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etmtéro 16 O Tempo) 

O Inst. Nac. de Meteorologia informa 
que o tempo em Imperatriz hoje será 
tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas isoladas e 
visibilidade b<»a. 

imperatriz • MA, quarta-feira, 14 de fe 'WMmM mm. ■■m : 
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Acontece hoje 

A solenidade de apre- 
sentação dos equipa- 
mentos recém-adqui- 

ridos pela Associação das Confec- [ Ifélbça 
cionistas do Movimento Produzir para [ f^cbad 
Libertar, às 2()h00, no Palácio í ^ ^ 
Comunitário.   

Clériston passa cheque sem fundo 

Prefeito de Sítio Novo-MA faz derrame de cheques sem fundos no comércio de Imperatriz 

: 

Clériston tínndeiru não 

I O número 

paga funcionários d.i Prefeitura de Sitio Sovo há um ano e não repassa verbas para a Câmara Municipal 

5 f m-' 
li o número que você 

I deve sintonizar para 
ji receber, em sua casa, o 

sinal da TV Capital, Canal 
•r), afiliada da Rede R( cord 

í; de Televisão em Imperatriz. 
| Vai assistir aos melhores 
i: programas produzidos na 
j: cidade, li a televisão 
í; interativa fazendo parte de 
5 sua vida. 

Escopeta é usada 

em assalto na BR-010 

0 prefeito de Sítio Novo do 
Maranhão, Clériston 
Bandeira, do Partido Social 
Democrático, continua 
passando cheques sem fundos 
no comércio de Imperatriz, 
Grajaú e São Luís. 
E o pior administrador que a 
cidade já teve e os movimentos 
de protestos mostram a 
revolta da população 
sitionovense para com os atos 
do gestor. 

Os servidores públicos 
municipais estão com os 
salários atrasados há 12 
meses. 

Mesmo assim, Clénston 
Bandeira não informa quando 
vai fazer o pagamento de seus 
vencimentos. 

As estradas vicinais estão 
todas esburacadas e o 
município ficará isolado caso 
não seja feita nenhuma obra 
nas artérias danificadas. 

A Câmara Municipal 
recebeu o último repasse em 
dezembro. Até hoje, Clériston 
Bandeira não deixou, sequer, 
uma explicação aos 
vereadores. 

Clériston está morando em 
Grajaú e faz constantes 
viagens para São Luís. 

O fato 
A 

Dois homens assaltaram 
um ônibus da empresa 
I ransbrasiliana, que fazia o 
percurso de Belém a São Paulo. 
0 crime ocorreu na noite do 
último dia 12. Um outro assalto, 
também a ônibus, ocorreu nas 
imediações de Paragominas- 
PA. onde aconteceu a 
"parada". 

EDA. 

Os criminosos utilizaram-se 
de uma camionete D-2() de cor 
branca e placas não 
identificadas, além de uma 
escopeta calibre 12. Jóias, 
dinheiro e outros pertences 
dos passageiros foram levados 
pelos assaltantes, que 
obrigaram o motorista a 
desviar a rota. 

De acordo com o condutor 
do veículo, o motorista Antonio 
Barbosa Júnior, os bandidos 
puseram a camionete na frente 
do ônibus, deixando-o em 
situação difícil. Após isto, o 
que se encontrava armado 
mandou prosseguir viagem, 
até encontrar uma estrada de 
chão. Página SA 

o r g à o 
responsável 
pelo controle 
de drogas e 

í alimentos nos Estados 
; Unidos, aprovou pela 
1 primeira vez um remédio 
; contra o alcoolismo. A 
decisão saiu na segunda- 
feira, dia S. Trata-se do 
composto naltrexone, 
comercializado no mercado 
americano pela DuPont 
Merck Pharmaceutical 
Corp (nome de fantasia. Re 
Via). 0 medicamente 
bloqueia os receptores de 
endorfinas, substancias 
que iiincionam çomo 
analgésicõ • organismo e 
causam as ^ usações de 
prazer 

Gamava! adia rodada da CJ 

Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

A colunista Jussara 
Cerqueira comenta os fatos 
da nossa sociedade. Coloca 
cm evidência a comunidade 
tocantina que faz a nossa 
história. 

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

Página 5A 

Em reunião ocorrida 
anteontem na sede da Liga 
Imperatrizense de Desportos, 
decidiu-se |xJa não realização, 
neste final de semana, da rodada 
da 2 ' C opa Antardica de Futebol 
Júnior. A razão são as festas 
carnavalescas, que se iniciam no 
proximo dia 17. Contudo, o 
presidente do órgão máximo do 

desporto amador da cidade, 
Antonio Alves dos Santos, afirma 
que não haverá prejuízo quanto 
ao andamento da comi jHição. Os 
dirigentes da Lid. aliás, 
demonstram-se o bastante 
otimistas, em razão da média de 
gols alcançada até agora. Nas 
duas primeiras rodadas, foram 
marcados 72 gok Página 4C 
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Jornal Capita! 

A pessoa 

Zagallo. E 
;<) nome do 
| técnico da 
jlS e 1 e c ã o 
5 Brasileira de 
l F u t e b o 1 . 
i Trabalha no 
i sentido de 
iconquistar a medalha de 
: ouro da modalidade, nas 
;Olimpíadas de Atlánta. 
: Estados Unidos. 
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Açailândia: Soraya 

Luíza comenta a sociedade 

açailandense 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

o 

US$ Com. Compra 

R$ 0,9783 (0,0%) 

US$ Com. Venda 

R$ 0,9784 (0.0%) 

US$ Black Compra 

R$ (>3B3 (0,0%) 

US$ Black Venda : 

K$ 0.987 (0,0%) 

US$ Flut Compra | 

iv. 
Jornal Capital 

Secretaria de Obras, Transportes e Urhanisr na recuperação das ruas de 
Imperatriz, atendendo determinação do interventor lidou Marques. O secretário Jairo 
de Oliveira vistoria as frentes de trabalho para saber como estão os projetos 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

çy Fluu Venda 

R$.o,^:u c- h%) 

Ouro (grania; 

RS 12.HO (sexta-feira! 

1,8293% (15.01.90) 

CDB/RDB 

34,97% (29.01.%) 
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Muitas pessoas são 
pessimistas, não saem nos 
finais de semana e não 
acreditam na sorte. Eu sou 
diferente, gosto de jogar e 
de me divertir. Agora, que 
é época de carnaval, muitas 
pessoas vão se divertir na 
avenida Beira-Rio. É uma 
sugestão que está sendo 
muito comentada na cidade. 
Vizinhos e parentes meus 
dizem que o "Carnaval do 
Tchan" vai ser de arrasar. 
Outra boa opção também é 
arriscar nos bingos que são 
realizados em Imperatriz. 
Muitas pessoas do meu 
bairro (Bacuri) já ganharam 
vários prêmios, o Bingão do 
Conor Farias é o que mais 
se destaca no bairro. Esse, 
com certeza, será um 
carnaval que o 
imperatrizense não vai 
esquece. Parabéns aos que 
pomovem estas festas e 
eventos para o povo se 
divertir. 

Josilene Dias 
Bairro Bacuri 

Os moradoreè da Super 
Quadra 602 estão 
reclamando do alto índice 
de queda de energia 
elétrica. Vários aparelhos 
eletrodomésticos são 
queimados. Era preciso que 
a Cemar desse pelo menos 
uma olhadinha, pois 
pagamos impostos ao 
Governo do Estado e estes 
impostos devem ser 
retribuídos em obras jiara a 
nossa cidade. Os 
moradores já não sabem a 
quem recorrer. 

Jerisvalda Corrêa 
Super Quadra 602 

O povo de Imperatriz 
ficou super feliz em saber 
que os seus filhos que 
estudam em escolas 
públicas municipais e 
estaduais estão recebendo 
diariamente a merenda 
escolar. Várias crianças 
deixam de tomar café em 
suas casas para tomar a 
merenda na escola. Agora 
eu tenho certeza que as 
nossas crianças vão 
aprender de verdade, e ser, 
quem sabe no futuro, 
alguém na vida. 

Estou muito contente 
com a adiministração do 
secretário de Educação e 
também do interventor 
estadual do município Ddon 
Marques. 

Salvina Albuquerque 
Nova Imperatriz 

Quero ver o que a 
governadora vai fazer se o 
povo não aceitar a saída de 
Ildon Marques no dia 31 de 
março. O povo está cansado 
de ser passado prá trás. 
Essa governadora pensa 
que agente é burro. 

Rosângela Freitas 
Juçara 

Perfil do investidor 

Como foi previsto pelos 
analistas econômicos, o 
patrimônio da indústria de 
fundos observou um 
encolhimento até dezembro 
passado, quando os investidores 
preferiram uma maior 
disponibilidade de recursos para 
gastos de final de caro, evitando 
um grande endividamente 
como o ocorrido no final de 
1994, na opinião de 
administradores também aqui 
de Imperatriz. Os especialistas 
concordam que somente a 
partir deste ano é que os 
investidores terão uma idéia 
mais clara do perfil de 
investimento financeiro, FIE 

A rentabilidade média dos 
novos FIFs não está ainda 

definida para que o investidor 
possa fazer uma comparação 
entre as alternativas de 
aplicação, uma vez que cada 
carteira tem composição 
diferente de ativos. Com os 
antigos fundos, o 
enquadramento imposto pelo 
Banco Central fazia com que os 
fundos administrados por 
diferentes instituições tivessem 
rentabilidade parecida. 

Lembrando: no mês de 
outubro, a indústria de fundos 
observou uma redução de 4,6% 
no seu patrimônio, de acordo 
com dados divulgados pela 
Associação Nacional dos 
Bancos de Investimentos. Você 
se lembra que no dia 2 de 
outubro, data em que ficaram 

proibidos pelo Banco Central 
depósitos nos antigos fundos, a 
indústria acumulava um 
patrimônio de R$ 65,394 
bilhões? Pois bem. Esse 
patrimônio, no dia 1Q de 
novembro, havia caído |)ara R$ 
62,377 bilhões. 

Para muitos banqueiros, 
ainda neste início de ano, ou 
seja, fevereiro e março, a 
indústria deverá ter um perfil 
mais definido de tipos de 
clientes, prazos de aplicação e 
destinação de recursos. 

A categoria diz que a melhor 
rentabilidade dos CDBs 
também deverá contribuir para 
desviar parcela de recursos que 
poderiam ser destinados ao 
fundo de 30 dias. 

AIL e o ensino de Imperatriz 

E bom saber que a Academia 
Imixratrizense de Letras (AIL), 
vai discutir assuntos 
relacionados a educação. 

Vai dirimir dúvidas surgidas 
concernentes ao material 
escolar, às vagas nas escolas, à 
disponibilidade e qualificação de 
professores, ao estado das 
construções e mobiliários 
escolares, à definição dos 
conteúdos curriculares... 

Os acadêmicos abordarão 
outros temas, como por 
exemplo, o desempenho dos 

estudantes. É por isso que os 
pais de alunos também estão 
sendo convidados para 
I)artici{)areni, nesta quinta-feira, 
às 17, no AIL, prédio da antiga 
Prefeitura de ImjxTatriz e onde 
funcionou, também, o Paço da 
Cultura José Sarney, do debate 
que abrirá a campanha em busca 
de promover uma série de 
melhorias na rede de ensino da 
cidade, em todas as áreas. 

E importante, ainda, que 
outras pessoas se façam 
presentes. A educção é a arma 

que tirará Imjíeratriz do atraso. 
O presidente da Academia 

Imperatrizense de letras, 
professor universtário Vito 
Milesi, esjKTa |K>der contar com 
o apoio de todos os segmentos 
da cidade, além do Poder Público 
e instituições ligadas ao ensino. 

A hora é essa. Depois, será 
tarde demais. 

O ensino da cidade tem de 
ser avaliado, sofrer mudanças. 
Estamos todos torcendo pelo 
sucesso do projeto encabeçado 
pela entidade. 

Ônibus pertecem ao povo 

Cada cidadão que utiliza o 
transjxwte coletivo i)aga a tarifa 
não só como contraprestação 
por ser transportado, mas 
também como amortização do 
preço do veículo que o 
transporta. Portanto, ao final 
do contrato de concessão os 
bens utilizados, usados ou 
novos que substituíram outros 
usados, foram amortizados 
pelo povo quando pagou a tarifa 
ou foram adquiridos novos com 
recursos embutidos na tarifa. 

Por isso manda a Lei das 
Concessões e Permissões de 
Serviços Públicos (n0 8.987/ 
95) que, extinta a concessão, 
retornam ao poder concedente 
todos os bens reversíveis, 
direitos e privilégios 
transferidos ao concessionário 
conforme previsto no edital e 
estabelecido no contrato. Ainda 
mais: extinta a concessão, 
haverá a imediata assunção do 
serviço pelo poder concedente, 
procedendo-se aos 
levantamentos, às avaliações e 
liquidações necessárias. E mais 

ainda: a assunção do serviço 
autoriza a ocupação das 
instalações e a utilização, pelo 
poder concedente, de todos os 
bens reversíveis. 

A lei é previdente: com o 
advento do termo contratual, o 
poder concedente, 
antecipando-se à concessão, 
procederá aos levantamentos e 
às avaliações necessários à 
determinação dos montantes 
da indenização. 

