o elemento 
apenas identificado pela 
alcunha de "Ceguinho" ainda 
não foi localizado pelas 
autoridades policiais da 
Delegacia de Roubos e 
Furtos. 

Com várias passagens pela 
Polícia Civil de Imperatriz, 
Ceguinho já teria praticado 

vários crimes dessa natureza, 
e continua solto para fazer 
novas vítimas na cidade. 

Segundo denúncia feita 
pelo mecânico, o assalto 
cometido contra ele e sua 
amiga foi por volta das 22hl5 
do último domingo, dia 10, em 
local não revelado pelas 
vítimas. 

Afonso Celso mora na rua 
Floriano Peixoto nç 1031 
(Nova Imperatriz), de onde se 
deslocou para comunicar o 
que havia acontecido. Ele 
havia informado, naquela 
ocasião, que o assalto fora 
cometjdo por dois elementos, 
que portavam armas de fogo. 

conhecimento das autoridade.-.' 
da DEM, a titular daquela 
especializada negou que 
Simone tenha sido levada à 
força por sua avó. "Ela não veio 
à força, e se veio foi só até lá 
fora, porque no meu gabinete 
ela entrou porque quis", 
afirmou. "Ela entrou no 
gabinete com a avó, porém de 
livre e espontânea vontade, 
inclusive sendo submetida ao 
exame de corpo de delito, mas 
sempre com o medo do 
marido". 

Para justificar a abertura do 
competente inquérito policial, 
Radige Barbosa disse que, 
além de ter apresentado lesões 
pelo seu corpo, Simone sq 
prestou ao referido exame 1 

corpo de delito, no qual ficou 
constatada a existência de 
hematomas localizados nas 
regiões do cotovelo direito, na 
mamária direita e na mamária 
esquerda, sem falar de 
hematomas também situados 
na região glútea esquerda. 

Polícia caça 

arrombadores 

por Socorro Carneiro 

As autoridades policiais da 
Delegacia de Roubos e Furtos 
ainda não possuem pistas dos 
autores do arrombamento 
praticado contra a residência da 
vendedora Silvana Morais da 
Silva, de 28 anos, situada na rua 
Coronel Manoel Bandeira n0 

2726 (Centro). Segundo ela, sua 
casa fora visitada pelos bandidos 
especializados na prática de 
arrombamento. Os criminosos 
teriam aproveitado o instante em 
que a mesma não estava em casa 
para a prática delituosa. Após 
perceber i)ela falta de uma bolsa 
contendo todos os documentos 
e a quantia de R$ 30,00. 
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