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m 16 OTempo 

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

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

Reunião do gabinete do primeiro- [ 
ministro israelense, Shimom Perez, que |i||^|i 
avalia o processo de paz no oriente 
médio. 
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íder do governo não crê em reeleiçt 

Joel Costa afirma que apenas seis parlamentares retornam a Casa de Dorgival Pinheiro de Sousa 
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Vereador Joel Costa do PRP será candidato a reeleição Carlinhos Am o rim, PSDB, deve retornar a Câmara Municipal 

0 líder do governo x 
Câmara Municipal, e 
vereador da bancada do PRP, 
Joel Costa, disse que 70% dos 
atuais vereadores perderão 
seus mandatos na eleição de 
03 de outubro deste ano. 

De acordo com Joel 
Costa, a Câmara Municipal 
de Imperatriz deixou muito 
a desejar neste ano, faltando 
com a credibilidade junto a 
população. 

Joel Costa afirmou, no 
entanto, que seis 
parlamentares retornam à 
Casa de Dorgival Pinheiro 
de Sousa. 

0 parlamentar do PRP 
deixou de citar nomes, mas 
deixou claro que vereadores^ 

como Carlinhos Amonm, 
que fez oposição a Renato 
Moreira e a Salvador 
Rodrigues receberão 
aprovação popular na eleição 
destre ano. 

Em relação à sucessão 
municipal, Joel Costa 
esclareceu que a eleição 
deste ano será atípica pelo 
número de candidatos 
lançados até o momento, que 
totalizam sete postulantes ao 
Palácio Branco, sede do 
governo municipal. 
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Um real, é o preço da 
cerveja Cerpa durante a 
realização do Carnaval do 
Tchan na avenida Beira- 
Rio. 

O fato 

0 Carnaval 
do Tchan 
acontece de 17 
a 20 de 
fevereiro e 
contará com a 
distribuição de 

mil camisetas oferecidas 
pela Cerpa. 

A pessoa 

O Major 
Linhares já 
garantiu a |,, 
presença 
da Polícia 
Militar 
durante a 
realização 
do Caranaval do Tchan 

Indústria quer taxa menor 

Tarifas de Eletro-Eletrônicos 

m Tarifa atual 

m Tarifa de mercado 

Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

A colunista Jussara 
Cer queira comenta os fatos 
da nossa sociedade. Coloca 
em evidência a comunidade 
tocantina que faz a nossa 
história. 

Está sempre por dentro 
dos fatos novos da city e 
registra tudo com a sua 
câmera. Não deixe de 
conferir todas as novidades. 

Página 5A 

A indústria de Eletro- 
Eletrônicos quer reduzir as 

taxas cobradas pelo governo 
brasileiro, que estão em 62%, 

contra apenas 20% do mercado 
externo. (Veja gráfico acima). 
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Vila está abandonada 
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Prefeito A çailân dia, U de mar Gonçalves 

A Vila Bom Jardim, um dos 
maiores bairros de Açailândia, 
foi completamente 
abandonada pela 
administração lldemar 
Gonçalves dos Santos, que até 
o momento ainda não 
anunciou nenhuma obra 
reclamada por seus 
moradores. 

Para transformar-se num 
bairro modelo, a Vila Bom 
Jardim carece de projetos nos 
setores de segurança, saúde e 
saneamento básico. Vários 
delitos já ocorreram no local 
em conseqüência da distância 
do Poder Público Municipal. 

Está sendo necessário um 
maior empenho por parte do 
prefeito para com os bairros 
de Açal idia. 0 povo reclama, 
e com " HLo, pois com a 

da chuvas fica 
impossível trafegar nas ruas 
dos bairros mais distantes da 
cidade. Página 4B 

O 
Indicado 

& 

Jomo apito 
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Coluna Sociedade e 

Expressão com 

Soraya Luiza 

O trabalho infantil 
Programação da TV 

US$ Com. Compra 

R$0,9783 (0,0%) 

US$ Com. Venda 

0 

o Caderflo 

Jornal Capital 
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Poupança 

1,8293% (15.01.96) 

CDB/RDB 

34,97% (29.01.96) 
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Tenho notado que 
aumentou, nos últimos dias, 
os atos delituosos no bairro 
onde moro. E preciso que o 
subsecretário de Segurança 
Pública, Luciano Abreu, 
encontre saídas para 
diminiuir a criminalidade 
em Imperatriz. 

Antonio Duarte 
Parque Buriti 

No próximo domingo, 
dia 10, a Associação de 
Moradores do Planalto vai 
eleger nova diretoria. O 
atual presidente é o nosso 
amigo Francisco das 
Chagas, que desenvolveu 
um bom trabalho. Acho que 
deve ser reconduzido ao 
cargo. 

Marina dos Santos 
Conjunto Planalto 

Não há como negar que 
o governo de Ildon 

Marques, em pouco mais de 
um ano, conseguiu reverter 
o quadro e até mesmo a 
figura do administrador 
público. Agora, o que não dá 
pra engolir é essa falta de 
verba para obras, que ele 
próprio reclama. 

Andréia Pires 
Ouro Verde 

Moro há quatro anos em 
um dos periféricos mais 
pobres de Imperatriz. A 
localidade não dispõe de 
infra-estrutura e, sobretudo, 
por aqui nem escola existe. 
Não está na hora de os 
poderes públicos 
enxergarem nossa 
comunidade? 

Nestor Ferreira 
Vila João Castelo ♦ 

Apesar de ter reduzido 
0 número de pessoas que 
enfrentava a fila para 
conseguir a famigerada 
Carteira de Identidade, o 
atendimento em nada 
melhorou. Pude perceber, 
esta semana, que as filas 
continuam grandes. O pior, 
agora é diariamente. 

Joselita Marques 
Poca da Mata 

Quando será que a 
Secretaria de Obras do 
Município trabalhará na 

uperação das ruas de 
icratriz? Parece que isso 

.o acontecerá a curto 
spaço de tempo. 

Antonio Carlos 
Nova Imperatriz 

Estamos pedindo mais 
s- gurança ao nosso bairro. 
1 " iprebom a presença 
ía i -.ida, pois in ibe a ação 

dos mardnais. 

Maria Sousa 
Vila L nk 

Amor Declarado 

por Raimundo Primeiro 

Da Editoria de Regional 

Que saudades! 
A Imperatriz de outrora faz 

renascer reminiscências 
marcantes. 

Foi uma época em que todos 
se irmanavam. Lutavam juntos em 
busca de melhores dias. Picavam 
mais unidos. Vislumbravam uma 
cidade crescente em todos os 
aspectos. Foi-se uma época de 
pura poesia. 

Mas o poyo da terra fundada 
por Frei Manoel Procópio, 
passado todo esse tempo, continua 
lutador. Trabalha, prospera e 
almeja projetos de peso e que 
assegurem a consolidação do 
processo de desenvolvimento j xir 
que passa sua cidade. 

Lembrar é tocar, também, em 
questões que marcaram a nossa 
história, como por exemplo, a 
chegada dos primeiros baianos e 
mineiros. Orgulho-me, 
sinceramente, de fazer parte da 
plciade que ajudou sobremaneira 
naincremcntação do progresso da 
Imperatriz do Maranhão. 

Minha família faz parte de sua 
memória. 

Gente que veio de outras 
plagas com o propósito único de 
trabalhar. De encontrar um canto 
sadio, em todos os asjiectós, para 
seus filhos. A missão de meus avós 

paternos Napoleão e Ana atingiu 
o seu objetivo. 

Estamos aqui. Partes da 
sodedade vivae ativa da sociedade 
imperatrizense. E, vale ressaltar 
continuaremos assim. Os 
percalços enfrentados valeram 
apenas, pois fizeram com que 
demonstrássemos nosso amor 
{)ara com essa cidade pujanto. 

Enfrentamos os altos e baixos 
com determinação. Mesma coisa 
fez Imperatriz ao resistir aos 
inúmeros obstáculos surgidos no 
seu dia-adia. 

Imperatriz. 
Esposa do imperador Luís, ou 

seja, artéria presente no contexto 
econômico do Maranhão e que 
vive em constante contato com sua 
capita], São Luís, em conseqüência 
do seu poder de luta, de 
participação. 

Rainha. Exerce um poder 
fenomenal sobre nós, teus mortais 
filhos. 

Somos súditos conscientes do 
teu potencial e da tua garra. Em 
respeito, estamos submetidos à 
tua vontade. Prove-nos. E saberá 
que é verdade. 

Igual a um vassalo, 
dependemos de você. A ligação é 
incontestável, inegável! O 
juramento de fé e homenagem 
tem de falar mais alto. Meu amor 
ix)r ti, (') majestade, é o meu tributo. 
Sou, assim, seu subordinado fiel. 
E apenas uma simples 

homenagem! 
Tenho por Imperatriz, cidade 

onde nasci e vivi uma infância 
marcante, afeição, amizade, 
carinho, simpatia, ternura. 
Acrescentando: amor infinito. 

Queria ter essa mesma 
energia, disposição incessante de 
tornar-se uma gigante. A 
metré)jx)le de Uxla uma abençoada 
região. 

A nossa Imperatriz tem um 
plotoplasma invejável. 

Que lindo é o Setor Beira-Rio! 
O Tocantins caudaloso vai além 
plagas. Chama atenção {x-la sua 
beleza Suas águas banham muitas 
populações. 

Sou Imjxíratriz, sou pluralista, 
sou apaixonado, sou bairrista Sou 
um eterno defensor de nossas 
causas. Não imjxala onde esteja, 
sempre falo, enalteço a 
grandiosidade de minha cidade- 
mãe. 

E o mínimo que posso fazer. 
Imperatriz amo-ti como uma 

namorada 
Torço por seu ingresso, de 

forma positiva, no cenário 
nacional. 

Imperatriz, minha musa 
Meu tesão! 
Imperatriz, menina dos meus 

olhos. 
Imperatriz, cidade onde 

conheci a razão de tudo isso. 
Valeu, querida Imixíratriz! 
Olhe por mim. 

As Conquistas da Telebrás 

Abertura do setor de telecomunicações pode deixar 

regiões deficitárias sem atendimento 

por Marcelo Monteiro 
Jornalista 

O governo brasileiro usa, 
como um dos principais 
argumentos para defender a 
quebra do monopólio estatal e 
das telecomunicações, a 
necessidade de investimentos 
que permitam ao setor 
acompanhar as inovações 
tecnológicas. Segundo o 
ministro das Comunicações, 
Sérgio Motta, o Estado brasileiro 
não tem condições de arcar 
sozinho com esses 
investimentos e, portanto, a 
presença de empresas privadas 
é indispensável. 

Entretanto, o Brasil já 
conviveu, até a década de 70, 
com a atuação de empresas 
privadas no setor: foram 
exatamente seus resultados 
insatisfatórios que levaram à 
entrada do Estado no setor. Os 
críticos da quebra do monopólio 

estatal temem que a situação 
ocorrida no passado se repita no 
futuro: investimentos privados 
iriam somente para serviços e 
áreas rentáveis e para setores 
sociais que possam (jagar o preço 
devido. 

CTB, quem se lembra? 
Em 19611, o governo do antigo 

estado da Guanabara criou a 
Cetel, empresa telefônica que 
teria como função atender aos 
subúrbios do atual município do 
Rio que não despertavam a 
atenção da Companhia 
Telefônica Brasileira (CTB), 
empresa privada de origem 
canadense. A CTB atuavano eixo 
Rio-São Paulo-Belo Horizonte. 

Na opinião do jornalista 
Marcos Dantas, especialista no 
setor de telecomunicações, o fim 
do monopólio representará mais 
um aspecto do processo de 
exclusão social, já que as 
empresas privadas atuarão 
somente nas áreas onde o 

serviço possa ser bem 
remunerado, sem ter 
jjreocupação social. Para Dantas, 
a aprovação da emenda do fim 
da exclusividade estatal no setor 
não garante que o Estado tenha 
que atender às áreas que não 
despertem interesse da 
iniciativa privada. 