Direitos do concedente e do 
concessionário estão 
garantidos: a reversão no 
advento do termo contratual 
dar-se-a com indenização das 
parcelas dos investimentos 
vinculados ou depreciados que 
tenham sido realizados com o 
objetivo de garantir a 
continuidade e atualidade do 
serviço concedido. Eis aí o 
instituto jurídico da reversão, 
obrigatório em todo contrato 
administrativo de concessão de 
serviço público. 

Surge uma pergunta: ao 
final da concessão, os ônibus 

utilizados no serviço devem 
ser revertidos ao município em 
ônus ou deve ele indenizar o 
concessionário? A quem ficam 
per tencendo os ônibus? 

A resposta está na lei: a 
indenização corresponderá às 
parcelas dos investimentos 
ainda não amortizados ou 
depreciados. Se as tarifas 
forem fixadas de modo a 
proporcionar o lucro do 
empreendimento e a 
amortiza, ao longo da 
exploração do serviço, o capital 
investido, a reversão será sem 
ônus para a administração 
pública. 

Alguém pode perguntar: 
pode o administrador público 
ser generoso e pródigo e não 
executar a reversão, isto é, 
pode renunciar, em nome do 
município, ao direito à 
reversão, presenteando o 
concessionário com esses 
bens? Não, não pode. O ato que 
materializar essa prodigalidade 
será nenhum, porque ilícito. 
Ilegal. E criminoso. 

ao 
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porJOSE FILHO 

Interior 
Dos atuais candidatos à 

sucessão municipal, apenas o 
coronel Ventura está 
percorrendo o interior do 
município, principalmente a 
região de Cidelândia, Vila 
Nova dos Martírios e São 
Pedro da Água Branca, onde 
ele é visto com simpatia pelos 
eleitores. 

Epidemias 
Não bastassem os surtos 

epidêmicos de hanseníase, 
dengue, Aids, febre amarela, 
malária e hepatite, lm|)eratriz 
está convivendo também com 
um alto índice de portadores 
do bacilo de tuberculose. A 
situação é grave e exige 
urgentes e eficientes ações 
dos setores de saúde pública. 

Tapete 
Como a maioria dos 

problemas do Maranhão são 
resolvidos no tapetão, 
também a situação da 
Sociedade Atlética Imperatriz 
deve ser resolvida assim. Por 
enquanto, continua indefinido 
se o Cavalo de Aço participa 
ou não do Campeonato 
Estadual. 

Discriminação 
Missões estrangeira 

continuam visitando o 
Maranhão, mas nenhuma 
delas foi convidada a conhecer 
a Região Tocantina, e 
princijialmenteo município de 
ImixTatriz. Investimentos, na 
visão da governadora Roscana 
Sarney, só para a capital do 
Estado e cidades vizinhas de 
São Luís. 

Concorrência 
Enquanto isso, o vizinho 

Estado doT(K.,antins abre suas 
portas para investimentos 
estrangeiros em Uxlos os seus 
municípios, dentro de pouco 
tempo o maior concorrente 
da Região Tocantina para 
investimentos será o "Bico do 
Papagaio", que está sendoalvo 
de serviços de infraestrutura 
para começar a participar do 
processo de industrialização 
doTocanlins. Imperatriz, mais 
uma vez, será prejudicado 

pelo governo do Maranhão. 

Precedente 
O Governo Federal está 

fazendo uso da máquina 
fiscalizadorado Ministério da 
Fazenda para pressionar 
parlamentares a votarem 
todas as suas vontades no 
Congresso Nacional. E um 
precedente perigoso que 
coloca em risco a soberania 
do legislação. A reforma da 
previdência e aprovação do 
projeto Sivam estão 
vinculados a essas pressões 
do Governo Fernando 
Henrique Cardoso. 

Apoio 
A declaração da 

governadora Roseana Sarney 
de que não vai aj x>iar ninguém 
nas eleições muniepais de 03 
de outubro pode significar, 
entre outras coisas, que ela 
não viráa Imperatriz concluir 
as obras inacabadas do ex- 
governador Fiquene. O 
Primeiro Distrito Policial, a 
Avenida Beira-Rio. o Hospital 
Henrique de Iü Roque e o 
Terminal Rodoviário, deverão 
ficar esperando a boa vontade 
da governadora |)ara serem 
concluídos. 

Preços 
Em decorrência de 

especulações no mercado 
financeiro, alguns produtos 
alimentícios são majorados 
em Imperatriz sem o menor 
controle do Procon ou da 
inativa Sunab. O mesmo 
continua acontecento com 
materiais escolares nesse 
início do ano letivo de 96. 

Filiação . 
Uma fonte oficiosa de 

Brasília revelou ontem à tarde 
que o deputado federal Davi 
Alves Silva e seu grupo 
político realmente estão sem 
legenda para disputarem as 
próximas eleições 

Para meditação 
"Declarou-lhes, pois, 

Jesus: Eu sou o |>ão da vida, o 
que vem a mim, jamais terá 
fome; e o que crê em mim. 
jamais terá sede." (Jo 6-35) 

0 plantão Hospitalar 

Plantâo 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

14/02/96 

'ospital Sta. 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

14/02/96 

Rádio 

Sapital 

Jk. M 

Hospital Mce JCobão 



Imperatriz, 14 de fevereiro de 1996 Política \ ^ 7/ 1 3A 

Secretários assumem na Câmarr 

Assumem hoje, em Brasília, os secretários estaduais Chico Coelho, Joáo Alberto de Sousa e Gastáo Vieir 

por CONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

407 dias. 
Agora, a governadora 

Roseana Sarney decidiu 
fazer uma viagem até à 
China. O povo maranhense 
continua passando por 
inúmeras necessidades. 

Sustentando base 
Os partidos aliados ao 

governo tinham como certa 
a presença ontem de pelo 
menos 308 deputados 
necessários para a leitura do 
novo parecer do deputado 
Ruler Ribeiro, PMDB-AM, à 
proposta de reforma da 
Previdência. 

Segundo os cálculos 
transmitidos anteontem à 
noite pelos líderes do PFLe 
do PMDB ao presidente da 
Câmara, Luís Magalhães, 
PPL-BA, cerca de .,]21 
deputados da base de 
sustentação estariam ontem 
na Câmara em Brasília. 

A operação, segundo ele, 
permitiria um reinicio da 
tramitação da proposta de 
reforma previdenciária, 
depois cpie Luís Kdüardo 
resolveu levar a queslão 
diretamente ao plenário, 
esvaziando a comissão 
especial criada para analisar 
a proposta. 

O Objetivo do governo 
para esta semana é garantir 
a leitura do substutivo e 
permitir a abertura do prazo 
para a apresentação de 
destaques ao texto de 
Ribeiro. 

O início da discussão em 
plenário da proposta está 
previsto para o dia 27. 

Entrando 
no mercado 

O grupo canadense 
Brascan. dono de cerca de 
cinqüenta shopping centers 
v edihcios comerciais no 

Lanada e nos listados 
Unidos, decidiu entrar no 
mercado paulista. 

A empresa vai construir 
um shopping na Grande São 
Paulo, que está sendo 
anunciado como um dos três 
maiores do estado. 

O grupo tem quatros 

shoppings no Rio de Janeiro 
e está construindo mais um, 
em Niterói. 

Parceria 
efetivada 

O Banco Schahitl Ctiry e 
a Banco do Btasil 
Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários criaram 
o Fundo de Investimento 
Imobiliário Brasil íjOO. 

O valor inicial ê de R$ IfiO 
milhóes, divididos em 
1.500,000 cotas no valor 
unitário de R$ 100. A idéia ê 
arrecadar recursos para a 
construção do maior 
complexo de Lazer e 
entretenimento do Estado de 
São Paulo. 

Eo 
Sivam 

Continua tomando conta 
dos noticiários em Todo o 
País. 

Na 
China 

A governadora Roseana 
Sarney decidiu fazer uma 
viagem à China. Que 
riqueza. Enquanto isso, o 
Maranhão fica em segundo 
plano. 

Ainda 
interino 

Raul do Valle continua 
interino na presidência do 
Incra, apesar de todas as 
pressões das áleas 
parlamentares interessadas 
no cargo. 

Ilá uma razão essencial 
para isso: Fernando 
Henrique Cardoso quer que 
ele continue o projeto atual 
de assentamentos pagos a 
longo prazo, chegando a 60 
mil no fim deste ano. E 
sem fazer concessões aos 
grupos de sem terras, na sua 
opinião dominados pela 
política da Central l 'nica dos 
Trabalhadores, CUT. 

Roubalheira 
continua 
Clêriston Bandeira ainda 

faz o que quer na prefeitura 
de São Novo do Maranhão. 
Passa da hora do Governo tio 
Estado fiscalizar sua 
fracassada administ ração. 

Jornal Capital, o 

seu líder diário 

por Jaldene Nünes 
Da Editoria de Política 

Pode até não tér sidõ 
conseqüência da viagem qiíe a 
governadora Roseana Sarney 
já deve ter feito à China, mas 
as possíveis mudanças 
apontadas pelos analistas já 
começaram a ocorrer. 

Ontem, por volta das Í8h, foi 
anunciado em Brasília que a 
bancada do Maranhão, na 
Câmara Federal, sofrerá 
alterações consideradas 
radicais nesta quarta-feirat dia 
14 de fevereiro. 

Estarão assumindo a 
condição de deputado federal, 
os secretários estaduais Chico 
Coelho, da Agricultura, João 
Alberto de Sousa, de Governo, 
e Gastào Vieira, da Educação. 

Voltam à condição de 
suplentes: Nan Sousa, Costa 
Ferreira e Alberico Filho. Os 
três, como ê evidente, integram 
a coligação que ajudou a eleger 
a governadora Roseana Sarney. 

Em São Luís, a Assessoria 
de Comunicação do Palácio 
Henrique de La Rocque não 

havia anunciou se esse fato já 
era do conhecimento da 
governadora, antes de anunciar 
a Visita à China. 

Também não foi informado 
se o vice-goVernador José 

Reinaldo Tavares já tinha ou 
não conhecimento do fato, e 
se o mesmo dispunha de 
nomes para substituir os 
secretários. 

Em Brasília, segundo uma 

fonte, a movimentação era 
feita apenas pelos primeiros 
suplentes da coligação. Eles 
trabalhavam no sentido de 
limpar suas gavetas, já que 
deixam o cargo hoje. 
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João Alberto de Sousa assume condição de _ _» j j / 
deputado federal, e deixa Secretaria de Governo Francisco Coelho, deputado e era 

José Reinaldo assume por 15 dias 

Governadora Roseana Sarney viaja à China, para estabelecer 

intercâmbio comercial 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Cidade 

Ocorreu ontem, às 18h, no 
Palácio Henrique de La 
Rocque, em São Luís. a 
transição do cargo da chefia 
do Poder Executivo do 
Estudo do Maranhão. 

A governadora Roseana 
Sarney passou o cargo para 
o vice-governador e 
secretário de Infraeslrulura. 
José Reinaldo Tavares. Ele 
assume a condição por 15 
dias. 

Segundo informações 
levantadas junto ao Palácio 
Dl Rocque. a governadora do 
Maranhão deveria, ontem 
mestno, seguir rumo à China. 

Lá, visitará empresários 
da misSão chinesa que veio 
ao Maranhão, no sentido, 
segundo assessores, de 
fortalecer o intercâmbio 
comercial entre o Maranhão 
e aquele País. 

Havia, ontem a tarde, nu 
São Luís, uma grande 
movimentação, lendo em 
vista as mudanças políticas 
que ocorreram. 

Alguns articulistas já 
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Governadora Roseana Sarney deixa o palácio e vai conhecer à China da era moderna 

anunciavam, inclusive, que retorno da governadora governo, 
diversas outros fatores Roseana Sarney, esta poderia A governadora bem que 
poderiam reverter nos encontrar a casa poderia fazer gestões no 
próximos dias. desarrumada, com alterações sentido de conseguir na China 

Nesse caso, quando do não aguardadas pelo seu projetos para o Maranhão. 

GASTROCÜNICA 

Dr. Naiiton J. F. Lyra 
Dra. Maria do Carmo S. Lyra 
Dr. J. Edson M. Araújo 
Dr. Milko Abrantes 

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

Atendimento de segunda a sexta-feira, 

das 14h00 às 1 8h00 

Atendemos UNIMED 

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

Segunda a Sexta - 07 hs 

TV - Capital - Canal 5 

Aprascíitação: José Filho 
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A Zoom Danceteria sediará na próxima sexta-feira, 16, o IV Baile Municipal, a 
partir das 22 horas. O Baile Municipal este ano não será promovido pelas 
tradicionais escolas de samba, a exemplo dos anos anteriores. Este ano o Baile 
está sob organização das equipes de gincana, grupos artísticos, Zoom Danceteria 
e Secretaria de Cultura. 

Vem ganhando repercusão a nível municipal e estadual, o nome do jornalista 

Domingos Cézar, como candidato a prefeito de Açailândia. Desde que o PT 

apontou o nome do jornalista, , Domingos Cézar foi quem mais concedeu 
entrevista à imprensa local, estadual e até regional. O provável candidato não se 
cansa de falar nas mudanças que a Frente Ética pretende fazer em Açailândia, 

Imperatriz e outros municípios. No último sábado, o jornalista foi entrevistado 
no programa "Debate Aberto", exibido pela TV Amazônia e demonstrou grande 
preparo para assumir o cargo. Aliás, o mesmo já começa a incomodar os 
politiqueiros. 

