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O Tempo) 

0 Inst. Nac. de Meteorologia informa 
que o tempo em ImjKTatriz hoje será 
tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas esparsas e 
visibilidade boa 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

Serão realizadas hoje, dia 21, as provas 
para o Concurso Público da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT, 
no Centro Educacional Amaral Raposo e 
na Universidade Estadual do Maranhão. 
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Juro bancário vai baixar este ano 

A tendência de queda d«. 
Juro da economia permite 
qm os bancos voltem a 
realizar novas operações de 
crédito. Kste sinal do 
governo, mais a redução da 
malha de compulsórios 
monetários e ainda ai 

dimhmivão da cunha fiscal 
entre o juro pago aoaplicador 
cora o cobrado do formato de 
< ini>ré8timos, levam os bancos 
a trabalhar com normalidade. 

Segundo o presidente da 
Federação Brasileira da 
Âssociaçóes de Bancos, i 

Febraban, Maurício 
Schulman, esta é a nova 
realidade vivida pejo sistema 
financeiro oeste inicio de ano. 

"Esse conjunto de fatores 
é muito importante para a 
volta daa operações*, afirmou 
ontem a noite. Schulman. 

Salão leva 180 mil pessoas 

Cerca de 186 mil pessoâs 
visitaram o 2d Salão 
Internacional do Automóvel, 
que foi realizado no Parque i 
de Exposições do Aínhemb». 
exn São Paulo. Todas : 
interessadas em ver, de 

perto, por fora e por dentro, 
alguns dos carros que já nos : 
primeiros meses deste ano: 
começarão a circular nas ruas 
e estradas brasileiras. 

O evento chamou atenção, i 
também, pelo requinte dos : 

l^ãndes."^JR — 
em v^-ias partes do nmmlo 
foram apresentados aos 
visitantes. A Volhswage 
mostrou o Golf Cabrioíet c< 
capota de acionamen 
elétrico. 
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Município garante 60 mil vagas na sala de aula 

Gráfico comprova 

elevação do ensino 

Situação cts atunos rwtrioÉados ern 1995 
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t Fonte: O FAROL - Inf. Sec. Educação 
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Interventor estadual (esq.) priorizará educação e cultura no ano de 1996 

0 secretário de Educação, 
Agostinho Noleto confirma 
que a rede municipal de ensino 
receberá 60 mil estudantes no 
ano letivo de 1996. A meta 
principal é levar a educação de 
base aos estudantes da 
primeira à oitava série, que 
ainda estão fora das salas de 
aulas, além de continuar 
levando a educação às crianças 
já matriculadas nas escolas 
municipais. 

De acordo com Noleto, o 
Município assegura 
professores qualificados, 
livros e merenda escolar em 
todas as escolas de sua rede. 
0 secretário reafirma que a 
grande novidade deste ano é a 
implantação do projeto TV 
Escola, que conta com 
recursos de aulas pelaTVEdo 
Rio de Janeiro. O projeto vai 
chegar a 113 escolas. "Foi o 
iluminismo que elevou a 
pedagogia", diz Noleto. 
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O número 

68 

É o número do ano em 
ii que foi declarada uma greve 
nacional de estudantes; 

i: manifestações estudantis 
l em vários estados, apesar 
| da proibição do ministro da 
| Justiça. 

O fato 

L 

Durante o 
1" Congresso 
da Associação 
Nacional de 

   '' I ransporles 
Públicos; ao 

encerrar o congresso, o 
então ministro dos 
Transportes, Dirceu 
Nogueira, propõe a divisão 
da tarifa do transporte 
urbano em três parcelas: 
duas subsidiadas pelo 
governo e grandes 
empresas e a terceira pelo 
usuário. 
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Você pode 

ser um 

alpinista 

Você pode sçr um | 
navegador. alpinista, 
viajante, malabarista, 
empreendedor. Confira 
qual a sua tendência. 
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Rádio 

Capital AM 

950 KHz 

Uma 

nova 

onda 

no ar 

Fernando Henrique Cardoso afirmou ontem em Brasília 
que pretende governar sem olhar para o passado, 
apenas com interesse no futuro dos brasileiros. 

Lazer 

Estação 

muda 

horário 

Estação Alegria, 
programa apresentado por 
Polyana e suas Baby Cafs e 
levado ao ar pela TV Capital. 
Canal 6, Rede Record, mudou 
de horário. Agora, será 
exibido aos sábados, só que 
das 11 às 12 horas. 

A produtora Regina 
Malheiros informou que o 
Estação Alegria continuará 
com os quadros Entrevista 
com o Médico, Sessão 
Desenho e Vídeo Clips. 
"Tudo busca levar mais 
informação e entretenimento 
aos telespectadores", 
acrescentou. Página 4A 

J anduí e 

Bananal 

na final 

Hoje é a decisão da 
Copa Café Viana dc futebol 
infanto-juvenil. Janduí e 
Bananal fazem a final no 
Frei Epifânio. 
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Opinião 

por CONOR FARIAS 

Conor Farias usa e 
abusa da 

irreverência para lançar 
críticas aos políticos de 
Imperatriz e do Maranhão. 

Confira também as 
opiniões de José Filho sobre 

economia, cúltura, arte c 
filosofia. 

O Jornal Capital conta, 
com um colunista para suas 
páginas de notícias. 

A opinião do colunista 
pode ser a sua também. 
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Jorri 

Cultura 

Henrique Guimarães 

lançará livro 

fflGl u 
Henrique 

Guimarães 

lançará livro 

na próxima 

quarta feira 

na Academia 

Imperatrizense 

de Letras 
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Coluna Sociedade e 

Expressão com 

Soraya Luiza 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

J Cadt ura 

Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

US$ Com. Compra 

R$ 0,972-3 (-0,01%) 

US$ Com. Venda 

R$0.9725 (-41,01%) 

IJS$ Biack Compra; 

R$0,976 (-0,20) 

US$ Black Venda 1 
R$ 0.984 c>.20%) 

US$ Flui. Compra 
R$0,9769 (-0,04%) 

USS Flui. Venda 

R$0.9770 (-0,04%) 

Ouro (grama) 

RS 12,54 (+1,13%) 

Poupança 

1,8290% (15.01.96) 

CDB/RDB 

37,00% (17.01.96) 
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Lamentável! Mas o 
presidente da República, 
Fernando Henrique 
Cardoso não se encontra 
novamente no Brasil, só 
estou vendo em jornais e 
noticiários de TV que o 
presidente da República 
anda viajando para fora do 
país. Não estou vendo 
nenhuma obra feita por ele 
aqui no Maranhão. 
Precisamos de alguém que 
se dedique com unhas e 
dentes no Brasil, e consiga 
ad ministrar o país com o seu 
povo, e não precisando da 
ajuda de outros i)aíses. 

Jerônimo Jorge 
Três Poderes 

Creio muito no 
interventor estadual, Ildon 
Marques, ele vem 
administrando Imperatriz 
tudo nos seus devidos 
conformes. Ao ler o Jornal 
,lí a matéria que falava sobre 
as 60.000 vagas nas escolas 
públicas, é isso aí, as 
crianças imperatrizenses 
estavam precisando desse 
apoio, pois muitas ainda são 
analfabetas. Muitas ainda 
nem conhecem a escola, 
pois não achavam vagas. 

Cheila Dutra 
Vila Nova 

Confesso que fico triste 
quando vejo as ruas de 
Imperatriz cheias de 
buracos e lama, muitas 
pessoas tentam arrumar as 
frentes de suas casas, mas 
não adianta nada. Creio que 
a Secretaria de Obras do 
Município tenta arrumar, 
mas como as ruas de 
Imperatriz a possibilidade 
de ajeitar são mínimas. 
Precisamos que haja 
colaboração de todos, e 
compreenção para com a 
Secretaria de Obras do 
Município. Tudo tem o seu 
tempo! 

Avelina Maria 
Bacuri 

Muitas pessoas 
acreditam nos meios de 
comunicação de Imperatriz, 
o Jornal Capital é um deles, 
várias pessoas se sentem 
seguras, jxús qualquer tipo 
desordem na cidade ou até 
mesmo reclamações logo as 
pessoas denunciam para a 
redação do jornal. O jornal 
está de parabéns, acredito 
muito neste informativo, ele 
além de trazer notícias 

■per interessantes, ele 
■dronta as autoridades 
desejam fazer alguma 

-;a de errado com a 
dade imperatrizense. 
>éns jornal, o povo 

m vocês. 

Soares 
ftriz 

Sobre o livro: Minha Música, Minha Poesia 

Boi de Imperatriz 

Eu trouxe aqui o meu boi 
Nascido na ribeirinha 
Que é de Imperatriz- 

Maranhão 
Da região tocantina 
Guarda e pronta proteção, 

êboi 
Da mãe santa siá Terezinha 
Pros moços daqui puxá 
Nos braços dessas meninas 
Na roda-dança do boi- 

bumbá 
A dança de Car tirina 

Na correnteza do rio 
Tocantins 

por HENRIQUE GUIMARÃES 

Foi que se afogou o meu boi 
Na margem direita, porto de 

Imi)eratriz 

Bebendo água 
Que faz gente voltar 
um redemoinho 
Avoado o carregou 
Pelo rio baixo ele foi 
Um' água desceu dos ôi 
E eu jjedi pra Deus 
Pr um boto salvar meu boi 

Um barco que via 
Das bandas do Pará 
Enseando a curva 

Do rio eu divulguei 
Uma estrela, um clarão 
Que doeu meu coração 
Meuboizinho 
Eraacarrancadaembarcaçào 

Tonce eu rimancei 
Um Causo presse lugar 
Do boi que acuou 
Sete dias de uma vez 
I )ebaix() das águas do rk> 
Vencendo os perigos com 

brio 
Trazendo esperança 
IVesse povo arredio 

Prisioneiro de Papel 

por HENRIQUE GUIMARÃES 

Bati a carteira de um ladrão 
E ganhei cem anos de perdàí > 
Enterrei fundo 
Cavei o mundo 
AtéoJajião 

E lavei as mãos d< >s Ixtcl laréis 
Que me entregaram seus 

anéis 
Os moribundos 
Os vagabundos 

E seus cartéis 

Quem me condenou 
como ladrão 

A passar noites na prisão 
No jantar serviam caviar 
Breakfast de manhã 

Uma limousine por 
favor 

Eu vou me mandar. I have 

go 
Pm from caribe 
Paris, Munique 
El Salvador 

Buenos Aires soy 
Carlos Gardel 

Rio de Janeiro sou Noel 
Sou prisioneiro 
Minha cadeia 
E só de papel 

Sobre o autor 

JOSÉ HENRIQUE DOS 
SANTOS GUIMARÃES nasceu 
em São Luís do Maranhão, na 
Vila Margarida, à rua Santo 
Antonio, Centro, no segundo dia 
de abril de 1959. Chegou em 
Imperatriz no ano de 1962. 
Cursou o jardim de infância na 
escola SantaTcresinha. No final 
dos anos 60, retornou a São Luís 
para cursar o primário na Escola 
Modelo Benedito Leite. No início 
dos anos 70, mudou-se com a 
família para Brasília, onde 
concluiu o curso secundário e 
ingressou a faculdade de 
pseologia. Criou, com alguns 
amigos, o Gruix) Terra, que se 
apresentava em festivais de 
música e em shows 
beneficentes. 

Retprnandoa ImjxTatrizem 
1979, ingressou no movimento 
teatral compondo trilhas sonoras 
no extinto PRITEI - Príncipe 
Teatro de Imperatriz, hoje 
Teatro Ferreira Guiai". Desde 
então vem realizando inúmeros 
shows em teatros, barc -s, praças, 
escolas e festivais de música Foi 
um dos fundadores do FABER - 
Festival Aberto do Balneário 
Estância do Recreio, nome 

criado pelo artista 
Partici|x>u cm São Luís do 

projeto CIRCO VOADOR com o 
show"Ocodo Mundo". Em 1986, 
grâvou seu primeiro disco, o 
compacto "IMBIRAL", música 
bastante c< mheeida na região, que 
exahaa bt "la praia do rio T<xantins. 

Em 1987, assumiu a gerência 
de marketing da Listei, uma 
empresa da E(íit( ira Abril, quando 
redigiu as [)áginas introdutórias 
das listas telefônicas de Imj x raíriz. 
Criou, em 1990, o primeiro guia 
turístico com o mapa de 
Imixratriz. 

No ano de 1992, foi eleito 
presidente da ASSART1 - 
Associação Artística de 
Imiieratriz, resgatando o FECAI 
- Festival Canto Aberto de 
Imperatriz, premiado com o 

troféu GRULI especial de 
música. Na ASSART1 
permaneceu por quatro meses, 
deixando o cargo por motivos 
pessoais. 

Nos anos de 1998 e 1994 foi 
campeão do carnaval 
imperatrizense como 
compositor dos sambas de 
enredo do G.R.E.S. Mocidade 
Inde|)endente da Vila. 

Seu último trabalho 
fonográfico está registrado na 
coletânea do CD CANTA 
IMPERATRIZ, projeto que 
reuniu dezessete intérjiretes da 
música regional, promovido 
jiela Prefeitura Municipal. Sua 
mú sica, C ARA- METADE, 
caracteriza bem o estilo 
romântico e introspeclivo do 
autor. 

Convite 

Convidamos V.Sa para o coquetel de lançamento 

do livro "Minha Música, Minha Poesia", que 

realizar-se-á dia 24.01.96 (quarta-feira) às 20:00 

hs na Academia Imperatrizense de Letras, 

mperatriz. Contamos com sua presença. 

0 Jornal Capital é uma pul 

Stlstema. Tucauu**» de Comuxileaçâo 
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Linha 

Direta 

& 

por JOSE FILHO 

Vagas 
Eu conversei ontem à tarde 

com uma diretora de escola 
pertencente à rede estadual 
de ensino. Ela disse que não 
existem mais vagas e que um 
grande número de crianças 
ficarão sem estudar este ano 
porque o Estado não se 
preparou para o crescimento 
da demanda, que visão do 
governo é a mesma de 8 anos 
atrás. 

Da mesma forma ela 
aceukia o problema da rede 
municipal de ensino, que se 
por um lado melhorou a 
qualidade, se esqueceu 
também de abrir novas salas 
de aula. 

