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OTempo, 

0 Inst. Nac. de Meteorologia 
informa que o tempo em Imperatriz 
hoje será ensolarado a moderado 
com pancadas de chuvas esparsas e 
visibilidade boa. 
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Jornal Capital 

Acontece 
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Várias homenagens ao Dia [ 
Internacional da Mulher. Em Açailândia, | íéCwáKl». 

serão prestadas homenagens às [ 
Mulheres de Espressão/96. 
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Domingão da Sorte frauda sorteio 

Dois sorteados acusam Bingo de promover propaganda enganosa e não entregar prêmios 
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anunciado quilômetro Felipe Cunha hscort Hohh\ premiada teve nao mas prêmio com um Carteia 

Õ número 

02 ■ «-P- 

Foi o número de \ 
li pessoas que ji 
| compareceram à TV \ 
I Capital para denunciar o 
li Bingo Domingão da Sorte, ii 
; por ter sido premiado e ii 
l não ter recebido o prêmio t 

O fato j 
O |)ai de ii 

Felipe Cunha, o ii 
representante ii 

  farmacêutico ii 
José Flias ii 

| Coelho Neto, disse que a TV í 
í Mirante e o Bingo ii 
i Domingão da Sorte podem l 
Ü ser processados por ii 
Ü propaganda enganosa. 

Ontem no programa ii 
ij Cidade Agora, veiculado as íi 
ií 13 hs na TV Capital, canal i 
ii 3, Elias disse que entrará ii 
\ com uma representação i: 
1 junto ao Ministério Público | 
ii com o objetivo de reaver o il 
ii prêmio anunciado pela '1V; ii 
ii Mirante, um auiomóv.l 
ii Ford Fp-ort. 1000 cc .Ú Km. ? 

X pt - soa 
O depuu 

ftxkTítl Sí^bastião í 
| madeira, que fXfl 
f ultima os 
ii preparativos 
ii para o D' 
ij Encontro da 
| Bancada Parlamentar da 
ii Amazônia Legal, em 
| Imperatriz, formada por 19 ij 
i deputados federais e 27 5 

Íi seiiíu iores. 

Roseana instala governo 

no dia 26 de março 

F 

recebeu 

O representante de produtos 
farmacêuticos, José Elias Coelho 
Neto, denuncia o Bingo 
Domingão da Sorte, que 
divulgou o nome de seu filho, • 
Felipe Uma Cunha, 7 anos, como 
ganhador de um automóvel 
Escort 1000,0 quilômetro, e não 
lhe entregou o prêmio. 

O Bingo Domingão da Sorte 
é organizado em Sao Luís por 
José Raimundo e retransmitido 
em Imperatriz pelas! Vs Mirante 
e Difusora, afiliadas da Rede 
Globo e SBT, respectivamente^ 

José Elias compareceu a TV 
Capital, canal 5, e mostrou o 
jornal O Estado do Maranhão, de 
04 de janeiro de 199b, onde o 
'Bingo Domingão da Sorte, 
informa que Felipe, de 
Imperatriz; e Daniely Pereira, de 
São Luís foram sorteados com o 

carro 0 km. 
Sandra Maria Costa Valença, 

também compareceu à TV 
Capital, canal 5, no dia de 
ontem, para denunciar que sua 
sogra, Jacira Oliveira Barbosa, 
foi sorteada com um automóvel 
Escort 1000, dividido para a 
própria Jacira e mais uma 
pessoa de São Luís. 

No entanto, para surpresa de 
Sandra Maria, os organizadores 
do Bingo Domingão da Sorte, 
depositaram apenas a quantia 
de R$ 750,00 na conta de sua 
sogra. Página 3A 
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Governadora Roseana estará na cidade no dia 26 

A governadora Roseana 
Sarney está instalando em 
Imiteratriz, o governo itinerante. 

Nos dias. 2b a 30 de março, 
Imperatriz será a sede do 
governo Estadual. 

E uma excelente 
oportunidade para a 
governadora anunciar ajuda 
financeira para o município de 
Imperatriz. A cidade espera a 
cooperação da governadora. 
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Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

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

Com uma linguagem ágil, 
Frederico Luiz abusa da 
charge eletrônica com o Zé 
da Praça, personagem criado 
para a coluna. 
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Soraya Luíza comenta a 

sociedade açailandense, e 

Jussara Cenqueira, a 

imperatrizense 

A Imprensa é Noticia 

Programação da TV 

o 

o Caderno 

Jonn! Capital 

O ex-ministro Ciro Gomes estará amanhã em Imperatriz. 
A noite ele profere palestra no Salão Nobre do Juçara 
Clube. O evento é organiz ido pelo PSDB 

Ondas Curtas 

Tendência 

Entrevista 

L'S$ Com. Compra 

R$0,9834 (-0.04%) 

L:S$ Com. Venda i 

RS 0.9836 (-0.04%) 

USS Black Compra 

USS Black Venda 

USS Flut Compra; 

RS 0,9870 (-0,01%) 

USS Fluí. Venda ; 

R$ 0,9872 (-0.01%) 

Ouro (grama) 

RS 12,65 (sexta-feira) 

Poupança 

1,3678% (04.03.96) 

o 

rombo 

nos 

bancos. 
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Jornal 

31,60% (04.03.96) 

notícia de 

forma 

errada 
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Opinião 

'Cautas 

Fax ^ 

FONESQ) 

A grande freqüência de 
quedas de energia no 
Bairro Super Quadra 602 é 
grande, as quedas de 
energia elétrica já causaram 
danos à vários aparelhos de 
eletro-domésticos. Muitas 
pessoas reclamam em 
órgãos de comunicação, 
mas não são ouvidos. O 
povo fala que a energia 
Imperatriz voltou a ser 
como antigamente. 

Flamante Dias 
Super Quadra 602 

Como todo 
imperatrizense já sabe o 
centro de Imperatriz é uma 
bagunça: bicicletas, 
carroças, pessoas andando 
nas ruas etc. O centro 
onde deveria ser o lugar da 
cidade mais organizado, é o 
'mais desorganizado. 
Precisamos pelo menos ter 
um local espaçoso e bonito 
na cidade. Imperatriz tem 
chances de ser uma cidade 
bonita e turística, é só se 
interessar. 

Antonio Jaco 
Parque das 
Palmeiras 

Com a grande 
quantidade de buracos 
ainda existentes em 
Imperatriz, os donos de 
oficinas mecânicas são os 
que mais lucram com isso, 
os amortecedores são os 
que mais são danificados. 
Motoristas que circulam a 
cidade reclamam 
diariamente, pois além de 
pagar impostos são 
obrigados a pagar o 
concerro aa oiicina 
mecânica. 

Jerônimo Alfredo 
de Souza 
Soares 
Jardim São Luís 

Continuam ainda os 
vendedores ambulantes nas 
calçadas de Imperatriz. 
Muitas pessoas são 
obrigadas a passarem no 
meio da rua por causa deles. 
Apesar das calçadas serem 
pequenas ainda somos 
obrigados a nos desviar. 
Nós que pagamos impostos 
para que sejamos 
benificiados com obras, 
enquanto tem outros que 
não pagam impostos e 
ainda atrapalham o 
consumidor 
imperatrizense. 

Francisco Damasco 
Centro 

f 

Economia cresce 

com 

O crescimento 
econômico de 

Imperatriz está ligado às 
eleições de 03 de outubro 
deste ano. 

O eleitorado do município 
escolherá o destino que a 
cidade tomará. 

Hoje, claramente, 
percebe-se dois projetos 
políticos para a cidade. Um 
desses projetos, trata da 
manutenção das atuais 
condições de vida, e da 
permanência do clientelismo 
como forma principal de 

relacionamento entre o 
poder público e a população. 

O outro projeto, para 
Imperatriz, quer uma cidade 
cidadã. Onde o contribuinte, 
e a população em geral, 
participe das decisões da 
administração. 

Ou seja, um dos projetos 
trata o eleitor como cliente. 
O novo projeto quer o eleitor 
cidadão. 

Qual desses dois projetos 
será vitorioso no dia 03 de 
outubro deste ano? 

Difícil responder sobre a 

preferência de um eleitorado, 
com uma antecedência de 
mais de sete meses. 

Porém, é certo que nessa 
eleição, não haverá vencidos, 
nem candidato vencedor. 

A cidade é quem vai 
escolher se pretende o 
desenvolvimento auto- 
sustentado, ou se o atraso 
deve ser a marcha escolhida 
parao munícipe. 

O eleitor, soberano em sua 
cabine, saberá responder aos 
problemas que a cidade 
enfrenta. E o que se espera. 

Escritório- 

Presente e Futuro 

Um dos assuntos, mais 
discutidos e 

comentados dos últimos 
tempos tem sido, com certeza, 
a automação - tanto na área 
administrativa quanto na de 
produção - conseqüências, 
vantagens e desvantagens, 
como as pessoas serão afetadas 
com suas instruções e, 
principalmente, quanto isto 
representará em relação ao 
aumento desemprego. Está é, 
por sinal, uma questão 
polêmica. 

Existem ferrenhos 
defensores deste assunto, 
assim como também como 
existem seus críticos. Este 
texto não tem objetivo assumir 
uma posição nesta polêmica, e 
assim mostra o que há mais 
novo para facilitar as vidas das 
pessoas que passam pelo 
menos seis horas por dia no 
seus escritórios. 

A grande alavanca 
propulsora desta mudança foi 
certamente informática: 
abriram-se possibilidades até 

então consideradas ficção 
científica, como. exemplo, o fim 
do escritório como 
conhecemos hoje, onde todos 
trabalham junto em um 
determinado endereço. 

Com a informatização, as 
pessoas poderão trabalhar em 
residências, em seus 
computadores, comunicando- 
se com os demais através do 
telefone, enviando e 
recebendo documentos pelo 
fax ou transmissão arquivos via 
modem. 

O Mito da Informática 

Um dos grandes mitos do 
momento diz que quem 

não souber trabalhar com estas, 
cada vez mais poderosas, 
máquinas estaráfadado a perder 
seu emprego ou mesmo não 
conseguir galgar outros postos 
dentro ou fora sua empresa. Isto 
não é verdade, pois a evolução 
da informática trabalha no 
sentido tornar os equipamentos 
mais amigáveis ao homem 
comum, ou seja, é a informática 
se adaptando ao homem, e não 
o contrário. 

.Jsto fica claro quando 
-comparamos os programas 5 
a^os atrás com os hoje. Não se 
opera mais em DOS e sim em 
Windows, onde as funções estão 
representando ícones, 
substituindo extensas linhas de 

comandos. 
A evolução dos programas 

podem ser consideradas um 
capítulo à parte, onde todos 
estão procurando ter, dentro 
especialização, um pouco de 

tudo. Neste aspecto, um claro 
exemplo são os programa feitos 
exclusivamente para executar 
planilhas eletrônicas e que hoje 
posuem incorix)rados a si banco 
dados e editor texto. 
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Conor Farias 
Diretor Presidente 

José Filho 
Diretor Comercial 
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TRIBUNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Duelo 
João Silva torce para que o 

interventor não emplaque o 
sucessor no cargo. É que o 
vereador está sendo 
processado judicialmente por 
Ddon Marques. O parlamentar 
davisista tem feito duras 
críticas ao mandatário, 
principalmente em relação a 
compras feitas pela Prefeitura 
em sua loja, que para o 
vereador é proibido por lei. 
Câmara Movimentada 

Ganhou enorme 
repercussão os dados parciais 
do relatório sobre a 
investigação nas contas do 
Poder Legislativo. Ontém, 7, 
o assunto monopolizou os 
fóruns de debates populares 
da cidade. Segundo publicou 
este Capital com 
exclusividade, a comissão 
especial formada pelos 
vereadores Simpíício Zuza, 
Walmir Izídio e Conceição 
Formiga apurou ter havido 
desvio da ordem de 211 mil 
reais dos cofres da Câmara 
entre janeiro de 95 e fevereiro 
de 96. Os débitos, segundo 
consta, superam o montante 
de 80 mil reais, envolvendo o 
inadimplemento com Imixistó 
de Renda descontado dos 
vencimentos dos vereadores 
e obrigações sociais dos 
funcionários. 