Não é o meu propósito fazer críticas levianas a quem quer que seja, mas 

temos observado com tristeza, que boa parte da população está infectada pela 

dengue, transmitida pela picada do mosquito Aedes aegipty. E o caso da dengue 
já se manifesta na Cidade do Ferro de forma intensa. Só que até o momento não 

foi observada nenhuma campanha (em prática) atuante e decisiva da Secretaria 
de Saúde, objetivando o combate à epidemia. 

lU4*t 

A Associação Comercial de Açailândia - Acia, deverá reunir-se na próxima 
quinta-feira, dia 15, com toda sua diretoria, para tratar de assuntos de interesse 
da classe. Na ocasião, os mesmos deverão tratar de assuntos referentes à 
implantação do Serasa, Serviço de Proteção ao Crédito, a nível nacional. Outros 
assuntos serão discutidos. 

Os foliões açailandcnses já começam a se movimentarem para curtirem o 

carnaval em outras cidades e estados. Afinal, Açailândia não tem o tradicional 

carnaval de rua, com o colorido do desfile das escolas de samba Bela i 

Mocidade Azul e Branco e Pioneiro do Samba, que disputaram a atenção de 

milhares de foliões. 

E por falar em carnaval, o nosso amigo Domingos Cézar estará 

comandando o bloco mais animado da festa momesca, o 'Bloco das Velhoras". 

Só para homens sérios. Aguardem! 

O empresário Miro Ferraz lançou na mídia local, o pacote promocional de 

carnaval que já está fazendo grande sucesso. Os foliões podem adquirir o | 

carne pelo valor de RS 12,00 e curtirem as quatro noites de folia, e ainda 

concorrendo a vários brindes. 

O programa Pintando o Sete, exibido aos sábados pela TV Amazônia, já 

está fazendo grande sucesso. A coluna dc amanhã mostrará o quadro de 

maior ibope do programa. Qual? a entrevista do deputado Bebete Sapato, 

sem contar do seu projeto aumenta e diminui. 
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Rubens Parra e Adriana, Jader Coelho, Cider e Ivanilda, 
Silvana e Wanderley Santos, curtindo a noite 

A simpatia de Silvano Bongiovanni, recém - casado e 
feliz, cometendo o pecado da gula 

Continua causando grande repercussão nos meios 
políticos de Açailândia, a notícia de lançamento do 

empresário Rafael Carlos Galletti ao cargo de prefeito 
e do ex-prefeito Leonardo Queiroz, ao cargo de vice- 

prefeito de Açailândia, pela coligação PFL e PTB. A 
notícia teve repercussão positiva considerada pelos 

empresários, industriais, líderes comunitários, etc., 
como única opção para viabilizar a moralização política 
e administrativa da Cidade do Ferro, o que 

consequentemente dará um novo incentivo ao 
desenvolvimento sócío-econômico, em função da sua 
reconhecida competência à frente das empresas do 
Grupo Industrial Galletti. 
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Jeder Camata (Madereira Bambuí), presente nos eventos 
sociais da Cidade do Ferro e arrasando os corações 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Maranhão 

SAME 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

Planos de saúde para empresas, 

ílr famílias e individuais. ^ w 
W 'x W 

; Saúde é produto de primeiríssima ' 

necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1 750 (Gessila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia - Maranhão 
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por MARCELO CARDOSO 

Contratação 
A Rádio Clube FM acaba 

de contratar o radialista U- 
Everton Rrayale para 
comandar um horário da 
programação da emissora, 
bem como dirigia o 
Departamento de Jornalismo 
que a partir de agora terá os 
informativos de hora em 
hora. D-Everton, nesta terça, 
estava acompanhado do 
diretor da clube de 
Açailândia, Francisco Nunes. 
Sucesso! 

Tchan, Tchan 
Cresce a expectativa do 

Carnaval do Tchan 
promovido pelo Sistema 
Tucamrs de Comunicação, a 
partir deste sábado na Av. 
Beira Rio. - O diretor 
presidente Conor Farias, está 

otimista quanto à realização de 
mais este evento carnavalesco 
cidade, visto que em vezes 
anteriores ele foi promotor da 
festa do momo da Praça Mane 
Garrincha. Que tudo seja 
alegria e paz! 

Aniversariante 
A jovem Ivone (Mirante), 

esteve aniversariando na 
semana passada e foi bastante 
cumprimentada pelos 
companheiros de trabalho e 
amigos. A data foi 
comemorada em sua 
residência com os familiares. 
Parabéns! 

Alívio 
Os responsáveis pelos 

departamentos de jornalismo 
tias emissoras de televisão da 
cidade de Imperatriz, tiveram 

um alívio a partir de da 
segunda-feira (12). E que eles 
passaram a produzir as 
matérias locais sem aquela 
correria, naturalmente 
ganhando mais tempo com o 
fim do horário de verão. 

Bem 
produzido 

O telejornalismo da TV 
Difusora mostra os cuidados 
que tem o Luís Carlos, 
coordenando sua equipe. O 
noticioso está bem produzido 
e com matérias bem colocadas 
a partir da produção do texto 
das repórteres Mara Santos e 
Luzia Sousa. A apresentação 
torna-se fácil, considerando 
que o redator é o âncora do TJ 
Maranhão. Boa sorte para 
toda equipe! 

Carnaval 
Tudo indica que a grande 

maioria das emissoras de rádio 
de Imperatriz, não farão a 
cobertura dos quatro dias de 
festa carnavalesca na grande 
Imperatriz. Muita alegação, 
afinal não teremos o desfile 
das Escolas de Samba, e fazer 
apenas clubes não é uma boa. 
Possivelmente haverá 

mobilização de uma ou outra 
emissora em informar 
algumas notícias a respeito da 
festa mais popular do Brasil. 

Expectativa 
A equipe da Rádio Capital 

continua na maior expectativa 
liara mudar para a Super 
Quadra 602. O assunto 
comentado entre os 
profissionais da emissora gira 
em torno da mudança, por 

entederem que será bom para 
todos em todos os aspectos. 
Os novos estúdios estão 
prat icamente conclu ídos, 
segundo informa o diretor 
Clodomir Guimarães. 

Rádio 
Cipó 

O empresário Miro Ferraz 
(Gigantão), não omite as 
informações do dia-a-dia, pela 
sua bem equipada Rádio Cipó, 

Téttha crôdado em não magoar ninguém 

com suas ações, nem com suas palavras* 

Aprenda a dizer o "nao^ de tal forma, 

que não mlllndre. 

Não se)a ríspido e não demonstre 

intolerância* 

Compreenda o ponto de vista dos 

outros, que têm tanto direito quanto 

você, de ter sua opinião própria* 

Use, em todos os seus atos e palavras, 

de benevolência e gentileza* 

Domine sua Irritabllldade! 

um serviço de alto falante 
montado em vários 
quarteirões da cidade. Um 
bom serviço de utilidade 
pública e a mensagem 
publicitária com bons textos 
v locutores de voz padrão. 
O moço gosta das coisas bem 
feitas! 

Concessão 
Informa-se extra 

oficialmente que o município 
de Amarante acaba de 
ganhar a concessão de uma 
emissora de rádio, solicitação 
feita com o apoio da prefeita 
Enilde. Os contatos estão 
sendo feitos para a 
montagem da emissora 
juntos a técnicos da grande 
Imperatriz. 

Treinamento 
O prefeito Deoclides 

Macedo, informou que o 
pessoal que vai trabalhar na 
produção do jornalismo da 
TV de sua propriedade, 
começou a fazer os 
treinamentos. Ide disse que 
toda a equipe será formada 
por pessoas de Porto 
Franco. Uma excelente 
medida! 

Programação de hoje para as TVs VHS/üHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

(HxOO- 
07:00 - 
08:00- 
08:30 - 

09:00- 
12:00- 
13:00 - 
14:30- 
16:30- 

18:00 - 
19:00- 
19:15- 
20:00 - 

21:00 - 

22:45- 

23:30 
01:00 

O I )espertar da Fe 
Repórter 190 
Bom Dia Cidade 
O Despertar da Fé 
local 
Note e Anote 
O Rádio na TV 
Ciadade Agora 
Cine Aventura 
Tarde Criança- 

com Mariane 
Cidade Alerta 
Imperatriz Notícias 
Jornal da Record 
Imperatriz 24 
Moras 
Quarta Especial - 
O Que Teria 
Acontecido 
a Baby Jane 
VT Compacto - 
São Paulo 
X Palmeiras 
25i, Hora 
Palavra de Vida 

9 J o r li a 1 

R á tl i o 

e TV 

Vapiial, 

a z e n (ti o 

sempre 

TV CRC 

Canal 4 

BAN D 

05:00- Igreja da Graça 
06:30 - Diário Rural 
07:00- Home Shopping 
07:30- O Gordo e o Magro 
08:00-Dia a Dia 
10:00 - Cozinha 

Maravilhosa 
da Ofélia 

10:30- Meu Pé de Laranja 
Lima 

11:25 - Vamos Falar Com 
Deus 

11:30 - Estação Criança 
12:00 - Jacques Custeau 
12:45 - Os Incríveis 
13:15- Avante! 

Imperatriz 
14:00 - Sessão Livre - 

Mestre do 
Kickeboxer 

15:00- CineTrash 
17:00 - Supermarkel 
17:30- Programa Sílvia 

Poppovic 
19:00- Meu Pé de laranja 

Lima 
20:00 - Cavalo Amarelo 
20:50-Rede Cidade 
21:00-Jornal 

Bandeirantes 
21:30- Especial Musical- 

Marlinho da Vila 
22:30- Campeonato 

Paulista de 
Futebol - São Paulo 
X Palmeiras 

00:30 - Jornal da Noite 
01:00- Circulando 
01:05- Flash 
02:05 - Vamos Falar com 

Deus 
02:35- Informencial 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

07:15 - Home Shopping 
07:30-Telemanhà 
08:30 - Escola Bíblica 

da Fé 
09:00 - Cozinha do 

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

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

Esportiva 
12:25 - Boletim Olímpico 
12:30 - Edição da Tarde 
13:00-TV Alternativa 
14:30-Os Médicos 
15:40 - Home Shopping 
16:00 - Winspeclor 
16:30 - Grupo Imagem 
17:30 - Sessão Animada 
18:15 -Bola Nativa 
18:55 - Feras do Carnaval 
19:00-RX 
19:30 - Solbrain 
19:50 - Esquentando os 

Tamborins 
19:55 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:15 - Manchete 

Esportiva 
20:30 - Canal 100 
20:35- Jornal da Manchete 
21:45 - Tocaia Grande 
22:45 - Márcia Peltier 

Pesquisa 
23:40- Boletim Olímpico 
23:45 - Momento 

Econômico 
00:00- Home Shopping 
00; 15 - Jornal da Manchete 

2;' Edição 
00:45 - Baile Pré- 

Carnavalesco 
(ao vivo) 

03:00 - Clip Go- ,,ci 
04:00 - Espaço Rasenascer 

TV Mirante 

Canal 10 

Globo 

06:13 

06:28 

06:44 

07:00 
07:28 

08:00 
12:33 
12:48 

13:15 
13:38 
14:18 

13:26 

- Telecurso 
Profissionalizante 

- Telecurso 2000 - 2° 
Grau 

- Telecurso 2000 - 1Q 

Grau 
- Bom Dia Brasil 
- Bom Dia 

Imperatriz 
- TV Colosso 
- Globo Esporte 
- Jornal do 
Maranhão -1° 

17:12 
17:49 
18:43 

18:58 
20:00 
20:33 
21:40 
22:39 

00:30 
01:00 

- Jornal Hoje 
- Vídeo Show 
- Vale a Pena Ver de 
Novo - Renascer 

- Sessão da 
Tarde."! Im Lobo 
na Família 

- Malhação 
- História de Amor 
- Jornal do 

Maranhão - 2a 

Edição 
- Cara & Coroa 
- Jornal Nacional 
- Explode Coração 
- Um Homem sem 
-Festival de Verão. 
"Impróprio 
para Menores 

- Jornal da Globo 
- Classe A. "Os 
Maridos 

JORNAL CAPITAL 

si seu 

LÍDEH DIÁRIO 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

05:58 - Palavra Viva 
06:00 - Alvorada 

Sertaneja 
07:00 - Bandeira 2 

07:30 - Thompsom sem 
Censura 

08:00 - Bom Dia & Cia 
com Eliana 

10:00 - Programa Sérgio 
Malandro 

11:30 - Moreira Serra 
Especial 

12:00- Carrossel 
12:45- Repórter 

Difusora 
13:35 - Cinema em Casa 

"Vingança 
pela 1 lonra" 

15:25- Kung Fu, A 
Lenda Continua 

. 16:20-TV Animal 
16:50- Passa ou 

Repassa 
17:20- Programa Livre 
18:15- Aqui Agora 
18:50 - TJ Maranhão 
19:15-TJ Brasil 
20:00 - Sangue do Meu 

Sangue 
20:45 - Copa Brasil - 

Clinhares do 
Espírito Santo X 
Flamengo do 
Rio de Janeiro 

22:45 - Sangue do Meu 
Sangue 

23:30 - Jornal do SB T 
23:45 - Jô Soares Onze 

e Meia 
01:00 - Jornal do SBT 
01:30 - Programa Joyce 

Pascowithc 
01:35- Perfil 
02:35 - Telesisan 

TV CNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

Não forneceu programação 

Futebol 

é com a 

Rede 

Record 

e TV 

Capital 

Canal 5. 