Preocupação 
Conforme informação de 

um economista da cidade, 
"existe um risco acentuado de 
haver falências e concordatas 
em Imperatriz nos próximos 
60 dias. A inadimplênciaatinge 
níveis alarmantes m> comércio, 
e isso pode levar as empresas 
a enfrentarem dificuldades 
para saldarem compromissos 
com fornecedores." 

Sintomas 
Rara o economista, "o 

grande volume de cheques 
sem fundo e ainda a 
inadimplência registrada pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito 
- SBC - são sintomas que 
devem ser considerados na 
busca de soluções imediatas 
para impedir que a economia 
do município seja afetada 
através de processos de 
falência e concordolas, o que 
rersullaria também em uma 
onda de desemprego e caos 
social." 

Socorra o 
Continua existindo só nos 

discursos políticos da 
governadora Roseana Sarney 
e seu gru|M). Enquanto isso. as 
pessoas continuam sofrendo e 
às vezes até morrendo em 
busca de um atendimento 
médico. Além disso, é preciso 
considerar que a localizaçã( > do 
"Henrique de I,a Roque" e as 
suas instalações servem para 
qualquer coisa, menos jjara ser 
um hospital, quanto mais um 
socorrão. 

Carne 
Verdade é que o 

imperatrizense está 
consumindo carne bovina sem 

fiscalização do Serviço de 
Inspeção Federal - S1F - 
portanto, sujeito a comer 
carne contaminada pela 
brucelose ou aftose, 
colocando em risco a sua 
saúde. No entanto, também é 
verdade que o matadouro 
municipal é o primeiro e mais 
importante órgão a estimular 
o abate do famoso "boi na 
moita". 

Estrutura 
Além da distância e 

precariedade da estrada que 
leva ao matadouro, ele mesmo 
está sem menor 
infraestrulura de atendimento 
aos manchantes da região. Ele 
nunca funcionou dentro dos 
padrões de higiene e 
segurança desde sua 
construção. Por outro lado, os 
preços cobrados acabam 
penalizando o consumidor, 
que é obrigado a jiagar muito 
mais caro pelo quilo de carne, 
um produto que em alguns 
estados já e comercializado ate 
R$2,00 (dois reiais), enquanto 
que Imperatriz o valor é 
levado para mais de R$ 4,00 - 
(quatro reais). 

Política 
Diante da ineficiência e 

incapacidade de atender aos 
marchantes, o matadouro 
acabou adotando a polít ica de 
fiscalização do "boi na moita" 
muito mais com o objetivo de 
dar uma satisfação 'ao 
consumidor do que para 
cumprir com os seus 
objetivos. Na verdade, a 
direção do matadouro está 
liassando muito mais em lucro 
do que em investimento na 
sua modernidade e 
funcionalidade, o que tornaria 
sem sentido o abate 
clandestino do gado para o 
consumo. 

Vestibular 
Diante do alto índice de 

reprovação nas provas do 
vestibular, da UEMA. o que 
atesta a falência do ensino de 
primeiro e segundo graus, a 
solução é um novo vestibular 
mais "fácil" para o 
preenchimento das vagas 
oferecidas. 

Para 
meditação 

"Para os perversos, diz 
meu Deus, nào há paz". (IS 
57-21) 

•• 

Plantão de emergência dos 

hospitais conveniados - SUS 

hoje, dia 

21/01/96 

Mosp.Sõo Kafiui 

Plantão de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

21/01/96 

Jiosp. Pequeno Príncipe 
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Rede municipal oferece 60 mil vaga 

Secretário faz balanço positivo de um ano à frente da pasta educacional do Município 

c? 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

385 dias. Governadora, o 
povo da Região Tocantina 
continua esperando o 
cumprimento de suas 
promessas. Lembra-se? 
Talvez, né? Parece que a 
senhora esqueceu até 
Açailândia, cidade que 
sempre visitava. Mude a 
imagem de seu governo, 
excelência. 

Campeonato 
Paulista 

A Rede Record vai 
transmitir o Campeonato 
Paulista de Futebol - 96, 
a partir do próximo sábado, 
dia 27, às 16 horas. Dois 
jogos já foram definidos e 
liberados para a TV: 
Botafogo X Corínthians e 
Rio Branco X São Paulo. 
Deverá ser uma das 
melhores disputas dos 
últimos anos. 

O Corínthians, que 
contratou o polêmico craque 
Edmundo, lula para buscar 
o bicampeonato e para isso 
conta com uma equipe muito 
bem equilibrada, com 
jogadores como Marcelinho 
Carioca, Bernardo, Célio 
Silva e o goleiro Ronaldo. 

O Palmeiras que também 
investiu em jogadores como 
Djalminha c Luizão, 
revelados com grandes 
atuações no Guarani, espera 
retomar a hegemonia 
interrompida no ano passado 
e acredita muito na 
capacidade do técnico 
Wanderley Luxemburgo 
em formar uma nova equipe 
vencedorae campeã. O 
goleiro Veloso, o polivalente 
Cafu, o meio de campo 
Amaral e o atacante são os 
destaques da equipe. 

Já o São Paulo de Telê 
Santana, será este ano um 
time muito diferente daquele 
que passou a última 
temporada colhendo 
fracassos. A equipe está 
renovada com a contratação 
de cinco grandes jogadores: 
o atacante Valdir, o meio de 
campo Sandoval, os lateriais 
Edinho e Guilherme e o 
centroavante Paulo Roberto 

Gaúcho. Ao lado de valores 
como o laterial André, o 
atacante Almir e o meia 
Sierra, o São Paulo promete 
também lutar para ser 
campeão. 

Comprou 
novo filme 

A Rede Record adquiriu 
os direitos de exibição do 
novo filme de John Travolta: 
A Cor da Fúria (White 
Man's Burden). O filme 
estreiou em dezembro do 
ano passado nos Estados 
Unidos, deverá passar este 
ano nos cinemas brasileiros 
c enfoca uma visão sombria 
e desesperada das relações 
raciais. No filme, Travolta 
contracena ao lado de Harry 
Belafonte. 

O astro hollywoodiano 
não vivia uma fase tão 
positiva desde o sucesso que 
alcançou através de filmes 
como Carrie - A Estranha 
(Carrie), O Rapaz na 
Bolha de Plástico (The 
Boy in the Plástico 
Bubble), Os embalos de 
Sábado à Noite (Saturday 
NightFever) e Nos tempos 
da Brilhantina (Grease). 

Travolta está vivendo um 
novo período de glória e 
muita fama. Desde que 
aceitou o convite do diretor 
e roteirista Quentin 
Tarantino para interpretar 
um marginal em Tempo de 
Violência (Pulp Fiction) , 
ele se transformou na maior 
estrela de Hollywood e não 
parou mais de atuar. 

Participou do elenco de 
Get Shorty, ao lado da bela e 
charmosa Rene Russo, que 
foi lançado em novembro, 
interpretando Chili Palmer, 
um gangster que se torna 
artista no cinema norte- 
americano. 

Em março deste ano, 
Travolta vai fazer o papel de 
um piloto em Broken Arrow, 
o tão esperado filme de ação 
que será dirigido por John 
Woo, com Christian Slater. E 
tem mais. Depois, eu conto. 
Você pode conferir tudo isso, 
assistindo a TV Capital, Canal 
5, afiliada da Rede Record em 
Imperatriz. Se ligue! 

GASTROCÜNICA 

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

Video Endoscopia 

Esôfago Gastro Duodenoscopia 

Colonoscopia 

Retossigmoidoscopia 
Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestivo 

Colo-Proctologia 
Cirurgia Vídeo-Laparoscópica 

Colangiopancreatografia 
Endoscópica 

Rua Sergipe, 601 - centro - Fone (098) 721-3746 

Fax (098) 721-7248 - Imperafríz-MA 

A rede municipal de ensino 
em Imperatriz oferece, neste 
ano de 1996, 60 mil vagas para 
alunos de Ia à 8a série. 

De acordo com o secretário 
Agostinho Noleto, nesta 
totalidade estão incluídos 
cursos supletivos e de 
alfabetização. 

A Secretaria Municipal de 
Educação garante professores 
qualificados, livros e merenda 
escolar em todas as escolas de 
sua rede. 

Mas, de acordo com o titular 
da pasta, a grande novidade 
deste ano é a implantação da TV 
Escola. 

Trata-se de um programa, 
que conta com recursos de 
aulas, através de sinais de 
televisão por satélite. 

0 secretário informa que 
esses sinais são gerados ixdíf 
TV Educativa do Rio de Janeiro 
e Fundação Roberto Marinho. 

Já está definido o número de 
unidades escolares que serão 
beneficiadas com esses 
recursos, a partir do início das 
aulas: 113. 

Mas, esse esforço ainda não 
é o suficiente. I lá informação de 
que a Prefeitura Municipal 
pretende, neste ano, estender a 
rede de ensino. 

Nas localidades mais 
distantes, principalmente 
àquelas onde não há prédios 
públicos escolares, serão 
improvisadas salas de aula. 

Interventor estadual 

No ano lassado, conforme a 
administração municipal, houve 
melhoria considerável da 
qualidade do ensino nas escolas 
municipais. 

Para comprovar o sucesso, 
basta se verificar que houve 
uma queda vertiginosa de dois 
índices reveladores da má 
qualidade do ensino; a 
repetência e a evasão escolares. 

Isso só foi possível devido à 
melhoria salarial dos 

do município, Ildon 

professores, estímulo que há 
muito havia deixado de ser 
tratado como importante. 

Além disso, a reduzida 
repetência também é atribuída 
à freqüência motivada pela 
merenda, além, é claro, pela 
pedagogia aplicada com 
diligente interesse. 

Os dois índices há muito 
vinham preocupando a quem 
atua no setor educacional em 
Imperatriz, a exemplo de 

Marques de Souza 

outras cidades do País. 
Foi preciso o secretário 

realizar, entre outras, 
atividades preparatórias e de 
organização da estrutura 
administrativa da SEMEC. 

Ele justifica que a pequena 
evasão nas séries iniciais, por 
exemplo, deveu-se, em 
primeiro lugar, ao sucesso do 
programa de alfabetização 
desenvolvido em todas as 
escolas. 

Semec define meta 

Definido o Plano de Ação 
da Secretaria Municipal de 
Educação para o ano letivo 
de 1996. Como orientam o 
Plano Decenal de Educação 
e o Projeto Imperatriz 2.000, 
a SEMEC terá a participação 
da sociedade civil. O objetivo 
é buscar coordenação, 
articulação e concentração 
da ação política, 
administrativa e pedagógica 
por parle do Município. 

"Enquanto se definem os 
objetivos e metas capazes de 
responder positivamente aos 

anseios da comunidade 
imperatrizense, também 
terão de ser identificados os 
prontos principais de 
problemas qi*e 
denominamos de críticos 
quanto à educação, cultura e 
desporto", diz o secretário 
Agostinho Noleto. A par til- 
de então, conforme explicou, 
é a hora de se encontrar 
soluções técnicas para os 
pontos identificados. 

Esses pontos são 
caracterizados pela não 
universalização do ensino 

fundamental, evasão e 
repetência escolares, má 
utilização da capacidade 
física instalada e a 
precariedade das escolas da 
zona rural, entre outros não 
apontados por, ele. 

Contudo, o secretário de 
Educação já anunciou a meta 
para este ano: "As matrículas 
são obrigatórias, pois não 
queremos nenhuma criança 
sem escola". Dessa forma, 
Agostinho Noleto diz que, 
em cumprimento ao que já 
foi estabelecido pelo Plano 

de Ação, já autorizou a 
matrícula de todas as 
crianças na faixa etária de 6 
aos 14 anos. 

Quanto às demais me 
elas serão implementad 
longo do presente exert 
De acordo com as palavras 
do próprio secretário, a rede 
municipal de ensino 
oferecerá, neste ano letivo, 
60 mil vagas. "Acredito que 
é o número ideal de vagas 
para atender a toda a 
clientela existénte", 
concluiu, satisfeito. 

O F arol é lançado 

Lançado este mês a edição 
número 1 de O FAROL, 
informativo da Secretaria de 
Educação do Município de 
Imperatriz. Com doze páginas, 
a edição inédita leva a assinatura 
da Ética Editora, responsável 
I)ela diagramação e publicação. 

Entre as matérias que 
constam deste número, estão 
"Um ano de Intervenção" e 
"1996 — 0 ano da Educação". 
Há ainda, os artigos "O 

Iluminismo", escrito por 
Agostinho Noleto"; "Pedagogia 
e Festa", jx^r Lourenço Pereira; 
e, sobre Cultura, "A sequidão 
tem um fim", de Gilberto Freire, 
publicado na página 2 A da 
edição de hoje, 21, do Jornal 
Capital. 

E, sem dúvida alguma, um 
grande passo da Secretaria de 
Educação do Município. 
Agostinho Noleto afirma que 
continuará trabalhando no 

sentido de fazer crescer a 
qualidade do ensino 
de nvolvidoem Imperatriz. "O 
i minismo que defendemos, 
impõe a todos os professores, 
diretores, servidores e 
dirigentes da educação e 
cultura, a obrigação de jamais 
faltar, pelo menos no essencial, 
com o juízo crítico para o 
aconselhamento de alunos, pais 
e a comunidade", comentou 
Noleto. 

ms-. 
m 
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Agostinho Noleto Soares 

* Kadett GL 95/95 com 300 km 
Parati 94 CL 1.8 

? Santana GLS.I injeção eletrônica - completo - ano 92 
' Trator Massey Ferguson com ousem implementos, 
com 2.500 horas - modelo 292 - traçado e turbo 

* 2 reprodutores simetal 
* t garanhão Manga Larga maebador registrado 

Tropas Manga Larga machador 
r 1 curral com balança, galpão de arueira e ordoalha 

Estacas diversas 

Alugo 

1 apartamento no Edifício Granville 

1 casa na rua Projetada B, Nova Imperatriz 

1 casa com galpão, próprio para garagem ou 

oficina 

l Chácara no Camaçari, com casa e galpão, no 

asfalto 

1 terreno de 5 mil e 80 metros na Rodovia BR-010. 

ao lado do viaduto 

Tratar com Geraldo Fone: 723-1306 OBS: Favor ligar somente os interessados 
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Estação Alegria em novo horário 

Polyana conta com três novas Baby Cafs e o programa continua agradando os baixinhos de Imperatriz 

Homens 

& 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Fórum 

Informal 
0 presidente da 

Confederação Nacional das 
Indústrias, CN1, senador 
Fernando Bezerra, está 
trabalhando pelo 
restabelecimento do Fórum 
Informal dos Empresários. 0 
fórum é formado pelas várias 
entidades empresariais. 
Segundo ele, está recebendo 
adesões de todo o País para 
o convite que fez nesse 
sentido. 