Câmara Quente 
Lido a portas fechadas para 

os vereadores na tarde de 
quarta,6, o relatório estaria 
pronto para ser apresentado 
ao presidente, que nesta 
semana ainda não 
compareceu à casa de leis. 
Antonio Salgado terá 
oportunidade de defener-se. A 
menos que o mesmo 
apresente argumentos muito 
çonsislenles, a tendência é 
que a investigação da 
comissão evolua para uma CPI. 
Uma fonte da edilidade avalia 
que dificilmente o atual 
presidente escapará de um 
afastamento do cargo, 
correndo risco até de eventual 
cassação do mandato e 
responsabilização judicial em 
'ace da acusação de 
malversação dos recursos 
públicos. 
Câmara em Revolução 

A situação de Salgado é tão 
delicada que. mesmo 
integrantes da chamada 

bancada davisista querem sua 
cabeça. E o caso de Francisco 
Chagão, que combinou de 
propor uma CPI com o colega 
petista Valdinar Barros. Os 
três integrantes da comissão 
especial e mais o suplente 
Cadinhos Amorim acham 
que a Comissão Parlamentrar 
de Inquérito é o mínimo que 
se poderá fazer diante dos 
dados coligidos na breve 
auditoria realizada na 
contabilidade do legislativo 
mirim. 

Ultimato 
Até a tarde de hoje, 

conforme se sabe, os 
vereadores aguardarão a 
posição do presidente diante 
do relatório. Caso o mesmo 
não se defenda os vereadores 
receberão cópias do 
documento, que tende a 
passar ao domínio público. A 
partir Oar começarão as 
articulações pró-CPl, que 
pode ser formalizada na 
próxima semana. 

Encontro Garantido 
Madeira voltou a falar com 

o interventor, de quem 
cobrou explicações sobre 
notícia dando conta de que a 
Prefeitura não estaria dis|)osta 
a liberar recursos para ajudar 
a bancar o encontro da 
bancada parlamentar da 
Amazônia, a realizar-se em 
Imperatriz a 28 e 29 de março. 
No diálogo, ficou acertado que 
a Prefeitura vai mesmo 
participar do conclave, a{)esar 
de suas limitações financeiras 
em relação ao seu 
financimanento. Madeira 
garante que o transporte, 
hospedagem e alimentação 
das autoridades convidadas 
jão estão garantidos e o 
evento não corre nenhum 
risco de ser transferido para 

outro Estado. 
Derrota 

Quebra-se o encanto. FHC 
começou a perder no 
Congresso. A CPI dos bancos 
pode provocar novas dores de 
cabeça ao Governo, que até o 
momento vinha emplacando 
todas as suas propostas, por 
mais impopulares que fossem 
as mesmas. 

Perguntinha 
O interventor tem mesmo 

cacife para disputar a 
Prefeitura depois de deixar o 
cargo? 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS ■ 

hoje, dia 

08/03/96 

£ 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

08/03/96 
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José Elias denuncia Bingo Domingão da Sortt 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de 

Jornalismo 

O representante de 
produtos farmacêuticos, 
José Elias Coelho Neto, 
denuncia o Bingo 
Domingão da Sorte, que 
divulgou o nome de seu 
filho, Felipe Lima Cunha, 7 
anos, como ganhador de um 
automóvel Escort 1000, 0 
quilômetro, e não lhe 
entregou o prêmio. 

O Bingo Domingão da 
Sorte é organizado em São 
Luís por José Raimundo e 
retransmitido em 
Imperatriz pelas TVs 
Mirante e Difusora, 
afiliadas da Rede Globo e 
SBT, respectivamente. 

José Elias compareceu à 
TV Capital, canal 5, e 
mostrou o jornal O Estado 
do Maranhão, de 04 de 
janeiro de 1996, onde o 
Bingo Domingão da Sorte, 
informa que Felipe e 
Daniely Pereira, de São 
Luís, foram sorteados com 
o carro 0 km. 

O pai de Felipe gravou o 
noticiário da TV Mirante, 
exibido às 19 hs, que 
confirmava seu filho como 
um dos ganhadores do 
Escort Hobhy. 

José Elias então se dirigiu 
àTV Mirante de Imperatriz, 
para receber seu prêmio. A 

coordenadora do Bingo 
Domingão da Sorte na 
Região Tocantina, 
identificada pelo pré-nome 
de Cristina, disse que ele 
deveria entrar em contato 
com a organização central, 
em São Luís, para receber o 
prêmio. 

Foi então que José Elias 
ligou para a organização 
central e confirmou que 
receberia uma parte do 
carro, pois realmente fora 
sorteado. 

Para surpresa do 
representante farmacêutico, 
quando ele entrou em 
contato, via telefone, com a 
encarregada de distribuição 
dos prêmios, de pré-nome, 
Edivânia, recebeu a notícia 
que o prêmio sorteado não 
era um automóvel, mas uma 
moto. 

A encarregada da 
distribuição dos prêmios 
trabalha da Federação 
Maranhense de Futebol de 
Salão. 

Revoltado com o 
descaso, José Elias 
procurou o diretor do 
Sistema Mirante em 
Imperatriz, Humberto 
Castro, que lhe prometeu 
uma solução para o caso. No 
entanto, de acordo com o 
denunciante, o diretor local 
da Mirante jamais retornou 
uma ligação para lhe situar 
sobre o problema. 

Pai de Felipe pode 

processar Bingo 

por Frederico Luiz 

O pai de Felipe Cunha, o 
representante farmacêutico 
José Elias Coelho Neto, disse 
que a TV Mirante e o Bingo 
Domingão da Sorte podem 
ser processados por; 
propaganda enganosa. 

Ontem no programa 
Cidade Agora, veiculado às 13 
hs na TV Capital, canal 5. 
Elias disse que entrará com 
uma representação Junto ao 
Ministério Público com o 
objetivo de reaver o prêmio 
anunciado pela TV Mirante, 
um automóvel Ford Escort, 
tOOOcc.O Km. 

A carteia sorteada, e em 
nome de seu filho, tem o 
número 129895-7 e foi 
comprada na Farmácia 
Carajás era ImjxTal riz. 

Residente em imperatriz, 
no Residencial 5 Estrelas, 
José Elias declarou que e 
necessário maior atenção dos | 

organizadores do Bingo 
Domingão da Sorte. 

"Eles divulgam «ma 
relação de ganhadores e 
depois dizem que foi erro da 
HCG. a empresa que faz a 
computação do bingo". 

O sétimo prêmio foi o 
ganho por Felijíe, e divulgado 
pela TV Mirante, como 
ganhador do automóvel. 

O último sorteio do Bingo 
Domingão da Sorte não foi 
retransmitido para 
Imperatriz, 

A TV Mirante chegou a 
anunciar que o Bingo deixou 
de ser transmitido por falia de 
energia elétrica na Embratel, 
a Empresa Brasileira de 
Telecomiuúcaçôes. 

A Embratel exigiu 
retratação da emissora, pois 
a empresa de 
telecomunicações dispõe de 
três serviços auxiliares de 
fornecimento de energia; 
elétrica. 

Sandra 
Maria veio à 

TV Capital 
reclamar o 
prêmio não 

recebido 
pela sogra, 

Jacira 
Barbosa, do 

Bingão 
Domingão 
da Sorte 

■ess m 

9 * 
5 feCliü 

WmmiMÊÊÊi 
om mm m 

m 

I 
■iv- 

r« jsnvzk» 

« BC PRÊMIOS mm 

r E S;0:« T SE 1S O fl;TÍE n T S T E 

01 29 OS 50 ; 65 

XS 27 23 48 63! 

13 23 44 5 9 74: 

07 26 32 47 62 

08 28 34 49 64: 

mm T E u 

01 23 35 50 65 || Oi 19 35 ,30 ; 6S 

35 27 33 46 " J 15 77 33 48 S 63; 

13 23 44 59 74 || 13 23 44 59 h4 

CS 29 75 5C «5 

27 35 48 .63 

2? 01 
Felipe Lima ganha Escort 
Hobby, mas não recebe o 

prêmio 
2 7 33 46 63. 

«..5.44 .■.■5.9 X7* 44 5 5 74 

Q7 26 32 47 62 107 36 32 47 52 i 
» l * 

08 28 34 49 64 106 28 34 49 64 í 

26 32 47 62 

2« 34 49 €4 

26 62 

34 64 28 

mrMih «p» . i i ííxiws-: x wx 

zc 

SÍOtll t S T E 

29 35 5C 65 

27 33 48 63 

01 29 35 50 65« 01 29 35 50 65 01 01 29 . 35 50 . 65 29 <35 50 65 

2'/ 33 48 63 X5 . n Si 48 \S 15: 15 27 33 44 6'|15 27 31 48 52 

13 23 44 55 74 1 13 23 44 S9 74 23 44 . 59 74 13 23 44 59 74 
r: ;; ' ?• 
07 26 32 47 62; 

23 44 59 74 

Ííífi- ''X&yyy 25 X2 47 Ç2 

28: 34 '49 64 

97 26 32 47 ^62 || 27 26 32 47 62 S 07 26 32 47:62 

28 34 49 64 0» 08 28 34 49 64 28 34 4 9 64 ^ 08 28 34 ■ 42 Í4 03 

mi?®» 
1WI!W« 

i mm w P 

José Elias, pai de Felipe, 
reclama prêmio do 
Domingão da Sorte 

Jacira não recebe Escort 

Denúncia foi feita pela nora de Jacira, Sandra Maria Costa Valença 

por Frederico Luiz 

Sandra Maria Costa 
Valença, também compareceu 
a TV Capital, canal 5, no dia 
do ontem, para denunciar que 
sua sogra, Jacira Oliveira 
Barbosa, foi sorteada com um 
automóvel Escort 1000, 
dividido para a própria Jacira 
c mais uma pessoa de São 
Luís. 

No entanto, para surpresa 
de Sandra Maria, os 
organizadores do Bingo 
Domingão da Sorte, 
depositaram apenas a quantia 
de R$ 750,00 na conta de sua 
sogra. 

De acordo com Sandra 
Maria, os organizadores do 
sorteio disseram que houve- 
erro e que Jacira não tinha 
ganhado um carro, mas um 
veículo do tipo mobilete. 

"O interessante é que eles 
disseram que minha sogra 
tinha ganho uma mobilete com 
outra pessoa, no entanto, no 
Bingo Domingão Alegre do 
último fim de semana, não 
tinha sorteio de mobilete", 
denunciou Sandra Maria. 

Jacira também teve seu 
nome divulgado na TV Mirante 
e no jornal O Estado do 
Maranhão, como ganhadora 
do carro 0 km. junto com José 
do Espírito Santo, morador da 
Coahapon, bairro São 
Cristóvão em São Luís. 

A ganhadora de Imperatriz, 
Jacira Oliveira, mora na rua Rui 
Barbosa, 163, no Centro. 
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Ifl ■is. Política Imperatriz, 08 de março de 1996 

Confirmado encontro 

Bancada Parlamentar da Amazônia inicia evento quinta-feira, 28, em Imperatriz 

Turismo, Ferrovia Norte-Sul e Desenvolvimento Regional constam da pauta de trabalho 

Linha 

Direta 

m 

por JOSE FILHO 

Candidatura 

Segundo analistas 
políticos da cidade, está 
descartada qualquer 
possibilidade do deputado 
federal Davi Alves Silva 
disputar as eleições do dia 
03 de outubro como 
candidato a prefeito. De 
acordo com eles, em 
primeiro lugar Davi teria 
que disputar a sua 
indicação na convenção do 
PPB, onde ele não tem 
nenhum voto. 

Contas 

Mesmo admitindo a 
hipótese do deputado 
conseguir a sua indicação 
através do Diretório do 
PPB para ser candidato a 
prefeitura, ele ainda 
esbarraria em suas contas, 
que não foram aprovadas 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado. Mesmo que a 
Câmara Municipal não 
proceda a sua votação, deve 
prevalecer o parecer do 
próprio TCE, e nesse caso 
ele não pode ser candidato. 

Alternativa 

De acordo com a 
Constituição Federal, Davi 
Alves Silva pode recorrer 
da decisão do TCE e da 
Câmara e viabilizar a sua 
candidatura "sub júdice", 
até o julgamento do mérito. 
Hipoteticamente, se Davi 
for candidato e eleito, mas 
sendo condenado no 
recurso, significa a perda 
até do mandato. 

