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O Tempo) 

0 Inst. 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 quarta noite do "Carnaval do 
Conor " uma promoção do Sistema 
Tucanu's de Comunicação, na avenida 
Beira-Rio. 
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Dep. Deusdedith Sampaio agride repórter 

Marcelo Sabbag, diretor da TV Amazônia, denuncia parlamentar 

e o diretor da TV Mirante de Açailândia, Wildásio Castro, irmão de Humberto Castro, de Imperatriz 
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Deputado estadual Deudesditb Sampaio agride repórteres Amazônia de Açailân dia 

0 diretor-presidente da TV 
Amazônia, afiliada da CNT 
(Central Nacional de Televisão), 
Marcelo Sabbag, denunciou 
ontem a agressão sofrida por 
jornalistas de sua empresa, cuja 
ação fora praticada pelo 
deputado estadual Deusdedith 
Sampaio (PMDB) e pelo diretor 
local da TV Mirante, afiliada da 
Rede Globo, Wildásio Castro, 
irmão do diretor-geral do 
Sistema Mirante de Imperatriz, 
Humberto Castro. 

Para documentar a den ncia, 
o próprio Marcelo Sabbag 
compareceu ontem a tarde no 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação, para onde se 
deslocou munido de uma fita 
SVHS. A mesma den ncia, 
segundo Marcelo Sabbag, foi 
levada ao conhecimento das 
autoridades policiais da 
Delegacia P blica de Açailândia. 
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O númci-o | Mir-lnte usa "Lava Prato" indevidamente 

É o n mero de gols 
marcados pelo meio- 
campista Caio, ontem à 
noite, na vitória da Seleção 
Brasileira sobre a seleção 
da Bolívia. 0 jogo, que 
terminou com o placar de 
4 a 1, marcou a terceira 
disputa do Brasil no 
Torneio Pré-Olímpico de 
Futebol. Caio nunca tinha 
marcado gol com a camisa 
da Seleção. 
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Com a 
vitória de 
ontem, o Brasil 
garantiu a 

classificação antecipada 
para a próxima fase do Pré- 
Olímpico. Nos dois 
primeiros jogos, também 
válidos por esta 
competição, a Seleção 
Brasileira venceu o Peru, 
também por 4 a 1, e o 
Paraguai, por 3 a 1. 

Cabeludo, que também agiu ma 

As emissoras afiliadas ao 
Sistema Mirante em 
Imperatriz estão veiculando, 
de forma indevida, o Carnaval 
do Lava Prato, evento 
promovido há três anos pela 
Rádio Capital AM de João 
Lisboa. 

A mídia, convocando a 
massa para o "carnaval que 
seria gratuito", não tem a 
autorização do Sistema 
Tucanu's de Comunicação, do 
qual a Rádio Capital AM é 
integrante. 

Além do Sistema Mirante, 
o prefeito de João Lisboa, 
Raimundo Cabeludo, também 
está agindo de má fé. 0 
Carnaval do Lava Prato não 
tem fins políticos nem 
eleitorais com aquele prefeito. 

"Foi criado com o objetivo 
de manter as tradições 
momescas do Maranhão, com 
o carnaval fora de época", 
afirmou Conor Farias. 
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Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

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

Com uma linguagem ágil, 
Frederico Luiz abqsa da 
charge eletrônica com o Zé 
da Praça, personagem criado 
para a coluna. 
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A pessoa 

Vigilante comete suicídio 

Mário 
Jorge Lobf 
Zagalo é 
técnico da 
Seleção 
Brasileira de 
Futebol. Para o 
jogo de ontem, estava 
prevista apenas uma 
modificação no time 
canarinho, em relação ao 
que entrou jogando contra 
o Paraguai. O técnico 
Zagalo tirou o meia Flávio 
Conceição, que cedeu 
lugar para Marcelinho 
Carioca. 

Com um tiro de revólver 
calibre 38, o vigilante Francisco 
Alves da Silva, que tinha 25 anos 
de idade, suicidou-se ontem de 
manhã. 

Seu corpo foi encontrado pelo 
pai, o trabalhador Francisco 
Lourenço da Silva, estirado sobre 
uma rede, nos fundos da casa n9 

1211 darua Aquiles Lisboa (Setor 
Rodoviário), endereço onde o 
suicida iniciou a trabalhar como 
vigilante há apenas uma semana. 

Em estado de desespero, e 
sem entender o que havia 
acontecido com o filho, Francisco 
Lourenço levou o fato ao 
conhecimento da Pobcia Civil, por 
volta das llh30 da manhã de 
ontem . Página 6A 
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Açailândia: Soraya 

Luíza comenta a sociedade 

açailandense 

-Tasso Assunção 

Programação da TV 
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Gostei da atitude do ex- 
secretário de Saúde do 
Município. Se for realmente 
verdade que ele votará 
contra as contas do ex- 
prefeito e atual deputado 
federal, Davi Alves Silva, 
então, mais louvável ainda 
sua atitude. Eu acho que 
chegou a hora de se colocar 
em pratos limpos toda essa 
enxurrada de erros 
cometidos na Prefeitura de 
Imperatriz. 

Maria Goreth 
Centro 

Tudo o que está sendo 
publicado no Jornal Capital 
sobre o caos em que se 
encontra a cidade de Porto 
Franco é a pura verdade. 
Moro aqui há seis anos e 
nunca tinha visto uma coisa 
tão desorganizada assim. E 
bem verdade que nossa 
cidade é pequena, mas por 
isso mesmo não custava 
nada esse irreponsável fazer 
alguma coisa para beneficiar 
a cidade. Da forma dele até 
eu administro. 

Robério Silva 
Porto Franco 

0 novo chefe do 
Departamento de Praças e 
Logradouros, jornalista 
Willian Marinhos está 
fazendo um excelente 
trabalho frenta ao 
Departamento. 0 problema 
de lanches e bar zinhos nas 
praças estava se tornando 
inconveniente. Se continuar 
assim, tenho certeza que 
alguma coisa vai mudar 
mesmo. Siga em frente e 
cumpra sua obrigação. A 
população imperatrizense 
agradece. 

Ancelmo Filho 
Juçara 

0 Carnaval do Tchan 
conseguiu atingir seus 
objetivos. Quero dizer, 
assim, que o evento teve o 
aval da comunidade 
imperatrizense. Bela 
iniciativa do Sistema 
Tucanu's de Comunicação e 
do setor empresarial, que 
decidiu apoiá-lo, além, claro, 
da Prefeitura Municipal, na 
pessoa do interventor Ddon 
Marques de Souza 

Marcos Sabino 
Centro 

A avenida Beira-Rio vai 
ser só festa neste final de 
semana com a realizaão do 
"Carnaval do Conor". 
Ontem, por exemplo, o povo 
compareceu em peso para 
prestigiar o evento, que tem 
a assinatura campeã de 
credibilidade do Sistema 
Tucanu'sde Comunicação. 

Susana Freitas 
Nova Imperatriz 

Eu gostaria de saber 
lando a governadora 
)seana Sarney vai visitar 

mperatriz. Será que 
'squeceu dos votos que ela 
conseguiu por aqui? Êta 
povo esquecido. 

Amarildo Mendes 
Jardim Tropical 

i 

TV Capital 

Rede Record 

Canal 5 

A violência no País 

Os casos de violência 
continuam acontecendo no 
Brasil, sem que o Governo 
Federal adote medidas, 
urgentes, que visem colocar um 
ponto final no problema. 

Não obstante o descaso das 
autoridades políticas, muitas 
pessoas não denunciam os 
autores dos crimes temendo, 
naturalmente, por sua vidas. 
Onde vamos para? 

A resposta é difícil de ser 
dada, mas uma coisa é certa: 
nosso País continua ganhando 
as manchetes dos noticiários 
internacionais. De forma 
negativa, obviamente. 0 
presidente viaja 
constantemente ao Exterior e 

não tenta promover um quadro 
positivo de sua terra, tirar a 
imagem piegas que os povos de 
outras nações têm de nós. 

A violência predomina em 
várias partes do País. Exemplo 
disso foram os assassinatos 
registrados nas grandes 
metrópoles durante a passagem 
do período de carnaval, 
notadamente em São Paulo. 

0 governador Mário Covas 
ficou estarrecido com os 
números fornecidos pelo 
aparelho de segurança pública 
de seu Estado, sobre os atos de 
violência registrados nos 
últimos dias. Até visitou um 
presídio e constatou as formas 
desumanas em que vivem os 

presos. 
Resultado: autorizou 

imediatamente, acompanhado 
da Comissão de Direitos 
Humanos da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), a 
desativação da casa de detenção. 

No Maranhão, 
principalmente em São Luís, os 
casos de violência também 
ganharam espaço nos jornais. É 
preciso, agora, que se faça 
alguma coisa a curto espaço de 
tempo. A consciência das 
autoridades deve ser noticiada 
na imprensa, a fim de que os 
marginais tomem 
conhecimento do que está 
ocorrendo e reduzam suas 
ações. 

Uma nova proposta 

Durante recente enconfro, os 
especialistas analisaram os 
resultados de um novo 
medicamento, que está sendo 
lançado no mercado brasileiro. Já 
que tudo começa no nariz, a droga 
só age no nariz. Produto da 
moderna tendência da 
Farmacologia — tratar grupos 
isolados de células com doses 
mínimas e sem efeitos colaterais, 
o cloridrato de azelastina (Rino- 
Lastin) é o primeiro 
medicamento antí-histamínico do 

mundo de ação local, sob spray, 
de aplicação direta nas narinas. Na 
Europa e Japão, o produto é 
conhecido há quase seis anos. A 
azelastina também é rápida: em 
15 minutos começa a funcionar, 
abortando a crise alérgica. 

Cada aplicação do 
medicamento libera uma 
"nuvem" de exatos 0,14 ml de 
azelastina, que atua diretamente, 
sem passar pela corrente 
sangüínea, sobre os canais 
receptores de histamina, 

leucotrienos e outras substâncias 
liberadas por células agredidas 
por algum alérgeno. 

"A rinite alérgica não é uma 
doença que se provoca espirrros 
inofensivos, lágrimas de 
crocodilo, alto consumo de lenços 
de papel e outros incômodos 
sociais. Ela pode ser a porta de 
entrada para doenças alérgicas 
importantes como a asma, 
portanto é problema de saúde 
sério, que requer toda atenção e 
cuidados terapêuticos. 

Verdadeiro jornalismo 

Jornalismo é uma profissão 
mutável, sob certos aspectos. A 
técnica da redação, aparte gráfica 
e até o linguajar utilizado pelos 
profissionais do tempo de 
Gutenberg não são os mesmos 
de hoje em dia É óbvio que há 
uma solução constante; lenta, 
mas há Até os livros que foram 
escritos há dezoitos anos, visando 
auxiliar os que se iniciavam na 
profissão, necessitou ser revisto 
e acrescido das novidades e 
fórmulas atuais, 

O leitor é o nosso partrão. É 
para ele que trabalha toda a 
organização jornalística. Ele 
deseja, apenas, ser informado ou 
se atualizar com o que aconteceu, 
está acontecendo ou vai 
acontecer. Não precisa, salvo 
exceções, de informações 
eruditas. Isso se aplica a qualquer 
tipo de leitor: o prático, o 
intelectual e o não intelectual. Eis 
porque é preciso que o jornalista 
escreva em estilo moderno, 
direto, simples, coloquial, terra- 
a-terra. 

Até bem pouco tempo, havia 

uma carência total de ensino do 
Jornalismo, no Brasil. As 
técnicas e os macetes da 
profissão eram transmitidos ao 
"foca", ou principiante, de viva 
voz, pelo "dromedário", ou 
jornalista veterano. Aprendiarse 
por imitação. Era o tempo do 
"nariz-de-cera", uma espécie de 
introdução, geralmente 
desnecessária que só servia fiara 
o jornalista demonstrar falsa 
profundidade ou dar vazão à 
prolixidade. 

Paulo Corrêa, quando era 
secretário de Redação de "0 
Jornal", órgão líder dos Diários 
Associados, fundado em 17.6.69, 
quem encomendou a elaboração 
de um manual, contendo as 
técnicas básicas do jornalismo. 
Devia ser adotado por todos os 
jornais da cadeia de Assis 
Chateau briand. Mas o manual de 
redação cresceu tanto, em 
n mero de páginas, que achou- 
se por bem lançá-lo em forma de 
livro e destiná-lo não só aos 
colegas dos associados mas a 
todos os futuros jornalistas do 

País. 
Hoje, já existem alguns livros 

sobre o assunto e muitas escolas 
de jornalismo, no Brasil. 
Contudo, o ensino ainda é 
carente por falta de meios e de 
treinamento prático. É hora de 
alguns colegas lerem os manuais 
de redação atualmente 
existentes no País. Acho que 
jornalismo, técnico e 
profissional, se aprende na 
prática. Ou melhor: lendo, 
devorando montanhas de livros. 
O resto é pura balela. Um 
homem só é culto lendo, vivendo 
melhor o que o rodeia. 

0 Jornal Capital cresce em 
razão da forma inovadora de sua 
equipe editorial trabalhar. 

É buscando, de forma correta 
e precisa e onde ela acontece, 
que nossos repórteres passam 
informações embasadas sobre 
os fatos que norteiam o dia-a-dia 
de Imperatriz e Região 
Tocantina. 

0 seu líder diário continuará 
trabalhando no sentido de 
alcançar novos horizontes. 

:::::: :: : : :::::: 

WM 
Sistema Tncauu*s «te €omututeação 

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

Jornal Capital 

Super Quadra SSZ - Rua 4 ♦ Casa 3 * CEP frfls - Imperatriz - Marant&o 
.A:AA:ax;í?/âS? -A? :''VA. .<?• .?r.x xx:; fAg-Sl '^23 SfiA/AUAv-xâo! 