Para Gilberto Palmares, 
presidente do Sindicato dos 
Telefônicos do Rio de Janeiro, a 
esperada "universilalização do 
atendimento" de 
telecomunicações no País, "se 
ainda está distante hoje", com o 
fim do monopólio "se abrirá mão 
da possibilidade de alcançá-la". 
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iSistenut de CoiminSeaçáo 

Conor Farias José Filho Frederico Luiz 
Diretor Presidente Diretor Comercial Diretor de Jornalismo 
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Linha 

Direta 

porJOSE FILHO 

Opinião 
De acordo com a opinião 

de um magistrado, "os 
partidos políticos, após a 
reforma eleitoral, passaram a 
funcionar como uma empresa 
privada. A maioria das 
decidões devem ser tomadas 
por seus integrantes, 
restando muito pouco para 
ser dirimido pela própria 
Justiça Eleitoral. As questões 
dos diretórios e seus filiados 
é um caso que deve ser 
resolvido pelos próprios 
partidos, e não peloTRE ou 
TSE". 

PPB 
E sendo assim, 

dificilmente o deputado 
federal Davi Alves Silva vai 
conseguir junto ao TSE, 
reverter o quadro de sua 
filiação, bem como do seu 
grupo, ao PPB. 
Estabelecendo-se uma 
analogia segundo a visão do 
magistrado, será a própria 
executiva nacional do partido 
a se pronunciar sobre o 
assunto, isto é. mantendo a 
sua decisão de radicaro nome 
de José Lamarck para a 
executiva nacional do partido 
em Imperatriz e o 
conseqüente indeferimento 
das filiações de Davi Alves 
Silva e seu grupo. 

Parecer 
De acordo com o parecer 

do TSE, o interventor Ildon 
Marques de Souza é 
inelegível, embora a 
Constituição lhe assegure o 
direito de concorrer às 
eleições do dia 3 de outubro. 
A Constituição fala em 
substituto e sucessor do 
prefeito, mas estabelece o 
que seja "substituto". 

Sucessor 
A expressão usada na 

Constituição como sucessor, 
refere-se ao procedimento 
legal da própria cadeia 
sicessória: o vice substitui o 
titular; o presidente1 da Câmara 
substitui o vice e assim 
sucessivamente. 

Substituto 
De acordo com o Aurélio, 

a palavra substituto significa 
"que substitui, que supre: 

Pessoa que1 exerce as funções 
de outra, na ausência ou 
ompedimento desta". 

Enquanto isso, 
intrerventor significa "pessoa 
indicada por autoridade 
competente ^ para 
administração de instituições 
de direito público em regime 
de exceção". 

O termo "exceção" pode 
plenamente ratificar o 
parecer do TSE. 

Falência 

Maranhão e do Norte do 
Estado do Tocantins 
enfrentam dificuldades até 
para quitação da folha de 
pagamento, embora tenham 
um número praticamente 
limitado de servidores. Em 
Açailândia, a administração 
Edemar Gonçalves está com 
três meses de salários em 
atraso e deve fornecedores 
desde outubro do ano 
passado. 

Frigoaves 
José Fernendes acaba de 

lançar-se na disputa pela 
presidência da Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz. O proprietário da 
Frigoaves tem o apoio do 
atual presidente da entidade, 
empresário Jurandir Teixeira 
da Silva. 

Pergunta 
Será que a governadora 

Roseana sarney vai anunciar 
neste primeiro semestre a 
conclusão das obras iniciadas 
pelo Governo "O Maranhão 
tem Pressa"? 

Expoimp-96 
Francisco Soares 

Franciscano já vem 
trabalhando com vistas à 
Expoimp-96, ao lado de outro 
integrante da diretoria do 
SINRURAL. Leandro e 
Leornardopoderão abrirem 
julho a maior festa da 
pecuária regional. 

Meditação 
Não importa que tipo de 

problema você esteja 
passando. Não esqueça que 
o Senhor Jesus está dentro 
do barco. Ele é o Senhor de 
todas as situações. 

Jornal Capital 

Leia e Assine o 
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Joel Gosta comenta eleições 

Parlamentar diz que somente 30% dos vereadores se reelegerão em 3 de outubro 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora 

403 dias. Êta 
governozinho danado, sô! O 
povo só houve o anúncio de 
obras que jamais sairão dos 
papéis. O Maranhão ainda 
não teve o desenvolvimento 
esperado pela comunidade 
deslanchado. 

Era 
uma vez... 

...Umaadministração que 
não correspondia com os 
anseios da comunidade. 

Que 
fim terá... 

....Essa administração? 
Reunião 
marcada 

Está marcada para a 
próxima semana a reunião 
que irá definir os critérios 
para a unificação da aviação 
regional entre os países do 
Cone Sul. 

A idéia é dinamizar o 
transporte entre Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguai e 
Uruguai. 

Comemorando 
posição 

Com apenas quatro anos 
de mercado brasileiro, a 
canadense Nortel comemora 
o terceiro lugar entre as 
empresas que fornecem 
equipamentos para 
telecomunicações e estuda a 
instalação de uma fábrica no 
País. 

Jackson 
no morro 

Travou-se uma verdadeira 
batalha. Mas, no final, o 
megastar da música pop 
internacional Michael 
Jackson, saiu vitorioso. 
Ganhou o direito de gravar 
um clip no Morro de Santa 
Marta, favela do Rio de 
Janeiro. 

Pobreza 
reconhecida 

Finalmente, reconheceu- 
se que a "cidade 
maravilhosa" é pobre. Agora, 
resta saber como ficará o 
assunto. Uma coisa é certa: 
só o tempo dirá. 

Correio 
Sentimental 

A prefeitura de 
Guarapuava, cidade do 
interior do Paraná, colocou 
nos jornais locais o seguinte 
anúncio; "senhora com 176 
anos, muito bem localizada, 
limpa, séria, trabalhadora, 
segura, discreta, virgem (em 
termos automobilísticos), 
procura por francês 
moderno, eleeante, arrojado 
e bem-su ido, para 

relacionamento feliz, estável 
e duradouro". 

Explica-se: o anúncio é 
para pleitear junto à Renault 
que ela instale a sua fábrica 
em Guarapuava. 

Vila 
Nova 

O bairro continua sem 
receber atenção por parte do 
vereador Enfermeiro 
Ribamar, seu representante 
legal na Câmara Municipal. 
Quando será que o 
parlamentar descruzará os 
braços e trabalhará? 

Prêmio 
do ar 

O prêmio de melhor 
campanha aérea regional do 
mundo foi para TAM do 
comandante Rolim. 

Prevenção 
garantida 

Um novo creme 
espermicida, o Gynocovirus, 
pode servir de barreira 
contra o HIV. Aviso: a 
pomada não acaba com o 
vírus. Tem de ser usada com 
camisinha. 

Fazendo 
teste 

Foi apresentado o 
Branched D NA, um teste 
para medir a quantidade de 
vírus da Aids no sangue. Ele 
permite avaliar mais 
precisamente a passagem da 
infecçào para a condição 
sintomática da doença e 
aponta com mais certeza as 
chances de sobrevivência do 
paciente no curso de cinco 
anos. 

Cafifa 
firme 

O senador Epitácio 
Cafeteira mostra que 
permanece firme no PPB. 
Tem força política. O homem 
é mesmo duro na queda. 

Otismo 
geral 

Nas lideranças do PSDB: 
acham que o partido vai 
quadruplicar seu número de 
prefeitos na eleição deste 
ano, passando de duzentos 
para oitocentos. E o 
Madeirào está na estatística. 

Dando 
sinais 

Sérgio Motta, ministro das 
Comunicações, sinaliza que 
deseja ser candidato a prefeito 
de São Paulo. Sabe-se, nos 
bastidores, que a candidatura 
tem sido tema de conversas 
de Motta com o governador 
paulista, Mário Covas. 
Mostrou que tem pulso 
quando esteve em São Luís, 
no final de semana passado. 
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0 vereador Joel Costa, PRP, 
disse ontem que apenas trinta 
por cento dos vereadores 
devem conseguir reeleição em 
03 de outubro deste ano. 

De acordo com as contas 
do parlamentar perrepista, 
apenas seis vereadores devem 
ser reconduzidos a Casa de 
Dorgival Pinheiro de Souza. 

"A Câmara Municipal teve 
uma ação que deixou a desejar 
nestes três últimos anos", 
confirmou o vereador. 

Ainda segundo Joel Costa, 
um grupo de seis 
parlamentares tiveram atuação 
correta e devem ser 
reconduzidos a seus mandatos 
pelos eleitores no pleito deste 
ano. 

Mesmo sem referir nomes, 
Joel Costa lembrou que existe 
um grupo de parlamentares 
que está lutando para que o 
parlamento resgate seu papel 
junto a comunidade. 

Referindo-se às eleições 

municipais deste ano, o 
vereador do PRP foi claro 
quando disse acreditar que o 
interventor Ildon Marques 
será candidato a prefeito este 
ano. 

"Ele foi convidado para 
permanecer no cargo até o 
final do ano, mas decidiu pedir 
a governadora que o 
exonerasse", disse Joel, 
concluindo que lldon Marques 
deixará a interventoria no dia 
31 de março com o objetivo de 
disputar a prefeitura. 

O vereador, que é líder do 
governo na Câmara, disse que 
este ano, a eleição de prefeito 
será atípica pelo número 
excessivo de candidatos à 
chefia do Executivo. 

Joel Costa, disse acreditar 
que o imperatrizense escolherá 
bem seus representantes, para 
que a cidade possa contar com 
bons políticos, tanto na 
Prefeitura Municipal, quanto 
na Câmara de Vereadores. 

• • . vt;;;:,:,:;.;. 
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Joel Costa acredita na escolha do imperatrizense 

Câmara não cumpre seu papel 

Qual será o índice de 
renovação dos parlamentares 
na Câmaram Municipal? Esta 
pergunta tem deixado várias 
respostas, mas uma certeza: 
grande parte dos atuais 
parlamentares não 
conseguirão sua reeleição. 

Tem gente que chega a ser 
categórico quando afirma que 
100% da atual Câmara será 
renovada. Outros mais 
otimistas, como o vereador 

Joel Costa, confirmam que o 
índice de renovação será de 
70%. 

O certo é que para a 
maioria da população, e 
portanto, dos eleitores, a 
Câmara deixou de cumprir 
com seu papel. 

Um exemplo claro desta 
afirmativa foram as várias 
CPls realizadas nas duas 
legislaturas e que levaram 
nada a lugar algum. 

Fazer uma CPI e não emitir 
resultado desgasta qualquer 
parlamento, em qualquer 
nível, seja ele federal, estadual 
ou municipal. 

Os vereadores de 
Imperatriz sabem que o povo 
não guarda boa imagem da 
Câmara, no entanto, qualquer 
pessoa de sã consciência, sabe 
que este ano, os parlamentares 
tentarão a todo custo, se 
redimir perante a sociedade. 

Porém, o crescimento das 
chamadas candidaturas 
populares, com respaldo no 
seio da sociedade civil 
organizada, deverá acabar com 
o sonho daqueles que esperam 
um eventual esquecimento por 
parte do eleitorado. 

Em outras palavras, esta 
será a eleição da lembrança, 
como querem muitos, e não do 
esquecimento, como querem 
uns. 

Grupo de Davi deve recorrer 

ill:. 
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Davi não poderá ser candidato nas próximas eleições 

O grupo do deputado Davi 
Alves Silva deverá recorrer ao 
Tribunal Superior Eleitoral para 
tentar anular a decisão da 
executiva nacional dq PPB que 
desfiliou-os do Partido. 

Por outro lado, o senador 
Epitácio Cafeteira, no alto de 
sua experiência, afirma que 
Davi jamais poderá ser 
candidato a prefeito este ano. 

Cafeteira confirma que o 
grupo do deputado Davi não 
passa de simples e mortais 
eleitores, como o cidadão 
comum. 

Não importa qual seja o 
resultado do Tribunal Superior 
Eleitoral, o Davi e seu grupo 
tiveram uma derrota que não 
estava no seus planos. 

É bom lembrar que o PPB é 
um partido estruturado em 
nível nacional e que conta com 
uni razoável tempo na televisão. 