Disputa 

E repetitivo mas 
necessário: os caminhões 
continuam trafegando no 
centro da cidade fora dos 
horários de carga e 
descarga. A maioria 
trafega sem carga e 
chegam a desenvolver alta 
velocidade, colocando risco 
os carros de passeio e 
pedrestres. 

Mulher 

Comemora-se hoje o dia 
Lernacional da Mulher, 
ários eventos serão 
alizados em Imperatriz, 

specialmente • por 

representações de classe. 

Investigação 
A comissão especial 

constituída para investigar as 
contas do presidente da 
Câmara, vereador Antonio 
Salgado Filho, se houve 
malversação do dinheiro 
público. O resultado pode 
sair dentro de 15 ou 20 dias. 

Campanha 

O ex-governador José de 
Ribamar Fiquene deve iniciar 
na próxima semana a sua 
campanha como candidato a 
prefeito nas próximas 
eleições. Ele já fez contatos 
com as mais diversas 
lideranças políticas do 
município e agora vai jogar a 
campanha nas ruas. 

Coligação 

O PTB - Partido 
Trabalhista Brasileiro - 
continua se reunindo 
periodicamente. A Executiva 
do partido deve se coligar e 
apoiar a candidatura do ex- 
governador José de Ribamar 
Fiquene nas eleições do dia 
03 de outubro para a 
Prefeitura Municipal. 

Discurso 

Muitos políticos 
continuam apelando para os 
discursos agressivos e de 
apontar defeitos dos 
adversários. Os tempo 
mudaram e os discursos 
devem ser mudados 
também. O eleitor hoje é 
mais consciente do- que 
ontem e quer ouvir proposta 
de trabalho, um programa de 
governo que atenda às suas 
aspirações. 

Pergunta 

A governadora Roseana 
Sarney vai ficar mesmo de 
fora da campanha política de 
Imperatriz? 

Para meditação 
"Então o Senhor Deus fez 

cair pesado sono sobre o 
homem, e este adormeceu; 
tomou uma das suas costelas, 
e fechou lugar com carne. E 
a costela que o senhor Deus 
tomara ao homem, 
tranformou-anuma mulher, e 
lhe trouxe". (Gn 02-21,22) 

por J. Morada 
Jornalista 

Confirmado para os dias 28 
e 29 de março, em Imperatriz, 
o IV Encontro da Bancada 
Parlamentar da Amazônia 
Legal, integrada por 19 
deputados federais e mais 27 
senadores. 

Com a participação de 
ministros, do presidente do 
Congresso Nacional, o senador 
José Sarney (PMDB-AP), de 
governadores, secretários de 
Estado, o encontro será 
coordenado pelo deputado 
Sebastião Madeira (PSDB- 
MA). 

A abertura, será feita pela 
governadora anfitriã, Roseana 
Sarney. Roseana já garantiu ao 
deputado Madeira, todo o apoio 
possível , do Governo do 
Maranhão, para o sucesso do 
evento, para que este se 
converta no maior de todos os 
encontros. 

Reforma Tributária 
A Reforma Tributária, que 

sacrificaria os estados da 
Amazônia Legal, afetando 
pesadamente suas receitas, 
deverá ser um dos temas mais 
acirradamente debatidos no 
encontro, segundo prevêm os 
deputados Antonio Feijão 
(PSDB-AP) e Sebastião 

Madeira. 
Para Madeira, outro tema 

que promete muita polêmica 
será o da privatização da Vale 
do Rio Doce, que se constitue 
num dos subtemas regionais da 
pauta. 

Do temário do encontro 
destacam-se ainda os temas: 
Turismo e Ecoturismo; 
Desenvolvimento Regional; 
Ferrovia Norte-Sul, dentre 
outros. 

No documento final do 
evento, os parlamentares da 
Amazônidas vão reivindicar 
também maior participação dos 
seus estados no Mercosul. 

Maior de todos 
Segundo o deputado 

Sebastião Madeira, este quarto 
encontro da bancada 
amazônica promete ser o maior 
de todos os já realizados. 

Ele se baseia no estudo e 
sucessivas reuniões prévias 

para escolha de um temário 
que reunisse reivindicações e 
pleitos comuns a todos os 
estados. 

A praticidade e a 
objetividade dos temas e na 
metodologia dos debates, 
também foram consideradas. 
"Enfim, este encontro teve 
maior plánejamento, por isso 
será o maior e o melhor de 
todos, e trará, certamente, 
resultados palpáveis". 

■ 
■ 
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Madeira disse que todos os detalhes já foram ultimados para a realização do encontro 

Sincofarsul luta por melhorias 

Entidade que representa os farmacistas nesta região agenda 

audiências com autoridades governamentais de várias 

esferas administrativas 

por Raimundo Primeiro 
Editor do 3o Caderno 

O presidente do 
Sincofarsul, Elias Gomes de 
Sousa, confirmou ao Jornal 
Capital que continua 
empreendendo uma forte 
luta, no sentido de trazer 
melhorias para a categoria 
que representa. 

O líder dos farmacistas 
nesta parte do Estado, 
acrescentou, a propósito, que 
o ofício enviado 
recentemente â governadora 
Roseana Sarney é prova 
cabal de que o trabalho que 
a entidade vem realizando, 
buscando fortalecer a 
categoria que representa 
realmente já ganhou corpo. 

Neste documento, Elias 
Gomes expôs as dificuldades 
enfrentadas pelo ramo 

farmacêutico diante das 
arbitrárias pressões do 
Conselho Regional de 
Farmácia (CRF) quanto à 
exigência da contratação de 
farmacêuticos pelas 
drogarias, e solicita o apoio 
e medidas dessas 
autoridades no sentido de 
equacionar o problema 
conforme a jurisprudência 
atestada por tribunais e 
especialistas nos últimos 
anos. 

Mais trabalho 
O presidente do Sindicato 

do Comércio Varejista de 
Produtos Farmacêuticos do 
Sul do Maranhão 
(Sincofarsul), revelou que 
continua enviando ofícios aos 
organismos governamentais. 
Tudo buscando fazer ecoar o 
grilo por ajuda de seus 

colegas. 
Mesmo já estando no final 

do seu mandato, Elias Gomes 
ainda agenda audiências com 
prefeitos da região tocantina 
para discutir o assunto 
pessoalmente. Outro objetivo 
é definir providências a ser 
adotadas pelos municípios 
quanto ao funcionamento das 
drogarias. 

Elias Gomes reiterou que 

diversos prefeitos já se 
mostraram favoráveis â causa 
do Sincofarsul, inclusive o 
interventor de Imperatriz, 
Ildon Marques de Souza, com 
quem a entidade vem 
mantendo um diálogo franco 
e cujos resultados são 
considerados favoráveis. 
"Nossa luta é reconhecida 

por toda sociedade. Vamos 
continuar agindo", finalizou. 

GASTROCLÍNICA 

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

•Dr. Milko Abrantes 

Rua Sergipe, 601 - Centro - Fone: (098) 721-3746 
Fax (098) 721-7248 - Imperatrlz-MA 
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Imperatiz, (MA), 08 ofe março de 1996. Encarte especial do Jornal Capital Consulte o editor para publicação (mesmo que parcial) de matérias deste caderno 

por MESSIAS JÚNIOR 

Vendedoras 

Várias moças foram 
contratadas pelo Sistema 
Tucanu-s para serem as 
garotas propagandas do 
Bingão do Conor P^arias 
diariamente as "moçoilas" 
percorrem as ruas da cidade 
vendendo simpatias e as 
cartolas do bingo. Bonitas e 
simpáticas por onde elas 
passam conseguem chamar 
a atenção, principalmente da 
"Homarada"que fica de olho 
nas gatas. Mas atenção 
rapaziada; as minas não 
fazem parte do sorteio. Uma 
pena! 

Cine transh 

Cineasta Brasileiro José 

Mogica Marins o "Zé do 
Caixão" foi contratado pela 
Band para apresentar uma 
série de velhos filmes de 
terror, os filmes que são mais 
engraçados do que 
"Horroroso" são apresentados 
na sessão Tranh nas tardes da 
Band. Portanto quem gosta de 
filmes de quinta categoria, sem 
roteiro e com personagens 
que não assustam nem 
criancinhas, é só pegar a 
pipoca e ligar no 4. 

Simplicidade 

O comunicador Aurino 
Brito continua dando o seu 
recado diarimente na Rádio 
Capital. Aurino comanda de 
segunda a sexta-feira o 
programa 'Tribuna da cidade" 

sempre debatendo 
principalmente os assuntos 
policiais tia cidade e do estado; 
o comunicador já trabalhou 
nas Rádios Imperatriz, Nativa 
e Karajás. Capital com sua 
comunicação simples ele 
prova que o que vale no Rádio 
AM é a informação e não mais 
o "Vozeirão! 

O Retomo 

Depois de algum tempo em 
São Luís, o amigo Ferreira 
Neto o "Palhaço Chocolate" 
está de volta a Imperatriz, 
recentemente ele esteve 
visitando o Sistema Tucamfs 
de Comunicação onde 
aproveitou rever alguns 
amigos. O "Chocolate" 
também é locutor de FM e 
proprietário de um pequeno 
circo chamado "Real Lazer" 
pra quem não sabe, ele é 
também o interpretado 
"Manelão" o repórter gay, mas 
não confundam gay é apenas 
um personagem, OK? 

Inteligente 

O coordendor de eventos 

Robson Gama atualmente 
também está fazendo do cast 
da TV Capital. Trabalhando 
como locutor comercial da 
emissora, ele também é 
coordenador de eventos do 
Sistema Mirante onde trabalha 
com equipes e bandas da 
cidade, fazendo a divulgação 
das mesmas. Sucesso garoto! 

Furioso 

Na tarde ontem recebi um 
telefonema bastante mal- 
criado de um locutor de FM da 
cidade que estava "Prostituto" 
da vida porque a maioria dos 
efeemistas não entendem nada 
de inglês, e que apenas 
enganam os ouvintes. O tal 
locutor não quis se identificar, 
mas com certeza é um dos 
"Analfa" que não aprendeu 
nem o português, e pensa que 
fala inglês. Dá um tempo meu! 

Pega - ladrão 

Um ladrãozinho sem- 
vergonha esteve visitando 
recentemente a TV Capital, o 
malandro aproveitou um 
pequeno descuido e entrou 

sem pedir licença na sala da 
Reny Brito, secretária 
exclusiva da emissora, e 
roubou quase dois mil vales- 
transportes, deixando a 
maioria dos funcionários no 
SP-2. 0 "Lalau" conseguiu 
abrir a janela e passou mas liso 
do que quiabo em boca de 
Bêbado. 

Fotocópia 

O repórter da Rede Globo 
Alexandre Garcia talvez não 
saiba, mas aqui em Imperatriz 
tem um hipie que jura de pés 
juntos que é irmão do famoso 
jornalista. A tal figura suja e 
despenteada geralmente é 
vista ali pela praça de Fátima 
vendendo as suas 
"Bugingangas" é coincidência 
ou não, o hipie é a cara do 
Alaxandre, também é Garcia 
no sobrenome, Será? 

Pra Mulher 

O programa Note e Anote 
da Rede Record mesmo tendo 
uma apresentadora "sem - sal" 
é um programa feminino de 
maior audiência no Brasil e em 

alguns países da América do 
Sul. O Note e Anote é uma 
verdadeira escola onde a 
mulher aprende a fazer 
comida, flores velas, 
perfumes, sabão, bonecas, 
pinturas e etc... 

Tem mulheres que 
deixam até de queimar o 
feijão mas não desgruda da 
televisão! 

Exit 

A apresentadora Jussara 
Cerqueira resolveu deixar 
as suas funções jornalísticas 
na TV Capital, ela resolveu 
sair do Imperatriz Notícias 
para se dedicar 
exclusivamente a sua 
agência Art Promoções, do 
qual a Jussara entende muito 
bem. Lembrando que ela 
continua assinando a coluna 
"Capital Social" no seu líder 
diário. O Jornal Capital, 
claro! 