R> cm tóaaual Sandaíra, 1748, Fone {488) 728 3414 - CEP «MM ♦ 848 • tmperatjríz - Mararmâo 
Represfioíante Nacional; formato - Fone (011) 214-1634 

Jaldene Nunes 
Diretor de Redação 

Joselita Damacena 
Diretora Comercial 

Socorro Carneiro 
Diretora de Informática 

Editores Assistentes: Kléverson Almeida (Polícia), Raimundo Primeiro (3o Caderno), 
Cláudia Pinheiro (2o Caderno), Soraya Luiza (Social - Açailândia) e Jussara Cerqueira 
(Social) 
Editoração Eletrônica: Deividi Santos 
Colaboradores: Jucelino Pereira , Ulisses Braga, e Moreira Silva 
Fotografias: Foto Maranhão do Sul 
Montagem: Joel Gomes Braga 
Impressão: João Santana 

'ri-AA; ri A' -..-AAAX : ri Av:AA AAAAAriAAÁ* ^ A 
artigos assinados não refíetem.necessariamente a opinião do Jornal 

Csftãs pana a fí&éaçéú éçv&m ser poetadas para o endereço contido neste expediente. 
riairií* ■■ A ■■■ 'A : ■ 

A /ri^AAAA^ ,-xAíAo- .pA X'' ' ''A-A/A-AA' 

TRIBUNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

De volta 
Esta coluna deixou de 

circular por algumas semanas 
em face de fériasa que se impôs 
o colunista, que doravante 
conciliará o oficio do jornalismo 
comas atividades profissionais 
do escritório de advocacia que 
divide com os colegas Haroldo 
Santos Pereira, Emivaldo 
Gomes e Lula Almeida. A 
propósito, registramos 
agradecimentos pelas 
manifestações de vários 
leitores que diziam torcer pelo 
regresso de nossa Tribuna 
Capital. Que continuará, na 
medida das limitações do 
escríba, imparcial, plural, aberta, 
democrática na cobertura e 
comentários da atividade 
política 

Queda livre 
Quem acreditava no mito 

deve refazer a imagem que se 
pintava de Davi como super- 
homem, onifiotente, xerife. O 
deputado comemorou a vitória 
de Roseana, mas não levou nada 
do atual governo, perdeu a 
Prefeitura com Salvador, foi 
obrigado a desligar-se do PFL, 
foi expulso do PPB de Cafeteira, 
não poderá candidatar-se a 
prefeito, não deve conseguir 
sequer eleger seu grupo, cada 
vez menor, de vereadores e, se 
tiver as contas rejeitadas pela 
Câmara, como se prevê, poderá 
ficar até 8 anos sem condições 
de disputar um cargo eletivo. 

Imbróglio 
Vereadores não estão nada 

satisfeitos com o presidente da 
Câmara Municipal de 
Imperatriz. Até parlamentares 
que integram a Mesa Diretora 
acham que Antonio Salgado 
Filho comete erros crassos em 
sua gestão. Na próxima semana 
o dirigente será chamado às 
falas pelos colegas. Na pauta, 
assuntos como o recolhimento 
das obrigações sociais 
descontadas dos vencimentos 
dos servidores e o Imposto de 
Renda dos legisladores. 

Novo tempo 
Há uma nova correlação de 

forças no Plenário do Poder 
Legislativo local Com o retorno 
de Luís Carlos Noleto, abancada 
antkiavisista passa praticamente 
a dar as cartas no Palácio 
Dorgival Pinheiro de Souza. 
Mais do que nunca a lógica 
sugere que a contabilidade 

prefeitural de 89, que deve ser 
votada até 13 de abril, tende a 
ser rejeitada. Os analistas 
políticos acreditam que, diante 
da atual conjuntura, torna-se 
praticamente impossível a 
conquista de 13 votos (dois 
terços da Câmara) por Davi para 
rejeitar o parecer do TCE 
contrário às suas contas. 

Candidatura 
consolidada 

0 que é ruim para Davi foi 
bom para Fiquene. Com a 
entrega do PPB a Madeira e a 
saída de Alves Silva da cena 
sucessória, o ex-governador 
faturou alto. Por um lado, como 
não costuma criticar os 
adversários, tudo indica que os 
votos davisistas migrarão para 
sua chapa - mesmo na hipótese 
de não costurar uma aliança 
formal com Davi. Por outro lado 
a radicalização da aliança 
Madeira-Cafeteira tende a calar, 
no Palácio \ja Roque, as vozes 
que advogavam uma 
aproximação com Madeira 
tendo como ixmte o interventor 
Ildon Marques e seu dividido 
PMDB. 

Absurdo 
Viajantes que passam 

diariamente pela cidade devem 
formar uma péssima imagem de 
sua administração. É que a 
Prefeitura não faz sequer o 
serviço de recuperação do 
acesso da BR-010 à marginal 
que nasce na av. Bernardo 
Sayão. 

Guarda aberta 
Até aliados começam a 

externar queixas em relação 
aos rumos da intervenção. 
Prestação de contas, 
candidaturas, obras que não 
aconteceram e outros assuntos 
deverão vir à baila 
principalmente após 31 de 
março. 

Sonho impossível 
Vereadores davisistas 

acreditam que poderã 
candidatar-se pelo PPB. 
Confiam no dil vio de filiações 
feitas pelo grupo. Só que o 
presidente José Lamarck já tem 
armadinho o projeto destinado 
a inviabilizar totalmente a 
aprovação de qualquer 
candidatura ligada ao ex-aliado. 
0 dirigente não faz segredo de 
que qualquer candidato do PPB 
terá que passar pelo crivo de 
Madeira e seu grupo. 

0 plantão Hospitalar 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

24/02/96 

Hospital Sta. Marta 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

24/02/96 

Hospital Sta. Zercza 
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Ildon Marques conclui obraf 

Interventor confirma que não deixará obras inacabadas 

áb 

por CONOR FARIAS 

Bom dia, governador! 
420 dias. Excelência, eu 

ainda não perdi a conta. 
Passaram-se 420 dias e pouco 
tem sido feito pela nossa 
cidade. Governador Reinaldo 
Tavares (em exercício), o 
povo não é bobo e vai dar o 
troco na eleição municipal de 
3 de outubro. Olha, por aqui 
já estamos cansados de tanto 
ouvir falar em crimes 
praticados contra o 
patrimônio. Privado, é claro. 
Moralizou o Poder Público 
Municipal, mas enquanto 
isso os assaltantes continuam 
mandando ver. É por isso que 
eu digo sempre: "Viva a 
Democacia". 

Palavra de ordem 
Agora, a palavra de ordem 

é amor à Pátria. Mais um ano 
letivo está iniciando em 
Imperatriz e, com ele, a 
esperança de milhares e 
milhares de jovens, que 
sonham em um futuro 
decente, a partir da entrada 
no mercado de trabalho. Que 
essa esperança, entretanto, 
seja mantida paralelo ao 
sentimehto de amor ao País 
em que nascemos. Refiro-me, 
aqui, particularmente, em 
favor de que nossas crianças 
e jovens voltem a ter, como 
obrigação, o aprendizado dos 
hinos Nacional e da 
Bandeira, sem falar em 
outros símbolos mui 
importantes para a Nação. A 
palavra de ordem neste 
momento, também é civismo. 

Cultura em alta 
Nossa cultura está mesmo 

em alta. Além do sucesso que 
foi a edição popular do 
"Carnaval do Tchan", agora 
é o "Carnaval do Conor" que 
está mandando ver na 
avenida Beira-Rio. Enquanto 
isso, nossos escritores e 
cantores, nascidos ou que 
adotaram Imperatriz para 
viver com suas famílias, 
trabalham no sentido de 
lançar novos trabalhos. O 
projeto cultural, instalado 
definitivamente no governo 
Ddon Marques, está tomando 
corpo. 

Sampaio agride 
repórter 

O deputado estadual 
Deusdedith Sampaio está 
sendo acusado, pelo diretor 
da TV Amazônia, Marcelo 
Sabagg, de ter agredido uma 
equipe de reportagem do 
canal de tele :são que dirige, 
em Açailàii^a, As imagens 
foram fornecidas, ontem, à 

TV Capital, que a exibiu em 
seus programas jornalísticos 
e telejornais. Além do 
deputado, também está sendo 
acusado o diretor da TV 
Mirante de Açailândia, 
Wildásio Castro, que é irmão 
de Humberto Castro, diretor 
do Sistema Mirante em 
Imperatriz. Feito o registro, 
documento a denúncia de 
Sabagg. 

Vereadores sem 
trabalhar 

Imaginem só essa. Os 
vereadores imperatrizenses, 
maioria deles praticamente 
nada faz por nossa cidade, 
agora aumentaram seus 
próprios salários. Em 50 por 
cento, o que tem sido 
duramente criticado pelos 
diversos segmentos da 
sociedade local. Com razão, 
pelo fato de pouco 
contribuírem para o 
desenvolvimento do 
Município. Há quem diga 
que, ao invés de R$ 6 mil, os 
parlamentares municipais de 
Imperatriz deveriam ganhar 
apenas R$ 3 mil. E o valor 
sugerido ainda seria muito. 

"Ildão" trabalhando 
O interventor Ildon 

Marques não dá folga 
mesmo. Aliás, nem ele 
mesmo folga, pra ser justo. 
Ele continua desenvolvendo 
uma exemplar administração 
na cidade, agora intensionado 
em concluir obras iniciadas 
na sua administração, antes 
do dia 31 de março, data 
prevista para sua 
desincompatibilização do 
cargo. Obras importantes, 
como a construção de uma 
Praça Polio-esportiva no 
Centro da cidade, estão sendo 
agilizadas por sua equipe. É 
a praça Mané Garrincha 
tendo justificado o nome que 
lhe foi dada 

Candidatura jovem 
O corredor de rua Juarez 

Barbosa, que por muitas 
vezes representou Imperatriz 
na tradicional São Silvestre, 
agora corre atrás de voto. Ele 
anuncia que é candidato, e já 
está em plena campanha, 
devendo disputar um assento 
na Câmara Municipal pelo 
PSB de Lula Almeida. Juarez 
afirma que já possui um 
trabalho de base, 
desenvolvido com a íúnção de 
professor de educação física. 
Ele espera contar com os 
votos de amigos e, como não 
poderia deixar de ser, 
também de seus ex-alunos. 
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Interventor Ildon Marques observa maquete da praça 

0 interventor Ddon Marques 
visitou ontem pela manhã, 
algumas frentes de trabalho da 
Secretaria de Obras do 
Município. 

Ao todo, a Secretaria de 
Obras trabalha em 13 frentes de 
serviços distintos. 

Recuperação de ruas e 
praças, construção de pontes de 
madeira e concreto, e 
construção de novos prédios 
municipais, são algumas 
atividades desenvolvidas pela 
Secretaria de Obras. 2 

O interventor Ildon Marques 
garante que suas obras 
terminarão em tempo hábil e 
seu sucessor não enfrentará o 
problema das obras inacabadas. 

"No dia 31 de março deixo o 
Governo Municipal e concluo 
todas as obras", disse o 
interventor estadual. 

O secretário de Obras do 
Município, Jairo de Oliveira, fez 
parte da comitiva que visitou 

parte das obras de sua pasta. 
"Muitas ruas estavam 

inacessíveis, com buracos e 
enormes crateras, estamos 
recuperando-as e entregando à 
comunidade", disse Jairo de 
Oliveira 

O interventor estadual Ddon 
Marques estava animado com 
o ritmo das obras. 

"0 Poder Público prec. a 
trabalhar e servir como 
referência", lembrou. Ildon 
Marques disse lamentar que no 
curto período de sua 
administração foi impedido de 
promover a recuperação de 
todas as ruas de Imperatriz. 

"Nós consertamos as 
artérias principais, mais 
reconheço que as ruas 
secundárias precisam de 
melhorias", esclaresceu o 
interventor, acrescentando que 
outras administrações não 
tiveram o mesmo cuidado com 
as ruas da cidade. 

Mais obras com menos dinheiro 

Em Oz havia um importante 
e conhecido mágico. Era o 
Mágico de Oz. Em Imperatriz, 
na "Era Ildon Marques" existe 
o Mágico de Obras. 

São treze frentes de 
trabalhos abertas, somente na 
área da construção civil. As 
obras do interventor também 
são mágicas. 

Para conter despesas e 
Conseguir mais frentes de 
trabalho, o interventor não 
contrata construtoras. 

Sem dispor de máquinas 
suficientes para consertar ruas, 
praças e logradouros, numa 
solução inteligente, porém 
trabalhosa, Ildon Marques 
aluga as máquinas das 
construtoras. E paga por hora 
trabalhada. Acabou a mamata 
da empreitada. Aliás, no Brasil, 
construtora virou sinônimo do 
empreiteira. Menos em 
Imperatriz. 

Dessa forma, administrando 
diretamente a obra, os custos 
são reduzidos e acaba-se o 
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Serviços de recuperação de ruas estão sendo 

velho esquema de podridão nas 
licitações públicas. 

Ontem, o interventor visitou 
parte das frentes de trabalho, 
em companhia do secretário de 
Obras, Jairo de Oliveira e de 
assessores próximos. 

Pode-se então constatar, que 

Imperatriz, depois de ter sua 
consciência pavimentada, 
agora ganha benefícios em 
suas ruas e praças. 

Mesmo sem dinheiro para 
executar as chamadas obras 
físicas, o interventor 
prossegue desafiando a 

feitas em Imperatriz 

gravidade. No seu velho estilo 
de reinventar a administração 
pública. Coperfield perde feio. 
Ficha fraca. 0 verdadeiro 
mágico está aqui. No Palácio 
Branco. E seu nome é Ildon 
Marques de Souza. O Mágico 
de Obras. 

Praça Mané Garrincha será alegria do povo 

skate Praça Mané Garrincha terá pistas cooper, patins 

A praça Mané Garrincha será 
entregue à população 
completamente reformada e 
com novo projeto paisagístico. 

Situada em frente ao Estádio 
Frei Epifânio, a praça Mané 
Garrincha vai ganhar pistas para 
patinação, cooper, skate além de 

playground, quadra de esportes 
com piso dúctü e quadra de areia 

O logradouro também vai 
ganhar instrumentos para 

prática de exercícios, como 
barras para abdominais e 
exercícios com braços. 

A Mané Garrincha também 
vai ganhar sanitários para maior 
conforto dos usuários. 

Está projetada também, a 
construção de duas lanchonetes 
padronizadas para sevir de ponto 
de apoio para os traseuntes. 

Uma maquete e a planta baixa 
com o projeto completo da nova 
praça orienta os trabalhadores e 
os responáveis técnicos pela 
reforma da praça Mané 
Garrincha. 