Paulo Maluf, Esperidião 
Amim, José Wilson Siqueira 
Campos, são exemplos 
pessoas que podem ajudar a 
conseguir votos em qualquer 
parte do Brasil. São lideranças 
de alcance nacional. 

Na verdade, quando o 
assunto é partido político, o ex- 
deputado Chico do Rádio foi 
quem mais saiu lucrando no 
troca-troca realizado no apagar 
das luzes do dia 15 de dezembro 
último. 

Chico do Rádio se filiou ao PU 
o Partido liberal. Um Partido de 

porte médio, e descomplicado. 
Agiu com correção o ex- 

representante de Imperatriz na 
Assembléia Legislativa, pois não 
arriscou um grande partido, 
como fizeram Ventura, que 
terminou no minúsculo PSC e 
Davi, que luta para retornar ao 
nanico PMN. 

Logomarca 

da Gastroclínica 

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

Doenças nervosas e mentais 

Atendimento de segunda a sexta-feira, 

das 14h00 às 18h00 

Atendemos UNIMED 

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

Segunda a Sexta - 07 hs 

TV - Capital - Canal 5 

Aprcsciitaçao: José Filho 
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Líder reconhece governo Marques 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Investimentos 

y ■■ 

Devido ao desemprego e 
a fome que assola o País de 
norte a sul, têm deixado 
milhares de famílias 
carentes em estado de 
miséria, como podemos 
testemunhar algumas 
vítimas da fome e as 
conseqüências do péssimo 
atendimento médico- 
lospitalar oferecido a 

algumas pessoas. 
Sabemos contudo, que 

não é necessário apenas um 
governo que se auto intitula 
de novo tempo, com 
seriedade e competência, é 
necessário muito mais 
ações, muito mais 
investimentos tanto no setor 
de saúde, como no setor 
educacional. 

Denúncias 

Em meio a tantas 
informações, constatamos a 
veracidade de algumas 
denúncias chegadas 
recentemente em nossa 
redação, dando conta de que 
uma certa quantidade de 
rutas, legumes e verduras e 
egumes estão sendo 

manipulados. » 

Drogas 

Mesmo com as 
constantes campanhas 
educativas veiculadas em 
vários órgãos de 
comunicação nacional, não 

fá sendo o bastante para 
•nter o consumo de drogas 

■ntre adolescentes que 

continua aumentando a cada 
dia. 

Conforme dados de uma 
recente pesquisa, cerca de 
cinco e meio por cento dos 
adolescentes brasileiros, 
usam drogas regularmente. 

Comércio 

Aumento de falências e 
concordatas, este é sem 
dúvida nenhuma o quadro 
geral que o comércio 
brasileiro vem enfretando 
nos últimos dias, 
principalmente nos setores 
de construção, venda e 
aluguel de imóveis. 

Uma fonte citadina nos 
revelou que as empresas já 
não suportam mais tantos 
calotes, que vai deste títulos 
protestados a cheques com 
insuficiência de fundos, é 
um dos fatores que mais tem 
contribuído para o 
crescimento da falências 
entre empresas de médio 
porte. 

Sucessão 

Imperatriz, a segunda 
maior cidade do Estado, 
com aproximadamente 
quatrocentos mil habitantes 
também apresenta o maior 
número de pessoas doentes 
infectados pela hanseníase. 

Já está na hora da 
governadora Roseana 
Sarney e seu governo "novo 
tempo", se preocuparem um 
pouco mais com a população 
do maior colégio eleitoral do 
Estado, principalmente 
porque já se aproxima com 
tanta velocidade as eleições 
municipais e, certamente o 
povão saberá reconhecer 
quem realmente é digno do 
seu voto. 

Final 
de 

governo 

Geralmente quando se 
aproxima o final de um 
governo, é também sinal de 
que a população começa 
apontar os defeitos. Assim 
foi na administração do ex- 
prefeito e ex-governador 
José de Ribamar Fiquene e, 
assim está sendo no 
governo do interventor 
Ildon Marques. 

Esperamos contudo, que 
apesar das aparências 
revelarem o contrário 
população saiba realmente 
avaliar o melhor para a 
cidade escolhendo a pessoa 
certa para comandar os 
destinos políticos de 
Imperatriz. 

por Kleverson Almeida 

Da Editoria de Cidade 
O presidente da 

Associação de Moradores do 
Conjunto Planalto, Francisco 
das Chagas, informa que a 
entidade conseguiu junto à 
Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos do 
Município a realização das 
obras de infra-estrutura das 
ruas Petrônio Portela e Bom 
Jesus. 

Para tanto, afirma que 
foram feitas diversas 
solicitações ao secretário 
Jairo de Oliveira, de quem 
recebeu o devido apoio. Mas 
também foram feitas 
denúncias, principalmente 
através da mídia. Nos canais 
de rádio, tevê e jornais locais, 
Francisco das Chagas 
procurava explicar os fatores 
que o levavam a fazer tais 
afirmações. "O problema é 
que toda a nossa comunidade 
se via prejudicada. Eu, como 
líder popular, não poderia 
ficar apenas observando". 

Foi com essa luta, imposta 
em outros setores dos 
poderes públicos municipais e 
estaduais, que Francisco 
conseguiu as obras tanto 
esperadas. Com a 
recuperação das duas 
artérias, segundo ele, volta a 
ser possível o tráfego diário 
dos transportes coletivos. 
"Esperamos que até a frota 
seja aumentada", comentou, 
otimista quanto a nova infra- 
estrutura que chega ao 
Planalto. 

Ele aproveitou para 
agradecei ao secretário Jairo 
de Oliveira, bem como ao 
interventor Ildon Marques de 
Souza, pela determinação 
quanto a obra. "Agradeço, 
principalmente, ao 
interventor Ildon Marques, 
pela posição tomada em favor 
da nossa comunidade", 
acentuou. O trabalho de 
recuperação das ruas, que 
dão acesso ao bairro Santa 
Rita, está sendo acompanhado 
de perto pelo diretor do 
Departamento de 
Saneamento Básico, 
Fernando Falqueto. 

Rádio 

Capital 

AM 

950 

KHz. 

A sua 

melhor 

onda 

IS 

m£. 

Francisco das Chagas, satisfeito com o interventor 

Imperdível 

DIA 10 DE FEVEREIRO 

NO JUÇARA CLUBE 

kíí. 

UMA 

Promoção 

Rádio Terra 

Produtos Químicos Ltda 

Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 

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

Fax: (098) 721-3296 

Temos completa linha de: 

Produtos químicos para tratamento de água em geral, piscinas, , J—aTc' * - ' " ' • - ' 

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

Promoções: 
Cloro gramdado (balde 10 i 

) R$ 60,00 - à vista ou cheque: 
H dias 
* Algicida manutenção (01 li) 

R? 3,80 - à vista 
* Barrilha (kg) R$ 0,90 - à 

vista 
* Sulfato de Alumínio (kg) 

0,90 - à vista 

MSS 
- 

ifC", 

Segunda a Sexta - 09 hs 

Apresentação Manoel Cecílio 

Rádio Capital AM - 950 KHz 

Sua Melhor Onda 
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Elas não brincam em serviço 

por Luiz Antonio de 
Medeiros 

Sindicalista 
A Organização 

Internacional do Trabalho 
(OIT) estima em 200 
(duzentos) milhões o 
número de trabalhadores 
infantis em todo o mundo. E 
um número aproximado e de 
difícil precisão dadas as 
diferentes formas de trabalho 
c a maneira de encará-lo: 
econômica, social ou 
culturalmente. 

No Brasil, como sabemos, 
continua-se trabalhando com 
os números do IBGE de que 
aproximadamente sete 
milhões de crianças e 
adolescentes estão no mundo 
do trabalho. Este número não 
inclui crianças de rua que 
diariamente mantém sua 
sobrevivência da maneira 
que for possível (roubando, 
pedindo, vendendo coisas, 
prostituindo-se etc) e, 

portanto, trabalhando. 
Seja como for, o fato c que 

não é nada difícil encontrar 
crianças trabalhando como 
adultos em todo o País; 
trabalham no corte de cana- 
de-açúcar e outras culturas, 
em olarias, serrarias, 
oficinas, fábricas, 
tecelagens, minas de 
carvão, empregos 
domésticos, salinas, 
pedreiras, etc. É sempre bom 
lembrar que estes trabalhos 
são realizados em desacordo 
com o ECA em seu artigo nQ 

67 que proíbe trabalho penoso, 
insalubre, etc. 

Crianças e adolescentes 
trabalham por salários 
menores, não possuem 
nenhum tipo de vínculo 
empregatício, portanto sem 
nenhuma seguridade social, 
não possuem proteção sindical 
em dentre outras 
conseqüências, estão com a 
vida escolar prejudicada ou, 

via de regra, abandonada. Por 
desenvolverem tarefas que 
exigem baixa qualificação 
profissional, completam a 
equação de um futuro 
absolutamente comprometido 
pela ignorância e a miséria. 

No aspecto social a questão 
do trabalho-infantil é bastante 
complicada, pois nenhuma 
criança trabalha porque quer. A 
necessidade de garantir a própria 
sobrevivência ou 
complementação do orçamento 
militar não é um mito: é uma 
realidade social, cruel de fato, 
onde os sonhos infantins ou 
juvenis se misturam com aquilo 
que o acesso econômico lhes 
veta. 

Portanto, é comum ouvir 
depoimentos de crianças que 
deixam de lado a escola com o 
sonho de comprar uma bicicleta. 
Mas, na verdade, a maioria dos 
trabalhadores infantis sabem e 
declaram que trabalham para 
"ajudar em casa". 

Não devemos esquecer 
que além de todos os fatores 
já citados existem um que 
também é de difícil solução; 
o cultural. Nada é mais 
complicado do que "mudar" 
aspectos culturais de uma 
sociedade em que o trabalho 
é algo profundamente 
enraizado em nossas 
tradições. No que diz 
respeito ao trabalho infantil, 
quase sempre se ouve falar 
que "é nlelhor uma criança 
estar trabalhando, seja em 
qúe situação for, do que 
estar nas ruas vadiando"; 
"eu comecei a trabalhar com 
10 ou 12 anos e hoje sou tal 
coisa". Interessante é notar 
que nenhum adulto que 
tenha sido um trabalhador 
precoce e que tenha 
conseguido ascender 
socialmente, quer que os 
seus filhos tenham a mesma 
sorte. Ao contrário, sonham 
em formá-los na 

universidade e proporcionar- 
lhes o máximo de conforto 
possível. 

Outro exemplo de forte 

influência cultural dá-se no 
campo, onde ocorre a maior 
incidência de crianças e 
adolescentes no trabalho. 