Bezerra entende que esta 
é a única forma de se 
fortalecer, de fato, a posição 
empresarial no Brasil, a 
exemplo do que os 
empresários fizeram no 

de 

Japão ao criarem a poderosa 
Keidaren, a Confederação 
Nacional das Indústrias 
daquele |)aís. 

A idéia é ter este fórum 
funcionando até março 
próximo, já com uma pauta 
de reuniões. Bezerra diz que 
os empresários têm uma 
responsabilidade muito 
grande hoje e devem influir 
decisivamente nos destinos 
do País. 

Uma maneira de canalizar 
esta força politicamente está 
na criação de um organismo 
que concentre as entidades 
e que tenha força política de 
negociação. "Com todas as 
entidades tendo um valor 
único, terão uma voz única e 
se tornarão politicamente 
mais fortes", afirma. 

Brasil e Venezuela 

planejando refinaria 
A Petrobrás e a Petróleos 

de Venezuela, PDVESA, 
pretendem instalar uma 
refinaria de petróleo no 
Estado do Amazonas. 0 
investimento para a 
conslrução da nova refinaria 
é estimado em IJS$ 100 
milhões. 

A informação foi 
confirmada por autoridades 
venezuelanas no País. A 
idéia, segundo essas fontes, 
é incentivar o comércio 
bilateral entre os dois países, 
que fechou 95 em cerca de 
IJS$ 1,2 bi, superávit 
venezuelano de IJS$ 300 mi. 

A refinaria no Amazonas 
utilizaria petróleo da 
Venezuela e empregaria mais 
de 500 trabalhadoeres 

brasileiros. 

Zona Franca 

produção 
Fabricantes 

eletroeletrônicos na Zona 
Franca de Manaus querem 
reduzir o preço de seus 
produtos entre 7% e 10% ainda 
este ano. 

O superintendente da ZF, 
Manoel Rodrigues, disse que 
isso será possível com o 
aumento da produtividade. 
"Essa redução deu certo o ano 
passado, quando tivemos em 
média uma queda de preços 
em termos reais de- até 30%, 
permitindo que muila gente 
comprasse seu 
eletrodoméstico", afirmou. 

Segundo ele, os fabricantes 
da ZF estão fazendo um 
esforço contínuo para 
aumentar a produtividade. 

Um 

alô legal 
Para o pessoal do Pivas Bar, 

que fica localizado ali na rua 
Frei Manoel Procópio, setor 
Beira-Rio. 

Banespa 
e balanço 

O diretor de normas do 
Banco Central, Cláudio 
Mausch, diz que a publicação 
do balanço do Banesiiade 1995 
é uma "boa questão" para o 
departamento jurídico do BC 
resolver. 

A dúvida é como proceder, 
já que o balanço de 1994 
continua dependendo de uma 
decisão jurídica e não foi 
publicado. 

Custando 

caro 
Para obter o "waiver" junto 

à OMC e manter em vigor a 
MO do regime automotriz 
brasileiro, o governo poderá 
ter que fazer concessões 
importantes. Dessa forma, 
outros setores produtivos 
poderão jiagar caro i>ela conta 
da manutenção da MP dos 
carros, entre ides o agrícola e 
o calçadista. "Se o Brasil 
conseguir consenso para 
aprovar o waiver no Conselho 
de Comércio de Mercadorias 
será em troca de fortes 
concessões, já que nenhum 
país apoiará o Brasil sem 
receber compensações", diz 
uma fonte da área de comércio 
exterior. (Detalhes na página 
4 C, edição de terça-feira) 

O programa Estação 
Alegria, apresentado por 
Polyana e companhia, na TV 
Capital, Canal 5, Rede Record, 
ganhou novo horário. Visando 
movimentar ainda mais a 
criançada de Imperatriz, a 
produção (após reunião com a 
direção da emissora) decidiu 
que Estação Alegria será 
levado ao ar todos os sábados, 
das 11 às 12 horas, com a 
mesma linha de ação de antes. 

O progarama continuará 
com os mesmos quadros, já 
conhecidos de seu público 
telespectador, ou seja, 
Entrevista com o Médico, 
cuja finalidade é fazer com que 
o especialista mostre ao 
público infanto-juvenil, numa 
linguagem fácil e objetiva, 
detalhes sobre a área que atua; 
Sessão Desenho, mostrando 
os desenhos mais animados e 
atrapalhados da televisão; 
Vídeo Clips, com os vídeos 
mais badalados da Música 
Popular Brasileira e 
Internacional. 

A diretora e produtora do 
Estação Criança, Regina 
Maneiros, informa que o 
programa continuará com a 
mesma equipe. Agora, 
integram a caravana três novas 
Baby Cafs. Elas já se 
apresentaram no primeiro 
programa levado ao ar em 
novo horário, ontem, e 

agradaram aos baixinhos 
ligados na telinha da TV 
Capital. 

Regina Malheiros, que 
além de ser diretora geral do 
Estação Alegria, é mãe da 
Polyana, revelou que por 
enquanto o programa será 
gravado durante as manhãs de 
sexta-feira e apenas com seus 
integrantes. E que a cidade 
ainda vive as férias escolares 
e as escolas estão com suas 
atividades paralisadas. "Mas 
tão logo o período de aulas seja 
retomado, nós continuaremos 
gravando com a presença do 
público em nosso auditório", 
afirmou. 

Regina Malheiros adiantou 
que novos quadros estão 
sendo estudados. Quer que o' 
programa fique mesmo 
gravado "nas cabeças de 
nossas crianças". A equipe 
de produção do Estação 
Alegria não descansa. 1995 vai 
ser um ano decisivo para o 
programa. 

Outra preocupação da 
produção do Estação Alegria 
é fqzer consolidar o lado 
publicitário. Neste sentido, 
fará ampla campanha junto ao 
comércio local. "E um assunto 
que merece nossa maior 
atenção", acrescentou. 

A equipe de Polyana espera 
por você na TV Capital, a 
televisão interativa de 
Imperatriz. 
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Polyana comanda "Estação AlegriaTV Capital, aos sábados 

AABB promove colônia de férias 

A partir do dia 22 deste 
mês, a Associação Atlética 
Banco do Brasil (AABB) 
estará promovendo a Ia 

Colônia de Férias. 
Vão participar crianças 

com idade entre 4 e 12 anos. 
0 período de inscrição se 
encontra aberto, não sendo 
necessário, para tanto, que a 
criança seja filha de sócio do 
clube. 

"A colônia é aberta a toda a 
criançada que está aí de férias, 
sem fazer nada, e perturbando 
a cabeça dos pais", afirmou a 
presidente Maria da Penha 
Medeiros, da AABB. 

As inscrições vão até 
domingo. No entanto, o prazo 
pode ser estendido até a 
próxima segunda-feira, para os 

retardatários. 
A AABB fez um 

planejamento de trabalhar 
com cento e cinqüenta 
crianças. Há reserva até para 
duzentas crianças. 

A colônia será das 8 ás 17 
horas e trinta minutos. 
Nesse período, serão 
fornecidos lanche, almoço, 
além de lazer, jogos, 
brincadeiras e passeios, lista 
última atividade, Segundo 
Penha, será a surpresa da 
colônia de férias. 

A equipe que vai 
coordenar essas crianças na 
parte de lazer é composta 
por quinze monitores, que já 
fazem esse trabalho há 
vanos anos. 

Eles vão dividir as 

crianças, em grupos de 
quinze, de acordo com a faixa 
etária delas. "Essas pessoas 
foram contratadas pela AABB 
e vão ficar trabalhando com 
essas crianças durante toda a 
semana", frizou Penha. 

O lazer será integrado de 
diversas atividades, desde 
natação, futebol, vôlei, sala de 
artes, teatrinho de bonecas, 
gincanas culturais e exibição 
de filmes, de acordo com a 
faixa etária dos grupos 
subdividos. 

A procura por inscrições 
está sendo satisfatória, 
■segundo a presidente da 
AABB. A Associação está 
cobrando a taxa diária de R$ 
fi.OO. 

O total de eiiico dias 

eqüivale à quantia de R$ 30,00. 
Haverá parcelamento, no caso 
dos pais que inscreverem mais 
de duas crianças. 

"Nós queremos 
proporcionar o lazer, mas que 
ele seja acessível a todos", 
acrescentou Penha Medeiros, 
justificando a medida. 

Quem procurou se 
inscrever até sexta, assim 
como se o fizer amanhã 
(segunda-feira), deve procurar 
a agência Centro do Banco do 
Brasil. 

No caso dos que se 
inscreveram ontem (sábado) 
ou pretende fazê-lo hoje 
(domingo), deve se deslocar 
até a secretaria da AABB em 
Imperatriz, situada na avenida 
Pedro Neiva de Santana 

Os altos e baixos da cultura de Imperatriz 

Simples reflexão de um apaixonado e fazedor de arte em nossa cidade 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 
O temi» l^assa, o tempo voa, 

Imperatriz continua 
crescendo. Parece jingle de 
:omercial, mas não é. Desde os 
jrimórdios, o setor cultural da 
segunda maior cidade do 
ystado sempre esteve 

abandonado, para não dizer 
outra coisa. 

Só que, felizmente, agora 
Imperatriz começa a respirar 
melhor no que tange aos 
movimentos culturais. 0 último 
ano foi decisivo. As medidas 

tomadas foram todas positivas. 
A criação da Fundação Cultural 
foi um marco na história de 
Imperatriz. A Secretaria de 
Educação do Município já tem 
traçado um plano de ação i)ara 
1995. ASEMECiretendeapoiar 

todas as manifestações sócio- 
culturais da cidade. Que sorte 
! vai identificar os problemas 
que emperram o crescimento 
de nossa arte. Estou do lado. 
Sou um artista da vida e de 
minha Imjieratriz-mãe! 

Tucani^s de Produções, a 

melhor produtora de aúdlo e 

  vídeo da região 
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por MARCELO CARDOSO 

Expectativa 
Toda equipe da Rádio 

Capital AM está em alerta 
quanto a mudança dos 
estúdios. A expectativa é 
tamanha que o pessoal não 
comenta outro assunto. 
Perspectiva de que haverá 
melhorias para a efetivação 
de um bom trabalho em todos 
os setores da emissora. 
Conor Farias quer concluir a 
mudança até o final do mês. 
A Rádio Capital pelo que se 
informa vai funcionar com 
estúdio auxiliar na Super 
Quadra 602. Uma boa! 

Nào mudarão 
Os locutores Aroaldo e 

Fran Lisboa nào deixarão a 
Rádio Clube FM. Depois de 

uma análise mais aprofundada 
em relação ao convinle que 
teriam recebido da Marconi, 
os dois comunicadores 
decidiram permanecer na 
Clube FM. Audiência 
comprovada! 

O repórter 

Messias Júnior faz um bom 
trabalho na produção das 

reportagens que vão ao ar no 
Imperatriz Notícias, ancorado 
por Jussara Cerqueira. 0 
repórter conscientizou-se de 
que o importante para o 
público telespectador é o 
conteúdo da notícia, 
informação precisa e com os 
detalhes pertinentes ao fato. 
Tá falado!!! • 

Voz do povo 
João Rodrigues no 

comando da unidade móvel da 
Rádio Mirante esteve durante 
a manhã de quinta-feira (18), 
conversando com os 
moradores dos bairros da 
periferia imperatrizense. Por 
onde passou o repórter 
ligeirinho ouviu as 
reclamações populares 
reivindicando recuperação de 
ruas, postos de saúde e 
combate a criminalidade. 0 
Iktvo não disse se está satisfeito 
com os serviços da prefeitura 
que até agora não chegou nos 
bairros. Nos arredores só 
buraco e lama! 

São Paulo 
Edy Soares fazendo planos 

para tentar uma oportunidade 

em Ribeir ão Preto. São Paulo. 
Trata-se de um bom locutor, 
bom redator, produtor de 
textos, voz bonita e de fácil 
comunicação. Sem dúvida 
chegando na grande São Paulo 
terá facilidade para ingressar 
no rádio paulista. Segure a 
peteca moreno e tome a 
decisão acertada para o 
cumprimento da missão 
profissional. Você é bom sabe 
se comunicar diante dalatinh^. 

Carnaval 

Nesta segunda-feira começa 
o programa Mirante Pede 
Passagem enfocando tudo 
sobre o carnaval da região 
tocantina, especialmente de 
Imperatriz. Assis Fontinele vai 
comandar o programa no 
horário de 13:00 às 14:00 horas, 
mobilizando os carnavalescos 
da cidade, inclusive com 
incentivo a qüe aconteça o 
desfile das Escolas de Samba. 
Pode aguardar! 

Felicidade 
Antonio Cardoso Filho - 

diretor de jornalismo da TV 
Mirante, está feliz da vida. 

Segunda-feira recebeu uma 
casa para o convívio de alguns 
dias, a sua querida mãe Isabel, 
a mana Eliane e duas 
sobrinhas. Izabel está curtindo 
férias e deverá retornar a 
Brasília nestes dias. Felicidade 
cm dobro. Valeu, Tonho! 

Vontade 
Léo Costa mostra todo 

empenho e vontade para 
consolidar o ideal de ser um 
dos bons repórteres da cidade. 
O jovem rapaz tem 
desenvolvido atividades na 
Rádio Capital, Jornal e 
Televisão aprimorando 
conhecimentos e mostrando o 
seu talento. Assim, é que se 
começa, sempre perseverante. 
O Léo tem tudo para chegar 
onde pretende! 

Gramática 
O apresentador da Hora da 

Verdade, em Açailândia, 
deveria recorrer a gramática da 
língua portuguesa, para 
melhorar a lingüística. 0 ideal 
é bom, o nome do programa é 
forte, no entanto, a fala do 
moço é de arrepiar. Faça uma 
alta análise dobre o que tem 

pronunciado e melhore o 
português, companheiro. No 
mais dá pro gasto! 