O interventor Ildon Marques 
garante que o logradouro será 
entregue a população antes do 
dia 31 de março, pois suas obras 
serão todas terminadas. 

"Essa praça será a alegria do 
povo, como Mané Garrincha", 
disse o interventor. 
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Cidade Imperatriz, 24 de fevereiro de 1996 

Dep. Deusdedith agride repórter 

Acompanhado do diretor da TV Mirante de Açailândia, o parlamentar quebrou equipamentos da CNT 

Unha *" 

Direta 

por JOSÉ FILHO 

Encontro 
Previsto para os dias 28 e 

29 de março, o encontro da 
Bancada Federal da Amazônia 
a realizar-se em Imperatriz, já 
começa a movimentar 
políticos e empresários 
ligados à Amazônia Legal, 
envolvendo os estados do 
Tocantins, Maranhão, Pará, 
Acre, Rondônia, Amapá e 
Amazonas. 0 coordenador do 
encontro é o deputado federal 
Sebastião Madeira. 

Sintonia 

Mudanças 
A partir da próxima 

semana, a Câmara Municipal 
de Imperatriz não será mais 
a mesma. Mudanças das 
mais expressivas estão sendo 
esperadas para acontecer. 

Promessa 

Nenhum dos possíveis 
candidatos a prefeito de 
Imperatriz já escolheu o seu 
vice. Essa figura é o sintoma 
e parâmetro das coligações 
que poderão ser viabilizadas 
pelos partidos políticos. 

Rodovia 
As pistas laterais de 

rolamento da BR-010 nos 
trechos compreendidos 
entre o acesso da avenida 
Bernardo Sayão e rodoviária 
estão se transformando em 
um buraco só. Nas 
proximidades do Terminal 
Rodoviário a situação é mais 
crítica, e se não houver uma 
ação imediata do DNER para 
restaurar aqueles trechos, 
brevemente ele poderá ser 
interditado. 

Tráfego 
Caminhões continuam 

disputando com automóveis, 
motos, bicicletas e pedestres 
as estreitas ruas do centro da 
cidade. Muitos caminhões 
desfilam até mesmo 
descarregados, como os 
madeireiros, até mesmo em 
alta velocidade. 0 horário de 
carga e descarga 
estabelecido pelo Código de 
Posturas do Município 
nunca foi respeitado. 

Conflito 
As eleições municipais do 

dia 03 de outubro vão 
mplodir os acordos políticos 
mantidos até agora entre 
i'SDB, PFL e PMDB na área 
federal, mas cujos reflexos 
serão sentidos mesmo é nos 
estados e municípios. 
Tt peraíriz não ficará de fora 

sa implosão. 

O asfaltamento da estrada 
do Arroz continua sendo 
apenas mais uma promessa 
do Governo do Estado. Os 
problemas se agravam e o 
Estado não percebe a evasão 
de divisas através do Estado 
do Pará, principalmente se 
for levado em consideração 
o setor produtivo de São 
Pedro da Agua Branca. 

Filas 
Tirar uma Carteira de 

Identidade em Imperatriz 
continua sendo um grande 
desafio. As filas são 
intermináveis e duram uma 
noite inteira. A solução seria 
esse serviço ser prestado 
aqui mesmo, com a 
instalação de uma 
representação do Instituto 
de Criminalística. 

Câmara 
Fora das discussões 

políticas acirradas entre os 
vereadores por questões 
"ideológicas", a impressão 
que se tem é que na cidade 
não existe uma Câmara na 
acepção da palavra. 
Acumulam-se apenas os 
requerimentos solicitando 
piçarramento e 
melhoramento de ruas. 

Serviços indispensáveis 
sequer são discutidos pelos 
representantes do povo. 
Enquanto isso, empresários 
continuam deixando a 
cidade em busca de 
melhores mercados. 

Para meditação 
"E isto afirmo: Aquele 

que semeia pouco, pouco 
também ceifará; e o que 
semeia com fartura, com 
abundância também 
ceifará." (2 Co 9-6) 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

O diretor-presidente da TV 
Amazônia de Açailândia, afiliada 
da CNT (Central Nacional de 

Televisão), Marcelo Sabbag, 
compareceu ontem a tarde no 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação, para denunciar 
de agressão sofrida por 
jornalistas de sua empresa, e 

. 
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Dep. Deusdedith usa de violência com equipe jornalística 

que foram cometidas pelo 
deputado estadual Deusdedith 
Sampaio, PMDB; e pelo diretor 
local da TV Mirante, afiliada da 
Rede Globo, Wildásio Castro, 
irmão do diretor-geral do 
Sistema Mirante de Imperatriz, 
Humberto de Castro. 

Munido de uma fita SVHS, 
Marcelo Sabbag, fez a mesma 
denúncia na Delegacia de 
Açailândia e vai entrar com uma 
ação na Justiça para pedir 
idenização por danos morais. O 
diretor responsável pela TV 
Amazônia confimou que 
Deusdedith Sampaio e Wildásio 
Castro quebraram ura 
microfone e uma Câmera de 
propriedade da emissora. 

As imagens mostradas 
ontem no Imperatriz Notícias, 
às 19:00 hs, e reprisadas no 
Imperatriz 24 Horas às 20:05 hs, 
ambos veiculados na TV 
Capital, Canal 5, mostram a 
agressão cometida pelo 
deputado estadual, que estava 
acompanhado do diretor da TV 
Mirante de Açailândia. 

A agressão aconteceu no 
Clube Gigantão durante os 
festejos carnavalescos deste 
ano. 

0 repórter Gilson Silva e o 
cinegrafista Ismaer estavam 
trabalhando no Gigantão e se 
deslocaram ao camarote do 
deputado. 

Em seguida, para não ser 
filmado, Deusdedith Sampaio e 
Wildásio Castro passaram a 
agredir os jornalistas e a 
quebrarem os equipamentos da 
TV Amazônia. 

O diretor da TV Amazônia, 
Marcelo Sabbag, tão logo 
tomou conhecimento da 
agressão, passou a denunciar a 
ação do deputado e do diretor 
da TV Mirante de Açailândia. 

De acordo com Sabbag, o 
deputado Deusdedith Sampaio 
tentou comprar a fita SVHS 
com o objetivo de silenciar o 
caso. 

"Não vou admitir agressão a 
funcionários de minha empresa 
que estão no livre exercício da 
profissão", sentenciou Sabbag. 

presidiário 

por Frederico Luiz 

Condenado a mais de 70 
anos de prisão, José Vantuil 
está visitando Imperatriz com 
o objetivo de converter para 
a Igreja Assembléia de Deus, 
presidiários e o público em 
geral. 

José Vantuil se converteu 
à Assembléia de Deus ainda 
na prisão e atualmente é 
cantor gospel. Ele visitou 
anteontem a CCPJ (Central de 
Custódio de Presos da 
Justiça) em Imperatriz para 
"levar o evangelho às pessoas 
que precisam de Deus". 

Ontem, José Vantuil 
compareceu ao programa 
Bom Dia Cidade, apresentado 
por José Filho, na TV Capital, 
Canal 5, para convidar as 
pessoas a se converterem às 
Igrejas protestantes. 

Acompanhado de Daniel 
Silva, também cantor gospel, 
José Vantuil disse afirmar que 

é possível a recuperação das 
pessoas, "basta aceitar Jesus 
Cristo como seu único 
salvador". 

Integrante da Igreja Batista 
Nacional, o apresentador do 
Bom Dia Cidade, José Filho, 

disse que a presença de José 
Vantuil em Imperatriz, "é o 
testemunho vivo de que 
aceitar Jesus Cristo é a 
melhor forma para adquirir a 
salvação". 

Ex-assaltante de banco e 

ex-homicida, José Vantuil faz 
questão de contar seu 
passado. "Quando a pessoa 
se arrepende de seus erros, 
ele não sente vergonha de 
contar seu passado", disse 
José Vantuil. 

Da direita: Jose Vantuil (pastor), José Filho (jornalista) e Daniel Silva 

Fundação e Conselho são construídos 
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Udon Marques conclui Fundação Cultural até 31 de março 

por Frederico Luiz 

0 Intereventor estadual 
de Imperatriz, Ildon 
Marques de Sousa, 
confirmou ontem que a 
Fundação Cultural de 
Imperatriz terá seu prédio 
comcluído até o final de sua 
administração. 

"Vamos entregar também, 
até 31 de março, as 
instalações do Conselho 
Municipal de Educação", 
garante o interventor. 

Ildon Marques disse 
acreditar que a Fundação 
Cultural de Imperatriz deve 
resgatar a política para o 
setor que esteve relegado a 
último dos planos. 

O interventor adiantou 
que as novas instalações da 
FCI, contará cora uma sala 
para a presidência, uma 
ampla sala de reuniões e 
uma recepção. 

Anexo, será construído o 
Conselho Municipal de 
Educação, que contará com 
a infra-estrutura necessária 
para o pleno funcionamento 
do órgão que define as linhas 
gerais para o setor no 
Município. 

Demonstrando otimismo 
com o ritmo acelerado das 
obras, o interventor Ildon 
Marques disse que 
Imperatriz merece a 
conslusão das obras em 
tempo hábil. 
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Imperatíz, . Encarte especial do Jornat Capitai mxim 

Revolução permanente 

Surge novo mercado; agilidade é fundamental 

por Tasso Assunção 
Jornalista 

Mudança será a palavra 
de ordem do mercado a 
partir deste final de 
século. E mudança pira 
valer sob todos os 
aspectos: estrutural, 
financeiro, cultural e 
competitivo. Os 
especialistas já falam 
mesmo em uma nova 
dimensão. 

Imprescindível para a 
sobrevivência da empresa 
no mercado moderno, essa 
transformação exige antes 
de mais de nada o 
amatiurecimento 
mercadológico dó 
empresariado, ainda 
desagregado no Brasil, 
enquanto os novos tempos 

anunciam o oposto. 
O perfil dà enipresa dô 

futuro se determina por 
fatores que vão desde a 
necessidade de agilizar o 
atendihiento, inclusive via 
computador, até o 
crescimento do mercado 
internacional, favorecido 
pela redução dos montantes 
aplicados na guerra fria. 

A transferêntia de 
capitais ainda destinados à 
defesa internacional vai 
restringir o campo de ação 
das grandes potências, 
especialmente os Estados 
Unidos, e, assim, dos 
impostos, além de provocar 
queda de juros e 
crescimento econômico 
globalizado. 

Novo formato 

Modelo de atendimento 
será totalmente 
transformado 

Num nível mais 
corriqueiro, porém não 
menos importante, estuda- 
se o surgimento de novos 
formatos para as lojas, 
embora não se descarte a 
padronização. A satisfação 
das necessidades do cliente 
são o imperativo básico 
imediato dessa condição. 

Uma empresa americana 
de produtos de atletismo, 
por exemplo, construiu uma 
pista no centro de suà loja. 
A colocação de gôndolas 
(prateleiras) na diagonal é 
outro recurso que procura 
facilitar a exposição do 
produto ao consumidor. 

Utilizando-se de uma 

estratégia também criativa, 
há as lojas que constróem 
séüs balcões em forma de 
labirinto para que o cliente 
circule por toda a empresa. 
Más o fôtté do atendimento 
do novo tempo séfâ fliesmo 
a comodidade do cliente. 

E já se experimenta em 
várias partes do mundo 
sistemas integrados de 
vendas pOr televisão ou 
computador. Sem sair de 
casa, as pessoas vão poder 
operar suas contas correntes 
nos bancos, comprar 
mantimentos, confecções, 
eletrodomésticos, veículos, 
etc. 

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

TV Capital 

Canal S 

06:00 - Educação Mec 
06:30 - Falando de Vida 
07:00- Reencontro 
07:30 - Mensagem 

Esperançe 
08:00 - Renascer 
08:30 - Palavra da Vida 
10:00 - Santo Culto em 

Seu Lar 
11:00 - Note e Anote 
12:00 - Programa Raul 

Gü 
14:00 - Copa da França 
16:00 - Campeonato 

Paulista 
Ferroviário x 
Santos 

18:00 - Maré Alta 
19:00 - Informe São 

Paulo 
19:15 - Jornal da Record 
20:00 - Murphy Brown 
20:30 - As Panteras 
21:30-Casal 20 
22:00 - Série-Chicago 

Hope 
23:30 - Circuito Night 

And Day 
00:30 - Palava de Vida 
04:00 - Transnoite 

C- "ossel 

Canal 4 

Sejo mais um 

assinante do 

Jornal Capital e 

fique por dentro 

das notícias mais 

quentes da região. 

NAO FORNECEU RRÒG^AMAÇAO 

Assista o 

programa 

imperatriz 

Notícias 

às 

18fi00, 

pela TV 

Capital, 

Canal 5, 

Rede 

Record 

TV Nativa 

manchete 

06:45 -Progamação 

Educativo 
07:15 - Home Shopping 
07:30 - Patrine 

08:00 - Sessão Animada 

08:30-Trofel Pesca 
09:00 - Mesa redonda 

11:00 - Grupo Imagem 

12:00 - Manchete 

Esporte 
12:25- Boletim Olímpico 

12:30 - Edição da Tarde 

13:05 - Sólbrain 

13:30 -Desfile das 

fantasias Campeãs 
14:30 - A Grande Jogada 

Edição de 

Sábado 
18:00 - Desfile das 

Escolas Campeãs 
20:30 - Jornal da 

Manchete 
21:30 - Desfile das 

Escolas 

Campeãs 

(Continuação) 

Jornal 

Capital, o 

seu líder 

diário 

TV Mirante 

Canal 10 

Globo 

não forneceu programação 

Canal 7 

SBT 

NAO forneceu PROGRAMAÇÃO 

Para 

TER UM 

Futuro 

qwNiido 

PARA 

SUA 

EMpRESA 

f 

E 

pRECÍSO 

ANUNOAR 

NO 

JornaI 

CapítaI 

TVCNT 

Canal 23 

CN T/GAZETA 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇAÒ 

TV 

•Í&ta a 



2B ■ •• Açailândia/Social Imperatriz, 24 de fevereiro de 1996 

por SORAYA LUIZA 

0 Curso de Oratória e Marketing Pessoal que deveria ter sido iniciado desde 
ontem, no salão de convenção do Santa Maria Hotel, foi transferido para o próximo 
dia 08 de março. Segundo a versão dos promotores, o adiantamento deve-se a 
pedido de diversos candidatos inscritos que se ausentaram para as festas de 
carnaval e ainda não retornaram à Cidade do Ferro. 