- 

11 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHP - Imperatriz 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 
06:30 - O despertar da Fé 
06:00 - Repórter 190 
07:00- Bom Dia Cidade 
07:30 - O Despertar da Fé 

Local 
08:00 - Note d Anote 
12:00 - O Rádio na TV 
13:00 - Falando com Deus 
13:03 - Cidade Agora 
14:30 - Tarde Criança com 

Mariane 
17:00 - Ciadade Alerta 
18:00 - Imperatriz 

Notícicas 
18:15 - Jornal da Record 
19:00 - Imperatriz 

24 Horas 
19:30-Rede Nacional 
20:00 - Super Tela 
22:30 - Record Dinheiro 

Vivo 
23:00-25a Hora 
24:00- Palavra Vida 

Cinema Record 
TV Capital 

Cc.. «ül 5 

fique 

ligado 

TV CRC 

Canal 4 

BAN D 

05:00 
05:30 
06:00 

06:30 

07:00 
08:30 

09:00 

09:56 

10:00 
11:00 
11:45 
12:15 
14:15 
16:00 
16:30 

18:00 

19:00 
19:50 
20:00 

20:30 

22:45 
23:00 
23:05 

- Igreja da Graça 
- Diário Rural 
- Home Shopping 

Show 
- O Gordo e o 
Magro 

- Dia a Dia 
- Cozinha 

Maravilhosa 
da Ofélia 

- Meu Pé de 
Franja Lima 

- Vamos Falar 
com Deus 

-Eestação Criança 
- Jacques Gousteau 
- Anos Incríveis 
- Avante! Imperatriz 
- Cine Prash 
- Super Marketing 
- Programa Sílvia 

Popovick 
- Meu Pé de 
Laranja Lima 

- Cavalo Amarelo 
- Rede Cidade 
- Jornal 
Bandeirantes 

- Campeinalo 
Paulista de 
Futebol; 
União São João 
X Palmeiras 

- Jornal da Noite 
-Circulando 
- Flash 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

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

Fé 
09:00 - Cozinha do 

Lancellotti 
09:15- Dudalegria 
10:30 - Os cavaleiros do 

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

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

Manchete 
19:00-RX 
19:30-Solbrain 
20:15 - Manchete 

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

Manchete 
21:45 - Tocaia Grande 
22:45 - Business 
23:40- Boletim Olímpico 
23:45 - Momento 

Econômico 
00:00 - Home Shopping 
00:15 - Segunda Edição 
00:45-ClipGospel 
01:45- Espaço Renascer 

Rádio Capital 

a sua Radio 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

05:15-Telecurso 
Profissionalizante 

05:28 - Telecurso 2000 - 
II Grau 

05:44 - Telecurso 2000 - 
1 Grau 

06:00 - Bom Dia Brasil 
06:29 - Bom Dia Imperatriz 
07:00-TV Colosso 
11:33 -Globo Esporte 
11:48 Jornal do MA. Ia 

Edição 
12:15-Jornal Hoje 
12:38-Vídeo Show 
13:17 - Vale a Pena Ver de 

Novo - Renascer 
14:37 - Sessão da Tarde 
16:24- Malhação 
16:56 - História de Amor 
17:50-Jornal do Ma. 2a 

Edição 
18:05 - Cara e Coroa 
19:05 - Jornal Nacional 
19:39 - Explode Coração 
20:44 - Plantão Médico 
21:47 - Festival de Verão 
23:42 - Jornal da Globo 
00:16 - Festival de 

Sucessos 

Leia e assine o 

melhor em 

informação e 

cultura: 

Jornal Capital 

f -. nore seu 

Líder Diário 

TV Difusora 

Canal^ 

SBT 

05:58 - Palavra Viva 
06:00 - Alvorada Sertaneja 
07:00- Bandeira 2 
07:30 - Thompsom sem 

Censura 
08:00 - Bom Dia & Cia 
09:00 - Programa Sérgio 

Malandro 
10:30 - Moreira Serra 

Especial 
11:00- Carrossel 
11:45 - Repéwter Difusora 
12:35 - Cinema em Casa 
14:25 - Dr. Quinn 
15:20-TV Anima] 
15:50- Passa ou Repassa 
16:20 - Programa Livre 
17:15 - Aqui Agora 
17:50 - TJ Maranhão 
18:15-TJ Brasil 
19:00 - Sangue do Meu 

Sangue 
19:45 - Futebol 
21:40 - Sangue do Meu 

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

Onze e Meia 
00:15 - Jornal do SBT 
00:30 - Programa Joyce 

Pascowitch 
00:35 - Perfil 
01:50-Telesisan 

Partícipe do 

Cidade flgora 

pelo 

723-2034 

TV CNT 

não forneceu 

programação 

Continue 

mandando 

suas 

cartinhas 

para 

nossa 

produção. 

Participe 

[_l 



Açaiiândia/Social Imperatriz, 08 de fevereiro de 1996 

Sociedade em 

Expressão 

por SORAYA LUIZA 

Mmm 

Fora do ar 

A Rádio Clube FM de Açailândia esteve por alguns dias fora do ar, em 
decorrência de problemas técnicos, ocasionados pela forte chuva que se abateu 

sobre a cidade no dia 27 de janeiro, quando o transmissor da emissora foi atingido 

por um raio, causando sérios danos. 

Nova programação 

A Rádio Clube FM já se encontra no ar, operando em caráter experimental e 
comunica ao seu público ouvinte, que na próxima segunda-feira, 12, voltará em 
caráter definitivo, estreando nova programação e novos profissionais. A Clube 
promete muitas surpresas para 96, começando pela contratação de ótimos 
profissionais. É a Clube mudando para melhor. 

Largada carnavalesca 

A Sedei promove dia 18 de fevereiro, a primeira corrida de carnaval. As 
inscrições estão abertas na sede da Sedei, sendo que as mesmas são livres para 
todas as categorias. Vale ressaltar, que as inscrições são gratuitas. 

O evento premiará os dez primeiros colocados, sendo que do primeiro até o 
terceiro, o prêmio será em dinheiro. 

Boa noticia 

Quem também esteve fora do ar por alguns dias, foi a programação local da 
TV Cidade, em decorrência de prejuízos ocasionados pela sabotagem sofrida em 

seu transmissor. Mas para alegria dos telespectadores, hoje mesmo a TV volta 

com sua programação normal. 

Dalvo de Souza, gerente do Banco Itaú, em entrevista ao Gente Que Acontece 
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Gracirene Farias (Intergriffe) e Tony de Jesus, acontececendo na Cidade do Ferro 
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Um dose de Oséias, que breve estará na city e nosso fotógrafo Samuel Lima Um destaque especial para a gatinha Nívea Duarte. A simpatia em primeiro lugar 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Mara^ão 

Construtora Wanderson 

Vende-se 02 cases, com ponto comercial 

e residencial, na melhor área comercial 

de Açailândia. 

Rua Duque de Caxias, n" 886 e 888. 

Interessados tratar pelos fones; 

738-1186 - 738-1114 e 738-1733, 

Falar com Sócrates. 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Imperatriz 
Solidária 

A Campanha Imperatriz 
Solidária ganha corpo e alma. 
Exibida diariamente no 
Cidade Agora, veiculado no 
Canal 5, da TV Capital. 
Anteontem e ontem o Sistema 
Tucanu's de Comunicação 
recebeu dezenas de 
telefonemas de pessoas que 
queriam ajudar Maria Leuda 
e Tereza Ferreira, ambas 
vítimas dcJ descaso da saúde 
pública em Imperatriz. 0 
detalhe é que se de um lado 
a campanha mostra a 
solidariedade do povo, de 
outro mostra o descaso do 
governo estadual para com a 
saúde. 

Joel 
Costa 

Ontem, o vereador Joel 
Costa disse que haverá 
renovação da Câmara de 
Vereadores em torno de 70%. 
Como a Casa de Dorgival 
Pinheiro de Souza possui 19 
parlamentares, o vereador 
prevê que apenas seis 
retornam a seus postos 
depois da eleição de 03 de 
outubro. Naturalmente, o 
próprio Joel Costa e mais 
cinco. 

Davi é 
candidato 

Cecílio e a Clélio Silveira, que 
o deputado federal está 
tranqüilo e que disputará a 
eleição de prefeito este ano. 

Criança 
Perdida 

Ontem, no Cidade Agora foi 
exibida uma criança qüe está 
perdida de seus pais. Ela tem 
aproximadamente sete anos, 
morena, cabelos crespos. Ele 
foi deixado no Conselho 
Tutelar, localizado na rua 
Maranhão, 305, centro. No 
final da tarde a mãe do garoto 
compareceu ao Conselho e 
resgatou seu filho que estava 
perdido. Nem tudo está 
perdido em Imperatriz. 

Rádio 
Festa 

Coronel 
Ventura 

Calado é mais 
surpreendente. Assim é o 
comportamento do candidato 
do PSC, o ex-secretário de 
Segurança Pública do Estado, 
Guilherme Baptista Ventura. 
Os grandes que se cuidem. 
Literalmente, vem chumbo 
grosso por aí. 

TC 
Dlógenes 

O Tenente-Cofonel 
Diógenes Dantas, 
Comandante do 50° Bis, 
demonstra ser uma pessoa 
dedicada as crianças. Além de 
garantir apoio ao projeto da 
Guarda-Mirim, ele continuará 
prestando apoio a Escolinha 
do Marwel. De forma 
definitiva, o 50Q Bis estabelece 
laços diretos com a cidade. 

Ildon 
Marques 

Domingo li Matos Desraça.ecomBum-Buiiide 

bebê que atravessa a nia sozinho 
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Dois amigos próximos ao 
deputado Davi Alves Silva, 
confidenciaram a Manoel 

Manoel Cecílio continua de 
primeira em seus programas 
matinais. Quem quiser 
conferir é só sintonizar a Rádio 
Capital AM, 950 KHz. 

Josafá 
Ramalho 

A partir de hoje, o novo 
chefe do Departamento de 
Jornalismo da Rádio Capital é 
Josafá Ramalho, que deve 
implantar uma nova dinâmica 
nos rádios-jornais da 
emissora, vem surpresa ao 
meio-dia, com um jornalismo 
de primeira linha e com uma 
equipe de repórteres da 
pesada. E só aguardar. 

Em nome da arte 

O Carnaval do Lava-Pratos 

Prévia é domingo às 09 hs no Mercado de J. Lisboa 

O interventor estadual de 
Imperatriz está uma fera com 
essa história de vereador 
querer se arvorar na 
secretaria de Obras do 
Município. Quem conhece o 
jeito de "Ildão" sabe que ele 
não estava sabendo da história 
que culminou com a 
degradação das condições de 
vida no bairro do Bacuri. As 
galerias abertas naquele terão 
solução a curto prazo. No 
estilo do interventor. 

Mais Aurélio Eletrônico 
para o significado de Lava- 
Pratos 

Verbete: lava 
(Do napolitano lava, 

'torrente que lava o solo'.) 
S.f. 
L Pet Rocha magmática 

natural que se derrama, ou se 
derramou outrora, na 
superfície da Terra. 

2. Pet. Magma que se 
encontra ainda na cratera do 
vulcão. 

3. Fig. Língua de fogo; 
chama. 

4. P ext. Aquilo que abrasa 
ou como que abrasa, consome, 
devora; ardor, chama: 

5. Fig. Torrente, enxurrada. 
Verbete: prato 
[Do fr. plat.) 
S. m. 
1. Vaso de louça ou de metal 

comumente circular, em que 

se serve a comida. 
2. Cada uma das iguarias de 

que se compõe uma refeição. 
3. P. ext. Alimentação, 

comida. 
4. Concha de balança. 
5. Peça de vários 

maquinismos, em forma de 
prato. [Aum.: pratalhaz, 
pratarraz, pratarrão e pratázio; 
dim. irreg. (ant): pratel.) 
. 6. Morfol. Veg. Porção basal 
sólida, de natureza caulinar, dos 
bolbos. 

7. Mús. Instrumento de 
percussão semelhante a cada 
um dos pratos |q. v.], e que se 
percute com baqueta ou 
vassourinha de metal. 

Adj. 
8. Chato, plano: ~V. pratos. 

Prato comercial. 
1. V. almoço comercial 

Prato de borbulhamento. 

Eng. Ind. 
1, Prato horizontal, com 

calotas e condutos, no qual, em 
uma torre de destilação, ficam 
em contato o líquido e o vapor; 
bandeja de borbulhamento. 

Prato de resistência. 
1. Prato (2) muito 

substancial. 
2. Fig. A obra ou o feito 

principal, ou o mais louvado, 
de um escritor, um artista, um 
desportista, etc. 

Prato feito. 
1. Conjunto de elementos 

ou fetos como que preparados 
para determinado fim: 

2. V. almoço comercial. 
Cuspir no prato em qo" 

comeu. 
1. V. sujar a água que bebe. 
Pôr em pratos limpos. 

1. Esclarecer por inteiro 
(assunto controvertido): 1 Cf. 
tirar a limpo. 1 

VALE TRANSPORTE 

+' 

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

e empregadores. 

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

senhores empresários que desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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A comunidade universitária e a UnFI 
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Gover. Roaeana não se pronunciou sobre pólo universitário 

Dia 14 de 

Fevereiro 

por Frederico Luiz 

A idéia de fazer de 
Imperatriz um pólo cultural e 
universitário jamais deve ser 
esquecida. 

Para tanto, se faz 
necessário a inclusão da 
comunidade universitária da 
cidade neste tema. 

0 Lions Clube de 
Imperatriz, com a campanha 
Vamos Mudar Imperatriz e 
Não Mudar de Imperatriz, 
lembrou acerca da 
importância de mais cursos 
universitários para o 
município. 