Hoje às 

22:45 VT 

Gempacto 

São 

PauloX 
♦ 

Palmeiras 



4A L . Cidade Imperatriz, 14 de fevereiro de 1996 

"Roseana Samey coagiu bancários" 

Sindicato diz que governadora obriga funcionário do Banco do Estado do Maranhão a pedir demissão 

e cria "clima de terror e intimidação" entre a categoria 

Homens & 

Empre 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Olá, bom dia! 
Vendas 

na Internet 
A edição de ontem do 

"The New York Times" 
informa que o Wal-Mart 
revelou um plano de vendas 
dentro da Internet em 
conjunto com a Microsoft, 
que fornecerá o software 
para a estratégia. 

Em março, segundo a 
rede varejista norte- 
americana, começarão os 
testes de vendas da Internet. 

O serviço ficará no World 
Web. Se der certo, será 
rapidamente expandido, 
afirmou o presidente e 
executivo-chefe do Wal- 
Mart, Davi Glass. EU4 disse 
que chegou o momento de 
testar a Internert para 
vendas. 

Novo 
projeto 

A Kenko — fabricante 
chinesa de fraldas, 
mamadeiras e outros artigos 
infantis — decidiu construir 
uma fábrica em Mogi das 
Cruzes (SP). 

O investimento será de 
cerca de US$ 115 mi, 
segundo o secretário de 
Ciência e Tecnologia de SP, 
Emerson Kapaz. Ele 
informou que, junto com a 
Kenko, outras pequenas 
indústrias chinesas devem 
se estabelecer na região. 
"Será um novo pólo de 
desenvolvimento industrial 
chinês", afirmou Kapaz. 

O secretário acredita que 
a Kenko deve gerar 1.000 
empregos no início de sua 
operação no Brasil. 

Avaliando 
reciclagem 

A Codes fez ontem 
avaliação do Projeto Santos 

2000, de modernização 
portuária. O secretário- 
executivo do Ministério dos 
Transportes, Alcides José 
Saldanha, esteve no 
encontro. 

Saldanha presidiu 
também a assinatura de 
contrato com a Petrobrás 
para utilização de 
instalações do Terminal de 
Granéis Líquidos da Alemoa 
para armazenagem e 
movimentação de petróleo e 
seus derivados. 

O Projeto Santos 2000 
fixa as diretrizes para que, 
no início do século, o porto 
dobre seu movimento de 
cargas, passando a operar 
70 milhões de toneladas/ 
ano. 

Mérito 
da discussão 

O presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São 
Paulo, Paulo Pereira da Silva, 
disse ontem i)ela manhã que 
não vai entrar no mérito da 
discussão sobre o acordo 
com os sindicatos patronais. 

O acordo reduz o direito 
de trabalhadores em trocada 
criação de empregos, o que 
é contestado por juizes 
trabalhistas. "Os juizes não 
perdem emprego. Eles têm 
cargo vitalício. A nossa 
intenção é fazer alguma coisa 
para diminuir o desemprego, 
já que até agora ninguém fez 
nada", disse. Silva ressaltou 
que o acordo entre o 
sindicato e o setor patronal 
serve apenas para os 
desempregados. 

Segundo ele, o acordo 
permitirá uma economia de 
25% a 30% para as empresas. 

A primeira contratação, 
pelos termos do acordo, será 
realizada na quinta-feira, 
quando uma empresa 
contratará os trabalhadores. 

Frase do dia 

"Parece-me que as verdadeiras 

aventuras ocorrem na füosofía. A 

gente se diverte tanto quanto com 

um bom romance e aprende mais. 

Lamento o fato de especialistas 

tediosos não divulgarem os textos 

fHosóÉcos, desviando deles os 

Friedrich Durrenmant, romancista e 

dramaturgo suíço 

"A direção do Banco do 
Estado do Maranhão coagiu 
seus funcionários a aceitarem 
o Programa de Incentivo à 
Demissão". 

Esta é a avaliação feita pela 
diretoria do Sindicato dos 
Bancários do Maranhão sobre 
o alto índice de adesão às 
demissões. 

O presidente do banco, 
Afonso Celso Pantoja, 
declarou à imprensa que o 
programa obteve êxito em 
função do número de adesões. 
Para o sindicato, isto só foi 
possível por causa do "clima 
de terror e intimidação 
espalhados em todas as 
unidades". 

Para o sindicato, o que 
Pantoja pretende não é, como 
declarou, "enxugar o banco", 
mas sim destruí-lo 
completamente. "Está claro 
que a direção do BEM, a 
mando de Roseana Sarney, faz 
de tudo para acabar com o 
Banco do Estado, propondo 
sua fusão ou mesmo sua pura 
e simples extinção", declarou 
em nota a direção do sindicato. 

"A direção do BEM é 
absolutamente incapaz de 
implementar uma política que 
fortaleça o banco como agente 
de fomento ao 
desenvolvimento regional e na 
falta dessa política parte para 
o aniquilamento da 
instituição", protestou. 

Reflexos negativos 
Ao contrário de Pantoja, o 

sindicato assegura que a 
demissão dos funcionários 
afetará significativamente "os 
já precários serviços 
oferecidos pelo banco". 

Não tem sentido, diz o 
SEEB, a declaração de 
Pantoja de que as demissões 

não afetam os serviços. 
"Basta dizer que a média 

de funcionários hoje é apenas 
de 14 agências, quando em 
bancos considerados 
"enxutos", como o Bradesco, 
ela é de cerca de 25", 
esclarece. 

O Sindicato dos Bancários 
reafirmou a disposição de 

lutar em defesa do emprego 
e de um banco do Estado 
comprometido com o 
desenvolvimento do 
Maranhão. 

"Vamos continuar na lula 
contra a gestão desastrada de 
Pantoja e os ataques aos 
sindicatos do funcionalismo", 
concluiu. 
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Roseana Sarney exige demissão de funcionários do Banco do Estado 

Lutando contra demissões 

Ainda no contato 
mantido com o Jornal 
Capital, a Assessoria de 
Comunicação Social do 
Sindicato dos Bancários do 
Estado do Maranhão, diz 
que a assembléia dos 
funcionários do BEM, 
realizada no dia 30 de 
janeiro, decidiu não dar 
trégua a Pantoja e Roseana 
Sarney na luta pela garantia 
do emprego. 

Pelo menos duas 
grandes manifestações 
públicas engrossam a luta 
dos funcionários e 
sindicatos contra as 
demissões. 

No dia 02, sexta-feira o 
sindicato realizou ato 
público na agência do BEM 
- Praia Grande. 

Outro round da luta 
também já aconteceu. 
Aconteceu no dia 06. Foi 

Rádio 

Capital, 

950 KHz 

quando sindicatos e 
trabalhadores ameaçados 
de perder o emprego foram 
ao Ministério Público 
protestar contra as 
demissões e exigir a 
punição dos responsáveis 
pelas irregularidades que o 
MP diz haver. 

As entidades foram 
reivindicar também a 
prorrogação do prazo para 
as demissões, até 
dezembro de 1996. 

As manifestações 
públicas reforçam as 
medidas judiciais 
desencadeadas pelo 
sindicato para preservar o 
emprego dos funcionários. 

O sindicato voltou a 
orientar os funcionários a 
não se precipitarem a pedir 
demissão e aguardar o 
resultado das ações 
judiciais. 

Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 
Imperatriz -MA Fone; (098) 721-3494 

Fax: (098) 721-3296 

\Produtos Químicos Ltday 

Temos completa linha de: 

«Tal, piscinas, * lYodutos químicos para tratamento de água em gen . 
torre de refrigeração, caldeiras, laticínios couros, sabão e etc. 

* Equipamentos para piscinas, filtros 'DAKKA", saunas, rodos, 
escadas, luminárias, ixTieiras, escovas c etc. _ ■ ■ 

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

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

* Prc ' ' ' ' * rodutos de fibra de vidro: manta, resina, catalizador, etc. 

* Cloro gfanulado (balde 10 
kg) R$ 60,00 - â vista ou cheque 
p/ H dias 

* Algicida manutenção (01 It) 
R$ 3,80-à vista 

* Barrilha (kg) ^ 0,90 - a 
vista , 

* Sulfato de Alumínio (kg) Rb 
0,90 - à vista 

A mciis completa 

SHS 

TucaniTs Produções 

e vídeo do meio norte 

v/ / ♦ 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - MA - Telefax (098) 723 - 2034 
  :  :  : .   



Tendência e 

- Debate 

Não deixe òe 

conferir os 

assuntos 

mais 

diversificados 

Pnginíi 2C 

Nacional 

AS 

notícias 

mais 

atualizadas 

de Brasil 

e do 

mundo 

Página 3C 
Jornal Capital 

Nacional 

Confira com 

a Agência 

Estado 

os aspectos 

econômicos 

do País e do 

mundo 

Página 3C 

Esporte 

Veja com 

Jaldene Nunes 

as novidades 

do esporte 

regional e 

nacional 

Página 4 

impera triz, (MA), l i de fevereiro de 1996, Encarte especial do Jornal Capital. Consulte o editor para publicação (mesmo que parcial) de ma térias deste caderno 

Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Governo Roseana 
marca ponto I 

A César o que é cie César. 
A Roseana o que é de 
Roseana. Os artistas do 
Maranhão estão ganhando 
novos rumos e novos alentos 
para os nativos talentos. Sem 
duvida, chegou a hora de 
cantarmos a nossa gente. 

Governo Roseana 
marca ponto II 

Beto, o amigo de Dibel 
embarca para o Rio depois do 
carnaval. Com ajuda do 
governo, grava CD na cidade 
maravilhosa. Participavào 
majestosa do Estado. 
Apoiando os cantores e 
compositores, em início do 
"poinl" nacional. 

Governo Roseana 
marca ponto III 

O Governo do Estado, ao 
apoiar os artistas 
maranhenses, que começam 
a se projetar em nível 
nacional, demonstra a 
sensibilidade que poucos 
tiveram na terra de 
Gonçalves Dias. Aliás, se a 
gente deixar de valorizar o 
que é nosso, perderemos a 
nossa identidade cultural, 
que é sem dúvida a principal 
marca de um povo. 

A moda 
pegou 

A governadora Roseana 
Sarney quer mesmo ser vice 
de EMC, caso p%sse a emenda 
da reeleição. Seguindo os 
passos do chefe, ela viaja |)ara 
China e passa 1 ã d ias na terra 
de Deng Xiaoping. José 
Reinaldo T; ires assume o 
comando do e stado. 

Guerra 
das sete 

Com o fim do horário de 
verão, começou para valer, a 
guerra dos noticiários locais. 
O Imperatriz Notícias se 
credencia nessa guerra. 
Jussara Cer queira 
apresentando, Messias Júnior, 
Maqueno Filho e Antônio 
Sobrinho estão com a bola 
toda. A Edição final é de 
Mazinho Oliveira.* 

Marcelo 
Rodrigues 

Marcelo Rodrigues 
continua imperdível na capa do 
Segundo Caderno do Jornal 
Capital. Sacando o que 
acontece nos bastidores da 
imprensada RegiãoTocantina. 
Parada obrigatória para quem 
quer ficar bem informado. 

Haja 
garganta 

Virgem que riqueza, 
negócio de primeiro mundo. 
Estou afônico. Mas no sertão, 
o termo usado é outro. "Fulano 
está rouco". Afônico é coisa da 
modernidade. De sorte que a 
harmasul do amigo Elias lem 
todos os medicamentos 
necessários para o pronto 
reeslabelecimenlo. 

A nossa 
cerveja 

Será muito castigo que até 
o carnaval eu não fique bom 
da garganta. Com a cerveja 
Cerpa custando apenas R$ 
1,00. Será muito, muito azar 
mesmo. Passar o Tchan, 
tomando água mineral 
natural. Ou Riversem passar 
pelo freezer. Mas até lá, 
estaremos de volta com as 
louras. 

Zezé 
Marconcine 

Ondas Curtas 

□ 

□ 

□ 

□ 

Segure o Tchan. Segure mesmo. 

Tem surpresa no próximo Bingão do Conor Farias. 

A governadora Roseana é Mangueira desde os tempos de menina. 

Advinha quem está aí. Embaixo? O Zé. Da Praça. 

si 

l)ma das coisas que a gente 
tem que fazer, é elogiar a 
competência. Não dá para 
fazer ouvidos de mercador. 
Zezé Marconcine é a 
assessora de imprensa ideal 
para 11 entre 10 políticos. 
Discrição é o seu forte, mas 
trabalha para que a 
administração municipal 
apareça bem descrita. Valeu 
Zezé. 