Mais de 50 pessoas já se encontram inscritas, mas novas inscrições poderão 
ser feitas pelo telefone 721-3556, bem como pelo 738-1086. 
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A elegância do casal Bornel: Silvia e Norherto (Pindaré), clicados para a coluna 

A Upgrade Informática, em parceria com o Sebrae/MA, traz a Açailândia o 
que há de melhor em cursos de computação, com instrutores altamente 
capacitados, o que estará assegurando a qualidade do curso. O curso terá início 

na próxima segunda-feira, dia 26 do corrente mês. Taí uma ótima oportunidade 
para iniciantes e crianças que também poderão participar do importante curso. 
Maiores informações no balcão Sebrae/Açailândia. 

Foi aberto ontem, mais uma Oficina de Teatro, dirigida ao grupo teatral de 
Açailândia, tendo como local a Biblioteca Pública. A Oficina de Teatro está sendo 
ministrada pelo professor, escritor e teatrólogo Benedito Jorge Gonçalves, que 

tem como objetivo atualizar artistas diretores e toda equipe de apoio ao teatro 
servindo de base para buscar caminhos na atividade artística, hoje carente de 
recursos em nossa sociedade. 

A iniciativa da micro-empresária Zelita Batista, vem recebendo unânime das 
amantes de uma boa leitura, que graças à iniciativa de Zelita, Açailândia acaba 
de ganhar um espaço cultural, onde poderá ser encontrado os lançamentos 
literários nacionais e estrangeiros. O espaço literário recentemente inaugurado, 
está localizado na praça da Rodoviária, em frente ao Banco do Brasil. Vale conferir, 
aliás que a mesma está de parabéns pela iniciativa, que acaba de preencher uma 
grande lacuna na vida cultural dos açailandenses. 

m 
II 

s 
I 

i 
1 

i- 

r 

Jailton Literato (CVRD) e Wagna Literato (O Boticário), sempre simpáticos 
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Nomes expressivos são presença nos eventos sociais de Açailândia: Dra. Graça „ j at í 
(Latoratório Bioclínico), Luciene e Anielza Coelho O casal Lucena: Marcos e Sandra e o primogênito da família (leia-se Flocos do Move) 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Marv.uio 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

Planos de saúde para empresas, 

famílias e individuais, 

^ Saúde é produto de primeiríssima 

necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1 750 (Gessüa) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia - Maranhão 
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Esporte 

{Jaldene . 

Nunes passa 

aos leitores as 
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esporte 

regional e local 
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(mesmo que parcial) 

Imperatriz 

x 

por FREDERICO LUIZ 

Diverte e brinca ele 
Diverte e brinca ela 

Haja boca da garrafa. É 
muita emoção para o 
imperatrizense. Ontem, na 
sexta-feira, a noite do 
Carnaval do Conor foi 
animadíssima. Muita gente 
bonita desfilando às margens 
do rio Tocantins. Hoje, 
sábado, haja coração. Meio 
mundo de gente vai 
superlotar a Avenida Beira- 
Rio. 

Vereador com 
mais de 6 mil I 

A Lei obrigou a Prefeitura 
Municipal a repassar à 
Câmara Municipal no mês de 
janeiro deste ano, a bagatela 
dc R$ IfiO mil. Muito dinheiro 
para o Poder Legislativo. Os 
vereadores não brincam em 
serviço, e passam a receber 
este mês, mais de R$ 6 mil 
reais. Ou seja, mais sessenta 
salários mínimos. Pode. É 
claro que pode. 

Vereador com 
mais de 6 mil II 

0 danado, o que irrita o 
contribuinte, é que tem 
vereador que defende seus 
altos salários, e para tanto, 
justificam o trabalho 
assistencialista que 
desenvolvem. Progressista, e 
tucano do PSDB, Carlinhos 
Amorim, ontem ensaiou esta 
defesa em um programa 
radiofônico. 

Vereador com 
mais de 6 mil III 

Na verdade, os 
parlamemares de Imperatriz 
estão afr o ntr 1 o a população 
do município. Estão 
chamando o imperatrizense 
de burro. De cavalo batizado. 

A falta de respeito tem seus 
limites. E 03 de outubro é o 
limite. 

Vereador com 
mais de 6 mil III 

Não tem nada como um dia 
atrás do outro com uma noite 
no meio. Dessa forma, apenas 
um ou no máximo dois 
vereadores conseguirão 
reeleição este ano. Àquele que 
devolver parte de seu super- 
salário tem alguma salvação no 
purgatório eleitoral. 
Imperatriz não é mais a mesma 
depois da Revolução de 
Janeiro do ano passado. A 
Câmara Muncipal parece não 
compreender esse fato. 
Antigamente se elogiava uma 
pessoa que "andava a mais de 
mil", por hora. Os vereadores 
de Imperatriz levam a sério o 
ditado e andam a "mais de seis 
mil", no bolso. 

O Mágico 
de Obras I 

Oz tinha o mágico. Famoso. 
Imperatriz também tem o seu. 
O Mágico de Obras, que 
atende pelo nome de Ildon 
Marques. É só visitar os 
bairros para perceber o fato. 
"Ildão", de forma definitiva, 
afasta os urubus que desejam 
uma periferia suja, cheia de 
buracos e intransitável. Os 
mesmos que abandoram a 
periferia para de quatro em 
quatro anos promoverem o 
velho uso de Pão e Circo. Ou 
seja, sacolinha e Carnaval. 

Roseana 
na China 

Antônio Pipoca, chefe do 
staff do marketing de Roseana 
Sarney, bem que poderia 
enviar umas imagens da 
governadora que visita a 
China. Ou pelo menos mandar 
umas notícias através do 

Diário Oficioso do Estado. 
Estamos com saudade da 
governadora. 

Deusdete 
Sampaio 

Um vexame, as imagens 
mostradas ontem no 
Imperatriz Notícias. O 
deputado Deusdete Sampaio e 
o diretor da TV Mirante em 
Açailânida, Wildásio Castro, 
agredindo uma equipe da TV 
Amazônia. Contra os fatos, e 
as imagens, não há 
argumento. Ou há? 

Efeitos 
na mudança 

Jaldene Nunes assumiu a 
Direção de Redação do Jornal 
Capital e já mostrou seu estilo. 
No primeiro dia administrando 
O Seu Líder Diário, já 
imprimiu uma nova dinâmica, 
com mais conteúdo nas 
páginas do Jornal Capital. 
Segura o bicho. 

Deu no Estado 
do Maranhão 

O carnaval em São Luís foi 
super, ou melhor, hiper- 
violento. Mais de 100 pessoas 
passaram pelo Socorrão. 
Parece que os organizadores 
do carnaval na Ilha Capital 
esqueceram de um detalhe. 
Chamar a polícia. E polícia é 
que não falta no Carnaval do 
Conor. É a Polícia Militar, 
Polícia Civil, Polícia do 
Exército, Companhia de 
Trânsito e Corpo de 
Bombeiros. A segurança do 
cidadão em primeiro lugar. 

Frente 
Ética 

Não custava nada. Nadinha 
mesmo. Mas a Frente Ética 
bem que poderia responder 
àqueles que, de público, 
manifestaram desejo de fazer 
coligação com os "Éticos". O 
PMDB, por exemplo, através 
do suplente de vereador, 
André Paulino, ofereceu 
programa de governo 
semelhante, e de quebra, a 
vice-prefeitura. Por mais feio 
que seja o pretendente. E por 
mais bela que seja a dama, é 
dever da futura noiva oferecer 
uma resposta. Nem que seja 
um não. Ser bonita não 
significa dizer que 
necessariamente a pessoa 
tenha que ser antipática. 

Ondas Curtas 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Ei você ai! Me dá seis mil aí. 

Um vereador incomoda muita gente. 19 incomodam muito mais. 

Só falta eles aprovarem uma continha. 

Continuo sem poder falar. Oh negócio chato, 

Um forte abraço para a competente Zezé Marconcine. 

Quantos exemplares 0 Dono do Mar vendeu? Devia ser divulgado. 

Agostinho Noleto emplaca como interventor. 

Jucelino Pereira está de volta ao Jornal Capital. Confira na página 2A. 

Um cinema municipal caía bem para a cidade. 

Luís Brasília continua supimpa. Arrasando no marketing político. 

Dois por cento de audiência incomoda muita gente. 

O Carnaval do Conor reúne uma multidão. Já imaginou calcular? 

Quantos passarão pelas 10 noites às margens do Tocantins? 

Esse salseiro todinho foi feito com apenas dois por cento de audiência. 

O resto, é blá-blá-blá. 

Ildon Marques sai mesmo dia 31. É o candidato do PMDB. Quem duvida? 

Você viu um papagaio por aí? Eu vi. Pelo menos o mais novo apapagaiado da cidade. 

Apapagaiado é como chamam os imitadores baratos. 

Até porque, projeto gráfico não é fácil de fazer. Tem que testar primeiro. 

Vereador esta E o trabalSiador recebe 

pao que eles amassam 
ganhando mais R$ (mil 
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que é ser ético? 

-*■ envolvem as transformacõt 

Busca incessante 

por Genner Marinho 
Sindicalista 

Muito se tem comentado em 
Imperatriz, a postura dos 
candidatos que pleiteam o 
destino da maior cidade do 
Maranhão. Para tanto, é 
necessário que se faça uma 
criteriosa pesquisa sobre o 
passado de cada um deles. 
Veremos em seguida que de 
alguma forma quase todos 
estiveram ou estão ligados ao 
sistema dominante ou a quem 
os defendeu. 

Para alguns partidos 
chamados de esquerda, isso 
não é ser ético, como não é 
ético projetos políticos pessoais 
que não visem o coletivo. Mas 
às suas vaidades pessoais de se 
protegerem politicamente para 
eleições posteriores. Digo isso 
porque podemos criar um 
projeto alternativo que venha 
conglomerar partidos de 
esquerda e segmentos 
progressistas para juntos 
traçarmos o destino do povo 
que faz a história de Imperatriz. 

Essa divisão só irá favorecer 

os não éticos, que na verdade 
foram, são e serão os únicos 
que sempre lesaram os cofres 
públicos, em benefício próprio 
ou de seu grupo político. 
Portanto, para que se crie esse 
projeto alternativo é necessário 
que se tenha maturidade 
política para enchergarmos um 
palmo diante do nariz, e 
concluir que os não éticos 
nunca estiveram divididos. 
Portanto, perpetuam-se no 
poder. 

Portanto, é necessário que 
se tenha compreensão que 

envolvem as transformações 
radicais da sociedade, tirando 
ensinamentos dos sucessos e 
insucessos da luta pela 
edificação justa e igualitária 
para todos. 

0 socialismo não é uma 
perspectiva longínqua, 
inacessível. É uma exigência 
do desenvolvimento histórico. 
Sua realização vitoriosa 
depende da justa direção dos 
comunistas de Imperatriz e do 
Brasil, para que resulte da 
luta tenaz e consciente das 
massas ansiosas por 
liberdade e justiça social. 

Instrumentos de defesa 

por Antonio Carlos Gomes 
Professor 

Com relação ao trabalho 
infanto-juvenil, o Estado e a 
Sociedade mantiveram até a 
década passada, uma postura de 
total indiferença, principalmente 
quanto à concepção da criança e 
do adolescente como cidadãos 

com direito e em condições 
especiais de desenvolvimento. 

As entidades não- 
governamentais desenvolviam 
suas atividades voltadas 
basicamente ao atendimento 
direto da população infanto- 
juvenil, sem envolver-se com 
questões políticas e sociais que 
criavam as situações para essa 

população. 
Nessa época, os sindicatos 

encontravam-se lutando por suas 
reivindicações mais específicas 
ou engajados na luta por 
transformações sociais mais 
amplas e profundas da 
sociedade; o trabalho infanto- 
juvenil não era visto como uma 
prioridade. 

Com a aprovação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente em 
1990, estruturou-se uma política 
de atendimento que vai do 
município até a União, 
estabelecendo assim uma nova 
relação com a sociedade. O ECA 
busca organizar as políticas 
públicas desenvolvidas pelo 
governo eas ações da sociedade. 

El 
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Dia 16 de março 

às 20 Hs. 

Transmissão ao vivo, 

no programa 

Imperatriz 24 horas 
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Promoção: Federação de Atletismo do Maranhão 
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Carteia nc 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria do 3* Caderno 

Ando pela rua 
Vejo imagens 
dantes nunca 
imaginadas 
Pareço «m louco. 

Ando pela rua 
Recordo-me dos bons 
momentos 
Das coisas que juntos 
compartilhamos. 

Ando pela rua 
O sol bate diferente, 

bronzeia fortemente a 
multidão que em tropel 
segue sem direção certa. 

Ando pela rua 
Penso, 
Retomo projetos 
engavetados. 

Ando pela rua 
Tal qual um truâo em 
busca de uma corrente 
positivista, 
Vitalizadora, 

Transmutação 

Despertei-me com uma 
vontade inquieiante de i 
transmutar. 
Viajar, 
Pernoitar no oceano do 
teu corpo Jamais 
explorado. 
Extravasei, 
Enlouqueci, 
T udo por cansa do 
sentimento de transigir. 
Penetrar no segredo da 
tua intimidade sombria. 
Senti-me um 

transmontano, ; 
Que vivia em plagas 
escondidas 
Na beleza da tua 
feminilidade. 
Fragilidade do teu sexo. 
No transcurso de tudo 
entrei era transe, 
Sem saber aonde ir, 
A quem recorrer. 
A crise de angústia, 
contudo. 
Passou assim que tive a 
certeza de sua presença. 
Que mulher! 
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Imóveis: aumento na oferta 

Em 1996, estoque de imóveis atingirá 6 milhões de m2 com o acréscimo de mais 265 m2 a serem 

colocados no mercado nos próximos meses 

Brasil em 

Revista 

CZJ 

por SOCORRO CARNEIRO 

Compra 
de caminhões 

Companhias atacadistas, 
através de um pool 
coordenado pela 
Associação Brasileira de 
Atacadistas e 
Distribuidores (Abad), 
decidiram comprar 800 
caminhões no valor de US$ 
40 mi. Segundo o 
presidente da Abad, Luís 
Antonio Tonin, os 
caminhões servirão para 
ampliar o serviço de 
distribuição e transporte 
das empresas atacadistas. 
Tonin explicou que a 
compra dos caminhões 
poderá ser complementada 
com a aquisição de outras 
400 unidades, elevando 
para 1.200 o total de 
caminhões. Tonin disse que 
o pool está analisando a 
oferta de venda da Volks do 
Brasil. Em março deve sair 
uma resposta. "A proposta 
é muito boa, porém não 
posso revelá-la, já que 
envolve prazos e 
financiamento", afirmou. 
Ainda há a possibilidade de 
se comprar 800 automóveis 
para os serviços 
administrativos da rede de 
atacado no País. As 
negociações entre 
atacadistas e as montadoras 
vêm ocorrendo desde 
novembro de 95. Há um 
ano, os atacadistas 
adquiriram, através de 
outro pool, 1.200 
caminhões. 