Um alô 

"Um alô para o amigo 
Jânio Rodrigues da 
Panificadora Progresso." 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

06:00 O Despertar da Fé 
08;00 Note e Anote 
12:15 Record em Notícias 
13:00 Repórter Record 
13:15 Record nos Esportes 
13:30 Forno Fogão & Cia 
13:45 Cine Aventura 
15:30 Tarde Criança 
18:00 Cidade Alerta 
19:00 Informe São Paulo 
19:15 Jornal da Record 
20:00 O Agente G 
21:00 Super Tela 
23:30 25® Hora 
01:00 Palavra de Vida 

Seja mais um 

assinante do 

■■ nl Capi- 

tal e tique 

por dentro 

das notícias 

mais quentes 

da região 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

De 

segunda a 

sexta-feira 

ouve, na 

Rádio 

Capital 

AM, das 

16h00 às 

17h00, o 

programa 

Tribuna 

da 

Cidade, 

com 

Aurino 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

07:15 Home Shopping 

07:30 Telemanhã 

08:00 Patrine 

09:00 Cozinha do Lancelotti 

09:15 Dudalegria 

10:30 Os Cavaleiros do 

Zodíaco 

11:00 Grupo Imagem 

12:00 Manchete Esportiva 

12:25 Boletim Olímpico 

12:30 Edição da Tarde 

14:00 TV Alternativa 

14:30 Os Médicos 

15:30 Home Shopping 

16:00 Winspector 

16:30 Grupo Imagem 

17:30 Sessão Animada 

18:40 Os Cavaleiros do 

Zodíaco 

19:00 RX 

19:30 Solbrain 

19:55 Os Cavaleiros do 

Zodíaco 

20:15 Manchete Esportiva 

20:35 Jornal da Manchete 

21:45 Tocaia Grande 

23:40 Boletim Olímpico 

23:45 Sexta Máxima 

00:00 Home Shopping 

00:15 Jornal da Manchete 2a 

Edição 

00:45 Clip Gospel 

01:45 Espaço Renascer 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Acompanhe 

todos os 

amrtejriertos 

esportivos, 

aos 

domingos, 

das 9h às 

Uh, na 

Rádio Capi- 

tal Am, no 

or. grama 

Lance Livre 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
07:30 Thompson Sem 

Censura 
08:00 Bom Dia & Cia (com 

Eliane) 
10:00 Programa Sérgio 

Malandro 
11:30 Moreira Serra 

Especial 
12:00 Carossel das 

Américas \ 
12:45 Repórter Difusora 
13:35 Cinema em Casa 

(Criaturas III) 
15:25 Kung-Fú, a Lenda 

Continua 
16:20 TV Animal 
16:50 Passa ou Repassa 
17:20 Programa Livre 
18:15 Aqui Agora 
18:55 TJ Maranhão 
19:15 TJ Brasil 
20:00 Sangue do Meu 

Sangue 
20:45 Carrossel das 

Américas 
22:45 Sangue do Meu 

Sangue 
23:30 Escolinha do Golias 
23:15 Jornal do SBT 
23:30 Jô Soares onze e meia 
00:45 Jornal do SBT 
01:15 Programa Joyce 

Pascowith 
01:20 Perfil 
02:20 Telesisan 

TVCNT 

Canal Z3 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV, 

t 
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Açailândia/Social Imperatriz, 08 de março de 1996 

por SORAYA LUIZA 

Salve o Dia Internacional da Mulher 
Fonte geradora da vida, a mulher reúne em si, todos os elementos de sublimação da 

humanidade. Sublime apoteose de amor e renúncia, bravura e rrteiguice. Ela vem, ao longo dos 
anos, conquistando mais espaço e ganhando mais justo e merecido respeito na sociedade. Gentis 
afáveis, decididas e determinadas, elas se transformam em exemplos que devem ser seguidos e 
exaltados. Uma exaltação que farei a partir das 22h00 de hoje, quando, juntamente com a Rádio 
Clube FM, estarei homenageando as Mulheres de Expressão/96, dentro do que, sem dúvida 
será um dos maiores eventos sociais da cidade. Ei-las: 

Mulher de Expressâo/96 I 

Sandra Lucena 
Nascida na capital maranhense, a qual deixou nos idos de 1987 para fincar residência em 

Açailândia-MA. Sempre acreditando na qualidade, inaugura em 1990, juntamente com seu esposo, 
a soryeteria Flocos de Neve, hoje considerada a melhor sorveteria da cidade, com infraestrutura 
de primeira qualidade. Em 1995, Sandra Lucena recebeu uma homenagem especial do Armazém 
Paraíba, como "Cliente do Coração". 

ü 

m 

Ml 

Sandra Lucena, receberá prêmio de Mulher de Expressão/96 

Mulher de Expressao/96 II 

Maria Lúcia Luiz 
Da capital do Brasil para Açailândia. Desde 1993 exerce a função importantíssima na área 

empresarial, a qual dirige com muito dinamismo as lojas Kadima e Clorofilla. Ocupa ainda, uma 
das mais importantes funções no setor empresarial. É a única mulher pertencente ao quadro do 
membro fiscal da Acia - Associação Comercial e Industrial de Açailândia. 

Mulher de Expressao/96 111 

Wilma Vasconcelos (minha professora) 
Vinda da pitoresca cidade de Itapebi-BA, a professora Wilma. com sua larga experiência (a 

qual foi também a minha mestra - no saudoso Itapebi) de 28 anos de magistério, a polivalente 
chegou em Açailândia em 22/02 de 1998, às 04 horas. Enfrentando vários obstáculos e vencendo 
os mesmo, dedicou-se à educação de Açailândia com afinco e talento. Recebeu o apoio da 
sociedade e é proprietária de um dos colégios mais bem sucedidos da história açailandense. 
Wilma empresta o melhor de si em agradecimento â credibilidade de todos que lhe confiaram e 
acreditaram no seu talento e trabalho. 

Mulher de Expressão/96 IV 

Maria Gardênia Ferreira de Sousa Lustosa 
Executiva empresarial, natural de Graça Aranha-MA e moradora em Açailândia desde 1982. 

Há 11 anos vem desenvolvendo suas atividades profissionais na loja Liliani, onde goza da estima 
geral de seus subordinados. 

Mulher de Expressão/96 V 

Maria de Jesus Sobral Pereira 
Empresária, natural de 'Feresina-PI e residente na Cidade do Ferro há 08 anos, período no 

qual vem demonstrando toda a sua fibra e determinação, como forte sustentáculo da empresa 
Fermaco. 

Mulher de Expressão/96 VI 

Maria do Socorro Carneiro 
I écnica em editoração eletrônica, natural de Coroatá-MA e há 18 anos contribui, com o seu 

trabalho, para o desenvolvimento de Imperatriz, onde desempenha elevada função dentro da redação 
do Jornal Capital. Firme e determinada, é apologista dos ideais de emancipação feminina, sem 
que, contudo, deixe de mostrar seu lado terno e amável. Casada e feliz, sabe conciliar o trabalho 
com as atribuições de gestora da família, dando á cada, o destaque que merece. Uma homenagem 
merecidíssima 

Mulher de Expressão/96 VII 

Maria de Fátima Polastre Sobreira 
Natural de Governador Valadares-MG, residindo a quase 07 anos em Açailândia, sempre 

participou, desde a sua chegada á nossa cidade, de todos os movimentos femininos e sociais, 
tendo grande participação quando do início de atividades da televisão em nossa cidade, sendo 
hoje, proprietária de confecção e está sempre na frente das atividades do Ipê Clube. 

Mulher de Expressão/96 VHI 

Railda Ramos 
Veio da cidade baiana Teixeira de Freitas em 1986, para ocupar uma função no Banco Itaií. 

onde permaneceu por três anos. Acreditando na ixrtencialidade da Cidade do Ferro, resolve investir 
na área da moda, o qual foi o auge nos idos de 1990. Hoje dirige com dinamismo e coragem, a TV 
t idade, repetidora da Bandeirantes, o qual comemorou os cinco anos de aniversário, com uma 
execução primorosa merecendo destaque em toda imprensa local e regional, como a festa do ano. 
a qual consagrou como a grande mostra das cerimônias sociais de Açailândia. 

O texto abaixo, de autoria do notável romancista francê Vlctor Hugo, é 
bem uma síntese dos predicados femininos, em sua analogia com o 

homem. Trata-se de uma carinhosa lembrança do presidente do 
Rotary Clube, Wanderley Marcos dos Santos, que faço reproduzir: 

O Homem e o Mulher 

- O homem é a mais elevada das criaturas; a mulher é mais o mais sublime dos ideais. 
- Deus fez para o homem ura trono; para a mulher um altar. 
- Trono exalta; altar santifica. 
- O homem é o cérebro; a mulher o coraçao., 
- O cérebro prod uz a luz; o coração o amor 
- A luz fecunda; o amor ressuscita. 
- O homem é o gênio: a mulher, anjo. 
- O gênio é imensurável; o anjo, indefinível. 
- A aspiração do homem é a suprema glória; a aspiração da mulher, a virtude extrema. 
- A glória traduz grandeza; a virturde traduz divindade. 
- () homem, tem a supremacia; a mulher a preferência. 
- A supremacia representa a força; a preferência, o direito 
- O homem é forte pela razão; a mulher é invencível pela lágrima. 
- A razão convence; a lágrima comove. 
- O homem é capaz de todos os Heroísmos; a mulher de todos os martírios. 
- O heroísmo enobrece: o martírio sublima. 
- O homem é o código: a mulher, o evangelho. 
- O código corrige: o evangelho aperfeiçoa. 
- O homem é o templo; a mulher um sacrário. 
- Ante o templo nos descobrimos; ante o sacrário, ajoelhamo-nos. 
- O homem pensa; a mulher sonha. 
- Pensar é ter cérebro; sonhar é ter na fronte uma aureola. 
- O homem é um oceano; a mulher um lago. 
- O oceano tem a pérola que embeleza: o lago, a poesia que deslumbra. 
- O homem é a águia que voa; a mulher, o rouxinol que canta. 
- Voar é dominar o espaço: cantar é conquistar a alma. 
- O homem tem um lanai: a consciência; a mulher tem tuna estrela: a esperança. 
- O fanal guia; a esperança salva. 
- Enfim, o homem está colocado onde termina a Terra; a mulher, onde começa o céu!... 

Colaboração do Rotarv Clube de Açailândia. 

parabenizando todas as mulheres acailandenses pelo 

seu dia 108.031. 

% Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

Planos de saúde para empresas, 

famílias eindividuais. /I> 

''Saúde é produto de primeiríssima^ 

necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1 760 (Gessila) 

idereço: Hospital São Sebastião 

índia - Maranhão 

i i 
o 

0 melhor sabor pelo menor preço 

HceíiomOyi enccunenda pasia iodo. tipo- do fjsáta 

Rua São Luís, em frente ao Banco do Estado do Maranhão 

/Açailândia - Maranhão 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Luiz 
Brasília 

Meu quase guru, Luís 
Brasília, me premiou ontem 
com mais dois livros. Ecce 
Homo, ou seja, Como Alguém 
se Torna o que é, do meu xará 
alemão, Friedrich Nietzsche, 
autor também de outro 
clássico, Além do Bem e do 
Mal. Nietzsche é leitura 
obrigatória para bem 
entender o conservadorismo 
moderno. No entanto, meu 
grato amigo, BSB, também 
me premiou com Comédias da 
Minha Vida Privada, de 
Rossicléa, uma personagem 
criada pelo gaúcho, Vitor 
Nogueira e a cearense Valéria 
Vitoriano. Valeu querido. Um 
liara a cabeceira, outro para o 
sofá. Dois livros supimpas. 

André 
Paulino 

Ontem foi o meu dia. De 
quebra, meu amigo, médico e 
confidente, André Paulino 
D^lbuquerque me 
presenteou com uma coleção 
de livros da Seicho-No-Ie c 
trouxe também, o impagável, 
O Ditador, de Sidney Sheldon. 
Ler ainda é a melhor diversão. 

Cidade 
Agora 

Segunda-feira começa 
mais um desafio para o 
colunista. Com a participação 
de José Filho, vamos para o 
ar com o Cidade Agora, 
primeira edição, das oito da 
matina até as nove horas. O 
programa de debates 
pretende esquentar a manhã 
do imperatrizense. O Cidade 
Agora segunda edição, 
eo! tine í • r às 13 hs, com 
o cornai1 iáí;..- Conor Farias, 
e particip^ao aqui do 
colunista. 