Carta 
marcada 

Segura o Tchan 
Zé Segura voce 

«ií 

Gastào, Alberto e Coelho 
deixam suas pastas por dois 
dias para retornarem ao 
Congresso Nacional. 
Passeiam na capital federal e 
reassumem em dois dias. E 
fica tudo como dantes, na terra 
de Abrantes. 

Em nome da arte 

Eu Sou Um Ás 

MARCHINHA DE CARNAVAL 

por Hermes Moreira 

Não sou analfabeto, eu sei o português 

No masculino, eu sou um ás, 

Sei que o macho da moça 

É o rapaz 

O marido da sofia, 
S 

E o sofreu 

O marido da cutia 

é o cuteu 

Sei de todos os maridos 

Só não sei qual é o seu 

S5» 
«e ar» 

TCI 

VALE TRANSPORTE 

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

resen e no mposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à dispo, icão dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR- 010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 

"■M. 
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Criança de rua: pesquisa e conflito 

Livro retrata vida de meninos pobres e provoca reação de juiz de menores 

A religião do mundo I 

por Maria Paula Ruiz 

Crianças vivendo no 
desamparo, na rua, 
aprendendo a sobreviver, 
aproveitando o que têm ao seu 
alcance. Futuro do País, elas 
trazem em si as marcas de um 
fracasso coletivo. 0 livro Vozes 
do meio-fio, publicado pela 
Relume Dumará e escrito por 
Hélio R. S. Silva e Cláudia 
Milito, é uma análise 
antrapológica sobre os 
meninos de rua, envolvendo 
todos os atores ligados a eles, 
desde família, organizações 
assistenciais, até policiais, 

gringos e comerciantes. Os 
autores buscaram uma 
aproximação com os 
bastidores da realidade desses 
jovens, de forma não- 
convencional, diferente do 
ponto de vista dos tradicionais 
pedagogos. Uma das 
intenções é mostrar como é, 
efetivamente, a vida dessas 
crianças, com os seus medos, 
sonhos e esperanças. 

A criança, ser que nasce 
também de outro ser, como 
qualquer outra criança, seja 
pobre ou rica, preta ou branca, 
feia ou bonita, está se tornando 
instrumento de discussão em 

todos os países. 
A sociedade é culpada de 

tudo isso, pois descrimina o 
ser, simplemente por o achar 
diferente. Aprendamos a 
conviver com o nosso 
semelhante, seja ele diferente , 
ou não. 

Ao longo do livro citado 
acima, fica clara a inoperância 
e, por vezes, a incompetência 
de insituições oficiais criadas 
para atender os menores. 

Um conflito ente o juiz Siro 
Darlan, da 2® Vara da Infância 
e do Adolescente, e os autores 
do livro ainda não chegou ao 
fim. Ü magistrado revelou a 
um jornal a intenção de 
processar os escritores por o 
terem acusado de cometer 
crime de prevaricação e abuso 
de autoridade nas audiências 
com infratores, o que segundo 
Hélio e Cláudia, não é verdade. 
"Temos pelo juiz Siro Darlan 
a maior admiração, que 
manteremos independente 
dos rumos que esse episódio 
venha a tomar", afirmam os 
autores. 

Dia 14 de 

Fevereiro 

Eles garantem que as 
informações contidas no livro, 
colhidas durante um 
seminário com advogados de 
uma ONG dedicada à 
assistência jurídica ao menor, 
podem no máximo atingir 
funcionários de uma das 
inúmeras unidades que 
funcionam sob a 
responsabilidade de Siro 
Darlan. "Não fizemos as tais 
observações, apenas as 
registramos. Sendo que os 
advogados que as fizeram em 
nenhum momento tocaram no 
nome do juiz", se defendem os 
escritores. No entanto, 
segundo o Siro Darlan, seu 
nome se encontra implícito 
nessas afirmações, já que ele é 
o único responsável nesse tipo 
de causa. "Eles dizem que eu 
realizava uma audiência sem a 
defesa dos menores", afirma o 
magistrado. 

Por enquanto, Siro Darlan 
ainda está em dúvida se deve 
rtu não processá-los, porém, ele 
afima que, apesar desse contra 
tempo, gostou muito do livro. 

por Ciro Fernandes 
Evangélico 

O que vemos no século 
XX é um mundo dominado 
por uma nova e poderosa 
religião. São construções 
que se levantam até o céu, 
superando em muito os 
templos, santuários, igrejas e 
mesquitas antigas. Dentro 
destas novas catedrais 
predomina um espírito serio, 
ascético, e uma atmosfera 
contrita. Os padrões 
arquitetônicos apregoam 
uma nova confissão de fé. 
Também dentro desses 
santuários vemos miríades 
de pessoas sentadas diante 
de telas, observando a 
formação de imagens e 
desenhos que inspiram «ma 
reação tecno-mágica. Essas 
pessoas interagem cora uma 
realidade melafisica 

simplesmente pressionando 
botões, numa liturgia que faz 
lembrar a ordem o o silêncio 
dos njosteiros. 

Podemos encontrar esses 
templos nos mais diversos 
lugares do mundo: Nova 
Iorque, Tóquio, Sao Paulo, 
londres, Moscou. Cairo. Em 
qualquer Pais encontramos 
tais estruturas que definem 
a mais universal de todas as 
religiões. E possível 
perceber também a grande 
semelhança na arquitetura, 
nas vestimentas rituais dos 
sacerdotes e, especialmente, 
na mesma confissão de fé 
proclamada por todos. 'Por 
si só o dinheiro move o 
mundo" (Puhlílius Syrus, 
sec. I a.C.). O dinneiro 
assuniu em nossa sociedade 
muitas das características 
antes reservadas às^ 
religiões. 

I9 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

^bateria e carregador 

Um Fogão 

4 bocas 

39 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Um Vídeo 

A Cabeças 

59 Prêmio 

Uma 

100 

Srpam 

Edição de Carnaval 

Tchan,tchan,tchan,tchan 

Esse é de Imperatriz, é coisa nossa 

Esse você acredito, você confia. 

10 de Fevereiro - Sorteio antecipado - 20 bicicletas 

29 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma TV 

Colorida 

49 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma 

Geladeira 

69 Prêmio 

Uma Moto 

125 

Titan 

79 Prêmio 

Escort Hobby 

Okm 
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Devedores não pagam Banespa 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Sobe e desce 
C) Conselho Monetário 

Nacional modificou no último 
dia 150 de janeiro a banda de 
flutuação do dólar, que a partir 
do dia seguinte, ou seja, !U de 
janeiro, passou a ser de R$ 
0,97 a R$ l,(Ki, contra o nível 
anterior de R$ 0,91 a R$ 0,99. 
0 anúncio da mudança foi 
feito pelo diretor do Banco 
Central, Gustavo branco. É a 
primeira vez no Plano Real 
que a alteração no câmbio 
rompe a barreira de R$ 1,00 
por dólar. Franco afirmou que 
a mudança não foi motivada 
por preocupações com o 
desempenho da balança 
comercial. Ele garantiu 
também que a chamada 
intrabanda - a faixa mais 
estreira de variação do dólar, 
com a qual o BC trabalha - 
continuará próxima do nível 
praticado dia 30, entre R$ 
0,978 e R$ 0,983 por dólar, O 
governo, segundo Franco, vai 
mexer na taxa "sempre que 
for necessário". 

Cáries 
Crianças pequenas 

também são sujeitas a 
problemas bucais. A cárie de 
mamadeira está associada ao 
uso prologado do instrumento 
e outros hábitos introduzidos 
pela màe, como adoçar 
chupetas com mel ou açúcar. 
A cárie de amamentação é 
resultado da alta exposição da 
criança ao leite materno, sem 
a realização da higiene dos 
dentes. O aleitamento 
materno é essencial para a 
saúde do bebê, mas não se 
pode esquecera importância 
da higiene bucal. 

Contra-informaçã o 
O PMDB acha 

indispensável a presença de 
Alberto Requiao no processo 
eleitoral. A corrente 
dominante entende que ele 
seria o candidato ideal à 
prefeitura, já que o suposto 
clone, Eduardo, não dá para a 
saída. Esta é a razão da carga 
para obrigá-lo a envolver-se. 
agora brandindo uma arma 
extrema, a de acusá-lo de 
covarde, pulsilãnime, que 
teria negociado os casos 
pendentes de sua 
administração (helicópteros 
super faturados, diárias 'frias', 
merenda da Fundepar, 
pagamento da campanha 
presidencial com verba 
pública) com seu recuo e o 
ataque de C arlos Simões. 
Bem no estilo do 
requianismo, usa-se contra ele 
o mesmo veneno que 
empregava contra 
adversários. nó a mania de 
mandar giaiitar muros 

chamando seus adversários 
de ladóes, o que acabaram 
fazendo contra o senador sub- 
judice por causa das diárias 
fajutas. 

Exilado de Brasília, 
covarde, fujão- são os 'piches" 
que o alvejam. Ele se finge de 
morto, quando não de 
catatônico. 

Cob premia 
A pompa do Golden Room 

do Copacabana Palace, um 
dos mais tradicionais cartões- 
postais do Rio de Janeiro, 
serviu no último dia 29 de 
janeiro à noite de palco para a 
maior festa do esporte 
brasileiro. Com ares de 
"oscar" do esporte nacional, 
o Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB) promoveu uma festa 
na qual foram entregues os 
prêmios para os atletas que 
mais se destacaram em 95. A 
grande estrela foi o nadador 
catarinense Fernando 
Scherer, que deixou o hotel 
com duas estatuetas: eleito o 
melhor nadador e o melhor 
atleta brasileiro de 1995. Além 
disso, Scherer protagonizou a 
melhor imagem do esporte 
nacional do ano passado, na 
chegada da prova de 100 
metros, no mundial em 
piscina curta, quando 
conquistou a medalha de 
ouro. 

Para escolher os melhores 
de 1995, o COB formou um 
colégio eleitoral de 180 
membros. Cada uma das 27 
federações filiadas foi 
convidada a indicar seis 
nomes para esse júri: dois 
atletas, dois técnicos e dois 
dirigentes. Além dos 102 
nomes escolhidos pelas 
Confederações, fazem parte 
do colégio eleitoral 18 
esportistas indicados pelo 
próprio Comitê. 

Arte nas ruas 
No dia 12 de janeiro, o 

Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro inaugurou a 
exposição "Devotionalia", 
com trabalhos de 500 
meninos e meninas de rua. 
Estiveram ã mostra os 500 pés 
e mão moldados em cera 
pelas crianças. 

Logo depois de criar seu 
trabalho, cada criança gravou 
um vídeo onde explica o que 
e a arte, o que é o museu e 
conta seu maior sonho. Esses 
vídeos também estão em 
exposição na "Devotionalia". 

O objetivo da mostra é 
confrontar o mundo das ruas 
dos meninos e meninas com 
o mundo dos museus. E 
mostrar que eles não estão tão 
distantes como a maioria das 
pessoas pensam. 
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Da Agência Estado 

0 Banespa sofre grandes 
difilculdade para cobrar seus 
500 maiores devedores 

privados, cuja conta 
pendurada no banco chega a 
quase US$ 3,3 bilhões. Desse 
total, cerca de 93% são dos 100 
maiores devedores. Os 

interventores do Banco 
Central no Banespa já 
entregaram à Procuradoria de 
Justiça do Estado, cerca de 11 
mil páginas com denúncias e 

detalhes de empréstim 
pessimamefite gerenciados e 
que agora dão prejuízos ao 
banco. Além disso, eram 
encaminhadas à Procuradoria 
cerca de 30 ações sobre 
empréstimos danosos à 
instituição. Os técnicos do BC 
e do próprio Banespa 
entenderam que há uma falta 
de disposição por parte da 
iniciativa privada em pag- 
suas dívidas para com o 
banco. Temem que, com o 
retorno do banco à gestão 
estadual, a situação se agrave. 
O descanso dos devedores 
para com o Banespa pode ser 
ilustrado pelo caso do 
empresário Gilberto Scarpa, 
que promoveu uma "festa de 
arromba" recentemente em 
Punta dei Este. Há uma ação 
no Banespa contra ele na 
Justiça desde 1987 por 
empréstimos de cerca de US$ 
50 milhões. 

Rondônia ganha hidrelétrica 

Usina de Cachoeira não causará problemas ambientais; 

Eletrogóes faz palestras com vídeos didáticos sobre energia 

Da Agência Estado 

A população de Rondônia 
não esperava contar com uma 
energia cinco vezes mais 
barata e ainda por cima 
contínua em tão pouco tempo. 

A Pequena Central 
Hidrelétrica, PCH, de 
Cachoeira, em Rondônia — 
obra da parceria entre a ABB 
e a Eletrogóes, concessionária 
privada de energia elétrica 
pertencente ao Grupo Góes 
Cohabita — é a fórmula 
"mágica" que produziu esse 
resultado. 

No ano passado, os 
rondonenses fizeram grandes 
manifestações contra a falta de 
energia, o que os impediu até 
mesmo de assistir a alguns 
jogos da Copa do Mundo. 
"Rondônia está agonizando em 
termos de energia. Lá, a 
situação é tão caótica que até 
as crianças sabem o que é uma 
hidrelétrica", contou Flávio 
Tomagnini, um dos membros 
do Centro de 
Desenvolvimento de Negócios 
da ABB. 