Caprichoso 
Arfldo Carvalho uma das 

vozes bonitas da radiofonia 
imperatrizense, nos horários 
que faz na T^rra FM, mostra- 
se um locutor caprichoso na 
forma de transmitir a 
mensagem aos seus ouvintes. 
Bom gosto, boa interi)retaçào 
e responsabilidade na 
condução do seu programa. 
Parece-nos um bom moço! 

Reflexão 
Mantenha seu bom humor 

em todas as circunstâncias. 
E procure manter vivo o 

bom humor de todos os que 
o cercam na vida. 

A alegria é um 
medicamento divino. 

A tristeza, ao contrário, 
nos mergulha num oceano de 
lama, que salpica e suja aos 
que de nós se aproximam. 

Mesmo entre sofrimentos 
e dores, busque ser alegre, 
porque a alegria é o melhor 
remédio para nos dar a 
felicidade. 

DE HOJE PARA AS TVS VHS/ÜHF - IMPERATRIZ 

TV Capital 

Canal S 

Rede Record 

05:30- O Despertar da Fé 
06:30- O Despertar da Fé 

Local 
07:00- Santa Missa em seu 

I-ar 
08:00 - Desafio do Galo 
09:00- Domingo Alegre 
12:05- Carro Comando- 
13:00 - Gospel Line 
14:00 - Campeonato Alemão 
16:00- Programa de Espera 
16:30- Campeonato Italiano 
18:30 - Parker Lewis 
19:00 - Caçador de Fortunas 
20:00 - Cine Record 

Especial 
22:00 - Picket Fences 
23:00- Comando Noturno 
00:00 - Santo Culto em Seu 

I^ir 

Procure 

hoje 

mesmo 

nossa 

redação e 

assine o 

Jornal 

Capital o 

seu líder 

diário 

TV CRC 

Canal 4 

BAN D 

06:00 - Local 
08:00 - Pesca e CIA 
09:00 - Loca] 
10:00- C.I.CAM.Shell 
10:30 - Show do Esporte 
20:00 - Cinema das Oito 
22:00-Jornal de Domingo 
22:30 - Por Acaso 
23:00 - Vídeo Clube 

Cidade 

Agora 

discute 

tema 

polêmicos 

e que 

agrangem 

nossa 

cidade e 

região 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

06:30- Progr ama Educativo 
07:00 - Toque de Vida 
07:30- Grupo Imagem 
08:30 - Campus 
09:00 - Está Escrito 
09:30 - Winspector 
10:00 - TV Mappin 
10:55 - Boletim Olímpico 
11:00-Brasil Feliz 
12:00 - Sorteio Papa Tudo 
12:15 - A Grande Jogada - 

Edi'càode Domingo 
20:00 - Programa de 

Domingo 
21:55- Boletim Olímpico 
22:00 - Tantos Carnavais 
23:00 - 0 Jogo do Poder 
23:30- Grupo Imagem 
00:30 - Espaço Resnascer 
01:30- Sala Vip, como 

filme "A Mulher 
Inesquecível" 

Rádion 

Capital 

AM 

950khz 

sua 

melhor 

opção 

todos os 

dias 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

05:12 - Educativo 
05:33 - Missa 
06:35- Globo Ciência 
07:09 - Globo Ecologia 
07:34- Pequena Empresa 
08:05 - Globo Rural 
09:00-Festival de Desenho 
09:44 - operação Acapulco 
10:31 - Dama de Ouro 
11:35 - Aladdin 
12:00 - Barrados no Baile 
12:51 - Robocop 
13:42 - Temperatura 

Máxima 
15:25 - Domingão do 

Fauslào 
18:55- Fantástico 
21:00- Copa Ouro/Fmal 
23:00 - Placar Eletrônico 
23:33 - Domingo Maior 
01:12- Cine clube 

Imperatriz 

24 Horas 

um 

programa 

criado 

especialmente 

para você 

telespectador 

da TV» 

Capital. 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

06:08 - Palavra Viva 
06:10 - Educativo 
06:30 - Telesisan 
07:30 - Siga bem 

Caminhoneiro 
08:00 - Bingào da Sorte 
10:00 - Bumpy é Demais 
10:30 - Escolinha do 

Gol ias 
11:00 - Abertura do 

Programa Silvio 
Santos 

22:30 - Sessão das Dez. 
Filme: Lua de Fel 

00:15 - SBT Esporte 

r 
Fique 

ligado em 

nossa TV a 

melhor da 

Região. 

Todos os 

dias com 

programas 

da melhor 

qualidade. 

Essa é a 

nossa, a 

sua TV 

Capital. 

I 

{ CART 

PAI 

TV CNT 

Canal Z3 

CNT/Gazeta 

Não forneceu programação 

I 
I 

I 
I 

Contínue 

MANdANdo 

I 
ESSAS I 

I 

cariínIias j 
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Sociedade em 

Expressão 

por SORAYA LUIZA 

Panorama 

Com muita simpatia e inteligência, um trio muito conhecido aqui na city, estará 
comandando aos sábados, a grande novidade da TV açailandense. E por falar cm novidade, 
a telinha açailandense ganhará um novo perfil, com o programa "Panorama", que estréia 
no próximo mês de fevereiro, com quadros totalmente novos e voltados para a dona-de- 
casa e tchan... tchan... tchan... tchan..., adianta-se também, que a estreia acontece dia 10. 
Fiquem ligados, porque "Panorama" será produzido por uma grande produtora da imperoza. 
Daremos maiores detalhes. 

mm 

Jj 

Da esquerda, Silva no Bongio vanni e Jáder Camata. Ele, o mais novo integrante 
do time Galletti, um verdadeiro colírio para as gatinhas da cidade 

Alto estilo 

Marcou a noitada extremamente agradável e simpática. Com comidas deliciosas e a 
melhor bebida, Railda Ramos abriu sua casa para um jantar, no último sábado, aos recém- 
casados, Mérines e Silvano Bongiovanni (ela recém chegada de Marilândia-ES e irmã do 
empresário Joel Falqueto e ele, há dois anos que faz parte do nosso convívio social, atuando 
no ramo madeireiro). Os amigos pontificaram em alto estilo, confirmando a importância 
de receber em nosso círculo de amizade e cm nossa sociedade, uma dama da bith society 
do Estado capixaba, boi uma noite de surpresas, tudo muito bem programado, com uma 
execução primoríssima na mesma ocasião, que encantou a todos pela elegância e fino 
porte das mulheres presentes. Foi prestado uma homenagem à aniversariante da noite, 
Pedrina I intori, com direito a bolinho, velinhas, parabéns e champanhe. Tudo que há de 
direito, enfim uma recepção condigna de alta expressão social. 

« 

1 

1 
m 

i '' X '■ 

S-. 

: ■■ - 

O casal Correia, Carlos Roberto, aniversariante da última sexta-feira, clicado 
ao lado da sua mulher Simone, em momento de comemorações 

■ .. 

Pedrina Tintori, durante surpresa oferecida pelos amigos na residência de Railda 
Ramos, ladeada pelo maridão Marcos, os amigos Mário e Erinalda 

'Reflexu's 

Os açailandenses estarão torcendo a camisa dia 28, no Oigantão. Desta vez o empresário 
Miro Ferraz escolheu o que há de melhor no carnaval baiano e afirma; a Bahia será aqui. 
Com a irreverência e alto astral da Banda Reflexu's, que estará comandando o carnaval 
antecipado do Gigantão, que começou na virada de ano. Então moçada, prepare o fôlego e 
se ligue, porque esta banda é do barulho. Eu já conferi de perto na terra de Caetano. Se liga, 
porque uísque será pouca bobagem. 

m 

11 h 
\ 

» 

Um flagra do empresário Miro Ferraz com sua musa, Luzia, ladeados pelos 
amigos: Cláudia Pinheiro, diretora da Sucursal, Orlando Menezes, Raimundo 
Nonato, gerente do BNB e o casal Guimarães, Êrica e João Carlos 

Agitação total 

A boa da cidade rola hoje no Gigantão. 
A "Noite da Camisa Personalizada", que vai agitar a noite como manda o figurino, ou 

seja, você poderá usar qualquer camisa personalizada dos eventos do Gigantão. E mais, 
quem chegar com a camiseta até as 10h30 não pagará ingresso e ainda leva um canhoto para 
concorrer a uma super bike. Então, embarque nessa, porque é a boa da cidade. 

Railda Ramos 
e Charles, o 
casal mais 

romântico da 
city 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Um ano 
de "IIdão" 

Qiilcm çomplctou um 
ano da admmistravão íldon 
Marques a frente da 
prefeitura municipal de 
Imperatriz. Um exemplo. 
Neste um ano, não houve 
qualquer mudança no 
secretariado. Equipe estável 
com autonomia para decidir. 

Roberto 
Muller 

O rei, príncipe, duque, 
marquês, conde, visconde, 
barão da música brega está 
em Imperatriz. Qual o 
cidadão, maior de 25 anos 
que não escutou "Entre 
Espumas"? Difícil encontrar. 
Anteontem, o nobre cantor 
apresentou-se no Clube 
Imperial. Hoje tem manhã 
de sol no José Ribeiro do 
Bananal. Haja louras, 
verdadeiras e falsas. 

Madeira 
faz 

O deputado federal 
Sebastião Madeira, PSDB. 
de forma definitiva, afasta 
aquela crítica sutil de que 
não é bom administrador. 
No primeiro ano de 
deputado federal, portanto 
novato no Congresso 
Nacional, ele conseguiu 
liberar mais recursos do que 
o experiente deputado 
federal Davi Alves Silva, 
PPB, em seu segundo 
mandato. 0 deputado 
tucano injetou no 
orçamento, emendas no 
valor de R$ 1.100.000.00. Já 
o deputado Davi Alves Silva, 
conseguiu R$ 915.000,00. 
Essa briga interessa ao 
Maranhão e 

particularmente Imperatriz. É 
boa a disputa para saber quem 
arrecada mais dinheiro para o 
LmiILIW. 

Lagoas 
da Beira-Rio 

Um pouco de Malation nas 
duas lagoas da Beira-Rio já 
diminuiria o surto de dengue 
que assola Imperatriz. 

Jovem 
Pan 

\ 

Windson-Clay é o nome da 
fera que arrasa pelo Brasil a 
dentro. O garoto é filho do 
consagrado Otair Moreira e 
dono da maior audiência da 
Jovem Pan. Imperatriz via 
salelite para brasileiro ouvir. 
Quem tiver parabólica ê só 
conferir na FM mais badalada 
do Brasil. 

Imperatriz 
Solidária 

A situação do Maranhão é 
de penúria. E só conferir a 
campanha Imperatriz 
Solidária, que vai ao ar de 
segunda a sexta no Programa 
ê idade Agora. Cresce 
asustadoramente o número de 
pessoas fazendo apelo por 

remédios e passagens. 
Matiolli 
e André • 

João Matiolli, presidente do 
PMDB e André Paulino, 
suplente de vereador, 
possuem influência na 
executiva e na militância do 
Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro. Os 
dois e a executiva municipal 
decidem sobre a benção a 
chapa vice-versa, Ildon/ 
Amorim. O futuro, a Deus e a 
executiva do PMDB, pertence. 

Raimundo 
Cabeludo 

Confiante.,o mrefeito de 
João Lisboa confia no próprio 
veneno para fazer seu 
sucessor. Como Fênix, e o 
doutor Ulysses Guimarães, 
Raimundo Cabeludo adora 
ressurgir das cinzas. Quem 
viver verá. 

Aids 
e DST 

No carnaval, a 
"sensualidade" do brasileiro 
fica maior. E também o risco 
das doenças sexualmente 
transmissíveis, as DST, 
incluindo a Aids. O secretário 
de Saúde, José Carlos Noleto, 
já pode começar a comprar 
camisinhas. E bom lembra que 
já somos vice-campeões 
nacionais de Aids. 

Imperatriz 
Notícias 

Ondas Curtas 
Compre o Bingào. Compre o Bingao. Compre o Bingào. 

Para um menino travesso: estou esperando os dois livros. Pegou hábito com a 
"gurua"? 

Clélio Silveira está fazendo matérias de primeiro mundo no Rádio na TV. Confira, de 
segunda a sábado, as 12 hs na TV Capital. Ele está até pilotando avião. 

Quem será o próximo interventor de Imperatriz? Vem enlatado por aí? 

O senador de Imperatriz aprovou quanto para o município no orçamento da União? 

Administrar é sobretudo liderar seu grupo e motivá-lo. Tem grupo político em 
Imperatriz desmotivado. 

27 agentes para 4(K) mil habitantes. "Um Novo Tempo". 

A vez do melodrama 

Tese sobre o melodrama se propõe a estudar 

o impacto desse gênero na América Latina 

por ELIZABETH von ZUBEN 

O desempenho de Jussara 
Cerqueira, âncora do 
Imperatriz Notícias está 
realmente supimpa. Confira às 
18 hs, de segunda a sábado. 
De quebra, Messias Júnior, 
Maqueno e Antônio dão um 
show de reportagem. 

Apesar do melodrama não 
ter se originado na américa 
I-atina, o continente foi uma das 
principais caixas de 
ressonância do gênero, 
liar ticularmente no cinema dos 
anos 40 e 50, arrebatando um 
enorme público. 

Este tema, há muito tempo, 
interessava a Henrique Dias, 
ator e diretor artístico do 
Teatro Ziebinski-Rio Arte, 
situado no Rio de Janeiro. 
Agora, graças a uma bolsa de 
estudos da Fundação Vitae, 
instituição alemã com filiais em 
vários países do mundo, 
principalmente no Terceiro 
Mundo, Enrique Díaz 
conseguiu apoio para 
pesquisar o melodrama. 

"Essa fundação abre 
espaço para várias categorias 
artísticas, como teatro, artes 
plásticas, cinema, dança, 
literatura, vídeo. A cada ano, 
ela dá apoio a uma categoria 
diferente e, no caso do teatro, 
só abre patrocínio de dois em 

dois anos. A bolsa começou 
em março e terminará no final 
do ano, quando terei que 
apresentar minha tese em 
forma de texto teatral", conta. 

Ao mesmo tempo, ele 
estará preparando uma peça 
cuja montagem será financiada 
pelo Centro Cultural Banco do 
Brasil. "A peça teatral e a bolsa 
de ( audos não são um mesmo 
produto. São diferentes, mas a 
pesquisa é a mesma. Tentei 
unir o útil ao agradável. A 
bolsa de estudos irá me 
enrriquecer no preparo do 
espetáculo e vice-versa". 