Privatização 
O grupo eletrônico 

francês Thomsom S.A., que 
perdeu o projeto Sivam para 
a americana Raytheon, não 
será dividido para ser 
privatizado. 

A forma da venda, 
entretanto, ainda não foi 
definida. Fontes do governo 
informaram que a 
privatização poderá seguir 
alguns esquemas: venda de 
ações no mercado de ações 
ou uma oferta pública de 
compra ou venda de comum 
acordo com acionistas, 
depois de uma licitação. Os 
técnicos disseram também 
que poderá haver uma 
combinação das duas 
fórmulas, vendendo uma 
parte a grandes acionistas, 
que constituíram um 
núcleo estável", e o 

restante seria vendido ao 
público na bolsa. 

ida 
A edição de ontem do 

The Nev/ York Times" 

informa que a Sears, 
Roebuck & Company, 
decidiu Vender sua 
participação na rede de 
comunicações Prodigy, a 
terceira maior dos Estados 
Unidos, com 1,7 milhão de 
usuários. Além da Sears, a 
Prodigy tem como outro 
grande acionista a IBM. O 
Times diz que a AT&T 
pode ser compradora da 
rede. O anúncio da Sears 
veio um dia após a 
divulgação de que a H&R 
Block pretende Vender a 
CompuServe. 

Respeitando 
oECA 

Apesar de ler sido 
aprovado em 1990, o 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente ainda não está 
sendo respeitado. Todos os 
meninos e meninas 
brasileiros têm direito a 
atividades pedagógicas, 
culturais e esportivas. Mas 
muito deles não 
conseguem usufruir desse 
direito. O Estatuto está 
aqui. Agora, nosso dever é 
cumprir suas leis. 

Corrupção 
O representante de 

Comércio dos Estados 
Unidos, Mickey Kantor, 
enviou carta à Organização 
Mundial do Comércio 
(OMC) pedindo que lute 
contra a corrupção nas 
transações comerciais 
internacionais, provocando 
perdas bilionárias para 
empresas norte- 
americanas. Kantor diz na 
carta que a "corrupção 
pode até afetar a 
eliminação progressiva das 
barreiras comerciais", pela 
qual todas as nações que 
fazem parte da OMC vem 
lutando. Os Estados 
Unidos estimam que, 
entre abril de 1994 e maio 
de 1995, muitas 
companhias estrangeiras 
pagaram "subornos" pelo 
menos em uma centena de 
casos, impedindo que as 
empresas norte- 
americanas consigam 
contratos públicos no 
valor estimado em US$ 45 
bi, principalmente em 
países em 
desenvolvimento. "A 
OMC tem de exigir maior 
transparência, maior 
abertura e melhor 
controle sobre 
concorrências públicas 
dos governos que fazem 
parte da organização", diz 
Kantor na carta. 

por Milton F. da Rocha 
Da Agência Estado 

Os preços de imóveis em 
São Paulo se mantêm estáveis 
desde junho de 1995. Houve 
apenas reajustes de 1% a 2% em 
alguns produtos de primeira 
linha. 

O consultor da Bolsa de 
Imóveis do Estado de São 
Paulo (Biesp), Paul Weeks, 
atribui a tendência ao aumento 
de oferta combinada com a 
estabilidade na economia. 
Pesquisa da Biesp mostra que 
a oferta cresceu 165 mil m2 em 
1995, uma elevação de 40% 
superior à média dos últimos 
5 anos. 

O estoque de imóveis em 
1996 deverá atingir 6 milhões 
de m2 com o acréscimo de 
mais 265 mil m2 a serem 
colocados no mercado nos 
próximos meses. Além do bom 
volume de oferta, Weeks 
acredita que o ano será 
aquecido em termos de 
vendas. 

A campeã de novos projetos 
é a região da Avenida Luís 
Carlos Berrini, no Morumbi. 
No ano passado, foram 
concluídos mais de 55 mil m2 
de área útil na região. 

Para 96, a previsão é de 80 
mil m2 adicionais em 
empreendimentos integrados, 
combinando shoppings, 
escritórios, hotéis 5 estrelas e 
centro de convenções. 

Em segundo lugar vem a 
região do Itaim, principalmente 

Aumento na oferta de imóveis 
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na área da nova Avenida Faria 
lima. O presidente do Sindicato 
das Empresas de Venda e 
Locação de Imóveis (Secovi), 

Ricardo Yazbeck, observa que 
os preços dos imóveis estão 
estáveis, mas o custo de 
construção subiu. 

Isso ocorreu devido ao 
reajuste dado à mão-de-obra em 
maio de 95, maior do que a 
inflação. 

Crédito dá retomo a bancos 

Ê31994 
H1995 

Lucratividade do sistema financeiro 
(Em pontos percentuais) 

40 

por Nilton Horita 
Da Agência Estado 

O sistema financeiro 
brasileiro conseguiu garantir 
sua lucratividade em 1995 
graças às operações de 
crédito, que responderam por 
66% do total das receitas 

alcançadas, contra 40% em 
1994. 

No ano passado, os bancos 
tiveram um retorno de US$ 
15,6 bi com a cobrança de 
juros espread, o que 
representou um crescimento 
de 57% em comparação com 
1994, quando as instituições 

financeiras somaram um 
retorno de US$ 9,8 bi. 

O desempenho foi 
conseguido apesar da 
estabilidade do estoque de 
crédito do setor financeiro, qie 
fechou 1995 somando US$ 
26,9 bi contra US$ 25,9 bi em 
1994. 

Os dados fazem parte de 
levantamento feito pela Austin 
Asis Consultoria com base- nos 
balanços já publicados de 45 
bancos. 

Segundo o diretor dá Austin 
Asis, Erivelto Rodrigues, os 
números mostram tine os 
bancos devem se voltar para a 
função original de provedores 
de crédito para a economia 
daqui para a frente, além de 
enfrentar o desafio de manter 
sua receita mesmo com a 
perspectiva de juros e spreads 
menores. 

De acordo com o eâlado da 
Austin Asis, as receitas das 
operações de crédito vêm 
assumindo o lugar de outras 
fontes de lucratividade, como 
o floating resoftante daíflSfia^ão 
e os negócios de tes 

O total das re< 
bancos, exceto col 
ser viços/paiâ se ter i 
caiu de US$ 24,3 bi, 
para US$ 23,5 bi 
passado. "As re< 
créditos, porém, 
em valor absoluto e 
participação no tot 
revela a importância dos 
empréstimos na atMdade 
bancária daqui para a iteiite", 
afirma. 

ia. 
dos 
de 
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Esporte Imperatriz, 24 de fevereiro de 1996 

Liga de desportos divulga árbitro 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Esporte 

A 23 Copa Antarctica de 
Futebol Júnior terá 
prosseguimento neste final 
de semana, sábado e 
domingo, com a realização 
de mais seis jogos. Hoje, no 
Estádio Municipal Frei 
Epifânio dAbadia, dois jogos 
serão realizados, ambos na 
parte da tarde. Eles serão 

válidos pela terceira rodada. 
O primeiro, a partir das 

14h, é válido pela chave B, 
entre Plaza e Redes Janduí. 
Em seguida, às 16h, 
enfrentam-se, pela chave A, 
Volta Redonda e Ponte 
Preta. Os outros quatro 
jogos serão realizados 
amanhã, domingo, sendo 
dois deles no Campo da 
Laminadora Paraná (Ver 
quadroabaixo). 

2a COPA JÚNIOR 
CHAVE A 
JOGOS HORA DATA 
V. REDONDA x P. PRETA 16h 24/02 
PSV x O. VERDE 8h 25/02 
MARÍLIA x GUARANI lOh 25/02 
CHAVE B 

JOGOS HORÁ DATA 
PLAZA R.JANDUÍ 14h 24/02 
ASKEN x FABRIL 8h 25/02 
MARWEL x BANANAL lOh 25/02 

LOCAL 
ESTÁDIO 
ESTÁDIO 
ESTÁDIO 

LOCAL 
ESTÁDIO 
ESTÁDIO 
ESTÁDIO 

PLAZA x REDES JANDUÍ 
Árbitro Central: Edmilson Oliveira Brito 

Bandeira Vermelha; Cícero Oliveira 
Bandeira Amarela; Cosmo de Sousa Lima 

VOLTA REDONDA x PONTE PRETA 
Árbitro Central: Adevaldo Fernandes Lima 

Bandeira Vermelha: Jônhatas Moura 
Bandeira Amarela: Francisco Sousa Reis 

3o Torneio Master 

por Jaldene Nunes 

Todos os resultados da 
terceira rodada da primeira 
fase do 3° Torneio de Inverno 
Master serão conhecidos 
ainda hoje. 

No Campo da Laminadora 
Paraná, a partir das 16h, vão 
se enfrentar os times da 
Laminadora Paraná e União 
Cascavel. 

Os demais jogos têm 
início previsto também para 
às 16h. No Campo JV 
Liderai, o União Sport 
recebe o Xurupita. 

Já na Gameleira, em João 
Lisboa, irão jogar Gameleira 
e JV Liderai. Enquanto isso, 
no Campo do DNER, o time 
da casa, DNER, recebe o 
Bangú, em jogo que promete 
muito. 

LAMINADORA PARANÁ x UNIÃO CASCAVEL 
Árbitro Central: Carlos Gonzaga 
Bandeira Vermelha: Raimundo Nonato P. Costa 
Bandeira Amarela: José Wilson da Silva 

UNIÃO SPORT x XURUPITA 
Árbitro Central: Francisco Carvalho 
Bandeira Vermelha: Carlos Magno Carvalho 
Bandeira Amarela: Edvardo Cortez Marinho 

GAMELEIRA x JV LIDERAL 
Árbitro Central: Cloves Alves Oliveira 
Bandeira Vermelha; Edinan Lopes Carvalho 
Bandeira Amarela: José Rego Lima 

DNER x BANGÚ 
Árbitro Central: Jurandir Gomes da Silva 
Bandeira Vermelha: José Batista 
Bandeira Amarela: Américo de Assis 

QUANDO VOCE 

COMPARA 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36E42 MESES. 

PREÇO 

^ATURADO 

DIRETO Dl 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

m 

Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 

IP 

Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

Marília 

reúne 

diretoria 

por Jaldene Nunes 

A diretoria do Manha 
Futebol Clube reúne-se 
hoje à noite, no 
apartamento do presidente 
João Maurício. Conformt 
levantou ontem * 
reportagem do Jornal 
Capital, diversos assuntos 
relacionados ao Clube 
serão colocados em pauta. 

Escolinha de Futebol 
Outra informação obtida 

ontem à tarde, dá contas de 
que a Escolinha do Marília 
retoma hoje suas 
atividades. Ura total de 50 
atletas já tiveram suas 
inscrições confirmadas. A 
Escolinha do Marília foi 
fundada há dois anos. 

No entanto, estava 
parada desde outubro do 
ano passado. "É uma 
parada natural, enquanto se 
arruma a casa, e também 
pelo período de férias 
escolares da garotada", 
afirmou o radialista Manoel 
Cecílío, um dos diretores 
do Marília. 

Para se inscrever na 
Escolinha do Marília, 
segundo Cecílio, é 
necessário apenas o 
interessado procurar o 
Clube, com a presença dos 
pais e portando documento 
de identidade. As 
inscrições são para garotos 
cora idades entre 6 e 14 
anos. 

Pr. Rodrigues 

Doenças nervosas e mentais 

Atendimento de segunda a sexta-feira, 

das UhOO às 18h00 

Atendemos UNIMED 

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

GASTROCLÍNICA 

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

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

ATENÇÃO! 

1111 

ESCOLAR E TURISMO 

SÃO LUCAS 

NÃO PERCA A 
OPORTUNIDADE DE 
CONHECER O MELHOR 
TRANSPORTE ESCOLAR E 
TURÍSTICO OE IMPERATRIZ. 

TRABALHAMOS COM 
MICRO-ÔNIBUS "TOPIC", AR CONDICIONADO, SOM 
AMBIENTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA, SERVIÇO DE 
BORDO (água e refrigerante) E MOTORISTA 
QUALIFICADO. 

A NOSSA PREOCUPAÇÃO É O CONFORTO. 
SEGURANÇA E A TRANQÜILIDADE DO SEU FILHO E 
TODA SUA FAMÍLIA. 

ESPERAMOS O SEU CONTATO PELO FONE: 721- 
7874 OU 977-1330, TRATAR COM JÚLIO CÉSAR. 

Sindicato Rural ú* Imperatriz 

Sinkfliql 
CARFA KÍNOICAI, «r xmws-Tt) 

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 Dmrenço 

Vieira da Silva no dia 2b de fevereiro de 199b, 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 socios presentes 

para tratar dos seguintes assuntos: 

a) - Prestação de contas do Ano de 1995. 

b) - Atualização do Estatuto da Entidade. 

.e"-.: T 

A 

Jornal Capital, o seu líder diário 

corajoso. Rssím é Orlando Menezes, 

comondo de sbquíxJq q scxbofeira, o progroma CidsMfe 

Alerta, dos 13h00 às 15h30, peb TV Cidade 

A verdade nua e r. ^a, doa a quem doer. 
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Partidos pequenos procuram ocupar espaço 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONÇALVES 

Bem 
vivo 

Para quem imaginava 
que o ex-prefeito 
Leoanardo Queiroz 
estivesse politicamente 
liquidado, o melhor é ir 
reformulando suas 
opiniões, tendo em vista 
que ele está mais vivo do 
que nunca. Homem 
simples, de hábitos 
comedidos e jeitão de quem 
sabe conservar as 
amizades, ele ainda tem um 
grande cacife eleitoral e 
seu nome tem peso 
considerável numa eleição 
municipal. E não é só por 
isso que ele tem se 
mostrado muito ativo, nos 
últimos dias. 