Sérgio Cláudio Mascherpa, 
project manager da área de 

Geração Hidráulica da ABB, 
explicou que a PCH não causa 
desequilíbrio ambiental. E 
uma usina "a fio d agua", ou 
seja, é necessário apenas um 
pequeno desvio paralelo ao rio 
e uma pequena barragem. 

Desse modo, não há 
desmatamento local, 
inundações e desalojamento 
de famílias. 

A Eletrogás pretende fazer 
da PC 11 de Cachoeira um local 
de visitação pública, com 
vídeos e palestras didáticos 
sobre energia, "A gente sai de 
lá com espírito de otimismo, 

querendo ajudar e mostrar 
para as pessoas que o 
problema da falta de energia 
pode ser resolvido", disse 
Sérgio. 

O contrato entre a ABB e a 
Eletrogóes é em regime turn- 
key no valor de US$ 5 milhões. 
A ABB fornecerá 
equipamentos elétricos e 
hidromecânicos para a 
Pequena Central Hidrelétrica 
de Cachoeira, no Rio Ávila, 
município de Vilhena. 

O início das atividades da 
PCH de Cachoeira está 
previsto para março de 1996. 

Cai juro do empréstimo 

Diretor do Bradesco diz que o custo dos empréstimos cairá de 

forma lenta e gradual, dentro da política de flexibilização do BC 

Da Agência Estado 

0 presidente do Conselho 
de Administração do 
Bradesco, Lázaro de Mello 
Brandão, disse que os bancos 
não têm espaço para reduzir as 
taxas de juros cobradas nos 
esmpréstimos porque estão 
sendo pressionados pelos 
compulsórios e pelos 
impostos. 

Na sua opinião, o custo dos 
empréstimos cairá de forma 
gradual, dentro da política de 
flexibilização do Banco 
Central. 

Brandão salientou que a 
questão da inadimplência do 
mercado vem se reduzindo e 
que, em janeiro, houve uma 
diminuição sensível, 
confirmando a tendência jã 
manifestada em dezembro. 
Para ele, a economia brasileira 
deverá ter um bom 
desenvolvimento este ano. 

Ele informou que o 
Bradesco está operando no 
Brasil o cartão de Crédito JCB 
(Japan Cards Business) para 
turistas asiáticos, 
especialmente japoneses. Isso 
está ocorrendo por conta do 

acordo que o banco possui 
com o SanwaBank, do Japão. 
"Mas não há interesse em 
operá-lo no Brasil", afirmou. 

Disse que o destaque do 
Bradesco no setor é o seu 
próprio cartão, que tem tido 

bons índices de crescimento. 
0 presidente do Bradesco 
entende que os cartões 
eletrônicos substituirão os 
cheques no futuro. Hoje, a 
tendência é esta em todo o 
mercado mundial. 
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Esporte Imperatriz, 14 de fevereiro de 1996 

2° Copa Antarctica de Futebol Júnior 

Rodada teve 43 gols 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Esporte 

Se até a primeira rodada já 
era boa a média de gols na 29 

Copa Antarctica de Futebol 
Júnior, agora ficou melhor 
ainda. 

A rodada deste final de 
semana, sábado e domingo, 
teve o total de 43 gols. 

No sábado, às 14h, 
enfrentaram-se os times da 
Ponte Preta e Ouro Verde. 

O jogo foi no Estádio 
Municipal, e o time alvi-negro 
levou a melhor, vencendo pelo 
placar de 3 a 2. 

Em seguida, também no 
Estádio Municipal, jogaram 
Janduí e Bananal, tendo o 
Janduí ganhado por 3 a 0. 

No domingo, dois jogos 
foram realizados no Campo da 
Laminadora Paraná. 

As 8h, o Fabril levou uma 
goleada do Plaza. 7 a 0 foi o 
placar do jogo. 

Logo depois, às lOh, foi a 
vez do Marwel receber o time 
do Asken, e despachar sobre 
ele a goleáda de 8 a 4. 

Já no Estádio Municipal, 
também às 8h da manhã de 
domingo, o Volta Redonda 
enfrentou e venceu o Guarani, 
pelo marcador de 7 a 0. 

As lOh, fechando a rodada, 
o time do Marília aplicou a 
maior goleada da rodada, e da 
competição até agora, 
vencendo o time do PSV, pelo 
largo placar de 9 a 0. 

2a COPA ANTARCTICA DE FUTEBOL JÚNIOR 

^ Promovida pela Liga Imperatrizense de Desportos 

Ia RODADA — CHAVE A (JOGOS REALIZADOS) 

MARÍLIA 2x2 VOLTA REDONDA 16h00 

ESTÁDIO 

OURO VERDE 6 x 1 GUARANI 14h00 

ESTÁDIO 

PONTE PRETA 3x2 PSV 08h00 

ESTÁDIO 

SÁB 27/01 

SÁB 03/02 

DOM 04/02 

2a RODADA — CHAVE A (JOGOS REALIZADOS) 

14h00 SÁB 

10h00 DOM 

08h00 DOM 

PONTE PRETA 3x2 OURO VERDE 

10/02 ESTÁDIO 

PSV 0 x 9 MARÍLIA 

11/02 ESTÁDIO 

GUARANI 0x7 VOLTA REDONDA 

11/02 ESTÁDIO 

CHAVE A PG 

PONTE PRETA 6 

MARÍLIA 4 

VOLTA REDONDA 4 

OURO VERDE 3 

PSV 0 

GUARANI 0 
PG (PONTOS GANHOS); PP (PONTOS PERDIDOS); J (JOGOS); 
V (VITÓRIAS); E (EMPATES); D (DERROTAS); GP (GOLS-PRÓ); 

GC (GOLS-CONTRA); SG (SALDO DE GOLS) 

Ia RODADA — CHAVE B (JOGOS REALIZADOS) 

REDES JANDUÍ 1 x 0 MARWEL 08h00 DOM 

28/01 ESTÁDIO 

BANANAL 3x5 FABRIL 10hOO DOM 

28/01 ESTÁDIO 

PLA21A 4 x 1 ASKEN 10h00 DOM 

04/02 ESTÁDIO 

2a RODADA — CHAVE B (JOGOS REALIZADOS) 

REDES JANDUÍ 3x0 BANANAL 16h00 SÁB 

10/02 ESTÁDIO 

FABRIL 0x7 PLAZA 

11/02 LAMINADORA 

MARWEL 8x4 ASKEN 

11/02 LAMINADORA 

08h00 DOM 

10h00 DOM 

PP J V E D GP GC SG CHAVE B PG PP J V E D GP GC G 
0 2 2 0 0 6 4 2 PLAZA 6 0 2 2 0 0 11 1 10 
2 2 1 1 0 11 2 9 REDES JANDUÍ 6 0 2 2 0 0 4 0 4 
2 2 1 1 0 9 2 7 MARWEL 3 3 2 1 0 1 8 5 3 
3 2 1 0 1 8 4 4 FABRIL 3 3 2 1 0 1 5 10 -5 
6 2 0 0 2 2 12 -10 ASKEN 0 6 2 0 0 2 5 12 -7 
6 2 0 0 2 1 13 -12 BANANAL 0 6 2 0 0 2 3 8 -5 

PG (PONTOS GANHOS); PP (PONTOS PERDIDOS); J 
(JOGOS); V (VITÓRIAS); E (EMPATES); D (DERROTAS); GP 

(GOLS-PRÓ); GC (GOLS-CONTRA); SG (SALDO DE GOLS) 

Média é de 6 gols por partida 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Esporte 

2a Copa Antártica de 
Futebol Júnior 

A 2a Copa Antarctica de 
Futebol Júnior, competição 
promovida pela Liga 
Imperatrizense de 
Desportos, vem tendo um 
excelente número de gols. 

Somente na primeira 
rodada — completa, contados 
os seis primeiros jogos — 
foram marcados 30 gols. 

Até então, a média era de 
5 por partida. 

Na rodada do último final 
de semana, quando os 
artilheiros fizeram a festa 
totalizando 43 gols, a média 
foi de 7,1 gols por partida. 

Com isso, a média subiu de 
5 para 6. 

A maior goleada foi 
aplicada pelo Marília: 9 a 0, 
sobre o PSV. 

única defesa invicta é a 
Redes Janduí, que tem um 

»s piores ataques. 
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Entenda a 

Copa Júnior 

O time do Marília Futebol Clube, categoria Júnior, que aplicou a maior goleada: 9 a O, 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Esporte 

O Campeonato de 
Futebol Júnior é disputado 
em duas chaves, 
denominadas de chave A e 
chave B, classificando-se a 
primeira e a segunda 
colocadas de cada chave. 

A formação do 
quadrangular será em 
sistema olímpico. 

O primeiro da chave A 
jogará com o segundo da 
chave B, e o primeiro da 
chave B jogará com o 
segundo da chave A, em 
um único jogo e em 
igualdades de condições, 
onde os vencedores irão 
para a final. 

Caso a partida termine 
empatada, será decidida a 

vaga para a final através de 
cinco penalidades 
alternadas. 

Sistema de pontos 
O Campeonato de 

Futebol Júnior é regido 
ainda, pelo seguinte 
sistema de pontos; 

A) Por vitória; 3 pontos; 
B) Por empate; 1 ponto; 
C) Por derrota: 0 ponto. 
Critérios de 

desempate 
Os critérios de 

desempate, na primeira 
fase, são os seguintes: 

A) Maior número de 
pontos; 

B) Maior número de 
vitórias; 

C) Maior número de 
gols marcados; 

D) Menor número de 
gols sofridos. 

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

comendo de segundo o sexta-feira, o programo Cidade 

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

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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Festa dos sonhos 

por JUSSARA CERQUEIRA 

A linda, leve, solta e na flor da idade, graciosa Viviani Cunha, viveu momentos de grane 

emoção, na festa de seus 15 anos, realizada na última sexta-feira, no salão nobre do Juçai 

* J Clube. Como em contos de fada, a meia-noite ela colhe com uma linda cesta, as rosas oferecidas 

f) í* 1 íl / pelos cavalheiros vestidos de branco, em seguida caminha perante os convidados, acompanhada 

do "avô coruja", Ribamar Cunha e dançam a preciosa valsa, para em seguida subir ao palco, 

onde um majestoso piano a esperava. Nesse momentoela brindou a hith society presente com 

uma harmoniosa melodia tocada pela própria anfitriã. 
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A helezn dn ninfetn \ iviane cunha, na flor da idade Ribamar Cunha (avô) apresenta sua neta Viviane à sociedade Um dose do momento mágico da anfitriã ao piano 
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'' aniversariante posa para a coluna ladeada pela família. Parahéns. 

Resumo 

0 requinte de toda a decoração teve a imaginação e toque especial da 

decoradora e arquiteta Neilamy Cunha, tia de Viviane. 

* * * A noite loi regada pelo tradicional uísque, acompanhado das gostosuras do 

Buffet de Lea, que teve como entrada, "camarão". 

*r A * r O luxo e a sofisticação da recepção encantou os convidados, que durante a 

festa juntamente com a aniversariante exibiram uma performance no jogo de 

quadris, c. dançarem Macarena, música caribenha, que virou febre da estação. 

Dr. Teopriste Teixeira, Maria Teixeira, a aniversariante. Ribamar Cunha, Mona Odinice, 
Fransciscano e Maria Soares, em pose especial para esta coluna 

Aniversário 

Âníversariando hoje, Catiúsia Rodrigues, Miss 

Maranhão 95, que chegou bronseadíssima da Bahia, 

onde curtiu umas boas férias. 

Assista todos os dias, pela TV Capital, a partir das S 3h00 

Com sm 

participação na CÍCÍCICIp JflfiniVV fTOQYãWiU 

Uniò^òe Móvel ^ J " mtemtwo 
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Clube Recreativo Tocantins 
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Do Clube Recreativo Tocantins 

Vá e leve sua família. Dias 

17,18,19 e 20 de fevereiro 

na Sede Campestre do 

Clube, a partir das 22h00. 

Os matinês terão a 

participação do 

Grupo Baby Cats, 

com início às 11 hOO 
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Com animação do * 

Conjunto Mossa Sfaow e ' 

Manda Araguaia ^ a 

Zocantins 

€ 
.A/V 

JVA/ 

Í 

m 

m. 

m m 
m 

mmÊm 

I 
m 

m 

£ 
r 
m ■d ■ 

m 

i 
o. m mt m 

«i 

i 

i 

m 

m 
#fí; V: 

Contratamos 40 seguranças, 02 
médicos, 06 enfermeiros e usaremos 

somente cervejas e refrigerantes em lata. 

Sucesso corcrsegtfrânça 
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Uma questão de classe 

OFERECI TO 

EM 96 É 

RNAVAL DO 

X 
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VENTURA blFERRO 

0 Hdi DO POVO É DIFERRO MESMO 

DESTILARIA 

CAIMAN S/A 

Dez li genÉ mprejo 

A CERVEJA OFICIAL 
DO CARNAVAL E 

CERRA 

O RESTO É 

BLÁ-BLÁ-BLÁ 

17 A 20/02 - BeÍ Et-Ri 

Banda Bum-Bum de Bebê, 

Trio Cerpa e 

Equipe Phoenix 

Governo do Maranhão 

Um Novo Tempo: o tempo do povo 

DESENVOLVIMENTO Ê HONESTIDADE 

Presença do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar 1 

  ^emoção: Sistema Tucanos de Comunicação 
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Cultura tem apoio do Estadc 

por Frederico Luiz 
Da Direção de Jornalismo 

A governadora Roseana 
Sarney marca seu governo pelo 
apoio aos setores culturais do 
listado. 