VALE 

explica. 
Com apenas 27 anos 

Enrique já ganhou dois 
prêmios Mambembes como 
ator na peça infantil A gata 
borralheira', em 1986, O 
dragão verde, em 1994, 
ambas de Maria Clara 
Machado, e um Moliére (na 
época, tinha somente 24 
anos), como diretor da peça 
A bao a qu. além disso, foi 
indicado para os prêmios 
Shell, Cultura Inglesa (que 
será entregue em julho 
próximo), Oscarito e do 
Sindicato dos Artistas. 

O melodrama nas novelas 
Para redigir a tese, 

Enrique Díaz vai estudar os 
arquétipos do melodrama, os 
seus vários estilos, fazer um 
esboço do roteiro e trabalhar 
com os atores para testar 
todas as potencialidades da 
cena. Só então terminará o 
roteiro do texto teatral. "A 
idéia é trabalhar o texto junto 
com os atores", explica. 
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Veja Onde Você se Encaixa: 

por SÉRGIO CATIVO BARROS 

Um questionário com 
oitenta perguntas foi 

respondido por mil autos 
executivos de grandes 
empresas, instaladas em 
trinta países do mundo. Suas 
respostas foram analisadas 
por professores da John 
Kennedy School of 
Government e da Harvard 
Business School, a pedido da 
Amrop International, uma das 
maiores empresas de 
contratação de executivos. O 
objetivo era identificar o perfil 
do novo executivo do século 
XXI. O executivo modelo 
será, concluíram os 
especialistas, o que conseguir 
incorporar as virtudes mais 
fortes de cinco tipos básicos: 
o Navegador, o Alpinista, o 
Viajante, o Malabarista e o 
Empreendedor. Veja aqui as 
características de cada um 
deles e note que, em cada 
perfil, há sempre um forte 
componente psico-emocional: 

NAVEGADOR — Como 
os aventureiros portugueses 
e espanhóis na Era dos 
Descobrimentos, é o que 
absorve com facilidade as 
inovações tecnológicas, sabe 
empregá-las nas tarefas 

diárias, avalia e define com 
clareza a rota principal e as 
alternativas, decide 
rapidamente que rota seguir e, 
quando é o caso de avançar ou 
de parar, comunica claramente 
sua posição aos parceiros. 

ALPINISTA — É quem leva 
a vida com espírito esportivo 
e sabe correr risco. Trabalha 
sempre com eficiência, 
estimulado pela visão de 
conquista, que, uma vez 
atingida, serve de ponto de 
partida para a próxima 
aventura. Sabe definir 
objetivos e planejar como 
chegar lá, para o que evita 
fases intermediárias e 
desperdícios. Sempre trabalha 
em equipe. 

VIAJAN FE — Parece fácil, 
mas não é: tem que ter boa 
formação sócio-profissional, 
pois tanto pode levar uma vida 
isolada, distante do seu 
próprio ambiente, como ser 
obrigado a uma convivência 
continuada com pessoas 
diferentes. É pessoa 
interessada em aprender, 
capaz de falar vários idiomas 
e de motivar a família e os 
parceiros para acompanhá-lo 

numa vida cosmopolita que 
pode ser sofisticada, mas não 
deixa de ser sacrificada. 

MALABARISTA — É o 
executivo do século XXI por 
excelência; substitui o 
especialista, o carteziano e o 
clássico racional pelo 
generalista, aperfeiçoado por 
muita flexibilidade e 
habilidade.Toca várias 
atividades simultaneamente, 
sem perder a noção da 
prioridade, e ainda mantém 
toda a equipe em sintonia. É 
como o malabarista de circo, 
que mantém cinco pratinhos 
rodando, ao mesmo tempo: 
um em cada mão e pé,outro 
na ponta do nariz... 

EMPREENDEDOR — É 
quem tem visão do conjunto, 
que sabe gerir, motivar, unir 
pessoas e trabalhar com elas. 
A intuição é um importante 
instrumento de sua gestão, 
muito centrada no interesse 
pelos parceiros. Conhece os 
riscos e os supera com um 
trabalho marcado pela 
persistência e perspicácia. 
Transita bem em ambientes 
pluralistas e multiculturais. 

Rabo de Foguete... 

A indicação do ex- 
sargento Janay 

Alencar para as funções de 
Diretor da nossa Central de 
Custódia de Presos de Justiça 
— a famosa CCPJ, é além de 
um desafio, um verdadeiro 
"rabo de foguete". 

E verdade, meu caro Janay, 
que a vida por si só já é um 
desafio, mas ao lado ou à 
frente da nossa Central de 
Presos de Justiça, esse 
caldeirão em brasa, que vive 

por VIEGAS 

de explosões uma atrás da 
outra, aí meu caro Janay — é 
demais!!! chega a ser 
desumano até !!! 

O cidadão Janay tem uma 
ficha singular, porém digna e 
respeitável: é ex-sargento 
temporário (do Exército), 
serviu por indicação como 
subdelegado em Cidelândia; 
cultiva a virtude da ordem, da 
disciplina e do cumprimento 
da obrigação. 

Janay é cidadão comum: 
tem irmãos engenheiros, 
médico e juiz de direito. É 
filho do dignitário Mestre 
Cândido, mecânico 
aposentado, uma das antigas e 
imaculadas alavancas da 
Grande Imperatriz... 

Janay é digno, educado, e 
tem mãos limpas. Mas só isso 
não basta para ser Diretor da 
Central de Presos de Justiça, 
em Imperatriz. E preciso que 
lhe falte amor-próprio e 
despojamento de virtudes e 
sentimentos... 

Em menos de 4 meses, a 
CCPJ explodiu várias vezes: 
são rebeliões, denúncias, 
reclamações, protestos — um 

verdadeiro inferno 
patrocinado pelos 
encarregados. E dois 
diretores foram exonerados, 
tais as fugas e encrencas que 
ali se repetem 
constantemente. 

A CCPJ é um vulcão vivo, 
em fogo aceso dia-e-noite. É 
uma frigideira que torra 
qualquer um... E um caldeirão 
do diabo formado de figuras 
humanas banidas da 
sociedade. E mais: tem polícia 
suspeita por lá... 

Nesse tormenlo está à sua 
frente, agora, o ex-sargento 
temporário, o pai de família, o 
ex-subdelegado de Cidelândia. 
Eu te desejo boa-sorte e 
sucesso nesse vôo de pára- 
quedas. Tomara, Janay, que 
teu pára-quedas, se abra... 

— E verdade, meu caro 
Janay, que a vida é feita de 
desafios, mas assim é 
demais!!! 

Clemente Viegas é 
advogado em Imperatriz. 
(Neste comentário, 
homenageia a Janay Alencar, 
o novo diretor da CCPJ). 

As Empresas Fracassam Porque 

os Gerentes Falham 

por SÉRGIO CATIVO BARROS 

Tbdos os anos, milhares 
de empresas 

fracassam. Os registros 
mostram que, em 1971, 
10.326 empresas faliram, o 
que é apenas parte da 
história. Milhares de outras 
fecharam suas portas sem 
alarde, ainda solventes, mas 
incapazes de realizar lucro 
suficiente para que o negócio 
valesse a pena. Isto. também, 
é apenas parte da história, 
porque'existe um outro tipo 
de fracasso, que é a 
incapacidade de obter 
completo êxito, tanto possível 
como desejável...cm outras 
palavras, a empresa que por 
pouco não alcança seu pleno 
potencial. Surge a pergunta 
"Porque as empresas 
fracassam?" A resposta é: 
elas fracassam porque os 
gerentes falham. Os 
fracassos empresariais 
podem ser atribuídos a 
algumas causas básicas, 
dependendo da natureza do 
negócio. As falhas podem 
estar em má pesquisa de 
mercado, tardio 
planejamento de produto, 
engenharia claudicante, 
processo fabril que produz 
má qualidade, ineficaz 
planejamento e implantação 
financeiros, esforço de 
propaganda insuficiente ou 
improdutivo, métodos de 
distribuição impróprios para 

mercado, avultado 
desperdício em uma ou mais 
das cinco funções básicas da 
empresa e, finalmente, falha 
em motivar o pessoal e/ou 
em desenvolver neles a 
perícia necessária à execução 
das funções e em manter seu 

aperfeiçoamento no mesmo 
ritmo das crescentes 
exigências da empresa.Se 
essas são as causas dos 
fracassos empresariais, de que 
maneira se pode justificar a 
acusação de que "as empresas 
fracassam porque os gerentes 
falham?" A resposra é óbvia. 
As coisas não acontecem por 
acaso. Os homens fazem com 
que aconteçam ou impedem 
que aconteçam; e esses 
homens são gerentes ou estão 
sob a supervisão de gerentes! 
A direção de cada uma das 
atividades já mencionadas está 
sob a responsabilidade de um 
ou mais administradores. Mau 
julgamento, falta de antevisão, 
visão estreita do cargo de 
gerência, que concentra a 
atenção em áreas de interesse 
e negligência outras, se é que 
não as ignora totalmente... 
Estas são apenas algumas das 
razões por que os gerentes 
falham, e como conseqüência 
dos fracassos 
empresariais. Você e eu 
podemos possuir certas 
habilidades naturais, mas o 
grau de nosso êxito decorre 
em sua maior parte das lições 
que aprendemos através da 
observação dos êxitos e 
fracassos dos que atuaram em 
empreendimentos 
semelhantes àqueles que 
escolhemos. E desnecessário 
dizer — ou deveria — que 
cada um de nós aproveitaria 
muito se estudasse as técnicas 
dos que já lograram êxito, mas 
este já é um outro assunto. 
Deveria ser igualmente 
compensador estudar as 
causas das falhas 
administrativas e, depois, por 
meio de introspecção, 
determinar cm que grau você 
e eu podemos estar 
cometendo os mesmos 
enganos, ou correndo o risco 
de cometê-los. Em outras 
palavras, pedimos que você se 
considere em retiro durante a 
próxima hora...tempo para 
fazermos um balanço de 
nossos pontos fortes e fracos, 
seguido — assim espero — de 
um plano de ação a ser 
desenvolvido tanto por mim 
como por você, para assegurar 
o êxito daquela fração de 
nossas respectivas empresas, 
pela qual somos 
individualmente 
responsáveis. Antes de nos 
lançarmos a esta análise. 

alguns leitores talvez estejam 
pensando: "A empresa à qual 
pertenço é tão firme, tão 
forte, que não tenho 
possibilidade de fracassar; 
portanto, não preciso deste 
artigo!" Consideremos por 
um momento este ponto de 
vista. Podemos pensar em 
uma das maiores sociedades 
anônimas do País, com mais 
de 150 departamentos 
autônomos descentralizados. 
E uma empresa que não está 
em perigo de "fracassar", 
salvo se o País inteiro entrar 
em colapso. E, no entanto, 
essa empresa fechou 
numerosos departamentos 
porque, como centros de 
lucro separados, não estavam 
obtendo lucros satisfatórios. 
Entre eles, havia desde 
departamentos responsáveis 
pela venda de seiscentos mil 
reais por ano, até um que 
tinha de produzir muitas 
vezes mais esse montante 
rentável. Quando esses 
departamentos tiveram suas 
atividades encerradas 
muitos dos gerentes 

responsáveis por eles 
tentaram transferir-se para 
outros ou precisaram 
procurar emprego em outras 
firmas. Voltemos atrás, por 
um momento, no tempo, para 
examinar algumas empresas, 
outrora gigantes ou 
consideradas esteios da 
economia nacional, e 
perguntemo-nos o que foi 
feito delas. Você não terá 
dificuldade em recordar-se de 
muitas — especialmente no 
ramo automobilístico, mas 
também fora dele — que 
desapareceram. Onde estão 
os gerentes que as dirigiam? 
Porque essas empresas 
fracassaram? Não seja tão 
cego a ponto de dizer: "Aqui, 
isso não pode acontecer!" — 
pensando na empresa em que 
você trabalha. Com certeza, 
os gerentes desses gigantes 
desaparecidos devem ter dito 
o mesmo. O falo é quê, "aqui 
isso não pode acontecer" 
somente se você não permitir 
que aconteça. Evitar, porém, 
que aconteça, requer mais do 
que palavras de bravura... 
Será nescessária uma análise 
das razões dos fraõassos 
passados e um exame do 
atual desempenho, 
combinados com um plano de 
ação. 