O deputado federal 
Sebastião Madeira, PSDB, 
também se pronunciou sobre 
o assunto. 

É claro que uma proposta 
de ampliar a base do terceiro 
grau conta com simpatia da 
comunidade universitária, 
tanto da Ufma, Universidade 
Federal do Maranhão, quanto 
da Uema, Universidade 
Estadual do Maranhão. 

Porém, faz-se necessário 
um movimento com maior 
amplitude, com engajamento 
da administração municipal e 

decisão política do governo do 
Estado. 

0 primeiro passo seria a 
criação da UnFI,Universidade 
Federal de Imperatriz, 
englobando os atuais campi da 
Ufma e Uema. 

Uma descentralizada as 
decisões, teríamos caminho 
aberto para a criação de 
cursos que atenderiam a 
demanda da região Tocantina, 
sertão do Maranhão, Bico do 
Papagaio e Sul do Pará. 

Medicina, odontologia, 
agronomia, zootecnia, 
medicina veterinária, e 
engenharia são alguns cursos 
que teriam mercado para o 
meio-norte brasileiro. 

Neste aspecto, a inclusão 
da direção dos campi da Uema 
e Ufma, do D CE das duas 
Universidades e das 
respectivas Associações de 
professores e funcionários 
neste amplo movimento, 
soaria como fator de impulsào 
para que o sonho se 
transforme em realidade. 

Como diria um famoso 
alemão, quando a gente sonha 
um sonho, é apenas um sonho 
só. Mas quando a gente sonha 
junto, é realidade. 

por João Estrada Branco 

0 tempo é tudo que se deseja 
seu domínio motiva crises 

de Dos Anjos a quem nele enseja 
mostrar as caras tristes 

A tão doce alegria 
de fazer do tempo uma marionete 

faz da gente uma alegoria 
Que num espelho se reflete 

A solidão vasta e opaca 
tem no tempo uma companheira 

a andarem juntas pela plaga 
levando a morte certeira 

Eis que a vida errante 
desmuda e transforma o tempo 

naquela energia revigorahte 
como um rosto na ação do vento 

Quero que toda a calmaria 
se instale no peito do homem 

para que haja tempo para ma ri a 
e o amor que um dia some. 

ii 

I9 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

^bateria e carregador 

Um Fogão 

4 bocas 

Edição de Carnaval 1 

Tchan,tchan,tchan,tchan 

Esse é de Imperatriz, é coisa nossa 

€sse você acredito, você confia. 

10 de Fevereiro - Sorteio antecipado - 20 bicicletas 

29 Prêmio 

Um telefone 

celular c/ linha, 

bateria e carregador 

Uma TV 

Colorida 

39 Prêmio 

Um telefone 

celular c/ linha, 

bateria e carregador 

Um Vídeo 

4 Cabeças 

49 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma 

Geladeira 

\ 

5- Prêmio 

Uma 

100 

r: 

yream 

69 Prêmio 

Uma Moto 

125 

Titan 

79 Prêmio 

Um 

Escort Hobby 

Okm 
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Fernando Henrique Cardoso quer manter recessão 

Alíquota dos eletros 

Da Agência Estado 

Os sinais transmitidos pelo 
Banco Central de que 
mudanças no cálculo da TR só 
acontecerão a partir de junho 
reforçaram a expectativa entre 
especialistas no mercado 
financeiro de um ano suave de 
queda de juro básico até o final 
do 1° semestre. 0 juro deverá 
permanecer, até lá, cm uma 
faixa de 2% ao mês. 

A manutenção do redutor 
de 1,3% (veja gráfico abaixo) 
do juro dos CDBs para o 
cálculo da TR provocou 
preocupação entre os bancos 
por causa da perspectiva de 
uma tendência de queda mais 
acentuada dos juros a partir da 
atuação do BC em janeiro. Esta 

preocupação foi eliminada 
depois que o BC garantiu ao 
mercado que será mantido o 
compromisso de mudanças na 
TR apenas 3 meses após o seu 
anúncio. A alteração no cálculo 
da TR, se ocorrer, deverá ser 
anunciada na reunião do CMN 
de fevereiro ou março, o que 
levaria sua implementação 
para junho ou julho. Isso 
reforçou a percepção de que o 
BC será conservador na 
aterrisagem do juro primário 
da economia. 

"Esse * redutor da TR 
agüenta o semestre inteiro 
com a manutenção de queda 
gradual do juro", afirma o 
presidente da Comissão de 
Captação da Febraban, Celso 
Scaranuzza. "É preciso 
manejar bem esta alteração no 

redutor da TR, pois se de um 
lado há o poupado, do outro 
estão devedores". 

0 redutor de 1,3% sobre o 
CDB suporta um juro na faixa 
de 2%. Permite preservar um 
ganho de cerca de meio ponto 
percentual dos CDBs em 
relação à poupança, uma 
diferença considerada 
razoável. "A medida que a 
inflação vai caindo e a política 
monetária vai perdendo peso, 
é preciso calibrar muito bem 
as rentabilidades entre a 
poupança e o CD B", diz o vice- 
presidente do Banco ABC 
Roma, Alfredo Neves 
Penteado de Morais. 0 diretor 
admite que mudanças na TR 
acabam sendo desprezíveis 
para boa parte dos aplicadores 
de poupança, "é difícil resolver 

este dilema, pois aumeiv 
rentabilidade para 
penaliza os tomadores de 
recursos emTR, uma situação 
que obriga o governo a 
contemporizar", afirma. 

Para o diretor financeiro do 
BCN, Júlio Siqueira Araújo, 
porém, um redutor errado 
para a TR num momento de 
queda do juro traz 
preocupação exatamente p-' 
massa de recui s 
depositados na poupança v.o 
Banco de Boston, Fábio 
Nogueira, é radicalmente 
contra qualquer alteração na 
TR. Sugere incentivos fiscais. 
"É muito melhor do que 
aumentar aTR, uma manobra 
que já provocou um salto do 
FCVS de RS 25 bi para R$ 50 
bi". 

Juros Bancários 

As duas maiores entidades 
do setor eletro-eletrônico, a 
Abinee c a Eletros, estão 
analisando uma proposta do 
governo para reduzir as atuais 
alíquotas de importação. 

Atualmente, as tarifas dos 
eletro-eletrônicos chegam a 
62%, (veja gráfico abaixo) em 
média. O objetivo da proposta 
do governo é adequar 
gradualmente as alíquotas ao 
patamar de 20% da Tarifa 
Externa Comum (TEC), 
acordado com os parceiros do 
Mercosul. 

Em uma das reuniões na 
Eletros, os empresários 
comentaram que o governo 
deverá fazer um esforço para 
manter as alíquotas elevadas, 
pois os resultados da balança 
comercial indicam a 
necessidade de evitar um 
Hiimi iito nas importações. 

Os setores industriais com 
fábricas no País entendem que 
as alíquotas devem 
permanecer elevadas. A 
sugestão ao governo é a 
redução gradual para chegar 
à TCE em 5 anos. 

Licitação do TSE 
A Abinee está pedindo ao 

TSE que não realize boje a 
abertura das propostas para a 
venda de terminais a serem 
utilizados nas próximas 
eleições, uma concorrência de 
US$ 80 mi. 

A entidade é contrária a 
isenção de impostos para 
quem ganhar a concorrência. 
O presidente da Abinee, 
Nelson Freire, disse que até 
algumas múltis instaladas no 
País — como Compaq, IBM, 
Buli ou Unisys — são 
favoráveis à cobrança de 
impostos na concorrência. 

Redutor do CDB 

1,3 
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Juro mensal 
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Gut negocia 

com FHC 

Agência Eatado 

O presideute da Central 
Únícá dos Trabaíbadore» 
(CUT)» Vicente Pauto 4a 
Silva, disse que as conversas 
com u presidente Fernando 
Henrique, no que se refere a 
cobrança de seriedade do 
acorde sobre a reforma da 
Previdência «ao importantes. 

Yicefttiubo afirmou qwé 
vários pontos do substutivo 
do relator Füler&ibí úre, lll 
terça-feira à noite na 
comissão especial» nâo 
correspondem ao que foi 
acordado eufre a$ centrais 
sindicais e os parlamentares 
gover Distas. 

Segundo Vícentinlio, o 
relator acabou com o regime 

de transição (2 anosj pata a 
maioria dos capítulos da 
eme n d a c on st * tu c ío j a 1 c 
manteve privilégios para 

■ 
somos palhaços para sofrer as 
efítmas do$ partidos de 
oposição e depois quando 
chega o relatório, os pontos 
acordados nao estão 
contidos", afirmou. 

O presidente da CUT tíísse 
que está acostumado a 
negociar com empresários e 
que o fundamental cm uma 
ttegociação é a credibilidade:. 
"O governo precisa ter essa 
credibilidade para discutirmos 
ao futuro as questões dc 
emprego c saúde"- Vicentínho 
deu as declarações a um 
programa dc televisão. 

O ministro íteíabold. 

Stepbfm s que quer 
novas modificações no texto 

transição de 5 anos também 
para ce' ■- 

O lidi !<> na 
: 

Carlos Santos, marcou um 
encontro entre Vicentlnho e 
Euíer às 11 parã os devidos 
esclan nlos. Ontem 

■ : , 

■ 
do acor lo na questão da 

anív-q t ítava 
desc^nsi su nalizando 
alguns /■-- iuu:, Mas. agora, 
mantãía a v ;.?rina na 
Constituição, não precisa 
haver regra de transição", 
afirmou o relalon ■■ 

Segunda a Sexta - 07 hs 
rrTi i r* c: 
W - Capital - Canal 5 

LtiU MUm Aprâacntação: José Filho 
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Ricardo permanece no Rio Branco 

Documentação do atleta aprovado na peneira é solicitado 

por Moreira Silva 
Desportista 

Djalminha, auxiliar de 
Diorley Cândido, olheiro do 
Rio Branco de Americana- 
SP, ligou terça-feira às 
18hl0 para a residência do 
senhor Rui Cutrim Vaz e da 
senhora Maria Mirtes de 
Araújo Vaz, moradores na 
rua Antonio Miranda n9 
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Ricardo, 

1000, e pais do atleta 
revelação do Marwel, 
Ricardo, um dos seis 
aprovados na peneira do Rio 
Branco de Americana-SP. 

Aqui em Imperatriz, 
Djalminha pediu que os pais 
do atleta preparassem o 
restante da documentação 
tendo em vista o garoto no 
treino e no jogo-teste contra 
o Novo Horizontino ter 

recebido vários elogios 
fazendo um partidaço, onde 
o técnico do time de base já 
o escalou para jogar o 
Campeonato Paulista de 
base, pelo Rio Branco de 
Americana-SP. Djalminha 
chega hoje em nossa cidade, 
onde no dia 25 ou antes 
levará os outros aprovados 
Beto, Werles e Tachinha. 

A família Marwel, cheia 

de alegria, deseja sorte, 
saúde e sucesso aos seus 
filhos queridos, através de 
Moreira Silva, presidente e 
técnico da .mais antiga 
escolinha de Imperatriz, 
com o apoio total do 
tenente-coronel Diógenes e 
sua esposa Fátima, bem 
como do tenente-coronel 
Dalaidiêr e sua esposa 
Rosamaria. 

Djalminha chega hoje 

elogiado em Americana-SP Arbitro de futebol, Jackson da Silveira (à esq.), ao lado de Djalminha 

Júnior faz gol olímpico 

A Escolinha do Marwel 
realizou domingo, no campo 
do 50 BIS, um torneio em 
homenagem ao jogador 
imperatrizense Augusto 
Cândido Alencar, o "Tuta". A 
data lembrou um ano da morte 
do atleta, que brilhou nos 
campos do País e de outros 
países europeus. O Marwel-A 
venceu o torneio. Confira os 
resultados: Marwel-A 11 x 0 
Marwel-B; Marwel-A 8x0 
Marwel-D; Marwel-A 5x0 
Marwel-H; e Marwel-A 0x0 
Marwel-C. 