Numa i jrova de clarividência, 
digna de uma estadista, a chefe 

do executivo estadual não 
pergunta a facção política do 
artista. Ao contrário, sem 
qualquer discriminação, coloca 
os interesses da arte acima do 
jjartidarismo. 

Revelando ser amante das 
artes, a governadora estimula o 
surgimento de novos 

maranhenses no cenário 
artístico nacional. 

O apoio para que Beto 
Pereira e Erasmo Dibel jx>ssam 
gravar um disco com um selo 
de uma gravadora, é uma 
demonstração na prática, que 
arte se faz com estímulo ao 
intelectual. 

A gravação independente, 
no atual estágio da música 
brasileira, é na verdade, uma 
demonstração que o artista está 
vtvo, e que está lutando para que 
seu trabalho seja veiculado. 

Porém, as gravadoras, 
possuem o esquema de 
distribuição. Tem contato 

aproximado com as freqüências 
moduladas em nível nacional, e 
são decisivas para que a boa 
música tenha boa mídia. 

Por isso, pode-se concluir, 
que a governadora Roseana 
Sarney inaugura uma nova 
página na arte da música 
maranhense. Trata-se da 

página em que, de forma 
definitiva, o Maranhão ganha 
dimensão nacional. 

Até porque, produção 
cultural, o Estado tem de 
sobra. De excelente 
qualidade. 0 empurrão que 
faltava, chegou pelos braços 
da governadora. 

China, um país de ouro 

por Frederico Luiz 

A China é considerado hoje, 
o maior e mais promissor 
mercado do globo. 

0 governo chinês, com sua 
austeridade colocou o País 
sem débitos nas instituições 
financeiras internacionais. 

Ao mesmo tempo, aquele 
País estimula o surgimento de 
Joint-Ventures, empresas 
mistas para empreender 
desenvolvimento em setores 
incipientes da política local. 

A governadora Roseana 
Sarney embarcou ontem para 
a terra do todo-poderoso 
Deng Xiaoping. Um mito a 
sombrá de outro, Mao-Tse- 
Tung. 

Com certeza, pela 
habilidade que é natural da 
governadora Roseana, ela 
poderá captar investimentos 
daquele País no Estado. 

Neste aspecto, as 
modernas instalações do 
Porto do Itaqui, e a ferrovia 
que corta o Estado de Norte 
a Sul, deve viabilizar o 

fechamento de acordos 
comerciais. 

O Maranhão necessita 
destes investimentos 
externos. Do dinheiro que 
vem de fora para dentro, 
gerando empregos e 
d istribu indo renda. 

Aliás, nesse particular 
aspecto, a governadora 
também aproveitará a viagem 
para presenciar o processo de 
transição chinesa. Que hoje 
vive um paradigma digno de 

qualquer discurssao 
filosófica. Afinal, não é fácil 
explicar teoricamente o 
socialismo de mercado. 

A governadora tem dito 
que administra uma fase de 
transição na política 
maranhense. Com a ruptura 
de velhos e novos 
comportamentos. Ruptura 
que não pode ser assumir 
comportamento radical e 
estreito. 

Quem sabe a China e sua 
famosa paciênca, ajude a 
governadora a continuar a 
virar suas páginas da história. 

A Rádio Peão é demais! 

por Frederico Luiz 

Não dá para admitir. 0 
silêncio é demais. 

E certo que perto do dia 2() 
de janeiro, fizeram muito 
barulho. Todo mundp queria 
indicar o sucessor de Ildon 
Marques. 

Mas agora é demais. 
Chegando 'M de março, e a 
movimentação, sequer existe. 

Desistiram da intervenção 
estadual? 

Macacos me mordam. 
Carangueijos me abracem. 
Preciso acordar. 

Não apenas os políticos 
desistiram de pressionar a 
governadora. 

Até o povo deixou de 
alimentar a famosa "rádio ix^áo". 
Pode unia coisa dessas. 

Não tem graça os 
churrascos de finakk1-semana. 
Sem boatos. Contra-boatos. 
"Informações de Itima hora". 
A especulação acabou. 

Na administração, o clima é 
de absoluta tranqüilidade. Até 
parece que estamos em 
Londres, e o escalão de 
Marques comporta-se com a 
fleugma britânica. 

Nenhum sinal que no dia 31 
de março as gavetas serão 
esvaziadas. 

Meu Deus. Quanto silêncio. 
Falavam, repita, no tempo 

passado, falavam em José 
Reynaldo Tavares jiara assumir 
a intervenção. Agora tudo é 
calmo. 

Em editorial, o Jornal 
Capital, na primeira página, 
lançou o nome do secretário de 
Educação, Agostinho Noleto, 
liara assumir a intervenção. 

A surpresa é que, sequer, um 
adversário da idéia apareceu 
liara constestar. Agostinho virou 
unanimidade munici|>al. 

E muito silêncio. Quando 
será que esse silêncio será 
quebrado? 

E muito silêncio. 
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Interventor Ildon Marques continua recebendo manifestações de apoio da sociedade civil organizada 

Jornal Capital 
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Educadores de Rua recebem diplomas 

por José Ribamar Fiquene 

Noite 

Cai sobre a terra o manto 
suave da noite, 

Salpicando de brinquedos 
fulgidos, 

Que castigam o 
pensamento esperançoso 

De almas abertas ao 
sofrimento quimérico. 

Na conjugação indefectível 
e alegre 

De viverem os corações 
em festa 

A lua límpida e serena 
Driblou amavelmente as 

intemi)éries 
E jorrou jjétalas de luz 

diáfana 
No seio do orbe imenso e 

compassivo. 

Os pingos dourados do céu 
Emergem do pelnilúnio 

das canções 
Com o deslumbrar de 

beleza viva 
E os mistérios santos da 

natureza 
Concentram-se na 

maravilha de verdade 
E na fantasia colorida de 

meus olhos abertos. 

A cada iflopressão da 
visibilidade, 

Abre-se uma clareira na 
alma do universo, 

Constatando a imponência 
da natureza toda 

Que se desenha no painel 
indescritível 

Do espeetáculo da terra 
miraculosa. 

As reflexões sensitivas da 
humanidade 

Dormem sobre a relva do 
verde protetor, 

Para evidenciar os 
compassos da noite, 

Com os cânticos 
românticos e puros 
Que me fazem voar 

livremente 
Com os pés cravados na 

areia iluminada! 

Molecagem 

Nunca pensei 
Que ele fosse moleque 
Com tanta veemência, 
Extraída da ingratidão! 

A aversão absoluta 
Não me esconde nunca 
Do moleque calçudo e 

abrutalhado, 
Porque me faz nojo 
Em vê-lo ou ouvi-lo 

E porque a sua virtude 
E a molecagem, 

Aprendida nos bancos 
Da sarjeta imunda e 

tétrica! 

0 moleque é um 
anarquista 

Com versatilidade míope, 
Não se conhecendo dele 
lima amizade constante, 

Porque a todos ironiza 
Com a falsidade nata 

E deixa o marco 
De sua inveja mórbida, 
Escondida debaixo da 

cajía suja 
Que ele costurou 

Na máquina da covardia!... 

As rosas 

Violetas surgidas da flor, 
Nas brenhas de galho em 

cor, 
Que pasmam todo o amor, 
Entregam à pura emoção! 
Já sinto a mulher amada, 

Andando a orvalhada 
Do encanto da rosa 

molhada 
Bem dentro de meu 

coração! 

Ventania do suspiro 
Que atinge o valor e o lírio 

Da aurora em breve 
arrepio, 

Dá-me a rosa do roçado! 
Na quadra de meu 

encanto, 
Vivendo a emoção de 

tanto 
Levar-me àquele canto 

Da sala de meu passado! 

Esplendor de minha era. 
Razão daquilo que dera, 

Na estação da primavera. 
Vem surgindo do botão!... 

laizes do amor imenso, 
Constância de tudo o que 

penso, 
E dando adeus ao meu 

lenço, 
Clareiam-me a amplidão! 

São cânticos sem tristeza, 
Com água, luz e beleza, 
Vertentes da natureza, 

Encantando o céu de 
anil!... 

São rosas multicores, 
Banhadas pelos amores, 

Vestidos no veú de flores, 
Que dominam meu 

Brasil!... 

Motorista 

Vem de longe, 
Vem correndo! 

Motorista, 
Não corra assim! 

Pise no freio, 
Tem menino 

No passeio 
Evite que haja um fim! 

Calma, motorista, 
Nada de afobação, 

Evite dores e pratos, 
Agarre bem o guindão! 

Vem de lá, 
Manso, devagar e seguro, 

E a i>átria não iierderá 
Homem do futuro! 

A Secretaria de Promoção 
Social entregou ontem, dia 13, 
às 15h, vinte e quatro 
certificados para os 
EDUCADORES DE RUA, que 
consiste num projeto de 
resgate dos meninos de rua. 

Os educadores tiveram 
quatro dias de preparação, com 
o objetivo principal de ir às ruas 
detectar as necessidades das 
crianças e adolescentes, 
abreviando a permanência das 
mesmas nas ruas da cidade. 

A solenidade contou com a 
participação do interventor 
Fldon Marques de Souza. Ele 
considera a formação desses 
educadores como mais um 
importante passo dado por sua 
administração. Uma das 
educadoras de rua, Regina 
Baíestero também considera 
importante a iniciativa do 
governo Marques. 

A solenidade contou ainda, 
com a presença de 12() meninos 
que também receberam 
preparação especial, para 
iniciarem as atividades da Casa 
do Aprendiz Mirim, que vai 
oferecer o curso de confecção 
de tapetes com duração de 
quatro meses. 

A renda obtida com as 
vendas vai ser revertida para os 
próprios meninos. A Casa do 
Aprendiz Mirim irá funcionar 
no prédio do Produzir Para 
Libertar, situado na rua Piauí 
(Centro). 

A secretária de Promoção 
Social, Sofia Oliveira, também 
falou da importância do 
evento. "E a transformação de 
uma sociedade", afirmou. 

Filho de pais separados, 
Alex Figueiredo, de 12 anos, 

menor de rua e que vive com 
a avó, afirmou que já faz planos 
para o futuro. "Eu quero ir 
para onde minha mãe mora, 
que é em São Paulo. A partir 
de agora, vou trabalhar pra 
isso". 
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Formatura da Segunda Turma de Guarda-Mirim, dia 11 de janeiro de 1996 

Montes Altos 

Prefeitura patrocina Carnaval 

Q a 

o 

O 
o 

A Prefeitura Municipal de 
Montes Altos vai realizar a 
tradicional festa de Carnaval, 
liberada para a participação 
dos munícipes e de visitantes, 
no período de 17 a 20 deste 
mês. 

O evento será realizado no 
chibe Maec — Montes Altos 
Esporte Clube, com início, 
todas as noites, a partir das 
22h. 

Também serão realizados 
dois matinês. O primeiro, no 
dia 18 (domingo), das 14h às 
17h, e o segundo, no dia 20 
(terça-feira), das 14h às 17h. 

Será realizada ainda, a 
escolha da Rainha do 
Carnaval/96, e do bloco mais 
animado. 

Segundo informações da 
assessoria da Prefeitura de 
Montes Altos, o critério de 
decisão ficará a cargo da 
Comissão Organizadora. 

A premiação, já 
estabelecida, será a seguinte: 
Rainha do Carnaval, uma faixa 
(brinde); Bloco mais animado, 
duas grades de cerveja. A 
animação do Carnaval, em 
Montes Altos, ficará por conta 
da Banda Os Magistrais. 

PRE1?£STÜRA MUNICIPAL 
IMt»5RATRlZ - MMÍANHAO 

m rnmmmm 

OBJETO 

ti 1© ã ;L J C i f ■& C A -0 

Matena! cie Coasumó («xpedieate e 
jnformèecs» e Matengía p&msp&wss 
fUifcrfnética; 

DATA DO ReCESlMSMTO 
DAS PROPOSTAS 

VALIDADE 
DAS PROPOSTAS: 

23;:evaretío;1 .SSÔ 15; 00 horas. 

30 (tfÍ0Í3> LIAS 

SttDSREÇO; PreteUvr» Municipsi <Ss Imceraafit 
Rua Rui Bartx>sa n* ?C51 - centro 

OBSERVAÇÕES Ltcicaçáo fio tipo fcSCROR PREÇO a 
que setà cevjiJa peia Lei n3 S.SSÔ. de 
2 'f/Ó3/ô3 oom redação fiada pela íaj rC 
8 833. de 22/06/94 Ò* tsiieralssoós 
podarão adau-nr as Caries-Convitea e 
oOtef as iníofmaçfiss na Comissão 
Perrneronfô de Licitaçáo, na Ser rete 
ria Manicãpai de Administração e 
Recursos Humanos, situada rto ('tédio 
da Prefeilara Municipal, nu Rua Rui 
Eartosa it® 201 v&wo. tiueaom a 
horário da expediente das 03 00 às 
12.00 e das 14.00 ás 13:00 horas 

ímpenaterz. (4 do feverairo de I.SAfí. 