Bem 
vivo II 

Leonardo sabe que seu 
nome vai se tornar 
evidência, com a 
aproximação da escolha 
oficial dos nomes que 
comporão a chapa 
majoritária, na coligação 
PFL/PTJ3. E tem mais: ele 
sabe que é um dos nomes 
preferidos da governadora 
Roseana Sarney, tendo em 
vista a grande amizade que 
o liga à governadora e a um 
dos seus principais 
conselheiros políticos, o 
deputado federal o 
secretário de Estado 
Gastão Vieira. 

Bem 
vivo III 

Como bom mineiro, 
entretanto, Leonardo 
Queiroz vai costurando 
suas alianças com o 
eleitorado, vai viabilizando 
seu nome - cotadíssimo 
para vice, em todas as 
composições - e 
preparando o terreno para 
uma boa colheita de votos, 
quando as eleições 
chegarem. Que ninguém se 
iluda, o ex-prefeito 
continua vivíssimo e mais 
atuante que nunca. E só 
operar para conferir o 
resultado dos 
entendimentos das 
lideranças. 

Transferido 
O curso de "Oratória e 

Marketing Pessoal", que 

seria iniciado neste final de 
semana, foi transferido para 
o próximo dia 08 de março, 
tendo em vista o apelo de 
diversas pessoas que se 
inscreveram e que se 
ausentarem durante o 
carnaval e ainda não 
retornaram a Açailândia. 
Portanto, quem ainda não se 
inscreveu pode aproveitar a 
oportunidade de participar 
do curso. A procura tem 
sido grande, principalmente 
por parte dos candidatos a 
cargos eletivos, nas 
próximas eleições. 

Movimento 
O Partido dos 

Trabalhadores (PT) está 
saindo de sua costumeira 
imobilidade e parte para a 
conquista do eleitorado. 
Muito entusiasmado, o 
candidato Domingos Cézar 
vem redrobando suas 
atividades e se 
multiplicando para atender a 
todos os compromissos. A 
sua atividade é tanta, que 
tem contagiado a seus 
aliados políticos, que já 
começaram a se 
desdobrarem em esforços. 

Movimento II 
Jornalista atuante, 

Domingos Cézar tem 
repassado para sua 
candidatura o mesmo 
entusiasmo com que 
entrega à profissão que 
escolheu. Aos amigos mais 
próximos já admite que o 
PT, no mínimo, vai eleger 
três vereadores e que sua 
eleição está se 
consolidando a cada dia. E 
note-se: a campanha, 
propriamente dita, ainda 
não começou. 

Ativíssimo 
Outro que está com a 

corda toda, multiplicando- 
se para atender a quantos o 
procuram, é o empresário 
Marcos Lucena, candidato 
seríssimo a uma vaga na 
Câmara de Vereadores. 
Marcos, que é figura 
respeitada nos meios 
políticos e religiosos, em 
função da seriedade com 
que pauta a sua vida 
pública. Sua eleição é tido 
como certa, inclusive por 
seus irmãos de crença. 

CONVOCAÇÃO DE EMPREGADO 

A Firma Cooperleite - Coop. Agrop. Vale do Tocantins 
Ltda, situada à Rua Leôncio Pires Dourado, 2000 - 

Imperatriz - MA, convoca o Sr. BENTO LUCENA SILVA, 
portadorc! TS n052112 Série 0005-GO, a retomarão 
trabalho no prazo de 72 horas, sob pena de ser demitido 

conf. art. 482 letra T* do Dec. Lei n0 5.452 da CLT. 
Imperatriz - MA 

por Marinaldo Gonçalves 
Da Sucursal de Açailândia 

Pela primeira vez, na 
história política do município, 
os partidos pequenos se 
arregimentam para uma 
campanha eleitoral, na qual 
entram contando com a força 
de suas mensagens para 
sensibilizar os eleitores e 
conquistar os votos 
necessários a uma 
representatividade na 
Câmara Municipal e - algo 
mais remoto - conquistar a 
chefia do executivo 
municipal. Ao contrário das 
eleições municipais 
anteriores, este ano os 
partidos tidos como 
pequenos cedo procuraram 
se articular e estruturar suas 
bases políticas. 

Dessa forma, partidos 
como o PMN começaram a 
ganhar espaço na imprensa e 
a fazer adptos em todas as 
camadas sociais. Num 
grande golpe de habilidade 
política, o PMN conseguiu 
atrair para si praticamente 
toda a cúpula do PSB, 
fortalencendo-se 
sobremaneira quer como 
quadro político quer como 
expressão eleitoral. E desde 
então vem fazendo um 
trabalho de expansão junto 
aos bairros periféricos, 

povoados e distritos, o qual 
já vem sendo olhando pelos 
adversários com uma certa 
apreensão. 

Candidatura 
Embalados por esse 

esforço político, os 
componentes do PMN 
aproveitaram-se da grande 
popularidade da radialista 
Gleide Santos e lançaram seu 
nome como candidata a prefeita 
municipal. A escolha foi das 
mais acertadas, pois o partido 
aumentou a sua penetração 
junto às camadas populares e 
já é olhando com certo respeito 
até pelos partidos que se 
considerou mais fortes e donos 
do eleitorado municipal. 

Prosseguindo na sua 
estratégia de campanha 
política, o PMN vai realizar, 
dentro dos próximos dias, 
uma reunião com caráter de 
pré-convenção, quando serão 
escolhidos os nomes que irão 
intregar a relação de 
candidatos à Câmara 
Municipal. Segundo os 
dirigentes partidários, 
deverão ser apresentados 
somente nomes que possuam 
densidade eleitoral, tendo em 
vista o propósito de 
conquistar o maior número de 
cadeiras, dentro do Poder 
Legislativo, a fim de ensolidar, 
em definitivo, a força política 
do grupo. 

Sem descuidar da 
campanha à Prefeitura, a 
radialista Gleide Santos vem 
mantendo uma grande 
seqüência de reuniões em 
todos os bairros da cidade e 
nos mais diferentes distritos 
e povoados do município, 

levando a sua mensagem 
política e seu desejo de fazei 
Açailândia retornar à senda 
do progresso, do qual se 
encontra afastada por culpa 
das péssimas administrações 
municipais a que vem sendo 
submetida. 

N 

* 

Partidos... 

PT quer consolidar sua força 

por Marinaldo Gonçalves 

Com o mesmo propósito, 
embora com estratégia 
diferente, o Partido dos 
Trabalhadores (PT) pretende 
firmar-se como partido político 
de expressão e vem 
desenvolvendo um trabalho de 
arregimentação nunca antes do 
visto na cidade. Para a eleição 
deste ano os petistas contem 
com um aliado, ò Partido 
Comunista do Brasil (PC do B), 
com a qual formarão a Frente 
Ética local, muito embora ainda 
haja possibilidade do Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) 
participar da preferida 
coligação. Adianta-se, inclusive, 
que o PSB ainda não se 
pronunciou oficialmente face a 
dissenções internas. 

Para apresente eleição, o PT 
escolheu um antigo militante 
partidário, o jornalista 
Domingos Cézar, como seu 
candidato a prefeito. A decisão 
tem se mostrado acertada, 
tendo em vista o espaço político 

que o partido vem 
conquistando, de vez que o 
dinamismo pessoal do jornalista 
vem contaminando a todos os 
filiados, que já passaram a 
demonstrar entusiasmo diante 
da campanha eleitoral que se 
avizinha 

Aos amigos mais próxini , 
Domingos Cézar tem afirmado 
que vai imprimir um ritmo tão 
dinâmico na sua campanha, que 
até seus adversários vão ficar 
admirados. "Estamos 
trabalhando muito x diz o 
jornalista - e já estamos 
recebendo o retorno de nosso 
esforço. O povão já nos 
procura, com a maior boa 
vontade, para nos emprestar 
solidariedade e incentivo. E a 
nossa campanha vai ser voltada 
para esse povo sofrido, que já 
está cansado de ser explorado, 

nada recebendo em troca de 
seu trabalho árduo. Vamos 
ocupar o nosso espaço político, 
pois trabalhador tem de votar 
é no PT, que é o partido político 
dele." 

Produtos Químicos Ltda 
Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 - Fax: (098) 721-329^ 

" Produtos químicos para tratamento de agua em gerai, p 
torre de refrigeração, caldeiras laticínios, couros, sabão e etc. 

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

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

* Xampú para auto, super ativo "MARASlL", desinfetantesg 
detergentes, tambores de ferro e bombas plásticas, etc. 

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

Temos completa linha de: 
ara tratamento de água em geral, piscinas^ Prorm 

J (kaidf 3{)kg)R$ 
- .■ ■■ 
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Carnaval do Tchan lota Be ira-Rio 

Sistema Tucanu's de Comunicação promove a maior festa popular da região 

P anorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Eleições 
O processo sucessório 

das eleições que se 
avizinham, revela que 
embora as perspectivas 
sejam muitas, sabemos que 
muita água ainda vai rolar 
por baixo da ponte, e muitos 
dos prefeituráveis 
certamente não conseguirão 
chegar ao final da travessia. 

O povão, já demonstra 
sinais de que já não é tão 
bobo como muita gente 
imagina e, no próximo dia 3 
de outubro - justiça seja feita 
- ou melhor, o voto 
consciente é sua arma mais 
potente. 

grande fatia do eleitorado 
citadino. 

A incerteza da aceitação 
do próximo interventor, faz- 
se refletir ainda mais sobre 
as questões populares que 
Ildon Marques sempre as 
considerou como metas 
prioritárias. 

Carnaval 

i 

X 

Retorno 
E por falar em final de 

governo, tem neguinho por 
aí dizendo que o prefeito 
afastado Salvador Rodrigues 
de Almeida, ainda tem 
pretensões de voltar o mais 
breve possível à prefeitura 
municipal. 

Resta nos saber que se 
seu desejo mesquinho de 
continuar na prefeitura, vai 
prevalecer sobre os 
interesses da coletividade 
que, infelizmente o elegeu 
como seu representante. 

Abusivos 

No carnaval deste ano 
não teve mesmo pra 
ninguém, já foi confirmado 
que o carnaval dos clubes 
não correspondeu às 
expectativas dos diretores, 
prejuízo total. 

Porém como nem tudo é 
como a gente imagina, o 
carnaval do Tchan, apesar 
das torcidas contrárias, foi 
constatado um dos eventos 
com um público recorde nos 
últimos dias, tendo em vista 
a gratuidade do evento. 

Mesmo com as 
constantes informações de 
estabilização da moeda, os 
preços de produtos 
hortifrutigranjeiros, 
continuam deslanchando, 
deixando muitos 
consumidores quase sem 
alternativas. 

Segundo informações de 
uma fonte citadina, os 
aumentos abusivos estão 
sendo praticados em 
algumas feiras livres de 
Imperatriz. 

Descaso 

Final 
de 

começo 

O 
Já se aproximando 31 de 

março e, evidentemente o 
final da era Ildon Marques, 
que apesar do pouco espaço 
de tempo na administração, 
j ercebe-se a grandiosidade 
do suas ações. 

Mesmo sem recursos, e 
jtalmente de cunho social, 

Ildon Marques conseguiu 
aos poucos conquistar uma 

MoradòT-esuo bairro 
Bom Sucesso estão 
indignados com a diretoria 
regional da Cemar, que con- 
tinua pisando na bola com os 
consumidores de energia 
elétrica da cidade. 

Como se não bastasse o 
descaso da direção do órgão 
para com o carnaval do povo 
na avenida Beira - Rio, nos 
últimos tem chegado 
informações de moradores 
daquela localidade, 
afirmando que a energia 
elétrica naquele logradouro 
está chegando com muitas 
oscilações, provocando até 
queima de 
eletrodomésticos. 

m «a* f»»*. 

m 
, ■ 
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por Raimundo Primeiro 
Da Editoria do 3o Caderno 

Conor Farias e Clélio Silveira, ao lado de empresários, movimentaram o Carnaval do Tchan 

O Carnaval do Tchan, que foi 
realizado na avenida Beira-Rio, 
conseguiu superar as 
expectativas de sua Comissão 
Organizadora e de seus 
patrocinadores. 

Promovido pelo Sistema 
Tucanu's de Comunicação e sob 
a batuta do maestro Conor Farias, 
o Carnaval do Tchan conseguiu 
promover felicidade ao setor de 
baixa renda de Imperatriz. 

Mas as demais camadas da 
sociedade local também se 
fizeram presentes. 

Divertiram. Extravasaram 
suas energias e fez prevalecer o 
verdadeiro clima de festae união, 
durante a passagem do reinado 
de momo. 

Em outras palavras, o povo 
lotou a avenida Beira-Rio, cujas 
estruturas balançaram durante 
quatro noites, sem parar. 

A festa prossegue com a 
realização, até domingo, do 
"Carnaval do Conor". Veja as 
fotos do evento. 

ê íh. 

Corpo de Bombeiros esfriando o público presente Clélio Silveira animando os foliões presentes na Beira-KJo 

r 

Os foliões prestigiaram a festa promovida pelo Sistema Tu ca nu 's de Comunicação 

Direto, objetivo e corajoso, físsim é Orlando Menezes, que 

omondo de segundo o sexto-feiro, o progono Cidade^ 

& 

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

verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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JORNAL 

APITAL 5A 

Capital 
D 

por JUSSARA CERQUEIRA 

ommcjo alegre 

# A socialite Lideres Rocha recepcionou um animado e seleto grupo 

ISOCTClí am^êas> Para juntas desfrutarem de um dia super divertido, em 

comemoração pela passagem do seu aniversário, regado a cerveja e 

um delicioso churrasco. Confira! 

mm 

m 
ú 

9 

m 

■ s 
Nina, Ljcrcres, o mandão Rubens Rocbã (Imprecol), Unda, Ltízanira e Loide (de pé); ^ « • , . ' 
Mana Leônia, Aro!do Herênio e Rosenda, todos em pose especial para a coluna Um dose da aniversariante, com Mari vai da, Teka e Nina 

m 
* 

ili i 
i 

mmm 
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OUTRAS & OUTRAS 

*** 
Depois de um grande susto, o empresário Francisco Almeida 

(gerente do Armazém Paraíba), passou sua temporada momesca em 

casa, se recuperando da picada do mosquito transmissor da malária. 