Os gols foram de Warley, 
Rafael, Júnior, Fabrício, Fábio, 
Ednaldo, Airton, Weksley, 
Cledson, Eldo, Charies, Max, 
Evaldo, Clodoaldo, Reginaldo, 
Lemilton, Wendel, Paulinho, 
Washington, Ruimário, 
Edilson, Willian, Gerson e 
Ronaldo. Com destaque para 
Júnior, que marcou um gol 
olímpico, durante a 
competição interna. 
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Júnior fez gol olímpico durante Torneio do Marwej 

EIH 

CASA DE SHOWS 

Dir^tofia 

recebe 

honra 

O novo comandante do I 
50 BIS, o Ten.Cel 
Diógeiíes Dantas Filho, é 
o mais novo diretor de i 
honra da mais antiga 
escolinha de futebol de 
Imperatriz, assumindo o 
cargo deixado pelo 
Ten.Cel José Roberto 
Lamas Portugal, que foi: 
transferido de nossa 
cidade. 0 novo diretor 
Ten.Cel Diógenes, 
acompanhado de sua 
esposa senhora Fátima, 
estiveram sábado 3 de 
fevereiro pela manhã no 
treino da escolinha no 
campo do 50 BIS, onde foi 
feita a apresentação aos 
alunos, além de entrega de 
medaíhas. 

No discurso do 
comandante e de sua 
esposa, prometeram i 
continuar ajudando a 
escolinha, inclusive com 
médicos e remédio. 

O casal simpático tem 
como filhos Leonardo e 
Gabriela. 

Recebem os abraços do 
Marwel 

O auxiliar de Diorley 
Cândido, Djalminha, deve 
desembarcar hoje em 
Imperatriz. Ele chega para 
receber dos familiares de 
Ricardo a documentação 
necessária para sua inscrição 
junto à Federação Paulista de 
Futebol. 

No jogo de domingo, 
segundo informou anteontem 
via telefone à família do atleta, 
Ricardo, que joga na posição 
de lateral esquerdo, conseguiu 
realizar um partidaço. 
Lilcralmonte falando, 
demonstrou não ter sentido a 
distância da família. 

O atleta, por isto mesmo, 
recebeu elogios não apenas da 
torcida do Rio Branco, mas 
também da diretoria do clube. 
A ordem foi imediata; "o rapaz 
vai ficar", conforme informou 
o presidente do Marwel, após 
a comunicação desta terça- 
feira. 

Para Moreira Silva, o fato 
significa dizer que é mais um 
craque do Marwel, exportado 
para o futebol brasileiro e 
quem sabe do mundo. 
"Representa uma nova vitória", 
justificou. Mas, segundo o 
dirigente da escolinha, os 
méritos também são para o 
diretor do Departamento de 
Desportos e Lazer do 
Município, Jackson da Silveira. 

"Ele colaborou, a partir do 
momento em que convidou e 
bancou a presença dos 
olheiros em nossa cidade, 
quando da realização da 
peneira", afirmou. Jackson, 
além do convite estendido aos 
dirigentes e olheiros do Rio 
Branco, disse que Imperatriz 
estará sempre de portas 
abertas para os olheiros dos 
grandes clubes do País. 

Jornal 

Capital 

O Seti 

Líder 

Diário 

RÁDIO CAPITAL AM 

10.000 WATTS 

950 khZ 
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Cond. de Ar CÔNSUL 
10.000 BTU s 

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

R$ 89,00 p/ mês 

- ' :::: 

rreezer PROSDOCIMO 
Horiz, 494 Lis, Mod. H50F 
R$ 882,00 à vista ou 
entr. de R$ 176,00 + 

R$ 114,00 p/ mês 

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

R$ 7 6,70 p/ mês 

Lavadora BRASTEMP 
Clean, Eletr., Mod. BLL 22EDA 

R$ 796,00 à vista ou 
entr. de R$ 156,00 + 

R$ 103 ,30 pl mês 

TVPHILCi 
14 Pol, s/cr PC 1443 

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

R$ 39,00p/ mês 

CJMMMV/ÊÂ- A 

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

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

R$ 5,00 p/mês 
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m. 50* 
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M FOGÃO ESMALTEC 
CANOA 

4 Bocas Mod. 3473 
R$ 115,00 à vista ou 
entr. de R$ 25,00 + 

R$ \4,50p/mês 

à 

1 

i * 

# 
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típ0 SVÃ# 011 
Ventilador de tetoLOREN 

Espacial 3pás 
R$ 55,00 à vista ou 
entr. de R$ 11,00 + 

R$ 7,00 pl mês 
11,50 Vl 

R$ 
■KW 

CAIA NA FOLIA DE 

PREÇOS BAIXOS 

T"Ç 
\ - 

SUNDOWN 
Ê 9/ 

Ê- P A $ 
Bicicleta SUNDOWN Bike 
SHIMANIMAL 

R$ 199,00 à vista ou 

entr. de R$ 39,00 

+ R$ 23.00 p/mês I iM 

\-i 
AÁ 

yefar 
J Liqüidificador WALITA 

Veneza, Mod.LQ 96 
R$ 79,00 à vista ou 
entr. de R$ 16,00 + 

R$ 10,00 p/ mês 

m m 

f* 
CP** JÁ mV 

:.;i ■ ■ 

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

vista ou 

BÍÍIHHBhi H enír'4e 

89,00 + 

ÊÊÊÊÈ É 53,00 

Colchão Dalban Solt 

D-23 Magiflex 78x14 

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

R$ 6,00 p/ mês 
Sk 

p! mes 

O* 

i- 

Colchão Dalban Casal 

D-23 Magiflex 1.28x14 

R$ 75,00 à vista o* 

entr. de R$ 15MO -v 

RS „ y * íj pi mes 
s 

B 

r 

Promoção válida até 10/02/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m CMP/Nilson 
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Vila é abandonada 

.... m 
% 

A Vila Bom Jardim, que fica 
localizada na periferia de 
Açailândia e concentra boa 
parte da população, está 
completamente abandonada e 
reclamando a presença do 
Poder Público municipal. 

Desde o início da 
administração Ildemar 
Gonçalves dos Santos que os 
moradores do bairro estão 
pedindo que o prefeito 
sensível aos inúmeros 
problemas por eles 
enfrentados, como por 

exemplo, saúde, segurança, 
saneamento básico, educação 
e infra-estrutura. 

Só que o gestor ainda não 
demonstrou interesse em 
trabalhar, pelo menos, na 
recuperação das ruas. Maioria 
das artérias da Vila Bom 
Jardim estão todas 
esburacadas e a tendência é de 
que o quadro piore ainda mais. 
As chuvas fortes chuvas que 
estão caindo sobre a região 
estão sinalizando que as ruas 
serão transformadas em 

enormes lagoas. 
Se o prefeito não trabalhar 

no sentido de promover a 
mudança da imagem negativa 
que seu governo tem entre os 
diversos segmentos da 
comunidade açailandense, não 
conseguirá eleger o seu 
sucesso. 

Um dos graves problemas 
verificados na Vila Bom 
Jardim é falta de segurança. 
Vários assaltos e outros 
crimes já foram registrados no 
bairro. 

Rua necessita de obras 

ildemar Gonçalves, prefeito de Açailândia 

Imperatriz 

"Imperatriz 24 Horas" 

cumpre missão 

por Dantas 

Conjunto Nova Vitória 
A situação das duas senhoras, 

mostradas na edição de terça-feira 
do programa "Imperatriz 24 
Horas", mostra a triste realidade 
dajxiitulação menos afortunada da 
cidade de Imperatriz. 

Para quem acompanha o dia- 
a-dia de Imperatriz, cujos 
problemas quase em sua 
totalidade são mostrados e 
debatidos somente com averdade 
nos programas desse veículo de 
comunicação, imediatamente 
condene a administração pública 
ixdo descaso não somente i)ara 
com a cidade, como também pelo 
bem-estar de sua população. 

Talvez enumerando e 
meditando sobre os problemas, 
possamos encontrar o caminho 
das i)edras. 

1. Imperatriz tem o maior 
índice de doentes com hanseníase 
do País; alto índice de crianças 
com verminoses, desidratação e 
problemas respiratórios, causados 
principalmente pela falta de esgoto 
sanitário, canalização dos 
córregos, ruas limpas e uma 
ix)]íticade meio ambiente, apesar 
de existir todos os órgãos e 
orçamento jwa tal. 

2. Em Imperatriz, conforme é 
denunciado todos os dias, pessoas 
doentes deixam de serem 
atendidas em hospitais, 
simplesmente porque não têm 
dinheiro para custear as despesas, 

ão importando se aquela pessoa 
rre ou não risco de vida. 
Pergunta-se: de quem é a 

culpa? 
De imediato, quase todos 

coTidenam. "DA 
A' vüNISTRAçÃO PÚBLICA", 

rá? 
-~>erá que os políticos que 

upam cargos na administração 
blica de Imperatriz não foram 

escolhidos i)or essa população, 
que hoje tanto sofre? 

Será que essa mesma classe 
sofrida não tenha culpa em ter 
trocado seu voto por um simples 
litro de leite? 

Será que valeu a pena dar um 
copo de leite ao seu filho, e hoje 
ver o mesmo doente por falta de 
saneamento básico e tudo mais 
que o possa tornar doente? 

Será que aquele litro de leite, 
consumiu as verbas que 
deveriam ser transformadas em 
obras para o bem de toda a 
comunidade de Imperatriz? 

Será que essa mesma classe 
irá continuar vendo como bom 
político aquele que compra por 
migalha o seu voto, e só tira 
proveito próprio com isso? 

Conor, quero salientar que 
sou apolítico, nunca fui e nunca 
serei candidato a nada. Porém, 
como cidadão, tenho o dever de 
escolher aquele que deve gerir 
os destinos da nossa nação, o que 
sempre fiz e farei com 
consciência. 

Finalizando, quero 
parabenizar toda a equipe da TV 
Capital, principalmente a você e 
o Clélio, que ocupam quase todo 
o espaço dos seus programas 
levando atona os problemas não 
só de Imperatriz, como também 
dessa população carente, 
procurando pelo menos 
minimizar os problemas dessa 
gente que tanto precisa de ajuda 

Vimos com tristeza, que 
algumas pessoas por 
incapacidade de realizarem o 
mesmo trabalho de 
solidariedade humana, 
incapacidade de concorrência e 
falta de coragem para denunciar 
quem quer que seja, procure 
sempre denegrir a imagem de 
quem merece a confiança do 
povo. 

A rua Goiás, que fica localizada 
nas proximidades do Mercado 
Público Municipal de Açaiândia e 
às margens da Rodovia Belém- 
Brasília, ainda também não 
recebeu obras de vulto do governo 
Ademar Gonçalves dos Santos. 

Os moradores até já fizeram 
abaixo-assinado solicitando uma 
ação mais dinâmica da Secretaria 
de Obras na artéria. Mas nada 

(Cidade do Ferro) aiiKlanãoacontmni. Aspropostas 

ficaram apenas nas promessas. 
0 Serviço de Coleta de lixo 

ainda é feito de forma precária 
Nunca correspondeu aos anseios 
dos moradores da rua Goiás, que 
pelo desenvolvimento que 
atravessa Açailândia, a curto 
espaço de temi», receberá grande 
movimentação de carros e 
transeuntes. 

Na rua Goiás, existem até 
movimentos culturais. R uma 

espécie de "ninho" dos artistas, 
que tcxlos os anos se reúnem e 
oiganizam um bloco carnavalesco, 
cujai tradição já faz história. 