Seja você também mais um 

assinante do Jornal Capital o seu 

líder diário 

Assista de segunda a sábado o 

programa Cidade Agora, discutindo 

vários temas, e com a participação 

da unidade móvel 
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Estante de Aço 

PANDIN, 6 Prateleiras, 

EDPLISA 

R$ 39,00 

à vista ou 

entrada de 

R$ 9^00 + 

R$ 5,00 

por mês 

mmm 

K 

messsm 

A-V 

PACAMENT 

CD PLAYER PHILIPS 

C/ CONTROLE Mod. CD 165 

R$ 229,oo à vista ou 

  entrada de R$ 46,oo + 

R$ 30 ,00 por mês m 

FOGÃO KENT 

2 Bocas 

R$ 13,90 à vista ou 

entrada de R$ 3,oo + 

R$ 1,80 por mês 

Liqüidificador FAET 

OFERTA ESPECIAL 

SEM CONCORRÊNCIA 

Cond. de Ar CÔNSUL 

10.000 BTU s, Mod. CF-10 M 

R$ 669,oo à vista ou 

entrada de R$ 139,oo + 

R$ 86 ,00 por mês 

Máq. SINGER 
Facilita C/eabinete, Mod. 3143 

R$ »5Z^,oo à vista ou 

entrada de R$ 65,oo + 

R$ 42 ,00 por mês 

W 

TV PHILCO 

14"pol, C/Controle PC 1444 

R$ •5,39,0o à vista ou 

entrada de R$69,oo + 

R$ 43 ,00 por mês 

TV PHILCO 

14"poj. S/Controle PC 1443 

R$ 299,oo à vista ou 

entrada de R$ 59,oo + 

R$ 39 ,00 por mês 

VÍDEO TOSHIBA 

C/ CONT, 4 Cab. Mod. VCRX 470 

R$ 445,oo à vista ou 

entrada de R$ 89,oo + 

R$ 58 ,00 por mês 

Mod. 215 

R$ 39,00 

à vista ou 

entrada de 

R$ 9^00 + 

R$ 5,00 

por mês 

RADIO PORTÁTIL 

AM/FM 2 FAIXAS 

Mod. AE 1495 

R$ 18,oo 

TV TOSHIBA 

20"pol: C/ Controle, 2070 E 

R$ 399,oo à vista ou 

entrada de R$ 79,oo + 

R$ 52 ,00 por mês 

FERRO ARNO 

Automático, Mod. FC 

R$ 18,oo à vista ou 

entrada de R$ 4,oo + 

$ 2,50 por mês 

à vista ou 

entrada de 

R$3.60 + 

R$ 2,50 

por mês 

Ventilador FAET 

30 cm, Mod. 1048 

R$ 36,oo à vista ou 

entrada de R$ 8,oo + 

$ 5,00 por mês 

* 

FOGÃO ATLANTA 
Bocas Mod^SMALTEC 8431 

R$ J. ^ O,oo à vista ou 

entrada de R$ 32,oo + 

R$ 21 ,00 por mês 

SJ 

TU 

J 

r 

Ventilador MALLORY 

SUNDOWN 

h ¥ & & A; P A S 

30 cm, Luxo 

R$ 39,oo à vista ou 

entrada de R$ 9,oo + 

R$ 5,00 por mês 

Ventilador SINGER 

COLUNA, SF 16 

R$ 89,oo à vista ou 

entrada de R$ 19,oo + 

R$ 11 ,50 por mês 

BICICLETA SHIMANIMAL 
✓r y» 4^ 18 MARCHAS, CANO REFORÇADO 

R$ 199 ,oo à vista ou entrada de R$ 39,oo 

+ R$ 23 ,00 por mês 

T120 

Fita de Vídeo 

PHILIPS 

T120, 

R$ 3,00 

à vista 

sem co 

Jr 

, so na 

r 

Ofertas válidas somente até o dia 27/01/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m. 
C.M.P Arte: Nilson Hamada Promove de verdade... E logico! 
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Janduí elBananal decidem título 

Esporte 

Capital 

por JALDENE NUNES 

- 

Copa Cofé Viana 

CBF solta tabela da 
Copa do Brasil 

A Confederação 
Brasileira de Futebol 
divulgou esta semana a 
tabela da Copa do Brasil, 
que terá o número recorde 
de 40 clubes e já está 
sendo chamado de 
Brasileirinho. 

A fase preliminar conta 
com 16 equipes e será 
disputada 
simultaneamente à 
primeira fase. O critério de 
escolha dos clubes para a 
fase preliminar foi feito 
arbitrariamente pela CBF, 
que privilegiou a 
arrecadação nas fases 
subseqüentes do torneio. 

Dessa forma, os 
grandes clubes não vão se 
expor na fase preliminar e 

estréiam 
primeira fase. 

ape 

A competiÇtt^ 
disputada de! 

fevereiro a 4 de* 
num total de 78 
O campeão se 
para a Libertadgf 

Na etapa pré 
na primeira fasè,' 
que vencere 
diferença de dolé 
jogo de ida tia 
adversário já gâf 
classificação. 

Participam da yG 
27 campeões es 
vices do Rio, SíU* 
Paraná, Rio Gratl 

Minas, além 

-'r 

O. 

^4; 

mi 
« 

•f" 

É hoje o dia! O Estádio 
Municipal Frei Epifânio d' 

'Afcadia será palco, a partir das 
horas, da decisão da 1® 

Copa Café Viana de Futebol 
Jnfanto. 

O título será disputado 
os times do Bananal 
orte Clube e do Janduí 

f«€bol Clube, que somaram 
SÍ2 pontos durante a 
■competição. 

NSo há favoritismo para o 
ífítèo de logo mais à tarde, 

étnbora o Bananal tenha 
melhor saldo de gols. O 

aproveitamento das duas 
equipes foi total. 

O time do Janduí venceu as 
quatro partidas disputadas, 
conquistando três pontos em 
cada uma delas. O mesmo 
ocorreu com o Bananal. 

O mesmo número de gols 
a favor foi alcançado: 15 cada. 
A única diferença está na 
defesa, já que, enquanto Janduí 
sofreu 4, o Bananal levou 
apenas 3. 

A 1® Copa de Futebol 
Infanto organizada pela 
Escolinha Redes Janduí 

Futebol Clube é patrocinada 
pelo Café Viana, razão pela 
qual tem o título já 
mencionado. 

Os organizadores 
acreditam que a partida de 
hoje será um grande 
espetáculo, tendo em vista 
que as finalistas colocarão 
em campo dois dos principais 
artilheiros do torneio. 

Tratam-se dos 
centroavantes Ronywon 
(Janduí) e Cláudio Abreu 
(Bananal). Cada um dos 
atacantes marcou 8 gols, o 

que representa a média de 2 
por partida. 

Mas, nem por isso, a 
expectativa é de que saiam 
muitos gols. É que estarão 
em campo, também, os 
melhores goleiros da 
competição; Wágner 
(Bananal), que levou apenas 
3 gols; e Paulo (Janduí), que 
sofreu 4. 

Além de troféus para o 
primeiro e segundo lugares, 
os organizadores premiarão 
o atacante do torneio e o 
goleiro menos vazado. 

Início do Juniores 

Nova reunião é marcada 

clubes convida 
CBF — Vasco, 
São Paulo, 
Cruzeiro, Bahrftv 
Atlético Paraft*e 

'pctte&oí 

ottc, 

(/Lcotèncc#, 

CUotC 

^ A Liga Imperatrizense 
"C-de Desportos ultima os 

^Vèparativos para iniciar 
Sábado, dia 27, mais uma 
^díçõo da Copa Antarctica 

Futebol Júnior. 
.4 ( A informação foi dada 
/' bfttèm pelo presidente 

.VJfcfftonio o ser 
questionado sobre os 

£ jprépãralivos para esta, que 
a primeira competição 

^oficial da Lid neste ano. 
'"Na semana passada, 

, \ durante reunião entre a 
u 'diretoria da Lid e de clubes 

I J fntados, ficou decidida a 
'j composição das chaves. 

.1 

* 

i - 

Doze clubes vão participar. 
Eles estão distribuídos em 
2 grupos: A e B (Veja 
quadro ao lado). 

Também foi confirmado 
que o jogo de abertura será 
entre Marília e Volta 
Redonda (pela Chave A), 
no próximo dia 27. a partir 
das 16 horas, no 
Municipal. 

No entanto, uma nova 
reunião foi marcada pela 
diretoria da Lid. Será na 
próxima segunda-feira, dia 
22, quando serão votadas a 
fórmula de disputa e a 
aprovação do regulamento. 

2a COPA ANTARCTICA DE 

FUTEBOL JÚNIOR 

Promovida pela Liga Imperatrizense de 

Desportos 

CHAVE A CHAVE B 

Marília Redes Janduí 

Volta Redonda Marwel 

Ouro Verde Bananal 

Guarani Fabril 

Ponte Preta Plaza 

PSV Asken 

Torneio de Inverno 

Disputa começa dia 3 de fevereiro 

LEIA NA V 

wmrm 
t-- 
j- 4, 

«3 

I '• ' v; 
>:> 

-- 

-- 
•- 
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mm 

Dr 
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A abertura do 32 

Torneio de Inverno será 
líiesmo no dia 3 de 
•fevereiro. Quem fez essa 
garantia foi o presidente da 
Liga Imperatrizense de 

^Desportos, Antonio Alves. 
" Segundo ele, a 
éompetlção vai reunir oito 
clubes participantes. São 

4 é União Sport, 
yropita, Cameleira, 

Laminadora, Bang , JV 
Liderai, União Cascavel e 
DNER. 

Na próxima terça, dia 
23, haverá reunião dos 
dirigentes dessas oito 
equipes. Vão ser 
conhecidos o jogo de 
abertura, distribuição dos 
clubes nas respectivas 
chaves e fórmula de 
disputa. 

Jornal Capital, o Seu Líder Diário 

AVISO DE EDITAL 

CONCURSO PÚBLICO 

A TASA - Telecomunicações Aeronáuticas S/A, 

empresa vinculada ao Ministério da Aeronáutica, fará 

realizar Concurso P blico para os cargos de 

OBSERVADOR METEOROLÓGICO (01 Vaga) e 

•CÀOASraO RESERVA CARGOS OPERACIONAIS 

^>1 Vaga) na localidade em imperatriz-MA. e para o 

rgo de CADASTRO RESERVA-CARGOS 

^Operacionais na cidade de Carolina-MA. O Edital 

ÚC#iípleto está publicado no D.O^U de 16/01/96. Maiores Kl 
tações no horário de 08:30 às 11:30 e das 14:30 às 

hofas. Inscrição de 22/01/96 a 26/01/96 na GTA- 

Aeroporto de Imperatriz, s/n, Imperatriz-MA e 

rto de Carolina, s/n , Carolina-MA 

Convocação de empregado 

A firma DESTILARIA CAIMAN S/A, convoca 
os Srs. Francisco Silva Costa CTPS ne 71626 
SÉRIE - 00008/MA, José Cardoso da Silva 

CTPS n9 17783 SÉRIE - 00009/MA, Deusdete 
Lima dos Santos CTPS n- 93980 SÉRIE - 

00008/MA, Francisco de Sousa Coelho CTPS 
n9 17717 SÉRIE - 00009/MA, Sebastião 

Pessoa dos Santos CTPS n9 93576 SÉRIE - 
00001/MA, João Martins E. Nascimento CTPS 
n9 12087 SÉRIE - 00009/MA, Josinaldo Silva 
Santos CTPS n9 12144 SÉRIE - 00009/MA, 

Antonio Silva CTPS n9 28212 SÉRIE - 00008/ 
MA, José de Arimatéia da Silva CTPS n9 96607 
SÉRIE - 00007/MA, a retornarem ao trabalho 
no prazo de 72 horas sob pena de ser demitido 
conforme o artigo 482 Letra 1 do Decreto Lei 

n9 5452 da CLT Imperatriz 

ivo e coraJoso. Assím é Orlando Meneses 

(Ie SEqUNÒA A SEXIAÚfÍRA, o pROCjRAMA CidAdE 

f JtnOO às 1 50, peIa TV Cidade. A vERdAdE 

E CRUA, 
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Conselho fecha farmácií 

O CRF do Maranhão cumpre determinação do Conselho Federal de Farmácia 

Ferro em 

Brasa 

Á 

por MARINALDO GONÇALVES 

No Itinga 
A direção da TV Cidade 

confirma oficialmente que 
deverá estender o sinal de 
sua imagem até o distrito de 
Itinga, por todo o mês de 
fevereiro entrante. A 
emissora, que transmite a 
programação da TV 
Bandeirantes, da qual é 
afiliada, vai se tornar, 
portanto, a mais nova opção 
de lazer da comunidade 
itinguense, tendo em vista 
que, recentemente foi 
brindada com as imagens 
da TV Difusora, que 
retransmite a programação 
do Sistema Brasileiro de 
Televisão (SBT). Parabéns, 
pois, aos moradores de 
Itinga, que agora passam a 
dispor de variedade de 

! informações e opção de 
lazer, antes restrita às 
imagens da Rede Globo. 

Na Olimpíada 
O Maranhão também 

terá seu representante na 
próxima Olimpíada, que 
será realizada, dentro de 
alguns meses, nos Estados 
Unidos. Os maranhenses 
estarão sendo 
representados pelo atleta 
China, que é um dos 
titulares da Seleção 
Brasileira de Handebol, 
além de ser um dos maiores 
atletas brasileiros dessa 
modalidade esportiva. 
China começou sua 
carreira jogando em São 
Luís. transferindo-se depois 
para São Paulo, onde 
praticamente se 
profissionalizou, embora 
ainda figure como 
"amador". Agora é só torcer 
para que o conterrâneo faça 
bonito e consiga trazer uma 
medalha olímpica. 

Novos nomes 
A notícia de que o 

secretário-adjunto de Ação 
Social, Sirley Santos, está 
disposto a ser candidato à 
Câmara Municipal, parece 
ter animado outros 
integrantes do secretariado 
do Executivo Municipal. 
Fanto que já começam a 
surgir novos nomes como 
prováveis candidatos. Sem 
querer precipitar os 
acontecimentos, ou mesmo 
"queimar" possíveis 
postulantes à vereança, a 
coluna vai investigar o que 
há de verdade nos 
bochichos, para informar a 
seus leitores com maior 
isenção de ânimos possível. 
Mas que existem mais 
pretendentes, isso é 
totalmente fora de qualquer 
d vida. Podem ter certeza. 

A colheita 
Dizem que "quem 

semeia vento, colhe 
tempestade". É o que está 
começando a ocorrer com 
o jogador de futebol 
Edmundo, de triste fama, 
pelas loucuras que comete 
e que lhe valeram o apelido 
de "animal". Uma de suas 

vítimas, a estudante Débora 
Ferreira da Silva, que está 
paralítica depois de um 
acidente que ele provocou, 
está exigindo dele uma 
indenização no valor de 
cinco milhões de reais. Para 
tanto, através de um 
advogado, ela já acionou a 
Justiça, no sentido de 
receber o dinheiro em 
questão, que também 
servirá para custear o seu 
tratamento médico, que lhe 
acena com a possibilidade 
de voltar a andar daqui a 
cerca de um ano. 

Orquestrada 
A fala do presidente 

Fernando Henrique 
Cardoso, segundo alguns 
críticos do governo, não 
passou de uma grande 
orquestração para encobrir 
algumas questões que 
estavam incomodando o 
governo, tais como a 
vergonhosa reativação do 
"Projeto Sivam" e evitar as 
inevitáveis críticas nesse 
sentido, partida de quantos 
desejam uma administração 
federal moralizada e 
moralizadora. Antes que o 
prestígio de FHC 
começasse a cair, o governo 
partiu para a ofensiva e 
orquestrou todo o show do 
presidente, que só 
respondeu a perguntas 
previamente determinadas. 

Derrota 
Um claro sinal de que o 

Governo Federal não estava 
com a bola toda, foi dado 
pelo Congresso Nacional, 
que derrotou o projeto que 
obrigaria os funcionários 
públicos aposentados a 
contribuir para a 
Previdência. Foi uma 
derrota amarga, que 
custará aos cofres 
previdenciários o não 
recolhimento de mais de um 
bilhão de reais. Um 
dinheiro que estando sendo 
dado como certo, na receita 
deste ano. E mais um aviso 
de que o governo deve se 
acautelar para não amargar 
novas derrotas. 