Imperatriz 
24 Horas 

Mais mudanças na TV 
Capital. As 06 hs da manhã, já 
a partir de hoje, vai ao ar, a 
reprise do programa 
Imperatriz 24 Horas, com 
Conor Farias. Mais 
programação local para o 
imperatrizense, como manda o 
figurino de uma TV interativa 
e comunitária. 

Exnel 
e Ene! 

Letras no Maranhão e no 
Brasil. 

Salgado 
Filho 

Uma fonte de primeira linha 
revela que numa pesquisa 
entre os vereadores, quatorze 
parlamentares dos dezenove 
da Casa de Dorgival Pinheiro 
de Sousa, são favoráveis à 
cassação do presidente da 
Câmara, vereador Antonio 
Salgado Filho, que é acusado 
de desviar R$ 300 mil dos 
cofres da instituição. Só 
acredito vendo. Já vi esse filme 
antes. Porém, a cidade afastou 
um prefeito, pode também 
afastar um vereador. 

Governadora 
RoseanaI 

ífev 

Uma boa notícia. Imperatriz 
chega lá. De 05 a 07 de abril, 
acontece na Uema, a XVII 
reunião da Exnel, a Executiva 
Nacional dos Estudantes de 
Letras. Em Agosto, a cidade 
recebe estudantes de todo o 
Brasil para o Enel, Encontro 
Nacional dos Estudantes de 
letras. O Sistema TucanTs de 
Comunicação apoia o evento. 
A partir do dia 25 de março, o 
Jornal Capital publica uma 
coluna aos domingos, 
elaborada pelos estudantes de 
letras e com responsabilidade 
do Diretório de Letra 
"Terezinha Ricarle", da Uema. 
A Rádio Capital e aTV Capital 
vão transmitir, semanalmente, 
O Minuto das Letras, um 
programa que debate os 
respectivos encontros e outros 
temas relacionados com o 
estudo das líguas. A produção 
do programa será feita pela 
Tucaiués Produções. No dia 
25, o Cidade Agora, primeira 
edição, debate o ensino de 

A governadora Roseana 
Sarney instala no próximo dia 
26 de março, o governo 
itinerante em Imperatriz. 
Durante cinco dias, Imperatriz 
será a capital do Estado. 
Tomara que a governadora 
traga dinheiro para recuperar 
a periferia da cidade que é 
castigada com o inverno 
rigoroso. 

Governadora 
Roseana II 

Espera-se também, que a 
governadora continuo com a 
Era Marques, e indique o 
secretário estadual de 
Educação, Agostinho Noleto, 
para ser o interventor estadual 
a partir de primeiro de abril, 
lldon Marques sai para ser 
candidato do PMDB a prefeito. 

Governadora 
Roseana III 

Gostaria de saber qual será 
o candidato a prefeito da 
governadora Roseana Sarney 
em Imperatriz. Será que ela vai 
apoiar o ex-governador José de 
Ribamar Fiquene ou indicará o 
nome de lldon Marques ao 
eleitorado? Mesmo sem 
receber "faz-me-rir" do 
Governo do Estado, o 
interventor não se cansa de 
elogiar a governadora Roseana. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Ondas Curtas 

O Bingo Domingão da Sorte dá azar para os compradores. 

Ganham um carro e recebem uma moto. Se ganhar uma moto recebe um velocípede. 

Será que vai ficar ao gostinho da governadora? 

Simplício Zuza está com a bola toda. 
fiV 

E as contas de Davi Alves Silva, passam ou não na Câmara. 

Socorro Carneiro, do departamento de Informática recebe prêmio. 

Será Mulher de Destaque e recebe prêmio em Açailândia. 

Competência não falta para Socorro Carneiro. 

Parabéns às mulheres. A luta contra a discriminação continua. 

Oito de março é dia lembrar as fases da luta pela emencipação plena da mulher. 

Imperdível. O Qu4trilho, na próxima segunda-feira, no Caneleiros Bar. 

Vamos ganhar o Oscar esse ano. Só para chatear. E o sonho brasileiro. 

Um abraço para Emanuel e toda a equipe da Super-Rádio Imperatriz. 

Aurino Brito estréia na segunda com o Programa Matinal da Rádio Capital. 

Primeiro, a Comissão caçou o vereador Salgado. Agora querem cassar o parlamentar 

Tem CPI na Câmara, essa é uma certeza. 

Olé Brasil. Em primeiro lugar, empatando, no campo dos homens. 

Estaremos com o ouro olímpico. No pé-quente de Zagallo. 

Amanhã tem batismo de capoeira. Pela manhã, no Se si. 

0 Bingo Domingão da 

Sorte foi denunciado 

Ífí-W 

r i 
m 
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m 

VALE 

VALE TRANSPORTE 

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

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas ^ : ^ição dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR~ 010-Km 1350-Maranhão Novo - Im peratriz-M A - Fone: 723-3444 
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Lá vem chegando o verão 

Com a chegada do verão, a 
vaidade,fica mais acentuada 
nas pessoas, especialmente 
nas mulheres, que querem 
usar o seu biquíni sem dar 
nenhum vexame. Para ficar 
maravilhosa e enfrentar com 
toda classe o próximo verão, 
nós vamos dar 100 dicas, para 
que você perca aquelas 
incomodas gordurinhas e os 
quilínhos a mais. Só assim você 
vai se sentir a rainha da praia. 

10 primeiro passo para 
perder peso é realmente 

querer. E saber porque você 
engordou e porque deseja 
emagrecer. Uma vez 
consciente de suas razões e 
objetivos, tudo fica mais fácil. 
Do contrário, a dieta se 
transformará num mar de 
sacrifícios inúteis. 

2 Programe sua geladeira. 
Tenha sempre iogurtes, 

frutas e legumes. Se bater uma 
fominha, você não vai ter que 
apelar para os doces e 
salgadinhos. 

3 Cuide de sua aparência. 
Ficar bonita e atraente, 

com certeza, vai animá-la a 
"rosseguir com a dieta. 

4 Quando você precisar 
fazer um lanche, opte 

pelos mais leves: pão integral, 
ricota, peito de peru ou frango, 
alface, cenoura. Sem 
maionese! 

CT Coma bem no café da 
«Jmanhã. Além de ser a 

principal refeição do dia, você 
nao exagera no almoço. 

6 Não saia falando para 
todo o mundo que está 

fazendo dieta. Sempre tem 
uma engraçadinha que vai 
insistir para que você coma um 
doce, uma panela de pipoca. 

7 Conte sobre seu regime 
para uma amiga que 

também está querendo 
emagrecer. Juntas, vocês 
podem se ajudar muito. 

8 Seu corpo tem limites. 
Nada de submeter-se a 

dietas radicais. Desse jeito 
você voltará rapidinho para os 
maus hábitos. É preciso ter 
paciência para perder peso. 
Afinal nao se trata de mágica. 

9 Apaixone-se por você 
mesma! Cultive o 

pensamento e auto-imagem 
positivos. Essa é a maior 
motiVaçao para continuar a 
dieta. 

1 O ^l,an^0 usar chás, -LV/ prefira os que não 
contêm cafeína, como o chá 

preto e o mate. Eles estimulam 
o sistema nervoso central e 
podem deuxar você ainda mais 
anciosa. Use os de erva-doce, 
erva-cidreira, camomila, etc. 

"j "J Esqueça um pouco a 
J. ^balança. Algumas 

mulheres têm retenção de 
líquido e engordam até 3 quilos 
no período pré-menstrual. 
Além disso, se você estiver 
fazendo exercício físico, saiba 
que a massa muscular aumenta 
e ela é mais pesada do que a 
gordura. 

i O Em vez de se pesar, 
±Lj tire as medidas das 

coxas, do quadril e do 
busto. 

"J O Faça ginástica pelo 
-L Omenos três vezes por 

semana. Escolha sempre 
exercícios aeróbicos como 
pedalar, nadar, correr ou andar. 
Mexer-se é fundamental 
também para dar forma ao 
corpo e desviar o pensamento 
da comida. 
UFaça um pequeno 

relaxamento, nem 
que seja por trinta segundos, 
antes de comer. Respire fundo 
e esgueça os problemas. 

Faça sempre suas 
'refeições em lugares 

Assísta peIa TV CapítaL 

CanaL 7 ' Rede RecoiuI, ds 

SEqUNdA A SEXTA, O pROqRAMA 

Cidade Agora 

dAs 08 Às 09 Iioras 

dA maimIiã. 

Apresentação: 

pREdERico Luiz e José Filho 

e, a partír dAs 17 Horas 

assísta o Cidade .Agora 

T Edição, COM APRESENTAÇÃO 

ds Conor Farías. 

Verdade Sempre 

jAber+a." 

frescos. O calor compromete a 
boa digestão. 

Í Coma devagar, 
X \J mastigando bem e 

descansando o garfo no prato. 
São necessários vinte minutos 
para que o aumento da taxa de 
glicemia no sangue dê a 
sensação de saciedade. 

17 

Aquela cervejinha, o 
uísque e a caipirinha não são 
proibidos para sempre. Mas, 
no dia-a-dia, evite. Qualquer 
bebida alcoólica é 
extremamente calórica. 

"j O Saboreie realmente 
JLO os alimentos. Do 

contrário comer torna-se um 
gesto automático, que você faz 

sem refletir e sem sentir o 
gosto da comida. 

"J Q Nunca pule uma 
X ks refeição. Você vai 

descontar na próxima. 
0 A Não vá com fome ao 
Lj\J supermercado. 

Assim, você não vai resirtir às 
guloseimas. 

01 Coma sempre 
Lj X. sentada 

à mesa. Nem que seja 
feita de queijo. Fica mais fácil 
se disciplinar. 

O O Não adoce o suco, 
nem com 

adoçante. Assim você acostuma 
o paladar ao sabor da fruta. 

OO No restaurante, 
eviü^ O a 
azeitona, o pãozinho e a 
manteiga do couvert. Prefira 
os picles, menos calóricos. 

O A Troque as 
^ TC sobremesas do 

restaurante pelas frutas. 
Você economiza dinheiro e 
calorias. 

O IT Coma as frutas 
c Lj \J o m 

bagaço. Ele 
contém fibras, que ajudam a 
matar a fome e ainda 
melhoram o funcionamento 

dos intestinos. 
O A Comer chocolate 

Uamargo ou dietético 
achando que não vai engordar 
é ilusão. Tudo bem, ele têm 
menos açúcar do que os 
normais. Em compensação, 
têm muito mais gordura e por 
isso são mais calóricos. 

O 'T Cuidado com os 
I deslizes, hein! Uma 

caixa de Bis tem 1200 
calorias. E isso eqüivale a um 
dia inteiro de dieta. Meia lata 
de leite condensado tem 664 
calorias e um copo pequeno 
de caldo de cana, 500. 

O O Não reprima suas 
Lj(D emoções. Gripe 

quando estiver com raiva e 
chore quando estiver triste. 
Assim você não desconta na 
comida. 

O A Comece a refeição 
Ljks com uma salada 

colorida e variada. 
O A Quando quiser 
0\J beliscar durante a 

tarde, coma palitos de cenoura, 
de aipo ou de pepino (deixe-os 
cortadinhos na geladeira). 

O i Corte as frutas em 
O X pedacinhos e coma 

com o garfo, saboreando bem. 

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 

FINACIADOATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36E42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DT 

ÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATR1CANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

, 

l' ' . "j ■ 
Wii». 

f 

Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 

>%- 

1 v-f* 

Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

Jornal Capital 

A O 
0 o 

mm. 

i 
A-: 

Lisue 738-1345 e 

faça a assinatura do Seu 

Líder Diário. 
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Não desanime se cair 
em tentação e fizer uma "orgia" 
alimentar. Você sempre terá o 
poder de começar novamente 
seu regime. Faz parte da vida 
errar e acertar, tentar e falhar. 
Agente é humano, não é? 

25 

Cuidado com os 
alimentos dietéticos! Eles 
foram feitos para diabéticos e 
nem sempre têm baixas 
calorias. Confira o valor 
calórico no rótulo. 

O /I No restaurante, 
O Ttempere você mesma 

a salada e controle o azeite e o 
sal. Aos poucos, seu paladar vai 
"pedir" menos tempero. 