Saúde! Volte logo à ativa! 

*♦* 

anfitriã com as convidadas, Linda, esta colunista e Loide 

Xoxoteiro, o bloco que ia acontecer neste carnaval de 96, nâo foi 

às ruas esse ano, tudo porque o veterano e animador do grupo, 

Francisco A meida, estava dodói. 

*** Dr. Antonio Alberto, que também retornou às suas atividades 

normais na clínica, nâo dispensou a viagem a São Paulo, para dar 

um pulo e curtir as belezas da capital argentina, Buenos Aires, o 

qual voltou estonteado com a vida noturna do belo lugar. 

O engenheiro Valdivino Cerqueira voltou revigorado e feliz da 

cdpital maranhense, onde aproveitou bem seu carnaval. 

O baixinho to, Thiago Cerqueira (filho dessa colunista) 
soltou suas energias no carnaval da Escolinha Dei Bambino 

u*<£: 

Aniversariou 

0 baixinho 

Pedro, filho do 

casal Dr. Tadeu mbv « 

que recepcionou ■ 

flashs! Da esquerda para a direita: Socorro Carneiro (JC), Mara Torres. Deividi dos Santos 

(JC), Juriana (direto do RS) e Roberto Machado, na folia do carnaval do Clube Tocantins 

Segunda a Sexta - 09 hs 

■bst 

'ni£ 

Rádio Capital AM - 950 KHz 

Sua Melhor Onda 

sentação Manoel Cecílio 
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Superjazida do Pará provoca discussão 

A descoberta do ouro causa polêmica em tomo da privatização da Companhia Vale do Rio Doce 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

-Olá, bom dia! 
Consumo 
de cerveja 

A produção de cerveja 
embalada em garrafas "long 
neck" (descartáveis) está em 
plena expansão no mercado 
nacional. 

Aumentou em cerca de 
40% entre 1993 (4,9 bilhões de 
litros) e 1995, chegando aos 
7 bilhões de litros. O 
presidente da Associação 
Brasileira da Indústria 
Automática de Vidro 
(Abividro), Marcos Tibiriçá, 
diz que as "long neck" hoje 
detêm um pouco menos de 5% 
do mercado nacional de 
cerveja. Mas que poderá 
chegar nos próximos anos a 
uma participação de 40%. 

Fábrica 
de hemoderivados 
A primeira fábrica 

brasileira de produtos 
derivados do sangue, como 
plasmas e soros, será 
construída na Cidade 
Universitária de São Paulo, 
pela Fundação Hemocentro, 
com investimentos da ordem 
de US$ 27 mi. 

O anúncio da nova fábrica 
será feito na segunda-feira às 
IlhOO, no Palácio dos 
Bandeirantes, pelo 
governador Mário Covas. 

O secretário de Ciência e 
Tecnologia, Emerson Kapaz, 
informou que parte dos 
recursos serão emprestados 

pelo BNDES. A fábrica é um 
antigo desejo da comunidade 
médica paulista, ligada ao 
Hospital das Clínicas e à 
Faculdade de Medicina de 
Pinheiros, da Universidade 
de São Paulo. 

Na cerimônia de 
assinatura de contrato 
estarão presentes médicos 
como Dalton Chamone, 
Wagner Ibrahim, David Uip, 
além de toda a direção da 
USP. 

Limites 
da Lei 

O governo de São Paulo 
está analisando a adaptação 
do Estado à Lei Camata, que 
limita as despesas com 
pessoal em 60% das receitas. 

O governador Covas 
promoveu uma reunião no 
sábado de Carnaval, para 
discutir a questão. As 
avaliações preliminares 
indicam que, sem a 
aprovação da reforma 
administrativa, será difícil 
aplicar a lei. 

Ainda há dúvidas sobre o 
texto da lei, como as 
levantadas por um especialista 
do Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal 
(Ibam), Alcides Redondo 
Rodrigues. 

Um aspecto é se os salários 
das empresas públicas e de 
economia mista do Estado 
devem também entrar no 
cálculo para enquadramento. 

SSKnilRi ■MEIMl K MVHMSTUÇftl 
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TOMADA DE PREÇO N*003/96 

OBJETO 

DATA DA REALIZAÇÃO 

ENDEREÇO: 

OBSERVAÇÕES: 

AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS 
ESCOLARES 

12/Março/1.996 às 16:00 horas. 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 
Rua Rui Barbosa n0 201 - centro 

UcítaçSo do tipo MENOR PREÇO e 
que será regida pela Lei n" 8.666,de 
21/06/93 com redação dada pela Lei 
n0 8.883,de 22/06/94. Os interessados 
poderão adquirir o EDITAL e obter as 
informações na Comissão Permanente 
de Licitação, na Secretaria Municipal 
de Administração e Recursos Huma- 
nos , situada no Prédio da Prefeitura 
Municipal, na Rua Rui Barbosa n0 201 
Centro,durante o horário de expedien- 
te das 08:00 âs 12:00 e das 14:00 
às 18:00 horas. 

Imperatriz, 24 de-fevereiro de 1.998 

SCO SENA LEAL 
dente da CPL 

di** 
METO DR. JOÃO" 

Sec  
e Reiursos Humanos 

"Se tivesse de passar 
obrigatoriamente pelo 
Congresso Nacional, a 
privatização da Companhia Vale 
do Rio Doce fatalmente seria 
rejeitada". As palavras refletem 
o pensamento do presidente da 
Comissão de Minas e Energia 
da Câmara, Eliseu Resende 
(PFLrMG). Ele apóia o Plano 
Nacional de Desestatização. 

O presidente do Senado, 
José Sarney (PMDB-AP), 
considera que a CVRD não 
apenas é uma estatal, mas 
também um agente de 
desenvolvimento. O impulso ao 
movimento contra a privatização 
da Vale, há muito existente no 
Congresso, foi dado pelo 
ministro das Minas e Energia, 
Raimundo Brito. 

Segundo ele, a descoberta 
de uma superjazida de ouro no 
Pará pode ter um número três 
vezes superior ao da avaliação 
que está sendo feita, que é de 
150 toneladas. O deputado 
Eliseu Rezende, também ex- 
ministro da Fazenda no 
Governo Itamar Franco, afirma 
ter deixado encaminhados os 
primeiros estudos com o 
objetivo de reduzir o papel do 
Estado na economia e utilizar os 
recursos arrecadados com a 

venda das empresas para 
reduzir a dívida interna, 

"No meu tempo de ministro 
da Fazenda", comentou, "os 
títulos públicos em circulação 
no mercado estavam em torno 

de US$ 30 bilhões". Hoje, 
conforme o presidente da 
Comissão de Minas e Energia 
da Câmara, esse montante já 
deve ter passado dos US$ 100 
bilhões, por causa da política de 

juros altos, necessária para 
segurar o Plano Real. Ele 
entende que a União precisa de 
recursos para diminuir essa 
dívida e só tem um caminho: a 
privatização. 

Sarney é um dos defensores 

por Jaidene Nunes 

O presidente do Senado, 
José Sarney (PMDB-AP), 
entende que a Companhia Vale 
do Rio Doce (CVRD) deve 
permanecer estatal. Para 
tanto, justifica a descoberta da 
superjazida, localizada em 
Curionópolis. 

"A Vale é uma agência de 
desenvolvimento, tendo um 
papel maior do que qualquer 
estatal", afirmou Sarney. A 
descoberta da superjazida fica 
em uma área vizinha a hoje 
desativada mina de Serra 
Pelada. 

De acordo com o 
presidente do Senado, a CVRD 
leva o desenvolvimento para as 
regiões mais carentes do País, 
o que nenhuma empresa 
privada faria. "O Brasil tem 
outras agências de 
desenvolvimento, entre elas o 
BNDES". 

mmMs& 
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O presidente do Senado Federal, José Sarney 

Novos Municípios 

Criação é discutida na AL 

por Jaidene Nunes 

A Assembléia Legislativa do 
Estado do Maranhão deverá 
reiniciar, neste período 
legislativo, os debates em torno 

de um tema que provoca 
preocupação, especialmente 
para os membros da Mesa 
Diretora da Casa 

Trata-se da instalação dos 
novos municípios maranhenses, 

que será efetivada após as 
eleições de 3 de outubro. As 
novas unidades político- 
administrativas totalizam 81, 
conforme plebiscito realizado 
nas respectivas comunidades. 

Paiva garante instalação 

i $ m ' 
O deputado federal João Paiva, que é a favor 

por Jaidene Nunes Direitos Humanos e vice- 
presidente do Bloco Liberal na 

Presidente da Comissão de Assembléia Legislativa, o 

deputado estadual João Paiva 
(PSD) é totalmente favorável 
à instalação, em definitivo, dos 
81 novos municípios 
maranhenses. 

Ele é um dos parlamentares 
que garantem voto favorável à 
revogação do Art. 144 da 

Constituição Estadual. A 
revogação deste abrirá espaço 
fiara um outro projeto, que 
prevê a criação da figura do 
administrador, a ser nomeado 
pelo Governo do Estado. 

Paiva garante que é tida 
como certa a neutralização, no 
Estado, do esforço que vem 
sendo feito pelo governo 
FHC. "Não resta qualquer 
dúvida de que os novos 
municípios serão instalados. 
Nós, deputados, e a 
governadora Roseana Sarney, 
estamos cietes disto", 
garantiu 

No Parlamento, tramita uma 
proposição de emenda 
constitucional de autoria do 
deputado Manoel Ribeiro 
(PSD). A proposta sugere a 
revogação do Art. 144 da 
Constituição Estadual. Até a 
semana passada, 24 assinaturas 
eram favoráveis à sua 
aprovação. 

O artigo diz que a instalação 
do Município dar-se-á com a 
posse do prefeito, vice-prefeito 
e vereadores eleitos. Manoel 
Ribeiro afirma que o Art 144 
entra em conflito com o Art. 18. 
das Disposições Transitórias 
da Constituição Federal. 

No Maranhão, o objetivo da 
AL é neutralizar o esforço que 
vem sendo feito pelo governo 
do presidente Fernando 
Henrique Cardoso, no 
Congresso Nacional, para 
inviabilizar a instalação dos 
municípios emancipandos no 
País. 

Para assegurar 
definitivamente a implantação 
de todas as 81 novas unidades, 
assessores parlamentares 
garantem que, depois aprovada 
a revogação proposta pelo 
deputado Manoel Ribeiro, virá 
uma outra medida, ainda não 
anunciada. 

Grafica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

 Rua Luis Domiagues. n0 1206 fone 72! 1077 

O Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

Ligue 738-1345 

^ Divulgue sua empresa. 
■Ã 

Mo esqueça que a propaganda é a alma do negócio 

•4 
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por Jaldene Nunes 
Da Diretoria de Redação 

0 Sistema Mirante de 
Comunicação em Imperatriz está 
usando, indevidamente, o 
Carnaval do Lava Prato, evento 
promovido há três anos pela 

Rádio Capital AM de João Lisboa, 
emissora que integra o Sistema 
Tucanu's de Comunicação. 

As empresas afiliadas ao 
Sistema Mirante estão 
veiculando a mídia, com o 
objetivo de alcançar a massa. Na 
propaganda, não autorizada pelo 

Mídia convoca massa para evento 

SistemaTucam^s, afirma-se que que a Rádio Capital AM, 
o Lava Prato será realizado em idealizadora do evento cultural e 
duas edições: a primeira, dia 2, musical, proíbe 
na praça do Mercado, em João terminantemente que qualquer 
Lisboa; e a segunda, dia 3, na pessoa ou meios de 
avenida João de Deus Fiquene comunicação realize esse evento 
(Beira-Rio). sem prévia autorização, sob pena 

Entretanto, cabe ressaltar dos infratores virem a ser 

autorização 

responsabilizados junto ao Poder 
Judiciário. 

Para tanto, objetivando 
maior clareza de direito da 
Rádio Capital AM na criação do 
Carnaval do Lava Prato, o 
diretor-presidente do Sistema 
T ucanu's, jornalista e advogado 

>, » f OFICIO 

CCC «6 **3, *2' i oooí 20 

do® 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO MARASHÍO 

COMARCA DS JQÍO LISBOA 

DO ia 

cartório 

Tüí» Mftf' / » tum soosa 

toem 
******** Cmn*Uv dot 

Jo*t> : 
~ rnSm m 

CERTIFICO, a requerimento vertal às parte interes- 

sada que revendo neste Cartório o livro B-04, Registro de Títulos e Dooumen- 

tos Registro Integral, nele as fie. 159-v„ consta o que me foi requerido p/ 

certidão o qual é do teor seguinte REGISTRO Rs 837.TRAlíSCRIÇloS SISTEMA TÜCA- 

inj'S DE EiDIO E TELH/ISÂO LTDA, CGC(MP) O6.769.92i/OOOl-O8,. RADIO CAPITAL = 

AM-950KH2-JQ20 LISBQA=KA, A Rádio Capital AM, localizada a rua Guarani, s/n, 

na Cidade de João Lisboa objetivando manter as tradições momesma do Maranhão 

carnaval fora de ápooa a expmplo o carnaval do Requema em São Joaá de 

Ribamar no Maranhão, criamos o " OABIAVAL DO LAVA PRATO", realizado na praça 

do mercado na Cidade de João Lisboa, duas semanas após o carnaval oficial, A 

Radio Capital AM de João Lisboa compõe o SISTEMA TUCAMTS DE CC«ü3íICAÇS0,que 

a 03(três) anos oriou esse evento cultural musical, portanto a Radio Capital 

AM, idealizadora do evento denominado CARNAVAL DO LAVA PRATO, an João Lisboa, 

proíbe terminantemente qualquer pessoa ou meios de comunicação a realizar es- 

te even.o sem previa autorização de sua idealizadora( Radio Capital)sob pena 

de ser responsabilizado os infi-atores junto ao poder judiciário.Para maior ' 

clareza de direito da Radio Capital AM, na criação do evento GARMVAL DO LA- 

JA PRATO, em João Lisboa fica esse documento registrado no livro de títulos e 

documentos no Oaxtono Civil da Comarca de João Lisboa-. RADIO CAPITAL AM, • 

Presidente COWOR PARIAS.João LÍ6boa-MA,30 de janeiro de 1.996.Era o que se < 

continha no que me foi por Certidão do que dou fé. João Lisboa-MA, 

31 de janeiro de 1.996 .AMm. t s^n 

mervn chiem 
UcíívI 

Conor Farias, já ha. .a 
providenciado o registro no 
livro de títulos e documentos, 
Cartório Civil de João Lisboa, 
conforme mostra, abaixo, a 
Certidão expedida pela escrivã 
Eliete Marques Sousa, do 
Cartório do le Ofício. 