E ix)r estes e outros motivos 
que a prefeitura de Açailândia 
deveria ser mais atuante. Fazer 
executar ixdos menos as obras 
consideradas prioritárias. Os 
moradores estão torcendo para 
que os serviços sejam logo 
realizados. 
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REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Maranhão 

EDITAL DE REGISTRO DE LOTEAMENTO 

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

FAZ saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que processando por este Cartório de Registro 
de Imóveis, os termos de pedido de Registro de um loteamento 
urbano, com denominação de "LOTEAMENTO JARDIM BRASIL", 
cuja documentação examinada por esta Oficial foi achada em ordem, 
do imóvel constituído de: UM TERRENO nesta cidade, Frente para 
a Av. Santa Icizia, com Área total de 58.445,74m2 (cinqüenta e oito 
mil quatrocentos e quarenta e cinco metros vírgula setenta e quatro 
centímetros quadrados). Descrição do Perímetro - Partindo do marco 
11F1D na margem direira da BR-222 sentido Açailândia/Santa Luzia 
e divisa com o loteamento J ardim de Alah com azimute de 197Q32'31" 
e distância de 67,30m, chega-se ao marco 9BD; deste, com azimute 
de 209W20" e distância de 141,74m, chega-se ao marco SDIV na 
divisa com o lote Jardim Glória; deste, com azimute de 303Q47'21" e 
distância de 404,95m, chega-se ao marco 3B1 na divisa com a área do 
Rotary Clube, com azimute de 22047':-; 1" e distância de 57,08m, che- 
se ao marco 1B5 na divisa com área de José Moreira; deste, com 
azimute de 107Q58'31" e distância de 86,62m, chega-se ao marco 19; 
deste com azimute de 25u41,08" e distância de 37,15m, chega-se ao 
marco 21C2 na margem direita da BR-222: deste, com azimute 
de 107o33,33" e distância de 320,08m chega-se ao marco 11FD1. 
Ponto inicial da descrição deste perímetro. O imóvel localiza-se no 
perímetro Urbano de Açailândia, com 1.114,92 metros lineares, 
conforme levantamento topográfico realizado pelo Eng0 Agrimessor 
-JoséAlberto Lazzarin-Crean0 12591 - SC-4364- MA. Devidamente 
Registrado no Livro n0 2-AB, fls. 135, Mat. nQ 4.630 e AV-Ol; de 
propriedade doSr. JOSÉ ANTONIO NETO, brasileiro, comerciante, 
casado com a SU Janete de Oliveira Silva, portador do CPF nu 

025.662.141-15 e da CI.RG. n0 460.087 - SSP/GO ela de CPF nü 

335.684.481-49 e da Cl. RG. n,J 104.896 - SSP/GO, residentes e 
domiciliados àrua Alvarindo Elias de Oliveira n5 95, em Santa I íelena 
dc Goiás-Gü; n/alu reprosenlados por seu bastante procurador Sr. 
Paulo Humberto Sobreira, brasileiro, casado, comerciante, ixirlador 
do CPFfr 004.524.916-49 e da CL RG. nüM-69.854-SSP/MG. residente 
e domiciliado nesta cidade, nos termos da procuração pública lavrada 
n/notas do Livro nQ 028, fls. 176 v0, em 23.02.95. e para que ninguém 
possa alegar ignorância, fez expedir o presente edital, que será 
publicado na imprensa local do Jornal Capital; por 03 (três) dias 
consecutivos, podendo o dito registro ser impugnado no prazo do 
quinze (15) dias, contados da data da última publicação. Dado e 
passado nesta cidade de Açailândia. Comarca de Açailândia, Estado 
do Maranhão. Cartório do Io Ofício e Registro de Imóveis, aos trinta 
eum (31) dias do mês de Janeiro (01), do ano de hum mil novecentos 
e noventa e seis (1996). Eu, Paulo Oliveira Sousa, 
Escrevente Juramentado Substituto, datilografei e suberevo. 

PAULO OLIVEIRA SOUSA 
Esc. Juramentado Subst® 

Jornal Capital 

A 
0 0. ■ 
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Ligue 732-1245 e 

faça a assinatura do 

Seu Líder Diário. 
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por JUSSARA CERQUÉIRA 
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Vem que tem 

Aterrisa hoje, no aeroporto local, eixo São Paulo-imperosa, a empresária Teka 

Veloso. Na bagagem, muitas novidades do mundo da moda para vestir bem as 

socialites da city. 

A boa surpresa hoje para a empresária Teka Veloso, será encontrar na city, os 

seus sobrinhos Antonio Américo, Ana Cristina e Sônia, que residem em Cuiabá, Os 

mesmos dão o ar da graça depois de 10 anos de ausência. Agüenta coração! 

Mudando de idade 

O médico ginecologista, Pedro Mário (Hospital Santa Mônica), que recebe o 

caiinho dos amigos nessa data tão especial. Vale ressaltar, que essa grande figura 

humana vem prestando relevantes serviços à comunidade. Feliz Aniversário! 

Em festa 

Quem também estará aniversariando hoje, é o empresário Davi Veras (Três 

Podei es), que recepcionará um grupo seleto de amigos, para comemorar a data. O 

jantar sei á pilotado pela esposa, Marivalda, que sabe dar o toque especial ao buffet. ! 

Parabéns! 

Arrasando 

O gatíssimo advogado Ademar Veloso, que está morando na Suíça e desembarcou 
na city para curtir a temporada momo-carnavalesca. As gatas estão eufóricas com 

o gato no pedaço, E de tirar o fôlego! 

Imperafolia 

A direção do Imperafolia, que acontecerá em uma grande festa pré-carnavalesca, 

ultima os preparativos para o sucesso do evento na Beira-Rio. 

Tchan Tchan 

Sei á sem dúvida a maior festa de carnaval da temporada. Com quatro dias de 

muita folia, sob o comando de Conor Farias e o patrocínio oficial da geladíssima 

Cerpa. 

Boa nova 

A copystar, empresa de comando jovem, está iniciando seus negócios êm 

Imperatiiz. A mesma é comandada por Marcos Miranda e Jorge Luís (São Luís). 

i ata-se de uma revenda de copiadoras (Mita), duplicadores digital (gráfica rápida) 

e copiadora colorida. 
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Ivan Santos: competência e determinação na gerência de vendas da Tocauto 
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Um dose do trio, Dr. Oliveira, Francisco Almeida e Dr. Beto (odontólogo) 
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Vm clic de Ticiana no trabalho (Óticas Ma ia), sempre eficiente O casal Ribinba (Avenida Veículos), Vanessa e Rosângela Mariano, marcando 
presença nos eventos da city 

O'' 

TucamTs Produções 

li 

Super-Quadra, 602, Rua 4. r 
Imperatriz - MA - Telefax (098) 723 - 2034 
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Sítio Novo revoltado 

Descaso de Clériston Bandeira é criticado por todos 

os segmentos da comunidade sitionovense 

S 
1 ■ '•'v- 

São prefere em 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Clériston Bandeira 

A população de Sítio Novo 
do Maranhão está insatisfeita 
com a postura adotada pelo 
prefeito Clériston Bandeira, 
que abandonou 
completamente o município e 
resolveu morar em São Luís. 

Em virtude do descaso 
demonstrado pelo 
administrador, que não tem se 
manifestado no sentido de 
assistir seus munícipes, o 
desânimo é reinante entre os 
vários segmentos da 
comunidade sitionovense. Os 
postos de saúde não estão 
funcionando e nem mesmo as 
obras consideradas prementes 
pela população estão sendo 
viabilizadas. 0 caos c total. 

morar 

Aos poucos, Sítio Novo está 
sendo esvaziada. E que muitos 
de seus moradores estão indo 
para outras cidades, em busca 
de melhores condições de 
vida. No município, as únicas 
fontes geradoras de recursos 
e empregos são a agricultura 
e a pecuária. 

Por causa de todos esses 
problemas os jovens não 
conseguem vivem sempre em 
constante reuniões, colocando 
em pauta itens que visem 
resolvê-los. 0 estudante 
Afonso da Conceição disse que 
"não existem perspectivas 
positivas, tendo em vista que 
o prefeito, comandante 
máximo do município só 

Luís 

aparece na Prefeitura 
Municipal uma vez por 
semana. Por isso, nada de 
novo pode aparecer". 

Em se tratando de 
benfeitorias no município, os 
moradores não medem 
comentários negativos ao 
governo de Clériston 
Bandeira, que desde o seu 
início nada construiu. Segundo 
os sitionovences estão faltando 
vontade política e criatividade. 

Outro fator negativo da 
administração de Clériston 
Bandeira é o atraso no 
pagamento dos salários dos 
servidores públicos 
municipais. 

Olá, bom dia! 
Licitação 
"on Une" 

0 Governo de São Paulo 
inaugura hoje um sistema 
eletrônico para divulgar 
informações sobre licitações, 
concursos e leilões públicos, o 
"Mídia Eletrônica - Négios 
Públicos". 

0 serviço on-line, tipo BBS, 
poderá ser acessado por 
pessoas físicas e jurídicas. 0 
sistema trará informações 
sobre o que o governo compra, 
quanto paga, quem fornece, o 
destino de produtos e os 
serviços adquiridos, além de 
informações sobre licitações, 
tomadas de preços, 
concorrências, requisitos 
básicos, documentos, 
cadastramento, concursos liara 
cargos e leilões públicos, entre 
outros itens. 

A Imprensa Oficial do Estado 
de São Paulo (Imesp) ficará 
responsável i)ela fiscalização dos 
documentos que serão enviados 
ao sistema. 

Não serão incluídos no 
sistema cartas-convite, ou sejam 
compras com valor inferior a R$ 
30 mil reais. 

O gerenciamento dos dados 
ficará a cargo da Prodesp. Para 
acessar o serviço, o usuário terá 
de contar com um micro 386 ou 
superior, sistema operacional 
MS DOS 4.0 ou superior, 
modem ou placa fax-modem a 
|)artir de 2.400 bps. 

Na fase inicial, não haverá 
cobrança de taxas. O telefone do 
"Mídia Eletrônica" nos 
primeiros 60 dias é 230-9188. 

Um 
alô legal 

Para o industrial Alair Chaves 
Miranda, gente da gente que 

mora no coração da gente. 
Fluxo 

positivo 
0 fluxo cambial foi positivo 

na terça-feira em US$ 227,086 
mi. 0 saldo acumulado em 
quatro dias úteis é de US$ 
1,066 bi. 

As exportações 
contratadas foram de US$ 
238,841 mi, contra L1S$ 
126,637 mi de exportações. 
As compras financeiras 
(entrada de capital) 
contabilizaram US$ 250,604, 
ante 1)5$ 135,721 mi de 
vendas financeiras (saída de 
divisas). 

Atraindo 
investimentos 

A Bovespa decidiu iniciar 
ampla campanha para a 
introdução de cláusula de 
pulverização ao público das 
ações de estatais privatizadas. 
A idéia é oferecer à sociedade 
a oportunidade de acesso às 
ações de empresas 
privatizadas pelo mesmo preço 
de venda, no seguinte ao leilão. 

Esta é a prioridade do 
trabalho da Comissão de 
Desenvolvimento do 
Mercado de Capitais da 
Bovespa. 

Lajeado Velho é prejudicado 

Um blecaute jirejudicou i>or 
mais de quarenta e oito horas os 
moradores do distrito de Lajeado 
Velho, município de Montes 
Altos, que fica localizado às 
margens da Rodovia Belém- 
Brasília (BR-010). É que a 
escuridão atrapalhou o 
andamento de seus negócios. 

O problema aconteceu em 
conseqüência de um curto- 
circuito ocorrido na rede que 
leva energia elétrica até a 
localidade. As fortes chuvas 

registradas na região estão 
ocasionando diversos 
problemas aos produtores 
tocantinos. 

Segundo as informações, 
ficaram sem energia elétrica 
também os moradores de 
Brejão, Jabuti, além de 
fazendeiros vizinhos. 

A Companhia Energética do 
Maranhão (Cemar) não tomou 
providências que objetivassem 
solucionar o problema dentro 
do prazo determinado. 

Manteve-se calada. Os 
moradores das localidades 
afetadas fizeram vários contatos, 
mas de nada adiantaram. 

A estatal, hoje sob o domíni 
da família Sarney, deita e rola. 
Sempre que seus serviços sao 
solicitados pela comunidade 
regional esbarram nos 
obstáculos da burocracia que 
emperra as ações das 
autarquias e, por conseguinte, 
na má vontade de seus 
ad min istrad ores. 
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A CERVEJA OFICIAL 
DO CARNAVAL E 

CERRA 

O RESTO É, 

BLÁ-BLÁ-BLA 

Banda Bum-Bum de Bebê, 

Trio Cerpa e 

Cquípe Phoenix 

Presença do Corpo de Bombeiros 

e da Polícia Militar 

Promoção: Sistema Tucanos de Comunicação 
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Morte de militar é apurada 

O sargento Antonio, do Exército, morreu em acidente automobilístico 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Já está praticamente 
concluído o inquérito que foi 
instaurado na Delegacia de 
Acidentes de Trânsito (DAT), 
com o objetivo de apurar as 
responsabilidades em torno da 
morte do militar Antonio 
Augusto da Silva Teixeira, que 
seria ao 50 Bis. 