O CT Em frente à televisão 
"mude o canal" de 

sua gula. Troque o salgadinho 
e o bombom por alface ou um 
tomate com um pouco de sal. 

Receita de um 
OU refrigerante 

delicioso e pouco calórico: 
meio copo de suco de laranja e 
meio copo de água com gás. 

Tomar água durante 

refeições não engorda. 
Mas esqueça os refrigerantes, 
até os diets. 

Tire da sua frente todos os 
alimentos irresistíveis. 

O Q f aça de cada. dia o 
O O primeiro dia de sua 

dieta. Diga; "HOJE vou comer 
pratos saudáveis e com baixas 
calorias". As metas mais 
próximas têm sempre mais- 
sucesso. 

Ar\ Para suas refeições, 
jt\J prepare o amior 

número possível de pequenos 
pratos; um tomate recheado, 
um pequeno suflê etc.. A 
variedade é indispensável para 
quem faz dieta. 

A A Nunca façajejum. 
51"-L Além de não 

servir para nada; não 
emagrece e dá muita fome 
depois. 

AO Se bater uma fome 
iZ-/ louca, não fique 

sofrend. Permita-se um 
lane , "atia de queijo 
branco, 1 ■ > de água e sal 
ou iogurte natural. 

A O Suco de tomate 
x O temperado tem 

apenas trinta calorias e 

substitui com sucesso uma 
dose de bebida alcoólica nas 
festas. 

A A Se você for 
xTT "doçólatra", tenha 

sempre gelatina dietética de 
vários sabores pronta na 
geladeira. 

A C. Coloque uma banana 
jl e uma maçã por dois 

minutos no forno de 
microondas. Depois, jogue por 
cima canela em pó. Está pronta 
uma sobremesa light deliciosa! 

AfZ Molhe os assados 
xv-J com caldo de 

legumes ou simplesmente 
água durante o cozimento, em 
vez de temperá-los com caldo 
de carne ou frango, por 
exemplo. 

A *7 Se você gosta muito 
jl • de leite, coloque no 

liqüidificador um copo de água 
filtrada, duas colheres (de 
sopa) bem cheias de leite em 
pó desnatado e bata bem com 
um pouquinho de adoçante. 
Rende quase dois copos de 
leite bem espumante (tome na 
hora) 

AO Em vez de ovos fritos, 
xO faça-os pochê (frito 

na água). 
A Q Nos refogados, frite 
x ^7 alho, cebola e outros 

temperos em água. Mexa até 
dourar. 

CAnote aí uma receita 
kJ\J light de molho de 

tomate (2 porções); meio quilo 
de tomate, uma cebola picada, 
um dente de alho, louro, sal, 
pimenta e água a gosto. Bata 
tudo no liqüidificador e leve ao 
fogo brando até apurar. Pode 
congelar. 

£1 O molho de sua 
tJ-L salada pode ser 

bem gostoso, mesmo sem 
azeite ou óleo. Use iogurte, 
ervas, queijo cottage, pimentão 
picadinho, molho inglês e a sua 
imaginação. 

CT O Outra receita de 
kJ Lu sobremesa: coloque 

três ameixas secas pretas no 
microondas com um 
pouquinho de água (para a 
calda), por um minuto na 
potência máxima. Vai bem com 
um pudim dietético de coco. 

CT O Use e abuse das 
kJO grelhas. Uma 

porção de carne moída bem 
maginha com todos os 
temperos vira um ambürger 
caseiro delicioso (os 
industrializados têm muita 
gordura) 

l enha o hábito de 
olhar-se nua no 

espelho, repare o quanto você 
emagreceu ou engordou. Ele é 
um amigo sincero e 
estimulante. 

lusina 
rdura). 
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ajudar a eliminar as toxinas do 
organismo. Se quiser dar um 
saborzinho, coloque uma 
rodela de limão. 

Escolha alimentos 
ricos em fibras 

(verduras, cereais integrais). 
Eles regulam os intestinos, 
enganam a fome e são 
nutritivos. 

Aproveite as claras 
d OI e 

ovos batidas em neve 
para fazer omeletes, suflês, 
musses de frutas. É proteína 
pura e nenhuma caloria! 

CT O Melhor do que 
cJOcolocar uma foto sua, 

gorda ou magra, na porta da 
geladeira, é colocar um 
lembrete que você está de 
dieta. 

CTQ Nunca fique sem 
OO fazer nada. Nas 

horas ociosas, leia, caminhe, 
pule corda, vá ao cinema, entre 
para um coral, faça um curso 
de astrologia. Enfim, ocupe 
bem o dia. 

00 Fuja das confeitarias! 

/?i Procure fazer todas 
w -Las suas atividades na 

hora certa. Mesmo que precise 
acordar mais cedo. Desse jeito 
você não fica tão ansiosa. 

fZO Use papéis 
OLj absorventes para 

tirar o excesso de gordura dos 
alimentos. 

/20 Pastel de feira? Nem 
DO pensar. Faça em 

casa pastéis de ricota, palmito, 
frango ou camarão. Basta assá- 
los no forno em vez de fritar. 

ÍXA Não tenha muita 
v^x pressa para 

emagrecer. Os novos hábitos 
alimentares, fundamentais 
liara manter o peso (sim, 
porque emagrecer até que é 
fácil, difícil é continuar magra), 
precisam de um tempo para 
ser incorporados. Pense 
também em quantos anos você 
demorou para engordar. 

de peso e alimentação deve ser 
equilibrada, traqüila, sem 
restrições ou sofrimento. 
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Muito cuidado com a 
fome psicológica. A fome real, 
ou seja, fisiológica, só acontece 
depois de quatro ou cinco 
horas da última refeição bem 
feita. A psicológica vem a 
qualquer hora, por ansiedade. 

^7/^V Não perca tempo 
I \J com simpatias para 

emagrecer, como vender 
quilos a uma outra pessoa, 
tomar só líquidos nas 
mudanças de lua etc. Ela não 
têm efeito algum, a não ser 
iludir você. 

'Ti Lembre-se de que 
l X somente uma 

mudança permanente de 
hábitos alimentares fará com 
que você consiga manter-se 
magra para sempre. 

n O Quando alguém 
• Lj oferecer um pedaço 

de bolo (aquele que você 
adora), não diga "Não posso". 
Diga que não quer, que por 
enquanto você prefere uma 
xícara de chá. Assim a pessoa 
não insiste e você não precisa 
dar explicações. 

'TO Tenha o hábito de 
/ O presentear-se cada 

vez que suas medidas 
diminuírem (um pouquinho 
que seja). Compre um livro, 
uma roupa, uma meia, 
qualquer coisa. 

y 4 Não vá para a festa de 
• x estômago vazio. Lá 

você vai encontrar bolo, 
coxinha, brigadeiro... 

y C! Quando já estiver na 
i O festa, converse, 

dance, conheça novas pessoas, 
sem se preocupar com o menu 
e onde está o garçom. 

'■5 
mm 

mà 

Tome, no mínimo, oito 
copos de água por dia para 

A falta de tempo para 
preparar pratos com mais 
verduras e legumes não deve 
ser desculpa. Deixe porções de 
verduras lavadas e legumes 
prontos na geladeira. 

Çip. Não repita o chavão: 
DD "Preciso fechar a 

boca". Isso não funciona, em 
vez de fazer greve de fome, o 
que você precisa é reeducar 
seus hábitos alimentares. 

/?y Faça três refeições 
D i balanceadas diárias. 

Assim seu metabolismo 
funciona direito. Se você ficar 
sem comer, o organismo 
pensará que você está doente 
ou subnutrida e tentará 
protegê-la, armazenando 
gordura e nutrientes. 
Conclusão: você emagrece nas 
primeiras semanas e depois o 
peso estaciona. Aí você desiste 
de tudo. 

(ZQ Não se torture. A 
DO relação entre perda 

Escolha bem o recheio de 
suas pizzas: beringela, palmito, 
escarola têm poucas calorias. 
E peça massa fina, é claro, 

yy Quando chegar o 
/ / inverno, use e 

abuse das sopas de vejetais, 
que não levam creme de lejte. 

y O "Emagreça" seus 
• O pensamentos. De 

nada adianta você ficar com 
idéia fixa em quindins, 
maçarronadas etc.. E também 
evite falar disso. 

y Q Se sentir vontade de 
• kJ comer massa, faça 

isso entre quinze e uma hora 
depois do exercício. Assim, a 
transformação do carboidrato 
servirá para repor a energia 
que você gastou e não será 
armazenado em forma de 
gordura. 

OA Evite os carboidratos 
OD e as gorduras no 

jantar. Durante o sono o 
metabolismo é mais lento e o 
gasto energético, menor. 
Prefira sempre os pratos mais 

leves: grelhados, verduras e 
legumes. 

O i Não substitua as 
O X refeições por sucos. 

Eles são calóricos, não saciam 
a fome e não contêm todos os 
nutrientes de que você precisa. 

OO Experimente comer 
(Dlj num prato de 

sobremesa. Dá a impressão de 
uma refeição bem servida. 

OO Procure fazer suas 
OO refeições sempre na 

mesma hora. 
O A Evite o excesso de 
O x sal, que retém 

líquido no corpo. 
O fT Uma opção light 
O O quando você for 

comer fora é a comida japonesa 
(não confunda com a comida 
chinesa, super gordurosa). 

O AT roque os elevadores 
OD pelas escadas. Você 

gasta calorias. 
Oy Cuidado com água 
O i tônica. Apesar do 

sabor ser amargo, tem muito 
açúcar. 

O O Use uma quantidade 
OO mínima de óleo para 

preparar suas refeições. 
Prefira milho ou canola. 

Quando for cozinhar ou 
comer aves, retire a pele. Tem 
muita gordura. 

A A Descubra as coisas 
%J\J que lhe dão tanto 

prazer quanto a comida. 
Sugestão: experimente 
tricotar, pintar, tocar um 
instrumento, cantar, fazer um 
curso de cerâmica. 

Ai Quando estiver com 
Zs X vontade de comer 

algo que não sabe direito o que 
é, não experimente um 
pouquinho disso e daquilo. 
Pense: é fome mesmo ou é 
ansiedade? Investigue 
exatamente o que você está 
precisando. 

AO Se durante a dieta 
Zs£i você algumas vezes 

aumentar de peso, evite se 
xingar e cultivar reclamações 
cobranças e culpas. Isso não 
vai adiantar nada. Quanto mais 
raive sentir de você mesma, 
mais vai querer se castigar e, 
provavelmente, para isso 
engordando mais aind. 

AO Tudo o que você 
ZsO puder fazer a pé 

perto de sua casa, faça. Deixe 
o carro na garagem. 

A/J Sugestões; música 
*7 x suave, alguns 

minutos deitada com as pernas 
para cima, alongamento, ioga 
e meditação. 

J V 

deixando você ansh 
descubra uma maneira 
relaxar. 0 nervosismo 
atrapalha. 

AA Avalie se você nãc 
i/D está se escondendo 

atrás de uma montanha de 
desculpas do tipo: não tenho 
tempo para me cuidar, a vida é 
muito corrida, só dá tempo 
para preparar sanduíches. 

Ay Tudo o que você for 
ZJ I comer, até uma 

simples maçã, coma no prato. 
Nada de comer em pé em 
frente da geladeira! Você poé 
passar dos limites, sim. 

AQ Evite ao máximo os 
i/O remédios que tiram 

o apetite. Eles contêm 
substâncias que se não forem 
rigorosamente controladas 
podem até levar à morte. Isso 
não é brincadeira. Às vezes, os 
inibidores são necessários. 
Mas isso quem decide é o 
médico endocrinologista. Por 
favor muito cuidado! 

br-' 

Se a dieta estiver 

Troque os doces pelas 
frutas, mas evite a manga e o 
abacate, que são muito 
calóricos. Aliás, todas as fruta 
contêm açúcar e por is 
engordam. Nada de exagc 

i A A Siga este card 
XDD de 1200 calo 

dos Vigilantes do Peso dura 
uma semana. Para continuar 
depois, faça um rodízio entre 
pães e massa e varie o máximo 
possível as frutas, verduras, 
legumes e carnes. 

Café da manhã 
1 copo (240 ml) de leite 

desnatado; uma fatia de pão 
integral; uma fatia de peito de 

peru; uma fatia de melão 
picado; uma colher (café) de 
margarina. 