Cabeludo 

age de 

má fé 

por Jaldene Nunes 

0 diretor-presidente do 
SistemaTucanu's observa com 
estranheza o comportamento 
do prefeito de João Lisboa, 
Raimundo Cabeludo, em ter 
autorizado a realização do 
Carnaval do Lava Prato naquele 
Município. 

"Vejo com estranheza, uma 
vez que ontem mesmo o 
prefeito esteve na minha casa, 
demonstrando estar 
interessado em participar, 
numa parceria, da promoção do 
evento", declarou o jornalista. 

Nesse caso, havendo a 
prévia autorização da emissora 
idealizadora do evento, o 
Sistema Nativa de 
Comunicação, de propriedade 
de Raimundo Cabeludo, 
entraria como colaboradora do 
evento musical e cultural. 

A proposta de Cabeludo, 
que ainda não havia sido 
acertada, previa a contratação 
do Trio Willian e da Banda 
Maravilha, para animação da 
festa na Praça do Mercado, 
região central do vizinho 
Município. 

"Como a TV Mirante 
anunciando o nome do Can u 
do Lava Prato, indevidamente, 
é porque o senhor Raimundo 
Cabeludo já autorizou sua 
realização, sem que o mesmo 
tenha qualquer participação no 
evento. 

Conor Farias reforçou que 
a Rádio Capital, localizada na 
rua Guarani, na cidade de João 
Lisboa, é a idealizadora do 
Carnaval do Lava Prato. "E 
ninguém, ou meio de 
comunicação alguma, está 

autorizado a promovê-lo". 
0 Lava Prato, que terá neste 

ano sua quarta edição 
consecutiva em João Lisboa, foi 
criado com o objetivo de manter 
as tradições momescas do 
Maranhão, com o carnaval fora 
de época, a exemplo do que 
ocorre em São José de 
Ribamar-MA, no Carnaval do 
Requema. 

"Portanto, é bom que fique 
bem claro: o evento que 
idealizamos não possui fins 
políticos nem eleitorais com o 
prefeito Raimundo Cabeludo. E 
a direção do Sistema Mirante 
em Imperatriz, também está 
agindo de má fé, e vão ser 
responsabilizados 
judicialmente", finalizou Conor. 

' 'Carnafal do Até domingo, dia 25, na 

av João de Deus Fiquene, 

na Beira-Rio 
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\ igilante tira a própria vida 

Por motivos desconhecidos da família, trabalhador dá fim à própria existência 

Francisco Alves da Silva usou apenas uma bala, atingindo-o na altura do ouvido direito Foto Sâo Pedro 

por KLEVERSON ALMEIDA 

Ladrão leva moto 
Mais um pepino, 

literalmente, para ser 
descascado pelas autoridades 
policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos. Trata-se do 
furto de uma Moto CG 125 
de cor prata e ano 89, placa 
ID-708, de Imperatriz-MA, 
cujo acontecimento deu-se na 
noite desta quinta-feira. 0 
caso foi denunciado pela 
própria vítima, o açougueiro 
Antonio Damião, ressaltando 
que o furto ocorreu em frente 
à sua residência, situada na 
rua João Lisboa n9 979 
(Centro). Até o início da 
tarde de ontem, a Polícia Civil 
ainda não havia identificado 
os larápios. 

Bicicleta atropela 
mulher 

Graças ao socorro 
prestado pelo ciclista 
Marivaldo de Sousa Rosa, 
que chocou sua bicicleta 
contra a jovem Ganava Melo 
Ferreira, de 16 anos, esta 
passa bem. O próprio ciclista 
atropelador foi quem 
procurou o Plantão Central, 
quinta-feira à noite, onde 
contou o que havia 
acontecido. O inusitado 
acidente ocorreu na rua 
Quinze de Novembro, tendo 
o mesmo sido assistido por 
populares. 0 caso foi 
registrado para efeito de 
justificativa. 

Violento quebra tevê 
Além de ter agredido a 

senhora Maria Aldenice 
Vieira de Sousa, de 46 anos, 
o homem apenas identificado 

pelo apelido de "Manoel 
Goiano" também aproveitou 
o instante de nervosismo 
para promover o maior 
quebra-quebra. 0 caso deu- 
se no interior da residência 
da vítima, localizada na rua 
Rio Grande do Norte n9 320 
(Juçara). A brutalidade, que 
não teve motivo aparente, foi 
levada ontem ao 
conhecimento das 
autoridades da DEM. Agora, 
o tal do Antonio Goiano terá 
de dar explicações, muito 
convicentes, para a titular 
daquela especializada. 
Furto na Usina Santa 

Eliza 
Os criminosos, aqueles 

especializados na prática de 
crimes contra o patrimônio, 
não deixam escapar sequer 
uma oportunidade, e a cada 
dia fazem novas vítimas. 
Desta vez, Tarcísio 
Gonçalves Braga, 53 anos, 
morador na rua Monte 
Castelo n9 36 (Jardim São 
Luís), foi quem compareceu 
para denunciar o fato na DRF 
de Imperatriz. Do interior da 
empresa dele, a Usina 
Cerealista Santa Eliza, 
localizada na rua Coriolano 
Milhomem n9 736 (Centro), 
os vagabundos conseguiram 
subtrair vários objetos, 
inclusive um talonário de 
cheques do Banco do 
Nordeste do Brasil, agência 
local. O caso está sendo 
investigado pela Equipe de 
Capturas da especializada, 
que tem a liderança do 
agente Edilson Santos. 

Mulher sai e desaparece 

Maria One ide Brito Sena, 
de 30 anos, encontra-se 
desaparecida há alguns dias. O 
desaparecimento dela, como é 
mais conhecida, tem deixado 
a todos os seus familiares 
apreensivos. Ontem, os 
parentes de Neide 
distribuíram foto à Imprensa, 
objetivando facilitar o 
esperado reencontro. Ao saú- 
da casa onde mora, na rua do 

Ito n9 225 (Lagoa Verde), a 
ilher desaparecida trajava 
ça jeans e bluza azul claras 

com jaqueta jeans. Daquele 
endereço, bem próximo da 
ca: a d'água, Neide havia 
in' rmado que viria até 

eratriz, para a casa de uma 
hada sua, e depois seguiria 

ra o povoado Itinga, no 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

O vigilante Francisco Alves 
da Silva, que tinha 25 anos, 
suicidou-se ontem de manhã 
com um tiro de revólver 
calibre 38 no ouvido direito, 
tendo o balaço ultrapassado, e 
atingido o ouvido esquerdo. 

Francisco Alves trabalhava 
há apenas uma semana na casa 
de propriedade do engenheiro 
Bartolomeu, situada na rua 
Aquiles Lisboa n9 1211 (Setor 
Rodoviário), onde teria sido 
cometido o ato nefasto. 

Pai do vigilante, o 
trabalhador Francisco 
Lourenço da Silva, 45 anos, 
tomou conhecimento da morte 
do filho no momento em que 
se deslocou de sua casa, na 
avenida JK n9 1301 (Boca da 
Mata), para levar o almoço do 
mesmo. 

Lá chegando, encontrou o 
corpo do filho estendido sobre 
uma rede (conforme mostra a 
foto), tendo encontrado ainda 
a arma utilizada no suicídio, 
além de três projétis 
deflagrados sobre um 
tamborete ao lado. 

Em estado de desespero, e 
sem entender nada do que 
havia acontecido, Francisco 
Lourenço, o pai, não teve outra 
reação se não comunicar o 
acontecido às autoridades 
policiais, para que o caso 
viesse a ser esclarecido. 

Minutos depois, o perito 
Mário Amorim, acompanhado 
de agentes da Polícia Civil, 
compareceu no local, onde 
realizou os primeiros 
levantamentos técnicos, 
constatando que a vítima 
cometera suicídio. 

"Realmente, pelo que nós 
levantamos aqui no local, traía- 
se de suicídio", revelou Mário 

Suicida é encontrado morto, estirado numa rede: o tiro foi fatal 

Amorim. Francisco Lourenço 
disse que o filho teria chegado 
no local do trabalho às 6h da 
manhã. "O suicídio deve ter 
ocorrido por volta das llh", 
declarou o perito. 

No entanto, Mário Amorim 
reforça que o delegado 
George Miranda, titular do l9 

DP (Centro), deve baixar 
portaria e instaurar o 
competente inquérito policial, 
peça que poderá elucidar o 
caso. 

Os motivos 
Conforme Francisco 

Lourenço, pai do suicida, não 
são do seu conhecimento os 
motivos dos quais teriam 
levado o seu filho a tirar sua 
própria vida. "Ele saiu cedo da 
casa onde moramos, ali na JK", 
disse, emocionado, pela perda 
do filho. 

Francisco Alves da Silva era 
um rapaz calmo, sem 

problemas mentais aparentes, 
o que dificulta mais ainda saber 
a razão que o fez eliminar sua 
vida. "Era um excelente filho, 
de comportamento que 
agradava a todos", confirmou o 
pai. 

Segundo ele, Francisco 
Alves possuía namorada, mas 
ela está viajando paraTeresina- 
PI. "E com a ex-esposa dele, 
Rejane, ele não tinha nenhum 
problema". Com esta mulher, 
Francisco Alves teve uma filha, 
hoje com apenas 2 anos de 
idade. 

O conforto 
Em seguida, disse o 

trabalhador; "Está sendo uma 
grande perda para todos nós, 
pois jamais imagmei que um dia 
viesse acontecer algo dessa 
natureza no meio de nossa 
família. O que nos resta, agora, 
é nos conformar, e pedir ao Pai 
que o coloque ao seu lado". 

O que foi relatado à 
reportagem, pelo pai de 
Francisco Alves, também foi 
dito ao perito Mário Amorim, 
que desconhece as causas do 
suicídio. "Não há uma causa 
aparente", afirmou o auxiliar 
Diretoria Regional de 
Segurança. 

Antes de trabalhar como 
vigilante na residência de 
propriedade do engenheiro 
Bartolomeu, Francisco Alves 
era empregado na Cicol, 
construtora de bloquetes e 
mosaico, empresa de 
propriedade do mesmo acima 
citado. 

Após os levantamentos, 
quando o serviço fúnebre foi 
acionado, o corpo de Francisco 
Alves da Silva foi levado para a 
Funerária São Francisco de 
Assis, de onde foi liberado para 
o velório e posterior 
sepultamento. 

Educador de rua denuncia pedinte 

Neide Brito, desaparecida 

Município de Açailândia. 
Qualquer informação sobre o 
paradeiro de Maria Oneide 
pode ser dada pelo telefone 
723-2055. 

por Socorro Carneiro 
Da Editoria de Polícia 

O borracheiro Orlando 
Rocha de Oliveira, 40 anos de 
idade, foi denunciado ontem 
por educadores de rua. 

profissionais ligados à 
Secretaria de Promoção Social 
do Município, pelo fato de ter 
colocado a filha de apenas 7 
anos de idade, M.A.R.O., para 
pedir esmolas na rua. 

A acusação foi feita aos 
policiais militares do Box 
existente no Terminal 
Rodoviário, já que Orlando 
Rocha havia sido visto em um 
bar, na companhia de um filho 
menor, enquanto M. solicitava 
ajuda para o sustento de casa. 
Orlando passou a manhã de 
ontem, detido, na permanência 
do l9 DP (Centro), devendo 
este caso ser encaminhado 
para o Juiz titular da Vara da 
Infância e da Juventude em 
Imperatriz, bem como para o 
Conselho Tutelar. 

A versão do acusado 
A reportagem do Jornal 

Capital, por volta do meio-dia 
de ontem, Orlando Rocha 
afirmou que fora levado para a 
permanência da DP Central 

por volta das 8h da manhã. As 
informações acima citadas 
foram colhidas junto ao 
próprio acusado, que reforçou 
ter motivos para ele próprio 
pedir, mas negou que tenha 
mandado sua filha maior 
solicitar ajuda no Terminal 
Rodoviário. 

Ele disse que trabalhou a 
vida toda como borracheiro, 
mas há pouco mais de um ano 
encontra-se impedido do ofício, 
em face a problemas de saúde 
que enfrenta. "Eu senti dores 
na coluna e, após um rápido 
tratamento, fui impedido de 
exercer a profissão", afirmou. 
A esposa dele, dona Maria das 
Graças, de 37 anos, também 
está doente. "Ela sofre de 
tuberculose, é doente do 
pulmão, e também não pode 
trabalhar". 

Cachaça 
Sobre o fato de ter sido 

encontrado no interior de um 
barzinho, Orlando Rocha diz 

que foi apenas coincidência. 
"Minha filha não estava 
pedindo, não que eu tivesse 
mandado", justificou. "E eu não 
estava bebendo pinga, pois 
como iria beber sem dinheiro? 
Agora, dizer que aqui acolá eu 
bebo minha cachaça, isso eu 
não posso negar, mas nunca 
mandei minha filha solicitar 
ajuda para fazer isso". 

O homem, que ajudou na 
riqueza do País com o seu 
trabalho de borracheiro, mas 
que agora se encontra na 
infelicidade de ter que pedir 
ajuda para sobreviver 
juntamente com a família, 
afirmou que estava indo para 
o Mercadinho. "E para lá que 
eu estava indo. Parei no bar 
por um tempinho só, mas sem 
intensão de beber, como já 
falei". Naquele setor de 
comércio atacadista, disse que 
iria apanhar os restos de frutas 
e verduras, acompanhado dos 
dois filhos. 

Repórter 190 - De segunda a sábado, 

das 07h00 às 07h30 
: Otair Moreira 