Ele foi vítima fatal de um 

acidente, ocorrido no dia 27 de 
janeiro, ali nas proximidades 
do retorno que dá acesso à 
Cemar, na marginal esquerda 
da Rodovia Belém Brasília, a 
BR-01(). 

O acidente fatal envolveu 
um automóvel VW-Gol de cor 
vermelha e placas GUH-2284, 
de propriedade do senhor 
Diomar Luiz da Silva, mas que 
era conduzido por Juliano 
Steckelberg Silva, e uma moto 

Honda-CG 125 Today de cor 
preta e placa HN-096, que era 
conduzida pela vítima 

Em seu depoimento, o 
indiciado Juliano Steckelberg 
disse que tentou evitar o 
instrumento que causou a 
morte de Antonio Augusto, o 
que não se tornou possível, 
apesar do esforço. Ele disse 
ainda, que não praticava 
nenhum raxa, como chegou a 
ser noticiado na Imprensa 

local. 
O delegado Francisco Alves 

Pereira, titular da DAT, é quem 
está presidindo o inquérito. Ele 
espera que a peça investigativa 
possa ser enviada à Justiça até 
amanã, sexta-feira 9. 

Porém, revelou que isso 
pode ser retardado até a 
semana que vem, uma vez que 
está no aguarda da conclusão 
do laudo pericial, para que a 
peça seja remetida à Justiça. 

Segurança Pública em crise 

A crise no setor de; 
Segurança na Região 
To cantina ainda deve; 
continuar até que a 
governadora do Estado: 
resolva investir no setor, 

Ela trocou o secretário. 
Saiu o Coronel Sixas e 
entrou o Coronel Xexeo. 

Entretanto, o orçamento 
para Imperatriz continua o 
mesmo. 

A cidade dispõe de 
apenas 27 agentes para uma 
população de 400 mil 
habitantes. 

Os carros continuam 
quebrados e sem 
combustível 

Os agentes ainda são 
mal-remunerado$. 

A região não possui um 
presídio. 

Ou • seja, o 

imperatrizense não possui 
tranqüilidade pois as polícias 
civil e militar estão 
desaparelhadas. 

A governadora Roseana 
Sarney uo enlanto, parece 
que está insensível a este 
problema Pelo menos este 
diagnóstico deveria fazer 
parle do discursso da chefe 
do executivo estadual. 

Como se não bastasse o 
silêncio das auloridades 
estaduais, agora o município 
começa a ser alvo de 
quadrilhas do centro-sul do 
país que estão sabendo das 
precárias condições de 
segurança da região. 

Aliás, o silencio Ho 
governo é sintomático. Nu 
curto período depois da 
posse do novo secretário de 
Segurança, o auxiliar da 

governadora tem feito crimirudidade em São Luís 
comentários acerca da Para a nossa fegíão, m 

i 

mm 

Roseana Sarney, não se preocupa com a segurança üe 

Jovem desaparece 

misteriosamente 

Ela tem 18 anos e pode 

ter saído com o namorado 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Desde às 5h30 da manhã 
de ontem, encontra-se 
desaparecida a jovem apenas 
identificada por Ana Cleide, de 
18 anos. 

Ela mora na rua São Pedro 
n9 23 Gardim Cristo Rei), de 
onde "sumiu" sem dar as 
explicações cabíveis. 

0 caso foi levado ao 
conhecimento da polícia, às 

13hl5 de ontem, através do 
senhor Luís Eduardo Marinho 
Almeida. 

Ele informou que nao tem 
certeza, mas que é possível 
que ela tenha deixado o 
endereço, a convite de seu 
namorado, apenas 
identificado por Francisco. 

A polícia pouco pode fazer 
nestes casos, unia vez que as 
informações nunca são oficiais, 
e quando se aguardam notícias 
a qualquer instante. 
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QUANDO VOCÊ 

COMPARA 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDL 

FINACIADOATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO Dl 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 
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m 

Si: 

Automóveis e Peças Capri Ltda 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

MA 

TREINAMENTO EMPRESARIAL 

CURSO í TÉCNICAS DE VENDAS 

OBJETIVOS: 

- Sensibilizar o participante para a nova conceituação e psicologia da venda 
nos tempos atuais; 

- Ofecer novas técnicas de abordagem, de desenvolvimento, de demonstração ^ 
e de fechamento de vendas; para tornar a venda mais produtiva e manter o 
cliente. 

METODOLOGIA; Aulas expositivas e dialogadas, com apoio em audiovisual 
específicos e com exercícios práticos de abordagem e 
fechamento. 

PROGRAMA: 

- 0 que é "VENDER" - conceituação moderna; 
- Todos somos vendedores e todos somos compradores; 
- O profissional de vendas - quem é? 
- Quem é o cliente? 
- Motivação para vender; como conseguir motivação; 
- A comunicação e Vendas; 
- Relacionamento Vendedor X Cliente; 
- Os 14 tipos de Clientes mais freqüentes; 
- A abordagem; 
- A Venda em si - seu desenvolvimento; 
- As 7 fases da venda; 
- A concorrência; 
- 0 preço - Grande inimigo do Vendedor; 
- Como lidar com as Objeções do cliente; 
- O fechamento da Venda; 
- Sete Técnicas de Fechamento de vendas; 
- A Venda Adicional. 

Instrutor: Prof VALDIR BATISTELLI (Sociólogo) 
Duração: 15:00 hs. aulas 
Pe. iodo: De 12 a 16 de fevereiro de 1996 
Lor a. Auditório da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz; 

0 Av. Getúlio Vargas, nQ 1250 - Centro 
Horário: Das 19 às 22 hs 
Valor: R$ 30,00       
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"Suíno" provoca briga entre família 

m 
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Delegado George tem "abacaxi" para descascar 

por Kléverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

0 homem apenas 
identificado pelo pré-nome de 
Léo foi denunciado ontem sob 
a acusação de ter agredido, a 
socos e pontapés, o motorista 
Joacide Souza Ramos, de 29 
anos, morador na rua Castelo 
Branco nç 507 (Bacuri). 

A própria vítima esteve na 
permanência da DP central de 
Imperatriz, onde citou 
detalhes sobre o 
acontecimento. 

De acordo com o registro 
lavrado no livrão de 
ocorrências, o caso ocorreu 
por volta das 1 lh30 de ontem, 
em uma "pacata" residência do 
bairro Bacuri. 

Tudo teve inicio quando 
sua mãe, cujo nome não foi 
citado, mandou seu filho mais 
novo buscar a alimentação 
jiara os porcos. 

Logo em seguida, Léo de 
tal, que é irmão do queixoso, 
disse que o menino não iria 
buscar nenhuma alimentação. 

Nesse instante houve uma 
forte discussão, tendo o 
acusado se dirigido para o 
comunicante, quando lhe 
agrediu a socos e pontapés. 

O delegado George 
Miranda, titular da DF central, 
deve intimar o acusado para 
que compareça e dê as devidas 
explicações sobre o inusitado 
caso. 

Convocação de Empregado 

A firma DESTILARIA CAIMAN S/A., convoca os Srs. 
Francisco Alves da Silva, CTPS n5 17836 - Série 00009/ 
PA; Adão Sousa da Silva, CTPS n" 11959 - Série 00009/ 
MA; Alcindo Ferreira de Sousa, CTPS nQ 68702 - Série 
00001/MA; Reginaldo da Silva Pereira, CTPS n0 17986- 
Série 00009/MA; Elison Pereira da Silva, CTPS n9 15367 - 
Série 00009/MA; Domingos Santos dos Santos, CTPS n9 

46741 - Série 00009/MA; Joaquim Gonçalves da Cunha, 
CTPS n9 93065 - Série 00008/00; Antonio da Silva. CTPS 
28212- Série 00004/MA: José Ribamar Evangelista, CTPS 
n0 67975 - Série 00009/MA: Fernando Vieira da Silva, CTPS 
no68074 - Série 00009/MA; Antonio da Silva Castro, CTPS 
n9 9087 - Série 00006/MA; Luis Brandão da Conceição, 
CTPS n9 74753 - Série 00009/MA e Raimundo de Sousa 
Carvalho, CTPS n^23933 - Série 00396/GO., a retornarem 
ao trabalho no prazo de 72 horas, sob pena de serem 
demitidos, conforme Artigo 482 - Letra 1, do Decreto Ixn n9 

5452 da CLT 
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Ladrão leva 
tevê e tênis 

Um televisor colorido 
com controle remoto e um 
par de tênis. Foram os 
produtos levados da casa do 
comer ciário Francisco 
Ribeiro Silva, 28 anos, 
localizada na rua Projetada 
A nc 800 (Víla Redenção 1). 
O crime ocorreu no período 
entre a tarde e a noite de 
anteontem, após ter «ido 
arrombada a |K)rta da frente 
da casa onde mora a vítima. 
Ontem mesmo, Francisco 
Ribeiro foi até a DRF, onde 
contou o que havia 
arontecido. 

Ventura "dança" 
no celular 

diligências neste sentido. 

Policia procura 
''Prefeito" 

O elemento apenas 
identificado pelo apelido de 
"Prefeito", cuja atuação no 
submundo do crime já lhe 
rendeu diversas prisões 
correcionais, está sendo 
procurado pela Policia Civil 
novamente. H que às 15h de 
ontem, segundo denúncia da 
doméstica Maria do Rosário 
Mendes, Prefeito furtou um 
televisor colorido do interior 
de sua residência, que fica 
situada na rua Alagoas n9 623 
(Nova Imperatriz). O crime foi 
facilitado após o acusado haver 
aberto uma das portas da 
frente. O caso está sendo i 
investigado, mas a polícia 
ainda não localizou o tal 
Prefeito. 

Bandido deixa vitima no 

os bandidos levaram — na 
marra — uma bicicleta de 
eor violeta. As autoridades 
policiais ainda devem 
eselart eimentos sobre o 
episodio. 

Ladrões continuam 
à solta 

Quem também dançou na 
"magrela", e esteve na 
permanência da DRF para 
denunciar o acontecido, foi o 
trabalhador Alberico Sabino 
Capixaba, morador da rua 
Amazonas n" 39 (Centro). A 
bicicleta roubada era de cor 
vinho, no entanto, a polícia 
ainda não viu nem •• "a/ui"" 
dos marginais, que estão 
prontos para o ataque contra 
novas vítimas. 

Levou botsa e 
documentos 

x 

O comerciante 
Valfredo Batista Ventura, 47 
anos, esteve ontem na 
permanência da DRF para 
denunciar que também fora 
vítima de furto. Dele. que 
reside na rua Bom Futuro n" 
1329 Goçara), os criminosos 
levaram um aparelho de 
telefone celular. O caso aimla 
não foi esclarecido pela 
equipe da distrital 
especializada, que realizam 

A palavra revolta foi a que 
melhor qualificou o estado em 
que se encontrava ontem, no 
ato do registro da ocorrência 
policial, a viúva Maria de 
Lurdés Alves de Melo. de 36 
anos. Ela mora na rua Guarani 
n9 615 (Vila Redenção 11), de 
onde se deslocou para 
denunciar que seu filho, o 
jovenj Fdivandilson Alves 
Nunes, havia sido vítima da 
violência que impera na 
periferia da cidade. Do rapaz. 

D ma bolsa contendo todos 
os seus documentos, 
inclusive o RG c o CPK Foi 
isso o que os "mãos-leves" 
conseguiram tomar do 
senhor Orlando Santos 
Oliveira, 38 anos. Do bairro 
Três Poderes, onde mora, ele 
se deslocou até a Diretoria 
Regional de Segurança, e 
contou o que lhe havia 
acontecido. 
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Grafica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 
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JOÃO LISBOA 

BHAÇA DO MERCADO 