Cura espiritual 
Já estão se tornando 

célebre as operações 
"medi nicas" efetuadas 
pelo médium Valdemar 
Coelho, da cidade de Leme, 
em São Paulo. Ele já operou 
com sucesso centenas de 
atletas famosos, entre os 
quais a jogadora de 
basquete, Paula, que havia 
sido desenganada pela 
medicina esportiva da 
Espanha. Como se trata de 
um fato comum no Brasil, o 
País mais espiritista do 
mundo, ninguém estranhou 
que a jogadora Ana Mozer, 
titular da Seleção Brasileira 
de Vôlei, procurasse o 
famoso médium para uma 
operação no joelho. Ele 
garante que ela vai ter 
condições de disputar os 
Jogos Olímpicos. 

A cidade de Açailândia 
está ameaçada de ficar sem 
vinte das suas vinte e nove 
farmácias atualmente em 
funcionamento, tendo em 
vista que aquelas não 
atendem a imperativos legais 
determinados pelo Conselho 
Federal de Farmácia, cujo 
cumprimento fica sob a 

supervisão do Conselho 
Regional de Farmácia do 
Maranhão, com sede em São 
Luís. O fato já é do 
conhecimento da Associação 
Comercial e industrial de 
Açailândia, que está 
desenvolvendo gestões no 
sentido de se colocar como 
intermediadora dos 

entendimentos entre 
Conselho e proprietários de 
farmácias, a fim de que seja 
encontrada uma solução que 
satisfaça embas as partes 
envolvidas na questão. 

O cêrto é que somente 
nove das atuais farmácias da 
cidade se encontram 
devidamente regularizadas 
junto ao Conselho Federal 
de Farmácia, inclusive 
mantendo um farmacêutico 
(curso universitário) junto 
ao estabelecimento, para a 
devida supervisão do 
atendimento aos clientes. 
Por lei, apenas estas 
farmácias deveriam estar em 
funcionamento, mas, devido 
a falta de fiscalização, 
existem vinte outras que 
funcionam irregularmente e 
que estão dispondo de alvará 
de funcionamento, 
concedido pelo Executivo 
Municipal, que também não 
fiscaliza as farmácias quanto 
à sua regularidade ou não. 

Das vinte e nove 
farmácias em 
funcionamento, apenas a 
Droga Santos, Farmácia Dia 
e Noite. Farmácia Sousa, 

Farmácia Econômica, 
Farmácia Rodrigues, 
Farmácia São Paulo, 
Farmácia Cruz Vermelha, 
Farmácia São Pedro e 
Farmácia São Luís, estão 
com suas , situações 
devidamente regularizadas e 
estão devidamente apta' 
efetuar o atendimento j 
público, de vez que dispõem 
de profissional com curso 
universitário para 
supervisionar seu 
atendimento ao público, o 
que dá mais segurança ao 
consumidor. 

A repressão às farmácias 
infratoras deverá ocorrer tão 
logo seja efetuada a 
fiscalização pelo CRF-MA, 
cuja equipe de técnicos 
ainda não têm data 
determinada para chegar 
nesta cidade, Por outro lado, 
a Acia já está mantendo 
entendimentos que 
possibilitem o encontro de 
uma solução que, 
certamente, será o 
enquadramento das. 
farmácias irregulares defi|fêr 
das normas do CoúfcftffttjS 
Federal de Farmácia. 

Itinga recebe canal de TV 

Railda Ramos confirma: Itinga receberá o sinal da TV Cidade 

Durante o decorrer do 
mês de fevereiro próximo, a 
comunidade do distrito de 
Itinga estará recebendo mais 
uma opção de lazer, 
especialemente as 
residências que dispõem de 
um aparelho receptor de 
televisão. Tudo porque a 
direção da TV Cidade local 
resolveu retransmitir o seu 
sinal até aquela comunidade, 
de vez que se encontra 
restrito, atualmente, à cidade 
de Açailândia. A noticia foi 
confirmada pela diretora 
geral da TV Cidade, Railda 
Ramos, na manhã de ontem, 
quando perguntada sobre o 
assunto. 

Segundo as informações 
da diretora da TV Cidade, o 
distrito de Itinga já vinha 
merecendo as atenções da 
emissora desde algum 
tempo, entretanto, fatores 
outros contribuíram para que 
a medida fosse postergada. 
Agora. entretanto, as 

circunstâncias já permitem 
que o assunto mereça o 
devido tratamento e a decisão 
da implantação de 
equipamentos que permitam 
a geração de sinal naquela 
localidade. Pelas 
informações obtidas, o^ 
serviços deverão ter início no 
mês de fevereiro, data 
prevista para o lançamento 
do sinal da TV Cidade. 

Uma das emissoras de 
maior audiência em 
Açailândia, a TV Cidade 
retransmite o sinal da Rede 
Bandeirantes de Televisão e 
pode se tornar numa 
excelente opção de lazer, em 
função dos programas de 
âmbito nacional, bem como 
os programas de geração 
local. Segundo Railda Ramos, 
a parte da programação local 
deverá sofrer algumas 
alterações, "tendo em vista 
que estamos providenciando, 
entre outras coisas, a 
inclusão de um tele-jornal, 

além de outros programas 
que julgamos de interesse da 
comunidade." 

Ressaltando que a Rede 
Bandeirantes tem a mais 
variada programação da 
televisão brasileira, Railda 
Ramos lembrou que "o nosso 
público telespectador tem 
uma variada- gama de 
atrações, em programas 
dirigidos a todas as faixas 
etárias, bem como a públicos 

específicos, tais como os 
desportistas, que sãc 
brindados como o maioi 
horário brasileiro de 
televisão dedicado ac 
esporte. Graças a issc 
conquistamos a preferêncic 
da comunidade e, temos 
certeza, vamos conquistar os 
telespectadores de Itim • 
que estão nos aguardan k 
com o maior interesse 
possível". 

Em Açailândia, lisue 722-1345 e faça 

a assinatura do Jornal Capital, o seu líder diário. 

^ -  y 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFr SET DA REGIÃO, 

TRABALHAMOS COM COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

QUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luís Domíngues, n0 1206 fone 721-1077 
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Cidade 

Alerta 

por ORLANDO MENEZES 

Na boca do povo 
A pior administração dos 

últimos anos é esta, que 
além de não está realizando 
nenhum trabalho de infra- 
estrutura no município, não 
gasta dinheiro com o 
funcionalismo, e ainda 
realiza retalhões. Con> isso 
o povo aceitou de forma 
positiva a jiova 
denominação dada por mim 
no programa Cidade Alerta, 
de MÁGICO, o prefeito que 
tem sido péssimo 
administrador, tem o dom 
de sumir com a grana. Com 
isso o povo está 
comentando e chamando-o 
o mesmo de MÁGICO. 

Tentativa 
Pela segunda vez o 

tenta cala a minha voz, a 
primeira vez ele através do 
seu secretário de 
administração e Economia, 
Isaías, tentou tomar a torre 
onde ficam as antenas da TV 
Cidade, se dizendo dono da 
mesma. Mas o povo reagiu 
e eu denunciei no meu 
programa e as pessoas que 
tinham contribuído para 
comprar a torre se 
manifestaram e melou a 
tentativa frustante do 
prefeito e do secretário. 

Tentativa II 
Esta segunda é bem mais 

pesada, a nova tentativa vem 
de uma manobra 
maquiavélica e 
irresponsável da 
administração municipal, o 

prefeito Ildemar Gonçalves, secretário Isaías Martins, 

mandou ofício a Ceraar com 
data retroativa comunicando 
que não vai mais pegar a 
energia elétrica da torre 
onde ficam os transmissores 
de várias emissoras, Rádio 
Clube FM, Repetidora 
Manchete, TV Amazônia, 
Telefonia rural eTV Cidade. 
Esta medida tem endereço 
certo é para atingir a TV 
Cidade, que realiza uma 
programação de combate a 
mel versão do dinheiro 
público. 

Pegou mal 
Esta atitude do secretário 

e do prefeito (MÁGICO), 
que demostrando toda a 
imcompetência e arrogância 
o MÁGICO usa o seu fazer 
qualquer coisa para prejudicar 
que não esta lhe dando apoio. 
Só que ele está se esquecendo 
que o povo também será 
prejudicado com o feixamento 
destas emissoras. 

Dengue 
Está de volta a dengue em 

nossa cidade, várias pessoas 
estão acometidas de dengue. 
Em Açailândia é a segunda vez 
que acontece epidemia desta 
doença. Queremos chamar 
atenção das autoridades do 

Município para tomarem 
providências e que não deixe 
acontecer o que aconteceu da 
última vez que só tomaram 
providência quando quase 
toda a população tinha tido 
dengue. 

Alistamento 
eleitoral 

No dia deste mês na 
Escola Municipal Dey Alves 
Pessoa no distrito do Itinga- 
MA, das oito da manhã às 
dezessete horas o povo 
daquele distrito poderá fazer 
alistamento Eleitoral c 
recebimento de Títulos 
Eleitorais. 0 comunicado 
que o Cartório estará lá foi 
feito pelo titular da Zona 
Eleitoral desta comarca Dr. 
Samuel Rocha de Sousa 
Silva. 

Diversão 
Hoje tem muitas 

alternativas aqui na cidade, 
Hotel Santa Maria para um 
bom banho com uma boa 
feijoada, Zoom com a 
programação, normal do 
domingo e Gigantão com a 
tradicional domingueira de 
verão vivo com sorteio de 
um Baile e no outro domingo 
tem a banda baiana Reflexus. 

REPUBUCA FEDERATIVA DO 

BRASIL 
Estado do Maranhão 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 

O DOUTOR SAMUEL ROCHA DE SOUSA 
SILVA, JUIZ DE DIREITO DA l9 VARA 
DESTA COMARCA DE AÇAILÂNDIA 
ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA 
LEI, ETC. 

FAZ SABER a todos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que perante este juízo e Cartório do 1Q Ofício desta Comarca 
de Açailândia, Estado do Maranhao, processa-se uma^ÇAO DE 
BUSCA E APREENÇAO requerida pelo BANCO BRADESCO 
S/A, contra o Sr. JOANI MEDEIROS DE SOUZA (FRAN- 
CISCO MIGUEL GARCIA, e tem este Edital a finalidade de CITAR 
o Sr JOANI MEDEIROS DE SOUZA (FRANCISCO MIGUEL 
GARCIA, brasileiros, casados, industrial e comerciantes, residentes 
e domiciliados neste Município^ atualmente encontram-se em lugar 
incçrto e não sabido, para tomarem conhecimento da apreenção do 
VEICULO MARCA CHEVROLET GM CORSA WIND, ANO DE 
FAB RI CAÇA O 1994, COR AZUL, CHASSI N- 
98GSC08WRRC619247, A GASOLINA, e querendo constatarem 
o pedido em três (03) dias, ou se já tiverem pago 40% do valor 
financiado, requererem a purgação da mora. Tudo conforme despacho 
do MM. Juiz de Direito a seguir transcrito: "Proceda-se a citação por 
edital, com prazo de 15 dias, publicado duas vezes no jornal local, e 
uma vés no placar do Fórum. Açailândia-Via, 08-01-96. Ass. DSamucl 
Rocha de Sousa Silva". E para que ninguém possa alegar 
desconhecimento, mandou MM. Juiz que fosse expedido o presente 
edita! que será afixado no âlrio deste Fórum e publicado era jornal 
local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Açailândia, Estado 
do Maranhão, aos onze (11) dias do mês de janeiro (01) do ano de 
mil novecentos e noventa e seis (1996). Eu , Paulo 
Oliveira Sousa. Escrevente Juramentado Substituto, subscrevo, 

ASSDR.SAMUEL ROCHA DE SOUSA SILVA 
JUIZ DE DIREITO DA Ia VARA 

ReUção dos qANhAdoRES do sorteío dAS 20 bicicLETASf 

OCORRÍdo ONTEM NO pROqRAMA "CídAdE AqORA" 

1 - Arozin Carneiro do Nascimento, Rua Principal - sem número Vale do 
Tocantins, Bela Vista, São Miguel - TO. N0 - 13575-66 

2 - Edinaldo da Conceição Vieira, Rua S. Raimundo, 364, Centro, 
Açailândia-MA. N0- 15708-46 

3- Reginaldo Sipaúba Costa, Rua W1, 586, Asa Norte, Imperatriz-MA. N0 - 
10683-00 

4 - Francisco Avelino Oliveira Filho, Rua Duque de Caxias, 204, Cidade 
Nova, João Lisboa. N0-12971-48 

5 - Sávio Lino Almeida Santos, Duque de Caxias, 600, Cidade Nova, João 
Lisboa-MA. N0 - 14886-00 

6 - Laura Matias Elias, Rua S.João, 126, Centro, João Lisboa - MA. N0 - 
12979-29 

7 - Francisco de Assis N. Oliveira, Rua D. Pedro II, 272, União, Imperatriz. 
N0 - 8251-82 

8 - Karla Andréia Nascimento Machado, Rua Cel. M. B, 2500, Bacurí, 
Imperatriz-MA. N0 - 6429-84 

9 - Leonardo David de Souza Tinoco, Av. B. Sayào, 1711, 50 Bis, Imperatriz 
- MA. N0 19625-82 

10 - Enque Pereira da Silva, Rua Simplício Moreira, 3437, Bacuri, Imperatriz- 
MA. N0 14039-82 

11 - Lennon Christian A. Carlos, Rua Sergipe, 526, Nova Imperatriz, 

Imperatriz-MA. N0 - 20183-73 

12 - Irineu Silveira de Sousa, Rua Tomé de Sousa, 483, Santa Rita, 

Imperatriz-MA. N0 - 15734-46 

13 - Raimundo Ramiros dos Santos, Rua João Lisboa, 704, V. Lobão, 

Imperatriz-MA. ND - 14460-54 

14 - Wanda Portalia de Sousa Uchôa, Rua João Lisboa, 10 Conj. Batista, 
Vila Lobão, Imperatriz-MA. N0 - 6485-82 

15 - Raimundo Ribeiro Alves, Rua Frei Diário, 659, Vila Lobão, Imperatriz- 
MA. N0 - 13056-39 

16 - Darian Brio de Sousa, Rua Principal, 65, PQ. Alvorada II, Imperatriz- 
MA. N0 - 12653-00 

17 - Elizandro Franco Duarte, Rua João Pessoa, 1313, PQ. Anhanguera, 
Imperatriz-MA. N0 -10412-74 

18 - Nivaldo Pereira Barbosa, Rua Cel. Manoel Bandeira 

19 - Pedro de Sousa Oliveira, Rua 04, 60, Bacuri 

20 - Janildo Batista da Silva, Rua Simplício Moreira, 3434, Bacurí, 
Imperatriz. 
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Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Atividade Física 

Qualé a sua? 