FRANCISCO SENA LEAL 
Prasídante da CPt. 

V-sío; 

DR. JOÃO FERREIRA CALADO RETO 
Secretário Municipal cie Admlroslraçào 

s Recursos Humanos 

Grafica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

— " " Rua Luís Domingues, n0 1206 fone 721-1077 

O Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

Ligue 738-1545 

uivuigue sua empresa. 

!(?<? esqueça que a propaganda é a alma dò negócio 
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Arrombou porta e tentou estupra 

O caso aconteceu na madrugada de segunda, mas a polícia ainda desconhece o criminoso 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Um homem, de identidade 
ainda não levantada pela polícia, 
arrombou a porta da frente da 
casa da vendedora Francisca 
Alves de Moraes, de 51 anos, 
localizada na rua José Bonifácio 
n" 597 (Setor Rodoviário). 

0 crime ocorreu às 3h da 
manhã de segunda-feira, dia 12, 
quando todos os que moram 
naquele endereço se 
encontravam dormindo. 0 
bandido fez uso de uma faca, 
para a i rática de arrombamenlo. 

Km seguida, com a mesma 
arma branca, o bandido rendeu 

a filha da vendedora, cujo nome 
não foi revelado à polícia, 
tentando estuprar a mesma. A 
mãe da garota também não 
informou a idade que a filha tem. 

Mesmo não conseguindo o 
intento, em razão de o mesmo 
ter ficado com medo de ser 
capturado pelos familiares das 
vítimas, o audacioso 
desconhecido ainda conseguiu 
levar a importância de R$ 1 mil. 

Pouco l>ara ele, que também 
arrastou várias peças de roupas 
e outros objetos não citados na 
ocorrência policial. 0 caso está 
registrado na Delegacia de 
Roubos e Furtos. 0 bandido, no 
entanto, ainda não foi capturado. 

Geguinho 

por Socorro Carneiro 

O famigerado marginal 
conhecido pelo vulgo apelido de 
"Ceguinhí >" é a princij ai suspeita 
do assalto que foi cometido 
contra o mecânico Afonso Celso 
da Cruz, de 23 anos, e sua amiga 
liízentra dos Santos. 

Ceguirihi), que tem várias 
passagens pela polícia sob 
acusação de crimes do gênero, 
está sendo procurado para 

averiguações. 
0 assalto, segundo denúncia 

feita junto à Delegacia de Roubos 
e Furtos, ocorreu às 22hl5 do 
último domingo, dia 10, em local 
não revelado pelas vítimas. 

Afonso Celso, que mora na rua 
Floriano Peixoto nç 1031 (Nova 
Imi)erafriz), disse que o assalto foi 
c< «netídi) 1 xr dois elemenü )s, que 
jjortavam armas de fogo. 

Dele, os criminosos levaram 
uma bicicleta da marca Monark, 

enquanto que de sua amiga, foi 
levada uma caloi Ceei. 

A ixdíciaapura o caso, devendo 

localizar o Ceguinho, para depois 
dar continuidade as 
investigações. 

Documentos 

Perdidos 

Dr. Pacheco comunica que perdeu uma pasta preta 
(de médico) contendo vários objetos: 

01 tensiómetro 
(aparelho de pressão) 

1 estetoscópio 
1 martelo 
1 diapazão 
1 oftalmoscópio 
2 agendas grandes 
2 agendas pequenas 
1 agenda eletrônica 
1 chaveiro contendo 
várias chaves 
1 cartão de crédito do 
Banco do Brasil 
1 cartão de crédito do 
Bradesco 
1 cartão de crédito Pan- 
Americano 

1 cartão de crédito 
Varig Visa 
2 cartões de saúde 

Bradesco em nome de 
Sandra Mesquita de 
Macêdo Pachêco 

1 talão de cheque 
Bradesco 
4 certificados de cinco 

mil milhas cada (Ismyle) 
1 cartão Ismyle 
Pede a quem 

encontrar, favor devolver 
na Clineuro, na rua Luís 
Domingues, próximo ao 
Hospital Santa Maria, que 
será bem recompensado. 

Agrediu estudante 

e foi preso 

ÚUADRIN 

DE SUPER HERÓ 

por Socorro Carneiro 

Quem também acabou 
sendo recolhido por uma 
viatura da Polícia Militar, foi o 
menor das iniciais K.B.O., 
morador na rua Duque de 
Caxias rf 50 (Vi linha). 

R., alem de promover 
baderna no Clube Côco 
Verde, situado no mesmo ; 
bairro onde mora, também 
agrediu o estudante Ronaldo 
Alves da Silva, de 17 anos, cora 
casa situada na r ua Riu Grande 
do Norte n0 520 (Bacuri) 

Populares qué estavam no 
estabelecimento acionaram a 
l*)! ida, que logo compareceu 
e impediu que R. continuasse 
tomando parte na festa. Fie 

QUANDO VOCÊ 

COMPARA 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDC 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36E42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DT 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

má 
ira 

.... 

iS? 

Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 

m 

« 

Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADü 

também foi recambiado até a 
DP CA. mas já deve se 
encontrar em liberdade. 

ws 
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TREINAMENTO EMPRESARIAL 

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS 

OBJETIVOS: 

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

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

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

PROGRAMA: 

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

Instrutor: 
Duração; 
Pei odo: 
í /><• « 

Horário: 
Valor: 

Prof VALDIR BATISTELL1 (Sociólogo) 
15:00 hs. aulas 
De 12 a 16 de fevereiro de 1996 
Auditório da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz; 

Av. Getúlio Vargas, n9 1250 - Centro % 
Das 19 às 22 hs 
R$ 30,00 
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Ônibus é assaltado na BR-010 

No assalto os bandidos utilizaram-se de uma escopeta 12 e uma camionte D-20 de cor branca 

por Kleverson Almeida 
Da Edítoria de Polícia 

Um grupo formado por pelo 
menos sete assaltantes vem 
aterrorizando a vida dos 
motoristas de ônibus, e de outros 
veículos, ao longo da Rodovia 
Belém Brasília, nas 
proximidades da cidade de 
Paragominas-PA. 

Os bandidos utilizam-se de 
um camionete D-20 de cor 
branca e placas não identificadas, 
além de estarem fortemente 
armados. 

Desta vez, os criminosos 
atacaram o ônibus de prefixo n9 

3689 e placas 9640/GO, da 
Transbrasiliana Transportes 
Turismo, que lazia o percurso de 
Belém a São Paulo. Tudo teve 
início por volta das 22h30 do 
último dia 12. 

Dois homens, um deles 
{xjrtando uma escopeta calibre 

12, puseram a D-20 em frente do 
veículo transportador, deixando 
o condutor do mesmo era 
situação difícil, bem como seus 
passageiros. 

Após isto, o que se 
encontrava armado ordenou que 
prosseguisse a viagem. "Me 
obrigaram por vários minutos a 
prosseguir a viagem", revelou o 
motorista Antonio Barbosa de 
Lima Júnior, de 27 anos, 
morador no Município de 
Marituba-PA. 

Ele esteve ontem à tardema 
Delegacia de Roubos e Furtos 
em Impxratriz, onde efetuou o 
registro da ocorrência. "Além 
disso", prosseguiu o motorista, 
"os bandidos também me 
obrigaram a entrar numa 
estrada de chão". 

Apms estarem na estrada de 
chão, os assaltantes ordenaram 
que o motorista parasse o 
ônibus, bem como apagasse os 

faróis. 
Foi então que os criminosos 

passaram a arrecadar todo o 
dmhefro, jóias e outros 
pertences dos passageiros. 

Depois de executado o 
"arrastão", a dupla de assaltantes 
evadiu-se, na camionete D-20, 
tomando rumo ignorado. 

Lá mesmo, nas proximidades 
de onde ocorreu o assalto, 
.Antonio Barbosa Júnior 
informou que procurou a 
polícia, objetivando denunciar o 
acontecido. 

No entanto, segundo 
declarou, a distrital procurada 
estava praticamente sem 
funcionar. "Não havia sequer 
UYn escrivão", informou. 

Em Imperatriz, o caso foi 
denunciado apenas para efeitos 
de justificativa, uma vez que o 
crime ocorreu fora da área de 
atuação das autoridades locais, 
minoiÉeda última segunda-feira. 
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vírTÍ:-: 
Luciano Abreu, continua aguardando diretrizes do secretário Xexéo, titular da Sejusp 

Homem é denunciado 

por Kleverson Almeida vem fazendo Constantes 

Há pouco mais de uma 
semana á cozinheira Maria 
dos Anjos Bernarda Veloso, 
que tem 35 anos, não aparece 
na casa onde mora, localizada 
na rua Imperatriz Leopoldina 
n9 432 (Santa Rita). 

0 motivo desse 
distanciamento é que o 
homem com quem viveu 
maritalmente pelo período de 
dois anos, Wilton Magalhães, 

perseguições contra a mesma. 
Ela disse que se separou 

dele há algum "tempo, 
motivada pela sua má conduta. 
"Ele não tinha uma boa 
conduta, por isso é que eu me 
separei dele", declarou na 
Delegacia Especial da Mulher. 

Ultimamente, além das 
perseguições que vem fazendo 
contra a cozinheira, Wilton 
Magalhães também está sendo 
acusado de vir ameaçando-a de 

morte. 
Tudo isso vem ocorrendo, 

segundo disse a vítima, em 
razão de ciúmes. Wilton 
M^çalhães pensa que sua ex- 
amaifte o deixou, tendo o 
trocado pelo ex-marido dela. 

"Ele pensa que eu voltei 
para o meu marido", declarou 
aos agentes da especializada, 
«olicftando que o mesmo seja 
intimado para tomar um 
"csrfeünho" junto à delegada 
Radige Barbosa. 

Ela justifica ainda, que só 
deixou de ir para a sua casa, 
pelo fato de ter tomado 
conhecimento de que Wilton 
Magalhães está residindo 
próximo de sua casa. 

A audiência entre as 
partes, e a delegada da 
Mulher, estava prevista para 
às 16h de anteontem. 0 
acusado não apareceu, e a 
data e horários foram 
transferido para ontem, 
também às 16h. 

Menor é preso 

portando maconha 

O caso aconteceu na Beira-Rio 

por Socorro Carneiro 

Marido expulsa mulher de casa 

por Socorro Comeiro 
Da Editoria de Polícia 

A doméstica Irizia Ana Sousa 
da Silva, que tem 33 anos, e 
mora na rua 10 n9 22 (Vila 
Ipiranga) esteve anteontem na 
Delegacia Especial da Mulher. 

Ela denunciou o próprio 
esposo, o trabalhador Elson de 
Sousa Cruz, com quem vive 
maritalmente há cinco anos. 

Ela disse aos 

especializada que, quando se 
jurtitu cõm o acusado, possuía 
uma casa. tendo o mesmo a 
vendido. 

Nestes cinco anos que vive 
casada com Elson de Sousa, ela 
jfritfaqoe constantemente vera 
wnáft agredida. 

"já houve vezes dele até 
jogar o carro em mim", 
declarou, no ato da ocorrência 
polfeiaial, registrada para as 
de virta» .providências. 

A mulher afirma que vem 
sendo maltratada o tempo todo, 
pelo mesmo acusado, que 
segundo ela tem outra mulher. 

"E ultimamente ele vem me 
mandando sair de casa, e sumir 
da vida dele", denunciou. A 
mulher, que não mais agüenta 
esse tratamento, jxxliu que as 
autoridades tenham uma 
conversa de pé de ouvido com 
o seu marido, tornando mais 
amena a sua vida. 

O menor das iniciais 
V.S.S., cuja idade não foi 
revelada, e que mora na rua 
Niterói n9 179 (Beira-Rio), 
foi detido por policiais 
militares, domingo último, 
quando jxwtava maconha ali 
mesmo no setor onde 
reside. 

O caso foi testemunhado 
pelos militares Jairo Lopes 
da Silva, morador na rua Rui 
Barbosa n9 809 (Vila 
Redenção) e Manoel 
Maurício Carneiro Pereira, 
que eslava de serviço e 
conduziu o infrator para o 
Plantão Ontral da Diretoria 
Regional de Segurança. 

Naquela mesma 
oportunidade, após o 
recebimento da Relação de 
Ocorrência Policial, os 
agentes que sc encontravam 
na DP tia rua Sousa Lima. 
trataram áe levar o acusado 

l/f noré pego com maconha 

para a Delegacia de 
Proteção à Criança c ao 
Adolescente (D PC A), de 
onde o mesmo |á deve ter 
sido liberado para seus 
familiares 

da cates 
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QUA RTA 

EDIÇÃO 

DE JOÃO 

LISBOA - 

DIA 03 DE 

BANDA BUM 

BUM DE BEBÊ 

É TRÍOTSERPA 

■Jt*. 

MARÇO 

^rimeiro domingo de 

x • jrço na praça do 

W .ado, em joão 

L # oa, a partir das 16 

ho; 

PRIMEIRA EDIÇÃO DE 

IMPERATRIZ - DIA XO 

Segundo domingo de março, na av. 

Beira-Rio, a pa*-tir das 16 horas  