Almoço: 
1 prato de salada mista 

(alface, escarola, agrião, 
tomate, palmito, vagens, 
cenoura, brócolis, couve-flor) 
temperada com uma colher 
(chá) de azeite, mostarda, sal, 
pimenta, orégano, ceboi 
picadinha. 

Jantar 
1 prato de sopa de verduras 

(ou legumes refogados); 60 
gramas de atum; uma maçã ou 
uma fatia de melão; cafezinho 
com adoçante. 

Lanche 
(Tarde ou noite) 1 

sanduíche com meio pão 
francês; uma colher (chá) de 
maionese; alface e tomate; um 
copo de leite desnatado batido 
no liqüidificador com duas 
colheres (chá) de cacáu em pó 
e adoçant" se quiser. 

Messias Júnior - Repórter Verdade 

De segunda a sál>af!r. *8 hs - TV Capital - Canal 5| 
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Entrevista Imp era triz, 08 de março de 1996 

Socorro Carneiro recebe prêmio 

Diretora de Informática do Jornal Capital recebe Prêmio "Mulher de Expressão/96", hoje, em Açailândia 

por Raimundo Primeiro 
Editor do 3o Caderno 

Determinação e força de 
vontade. Duas palavras que 
sempre fizeram parte da vida 
de Socorro Carneiro, a 
entrevistada especial de 
hoje. Trabalhando no 
Departamento de Editoração 
Eletrônica do Jornal Capital 
desde, o início foi uma das 
peças imprescindíveis ao 
fortalecimento do setor de 
informática deste diário. 

Sempre que é procurada 
pelos amigos, não mede 
esforços no sentido de 
auxiliá-los. Desinibida, vive 
sempre em sintonia com as 
pessoas que estão em sua 
volta. 

Ela recebe hoje, em 
Açailândia, o Prêmio 
"Mulher de Expressão/96". 
Confira, agora, sua visão 
sobre vários assuntos. 

1 - Nome completo? 
M/tria do Socorro Alves 

Carneiro Filha 
2 - Filiação? 
Maria do Socorro Alves 

Carneiro e Manoel Albano 
Carneiro 

3 - Onde nasceu? . 
Coroatá-MA 
4 - Signo? 
Sagitário 
5 - Cor da pele? 
Morena 
6 - Peso? 
59 kg 
7 - Cor predileta? 
Vermelho 
8 - Escolaridade? 
2e Grau incompleto 
9 - O que gostava de 

fazer quando ainda 
cursava o primário, na 
escola obviamente? 

Eu ainda era muito nova, 
não me lembro bem. Mas 
sempre gostei muito de 
conversar com as amigas de 
turma 

10- Gosta de animais? 
Sim 
11- Qual o seu conceitç 

sobre religião? 
Para mim a religião está' 

dentro da gente. Não importa 
que caminho seguir, apenas 
devemos amar a um só Deus 

12- Você é católica, 
praticante? 

Católica, sim. Praticante, 
não />-- - 

13- Sua visão sobre a 
família? 

A família é o bem maior 
que temos. Não devemos 
jamais deixar de amá-los 

14- O que você acha da 
juventude atual? 

Um pouco modernizada. 
Acho que a maioria dos jovens 
agem sem pensar. Deveriam 
levar mais em consideração os 
conselhos dos mais 
experientes. 

15- O que gostava de 
fazer quando criança? 

A minha infância não foi 
( nelhores. Porém o meu 
i ado está apagado. Não 
l oro de nada que gostasse 
i ázer quando criança, pois 
não tive o prazer de ter nem 
mesmo uma boneca. 

16- Qual seu hobby? 
Gostava de fazer palavras 

cruzadas. Porém, o trabalho 
me roubou esse prazer 

17- Fruta? 
Manga 
18- Comida? 
Frango ao molho pardo e 

carne de porco 
19- Ator? 
Tarcísio Meira 
20- Atriz? 
Fernanda Montenegro 
21- Cantor? 
Rpberto Carlos 
22- Cantora? 
Adriana Calcanhoto e 

Maria Betânia 
23- No seu ponto de 

vista, o grupo "Mamonas 
Assassinas" tinha algum 
conteúdo ou era apenas 
puro besteirol? 

Acho que cada um tem o 
seu estilo. Não vou negar que 
sempre achei as músicas do 
grupo bastante sem sentido. 
Mas, existe uma boa parcela 
que os admiravam. Cada um 

de seu jeito 
24- O que acha do sexo? 
Sexo pra mim é sinônimo 

de amor. O ser humano hão é 
um animal, precisa de amor 
Para poder fazer sexo 

25- Do amor? 
O amor, se escrevermos ao 

contrário teremos a palavra 
Roma. A Roma Antiga, de 
tradições. Portanto, amor é 
tradição, é pensar em esquecer 
os defeitos do passado e 
apostar nas virtudes do 
futuro. 

26- Do casamento, de 
uma relação conjugai, a dois? 

Sobretudo, é necessário o 
amor, a compreensão, o 
carinho e a vontade de 
constituir uma família 

27- Seu comentário sobre 
a Aids, doença que mata em 
várias partes do planeta? 

A Aids é uma doença 
incurável, claro que estamos 
falando do nosso tempo. Um 
dia, a medicina descobrirá 
uma fórmula de acabar com 
o târus HIV. Uma pena, tendo 
em vista que até este dia 
muitas pessoas pagarão Com 
suas vidas por causa da falta 
de informação. Por isso, que 
eu digo que a educação e a 
cultura, são os maiores 
patrimônios que uma pessoa 
pode adquirir 

28- Algumas peSsoas 
afirmam que a Aids 
bloqueou a liberação da 
prática sexual. Hoje, 
transam-se somente com 
parceiros. Você também 
comunga do mesmo 
pensamento? 

Concordo. O amor não 
pode ser bizarro. Discordo dos 
relacionamentos que não 
sejam entre duas pessoas de 
sexo diferentes 

29- Gosto literário, ou 
seja, gênero. Ficção, 
romance, poesia? 

Nenhum dos três. Prefiro 
os dramas, podem ser 
românticos, de ficção ou em 
versos. 

30- Filme? 
"O Quatrilho", que 

concorre ao Oscar/96, nos 
Estados Unidos. Glória Pires 
e Patrícia Pillar colocam em 
evidência o cinema nacional. 
Tem um elenco de primeira 
linha 

31- Gosta de teatro? 
Sim. Admiro os trabalhos 

do teatrólogo de Imperatriz, 
Gilberto Freire. Porém, a 
peça que me chamou atenção 
foi quando era jovem e tive a 
oportunidade de assitir: 
"Ópera do Malandro", de 
Chico Buarque de Holanda 

32- Assistir televisão? 
Claro. Sou vidrada na 

Rede Record. Adoro o "Cidade 
Alerta", com Ney Gonçalves 
Dias. Também curto 
telenovelas. Só que 
ultimamente, em virtude da 
falta de tempo, não tenho 
visto as novidades, com 
assiduidade, da 
teledramaturgia brasileira. 
Também vejo outros 
programas jornalísticos, 
como por exemplo, o "Márcia 

Peltier", na Rede Manchete, 
que sempre aborda temas 
polêmicos, "Jô Onze e Meia", 
no SBT 

33- Videocassete? 
Prefiro o cinema. 
34- Revele-nos, a 

propósito do bate-papo, 
algum momento especial, 
marcante mesnio de sua 
vida. Certo? 

O meu casamento e a 
formação de minha família 

35-0 que você acha da 
política? 

Não gosto de política 
partidária. Prefiro com meu 
trabalho e minha condição de 
mulher abrir novos campos 
para participação do sexo 
feminino. Admiro o trabalho ae 
Miguel Arraes, Leonel Brizola 
e Jaime Lerner. atual 
governador do Paraná 

36- Como você observa 
o atual momento político 
de Imperatriz? 

Imperatriz, para poder 
continuar melhorando, 

depende da governadora 
Roseana Sarney. Caso indique 
Agostinho Noleto como 
interventor, estará dando uma 
chance para as pessoas de bem 
dá cidade 

37- Você, hoje, receberá 
o Prêmio "Mulher de 
Expressão/96", em 
Açaillândia. Foi legal ser 
indicada? 

A minha indicação é uma 
Prova que as mulheres podem 
exercer qualquer função. Sou 
técnica em editoração 
eletrônica, trabalho com 
computadores e com o mundo 
dos números, antes reservado 
apenas para os homens. 
Continuo preocupada em ser 
mulher, mas tenho certeza que 
podemos assumir qualquer 
cargo na sociedade 

38- Tem um sonho a 
realizar. Qual é? 

já realizei dois: me casei 
com a pessoa que amo e. dirigi 
a redação de um jornal diário, 
o Jornal Capital 

39 - Você gosta de 
algum tipo de esporte. 
Qual? 

Sim. Voleibol 
40 -Já praticou essa 

modalidade esportiva? 
Sim. Durante o tempo em 

que cursava o ginásio no 
Colégio Dorgival Pinheiro de 
Sousa 

41 - Livro especial? 
"Gabriela, Cravo e 

Canela", do escritor baiano 
Jorge Amado 

42 - Como você observa 
o preconceito racial? 

Uma coisa feia. Deve ser 
urgentemente banida da face 
da terra. Já matou e mutilou 
muitas pessoas 

43- Suas considerações 
finais? 

Agradeço à Açailândia e, 
em particular, a Soraya Luiza 
por esse prêmio. Esse prêmio 
é meu e das mulheres que 
apostaram em sua própria 
capacidade. Um forte abraço 
a todas. 
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Socorro Carneiro afirma que foi uma surpresa legal ser indicada ao prêmio conferido pela comumdad .^ense 

eto, objetivo e corajoso. Rssim é Orlando Men^aes, q 

comendo de segundo o sexta-feira, o programo Cidade 

Alerta, dos 13h00 às 15h3(5|belQ TV Cidade. 

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 



Imperatriz, 08 de março de 1996 Imperatriz/Social 
y-.: 

Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

O último domingo foi palco de muita alegria na festa surpresa de aniversário do 

filhote e o maridâo Oliveira, que aconteceu no Clube Piau às margens do rio 

Tocantins, regado a whisky a 'loura gelada", acompanhado do tradicional 

churrasco. 

O dia foi bastante movimentado e contou com um expressivo número de amigos 

que foram felicitar o aniversariante. 
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Dr. Oliveira com o filho Thiago na hora dos parabéns 
Os aniversariantes ladeado pelos pescadores, Dr. Joãp Jacob, Rogério, João 

Carneiro, Pedro Ivo, Ademar, Arolfio Enfauelson 
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Suzana Carneiro, Elaine Carneiro, Ademar Ghiggi e Lizette Ghiggi Dr. Oliveira, Hildo Marques, Jurandir Teixeira, João Carneiro 

Hoje, 08 de março, Dia Internacional da Mulher, a coluna abre um espaço para homenagear todas as mulheres... 

Elas que sabiamente conquistaram um espaço que há muito pouco era incógnita... mulher mãe/política, empresária, médica e dona de casa... 

vivem hoje intensamente sem perder a postura de mulher respeitável, companheira, amiga, amante, e esposa. 

Parabéns a nós mulheres atuantes, modernas que seguem uma intensa jornada para galgar maiores conquistas com amor e carinho ao próximo. 

"Que o dia-a-dia de 

todas nós, mulheres, 

se caracterize por 

uma constante busca 

de aperfeiçoamento 

em todos os sentidos. 

E o meu desejo no 

Dia Internacional da 

Mulher. 

Mariatéia Noleto, gerente 
administrativa do BNB, mãe. 
Casada com o médico Dr. Luís 

elegância Carlos Noleto." 
Donny Santanna (Diferro), Mulher Reveleção 96. 

"Expressar a palavra "mulher" é- 
navegar nos desejos e anseios 
femininos; não esquecendo de 

lembrar que através de seus dons 
perfeitos, podemos vivenciar a 
mais bela sinfonia da natureza. 
Vivemos e presenciamos tudo 
aquilo que nos é permitido, 

dentro do nosso conhecimento. 
A você mulher, que cada dia 

reconheça seus talentos, valorize 
sua capacidade e cresça com 

dignidade. 
Es capaz... Es mulher... Es 

simplismente perfeita. Parabéns 
pelo dia... 