Você não gosta de correr? 

Fica irritada com aula de aeróbica? 

Acha musculação uma coisa chata? 

Calma, não desista de tudo! 

Nós vamos ajudá-la a encontrar o exercício 

certo. 

Estar a fim de fazer algo de bom para o próprio 

corpo já é um ótimo começo. Nem importa muito 

porque motivo, de repente, bateu aquela vontade de 

entrar numa academia. Sentimento de culpa? 

Nescessidade física? Pura vaidade? Ou simples 

modismo? Não, nada disso tem importância. O que 

conta é que você, finalmente, tomou a decisão de fazer 

alguma atividade física. Mas - é aí que está o 

broblema! - qual? O que será melhor pra você? 

m 
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m 
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As vezes, porém, a sobrecarga de cobranças internas 

pode comprometer o resultado final. Na ânsia de livràr- 

se rapidamente de um sentimento de culpa que não 

deveria existir, você decide malhar pra valer, compra 

uma bicicleta ergométrica, deposita nela um monte de 

expectativas e, antes que o mês termine, lá está ela, 

toda empoeirada num cantinho do quarto, servindo 

de cabide. Alguns meses depois, você vende a 

ergométrica e decide ("agora é sério hein!") entrar 

numa academia. Paga um semestre inteiro, compra 

aquele tênis maravilhoso, freqüenta dois meses... e bye- 

bye aulas. Você, então, morre de culpa. 

■ w 

-y*' ■ 

Acredite! Na grande maioria dos casos não é você 

que não se adapta aos exercícios,e sim eles que 

servem para você. Isso faz a gente desanim 

desistir fácil, fácil, simplesmente porque não 

melhor caminho. 

Olha a gordurinha! 

Com alguns trocos e nenhum sacrifício, dá 

para comer bem de sexta a domingo e passar 

um fim de semana sem engordar 

Acontece com freqüência e ninguém pode negar: 

nos fins de semana a gente abusa e aumenta u 

quilinho, dois ou até um pouco mais no peso. Dai, 

■f-i, 

440 

t tudo ocaba 
em pizza 

ã 

Você precisa de, no mínimo, seis meses para 

incorporar um exercício no seu dia-a-dia. Depois 

vira hábito. 

Não! Culpa faz mal - e engorda! Você precisa saber 

que não é a nica mulher do mundo a passar por esse 

tipo de conflito. A exemplo das americanas, cerca de 

90% das mulheres brasileiras têm plena consciência 

de que os exercícios físicos fazem bem à sa de. No 

entanto, apenas um terço se mexe regularmente. Por 

que isso acontece? Bem, a "falta de tempo" é uma das 

desculpas mais usadas. Mas, com certeza, não é a nica 

razão para fugir da atividade física. 

haja paciência para fazer sacrifício durante a semana 

inteira e perder aquele excesso que insiste em voltar 

na pausa para o descanso. Também, quem é que 

resiste facilmente a uma cervejinha gelada ao pé da 

churrasqueira? 

E aí que está a grande vantagem deste programa 

de manutanção de peso no final de semana. Não se 

trata de emagrecer entre a sexta e o domingo - e, 

sim, de não engordar. Ou seja: apenas manter. Você 

não abre mão do churrasquinho, da lanchonete, do 

tira-gosto, do copinho de vinho, da cerveja nem de 

outros prazeres à mesa. E não muda o peso. 

Sim, é possível. Embora cada pessoa tenha um" 

necessidade diária diferente (os sedentári 

precisam menos do que esportistas, os adolescente , 

mais do que os de terceira idade e assim por diante), 

existem médias que podem ser tranqüilamente 

utilizadas como base de cálculo. Nos finais de 

semana, os hábitos são diferentes: mesmo os 

sedentários mais resistentes, que passam de segunda 

a sexta sentadíssimos na poltrona do escritório, 

acabam andando um pouco mais, circulando por aqui 

e por ali. Para a nutricionista paulista Selva Motta 

Fierro, qualquer adulto normal, se consumir cerca 

de 1800 cal/dia, não irá ganhar peso num fim de 

semana. E segunfa-feira o ponteiro da balança está 

no mesmo lugar de antes. 

Programa Rádio Festa. Apresentação 

Manoel Gecílio, das 09 às 12:00 hs, pela 

Rádio Capital AM, 

950 khz: uma onda no ar 
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Luzes carros, açao 

Os lançamentos e os carros de sonho do Brasil Motor Show; mostra internacional do automóvel 

De 

Carona 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Caçando 
talentos 

Boa notícia para os jovens 
pesquisadores brasileiros. A 
Associação Brasileira de 
Engenharia Automotiva. 
AEA, está caçando talentos 
através de um concurso de 
monografias destinado aos 
estudantes da área. 0 
vencedor ganhará passagem, 
estada e inscrição no 
Congresso da Fisita, 
Federação Internacional das 
Sociedades de Técnicas 
Automotivas, que acontece 
em junho deste ano, em 
Braga, capital da República 
Checa. 

Podem concorrer 
estudantes residentes no 
Brasil e que tenham 28 anos 
incompletos até o dia 29 de 
fevereiro de 1996, data limite 
para envio dos trabalhos. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 011/ 
575-9043. 

Aditivos 
mentirosos 

Cautela. E o que o Procon 
de São Paulo recomenda na 
hora de comprar aditivos que 
prometem melhorar a 
performance do carro. 
Estudo recente do Instituto 
de Pesos e Medodas, Ipem, 
revelou que são muitos os 
casos em que o cliente está 
comprando gato por lebre. 
Em 23 marcas de aditivos 
para radiador pesquisadas, o 
Instituto constatou que 
somente seis atendiam aos 
padrões internacionais, com 
teor de água inferior a 6%. Em 
duas marcas, Arexel e 
I )ynamics. as amostras eram 
água pura. As multas para os 
infratores podem chegar a 
2,4 milhões de reais. 

Controlando 
combustível 

A Ticket-Grupo de 
Serviços lançou um cartão 
que permitirá às empresas 
pagar e controlar 
eletronicamente o gasto e de 
combustível de suas frotas. 0 
motorista não precisa levar 
dinheiro, nem as notas 
acusarão consumos irreais. 
0 sistema já pode ser usado 

em 26 postos na Grande São 
Paulo, mas até o final deste 
ano será aceito em outros 300 
em todo Pais. 

Prevenção 
na telinha 

A informática invade, cada 
dia mais, o mundo do 
automóvel. A Didata (0123/ 
41-3171) criou um curso de 
direção defensiva por 
computador, com valiosas 
dicas para evitar acidentes. 0 
INST, Instituto Nacional de 
Segurança de Trânsito, 011/ 
62-6673, oferece um software 
às.empresas para controlar 
suas frotas de veículos e 
prevenir acidentes. 0 Senac 
paulista, 011/256-5522, 
desenvolveu o programa 
AutoSys, 50 reais, destinado 
a oficinas, postos, lojas de 
peças e estacionamentos. 0 
software gerencia o cadastro 
de clientes, controla estoques 
e agiliza outras tarefas 
trabalhosas. 

Perigo 
na BR-010 

A Rodovia Belém-Brasília 
continua com problemas. O 
DNER ainda não iniciou a 
recuperação dos trechos 
estragados da BR-010. O 
trecho entre Imperatriz e 
Açailândia mais parece uma 
peneira. Tem mais buracos 
que asfalto. Pode? 

Do kart 
para a Europa 

Repetindo a receita que 
deu certo com Ayrton 
Senna, o campeão paulista de 
kart, Luciano Burty, 
pretende começar a pilotar 
os carros já na Europa. 
Orientado pelo experiente 
Roberto Moreno, equipe 
For ti da F-l, Burty 
participará em 1996 ou da 
Fórmula Vauxhall Jr. ou da 
Fórmula Ford. Com 20 anos 
de idade, Burty conseguiu 
vencer o torneio paulista — 
o mais disputado do País — 
duas etapas antes do final. 
Sua intenção é acumular 
conhecimentos para depois 
passar às Fórmulas 3 e 3.000. 
"Ele não tem mais nada a 
aprender no Kart", garante 
Moreno. 

Cerca de 186 mil pessoas 
visitaram, no Parque de 
Exposiçõers do Anhembi, em 
São Paulo, o Brasil Motor Show 
— o 2o Salão Internacional do 
Automóvel. Todas interessadas 
em ver, por fora e i)or dentro, 
alguns dos carros que já nos 
primeiros meses de 1996 
começarão a circular nas ruas e 
estradas brasileiras. 

Sonho e realidade: essa 
combinação, que semi ire fez das 
exix)sições automobilísticas um 
sucesso, repetiu-se nos 
corredores do salão, onde 
centenas de milhares de pessoas 
puderam constatar algumas 
criações ousadas dos projetistas 
— às vezes, sem compromisso 
com a realidade — ou conhecer 
modelos já mostrados em salões 
como os de Genebra ou 
Frankfurt. 
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Vans Fiat Ducato lançada recentemente na Europa fez sucesso 

Spide e 155 - novidades da Alfa Romeo 
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155 DTM, usado no Campeonato de Turismo Alemão 
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A \'oJks mostrou o Golf Cahriolet com capota de acionamento elétrico 

Assim foi, por exemplo, 
com o Spider, da Alfa 
Romeo, um dos carros que 
mais chamaram a atençã 
no Motor Show, por seu 
estilo inusitado e 
esportividade. Entre os 
carros já lançados, foi ele, 
sem dúvida, a grande 
vedete do salão. E bem 
perto dele, no estande da 
Fiat,, também brilhava — 
literalmente — o Barchetta, 
um conversível prateado 
compacto, que esbanjava 
charme em todos os 
detalhes e ainda chega a 
fazer 200 km/h. Os dois 
carros serão trazidos para 
o mercado brasileiro agora 
em 1996, somando-se ao 
Fiat Coupé e ao Alfa 155, 
lançados ano passado n: 
Brasil. 

A Alfa Romeo tinha 
ainda, para mostrar, uma 
versão do Alfa 155 que 
participou do Campeonato 
de Turismo Alemão, D TM. 
Ela fazia dupla, e que dupla, 
com o Alfa 155, menor 
carro da empresa, que 
chegarão ao Brasil apenas 
na Versão esportiva, 
batizada de Quadriíoglio. 

Garros do futuro - maior atração 

O salão mostrou poucas 
novidades entre os sedãs. A 
Nissan anunciou a vinda do 
Sentra, um carro médio com 
motor com 16 válvulas de 1.6 
litro. Da Kia, apareceu o 
Credos, lançado recentemente 
no Salão de Frankfurt. Entre os 
brasileiros, estava o Tempra, 
com as inovações técnicas e 
estéticas que ganhou |)ara 1996. 

Entre as peruas foi a laguna 
Nevada, da Renault. 0 modelo 
apresentado foi o RXE, com 
motor 2.0, 16 válvulas e 140 cv. 
A Volkswagen mostrou a nova 
Parati nos modelos GLi e Gl^Si, 
além da nova versão es|)ortiva 
GTI, com motor 16v, e a minivan 
Sharan, lançada recentemente 
na Europa, equipada com o 
motor VR6 do Passat. 

/ 
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Credos: seda luxuoso que a Kia pretende lançar ao 
mesmo tempo na Europa, EUA e Brasil 

Assista todos os dias, o programa Bom 

Dia Cidade, a partir das OThOO, pela TV 

Capital, Canal 5* 

Apresentação: José Filho 
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traslados e passeios 

inclusos. 
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TODA EMOÇÃO DO MUNDO. 
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Nestas férias compre 

Revendedor Autorizado: 

uma Honda 

- Motores Tocantins Ltda, 
Av. Dorgival P. de Sousa, 611 - Centro 
Telefax: (098) 723-3553 - 723-1028 

IMPERATRIZ - MARANHÃO 

QUANDO VOCÊ 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO Dl 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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Dia 03 de 

feyereiro, sábado 

no ginásio do 

Juçara Clube 

iNqRESso: 

RS 5f00 
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Não é você que queria um caminhão 

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

REVENDEDOR AUTORIZADO 

Difusora apresenta 
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Valor da carteia R$ 5,00 

Postos de venda Dici 22 de jeneiro, concorro 

Banca da Gildênia - Banca do Calçadão - Banca do Beto - Nossa Banca 

- Supermercado Sousa -Supermercado Lívia - Supermercado Laranjeira - 

Supermercado São Vicente - Supermercado Real II - Supermercado 

Variedades - Porão I, II e II - Dipão - Pão da Terra - Panificadora 

Dular -Panificadora N. Sra. de Fátima - Panificadora Iguatuense - 

Drogaria Fábio Júnior - Drogão Center - Drogaria Realfarma - Drogaria 

Econômica - Farmácia Bom Jesus - Flora Medicinal - WR Mudanças - 

Eletrônica Tela Quente - Hotel São Luís - Voz do desmantelo - O homem 

da rapadura - Transportes Coletivo Imperatriz - Motoca - Moto Carlos - 

Moto Peças - Kollegius Lanches - Alvorada Lanches - Mercearia Reis - 

Casa Rodrigues - Casa Rosa - Açailândia: Jornal Capital - O 

Boticário - Rádio Clube FM - TV Cidade - Ribeirão zinho: 

Mercearia Souza - Bananal: Comercial Cardoso. 

nos seguintes grêmios: 

lã Batida 

1 Moto 100 cc Drsan - O km; 

2^ Batida 

1 Moto Titan 125 cr - O km; 

3ã Batida 

1 Automóvel 1000 - usado; 

4-Batida 

1 Automóvel Gol 1000 - O km. 

O sorteio 

será 

transmitido 

pela TV e 

Rádio 

Capital, 

pelo 

programa 

Imperatriz 

24 Horas. 

"Carnaval do Tchan" 

3 

eve e 

De 17 a 20 

de fevereiro, na avenida Beíra-Rio 
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Organizarão; âtistema TucanuoS de Comunicação 