Donny Santana, 
empresária bem sucedida , 

mãe e artista plástica. 

* 

il 

Maristéia Noleto, pura 

Assista todos os sábados, a partir das 20:15hs pela IV Capital Canas 5. 

o programa Cidade Acjopa, onde s ío discutidos temas polêmicos e atuais, 

sobre a política de nossa cidade e do Estado, com a participação popular. 

Apresentação: Conor í~apias 
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Conflito entre planejamento 

Existe crise entre o trabalho de planejamento fiscal feito pelas empresas de consultoria e auditoria 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Podendo 
investir 

A Intel, Companhia 
americana da área de 
informática, quer investir 
US$ 500 mi na construção 
de uma unidade industrial 
para produzir o "pentium", 
um chip especial que 
aumenta a velocidade e 
capacidade de 
processamento dos 
computadores. 

A empresa não definiu, 
entretanto, o país onde 
será levantada a fábrica. 
No momento, a Intel está 
analisando a instalação da 
nova unidade na América 
Latina e no Sudeste 
Asiático. 

Esta semana, um grupo 
de executivos da Intel se 
reuniu com o governador 
de São Paulo, Mário Covas. 

A princípio, o interesse 
por São Paulo seria em 
função de seu potencial 
econômico. A idéia da Intel 
é fazer uma "peneira" após 
a visita de vários países 
para escolhar o lugal ideal. 

A maior parte da 
produção (95%) seria 
destinada à exportação. 
Entre os países que estão 
recebendo a visita dos 
executivos da Intel estão a 
Malásia, Filipinas, 
Argentina, México e 
Brasil. 

Sobre o início das obras, 
os dirigentes da empresa 
explicaram a Covas que 
elas poderão ocorrer em 
dois meses ou mais, 
dependendo das 
necessidades do mercado, 
que também estão sendo 
avaliadas. 

Parecer 
reabre 

polêmica 
De acordo com relatório 

do Serviço de Patrimônio 
da União, que já é do 
conhecimento do ministro 
da Fazenda. Pedro Malan, 
o governador Mário Covas 
pode não dar o Aeroporto 
de Congonhas como 
garantia na negociação da 
dívida do Banespa porque 
ele já pertence à União 

O aeroporto não pode 
ser vendido nem alienado. 

Por contrato publicado 
no Diário Oficial de Io de 
agosto de 1946, a União 
cede ao estado o direito de 

| explorar o aeroporto por 
! 25 anos. 

Ao final desse prazo, 
-gundo a cláusula 17, 

.eria feita a reversão ao 
domínio da União. 

Informa ainda o 
relatório que o contrato foi 
prorrogado por duas 
vezes, em Io de janeiro de 
1981, houve reintegração 
de posse e Congonhas 
voltou às mãos da União, 
passando a ser 
administrado pela 
Infraero. 

Trocando 
cargas 

O Aeroporto 
Internacional de 
Viracopos, em Campinas, 
São Paulo, luta para 
retomar sua vocação 
original: ser um dos 
principais ponlos de 
embarque e desembarque 
de passageiros do País. 

Desde a inauguração de 
Guarulhos, em 85, 
Viracopos deixou de ser o 
maior aeroporto 
internacional de 
passageiros do Brasil para 
se transformar no 
segundo maior em volume 
de cargas comerciais. 

Nova 
diretoria 

empossada 
O Sindicato do 

Comércio Atacadista de 
Papel e Papelão de São 
Paulo, que completa 
cinqüenta anos de 
atividades, deu posse à 
nova diretoria para o 
período Í996/1998. 

O novo presidente é 
Vicente Am ato Sobrinho. 
Os demais diretores 
efetivos são: João Lalli 
Neto, José Colassuono 
Neto, Roberto F. 
Breitbarg, Marcos Sílvio 
Burani, César Augusto G. 
Labate e Vítor Paulo de 
Andrade. 

Assinando 
acordo 

A VCP assinou um 
acordo com a Specialty 
Minerais Inc., líder 
mundial na produção de 
carbonato de cálcio 
precipitado para a 
fabricação de papel de 
qualidade superior. 

Esse acordo viabiliza a 
introdução no Brasil do 
papel VCP alcalino, com PII 
equilibrado, substituindo 
assim o atual sistema, que 
produz o papel ácido. 

Isso significa papéis 
mais brancos e que não 
amarelecem com o tempo, 
além de oferecerem melhor 
rentabilidade, maior 
opacidade e menor 
abras ividade. 

por Milton Ferreira 
Da Agência Estado 

O conflito de interesse que 
existe entre o trabalho de 
planejamento fiscal feito pelas 
empresas de consultoria e as 
auditorias é uma das faces 
ainda pouco exploradas da 
crise de confiança nos 
balanços das empresas. 

Nos Estados Unidos, por 
exemplo, uma empresa não 
pode contratar advogados 
ligados aos seus auditores. No 
Brasil, isso está se 
transformando em um hábito 
arraigado. Muitas empresas 
de auditoria também prestam 
serviços de planejamento 
fiscal, uma assessoria que 
vem crescendo nos últimos 5 
anos. 

Esse período coincide com 
uma bateria de mudanças na 
legislação tributária no País. 
Nessa corrida em que o 
governo tenta aumentar 
impostos enquanto as 
empresas buscam encontrar 
brechas para fugir deles, os 
advogados que deram 
consultoria sobre 

planejamento tributário saíram 
ganhando. 

Há empresas de consultoria 
de menor porte que chegaram 
a fechar contratos nos quais 
recebe até 20% do imposto 
economizado. 

Nesse caso, o planejamento 
fiscal não se preocupa muito 
com potenciais conflitos com 
auditores. 

Os contratos das maiores 
consultorias, em geral, 
envolvem apenas pagamento 
por hora trabalhada. Nessas 
empresas maiores e com 
reputação internacional, há 
uma troca interna de 
informações entre os 
advogados que sugerem 
brechas na legislação 
tributária e os auditores, de 
forma a evitar problemas na 
hora de fechar o balanço. 

Dúvida existente 
A dúvida que fica é se essa 

relação é sempre pautada 
pelo respeito aos balanços. 
Um auditor experiente diz 
que isso varia muito de 
empresa .para empresa. 

As demissões pela 

redução de impostos 
podem ser apetitosas\ 
alimentando o conflito de 
interesses. 

Esse auditor lembra, de 
qualquer maneira, que os 
choques entre escritórios 

de advocacia e os auditores 
independentes ocorrem 
com freqüência. "Se a 
mesma consultoria fizer a 
estrutura total, balanço e 
planejamento, pode ter 
conflito", diz essa fonte. 
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Brasil pede "waiver" à OMG 

Vai ser aplicada na Medida Provisória dos Carros 

""ar 

por Vicente Patrus 
Da Agência Estado 

O Brasil vai solicitar à 
Organização Mundial do 
Comércio (OMC) um pedido de 
"waiver" para a MP que 
incentiva a indústria 
automobilística. 

Segundo a delegação do 
Brasil na OMC, o pleito ao 
Conselho de Comércio e 
Mercadorias será feito antes do 
dia 19 deste mês, quando o 
órgão se reúne. 

No dia 24 de janeiro, o 
governo brasileiro havia 
comunicado à OMC a intenção 
de pedir o "waiver". 

A manobra não foi 
oficializada porque havia o risco 
de rejeição desse pedido de 
dispensa das regras da OMC 
sem que antes fossem feitas 
consultas prévias aos países que 
consideram a MP uma violação 

às regras do comércio 
internacional. 

Uma fonte da delegação 
brasilieraem Genebra disse que 
os Estados Unidos, México, 
Canadá, Coréia, Japão e a U nião 
Européia ainda estão em 
processo de discussões internas 
para ver se aceitam ou nao o 
"waiver". 

Diplomatas brasileiros 
Os diplomatas brasileiros 

realizaram reuniões bilaterais 
para esclarecer a medida. Antes 
da reunião do dia 19, o Brasil 
espera ter um sinal positivo 
desses países sobre o "waiver . 

Um especialista em 
comércio internacional acredita 
que o Brasil não terá acesso. 
Para essa fonte, a saída do 
governo seria tentar ganhar 
tempo, lançando mão de 
expedientes definidos no' 
calendário oficial de reuniões da 
OMC. 

Bancos brasileiros 

IBCA divulga "ratings" de 12 instituições 

por Milton Rocha Filho 
Da Agência Estado 

A agência de classificação de 
crédito européia IBCA divulgou 
quarta-feira os "ratings" 
(classificações) de 12 bancos 
brasileiros de avaliações dadas 
ao crédito soberano do Brasil, 
que é de B e B+ para curto prazo 
e longo prazo, respectivamente. 

A classificação de "individual 

rating", que vai de A até E, 
indica a solidez financeira da 
instituição. Dois bancos foram 
colocados em revisão para um 
possível rebaixamento: o 
Bandeirantes e o Excel. 

Um porta-voz da IBCA em 
Dmdres, Philip Smith, explicou 
que isso se deve à possível 
operação de fusão que envolve 
o Excel e o Econômico e ao 
negócio em andamento entre 

Bandeirantes e Banorte. 
Segundo explicou Smith, o 

procedimento de colocar em 
revisão um bancos prestes a 
realizar uma fusão é usual. 

No caso do 'legal rating", o 
indicador, que vai de 1 a 5, 
reflete a possibilidade do banco 
ser auxiliado, ou por acionistas 
ou pelo governo, em caso de 
dificuldades (5 seria a pior 
nota). 
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Falta de solidariedade mat 
£ 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Olá, bom dia! 

Matéria-prima: 
produção em alta 

Os setores de alimentos, 
automóveis e eletro- 
eletrônicos estão sendo os 
principais responsáveis pela 
tendência de alta na 
produção de matéria-prima 
petroquímica no Io bimestre 
do ano, para surpresa dos 
próprios fabricantes. 

Segundo o diretor da 
Poliolefinas/PPH, 
Alexandrino Alencar, a 
produção de resinas 
petroquímicas mantêm o 
mesmo nível do Io bimestre 
de 95, com cerca de 330 mil 
toneladas. 

As indústrias do ramo 
petroquímico já se arriscam 
a reavaliar o cenário de 1996. 

Alencar aponta para uma 
produção de 10% superior à 
do ano passado, quando o 
setor conseguiu atingir a 
produção de 2,5 milhões de 
toneladas de resinas. 

Cartões; 
muitos investimentos 

A implantação dos "smart 
cards" (cartões inteligentes) 
no Brasil deverá ser o centro 
das atenções da Cards-96, Io 

Conferência Internacional 
de Cartões, Serviços e 
Tecnologias programada 
para os dias 1 e 2 de abril no 
Hilton Hotel-SP, juntamente 
com a Io Exposição 
Tecnológica de Produtos e 
Serviços para Cartões. 

Na avaliação da Dib & 
Associados, que promove os 
eventos em conjunto com a 
RPM Consultoria e 
Marketing, o "smart card" 
vai gerar um novo ciclo de 
investimentos de cartões. 

O presidente da Dib, 
Gilberto Dib, estima que o 
número de cartões 
magnéticos emitidos pelas 
operadoras de cartões de 
crédito e débito, bancos e 
lojas gira em torno de 70 
milhões com 1,5 bilhão de 
transações que 
movimentaram CS$ 100 bi 
e m 

O b -co. Banco do 
Brasil v « ket, já estão 
aplicando 
experimentalmente a 
tecnologia. 

Produzindo 
leitor de barras 

A PSC Inc., líder mundial 
em fabricação de leitores de 
código de barras baseado a 
laser, anunciou ontem o 
início de atividades no Brasil, 
em joint com a paulista CNC 
— Casa da Informática. 

O objetivo é montar uma 
base para operar no 
Mercosul. Será a primeira 
unidade da empresa fora dos 
Estados Unidos, onde ela 
possui duas fábricas em 
Rochesler (Nova Iorque) e 
Orlando (Flórida) e faturou 
US$ 87,5 mi no ano passado. 

O investimento inicial 
programado para as 
operações brasileiras é de 
IJS$ 3 mi. 

Nova 
fusão 

A Ciba-Geigy e a Sandoz 
AG anunciaram ontem, na 
Suíça, a fusão das duas 
companhias. O nome da nova 
gigante do setor 
petroquímico-farmacêutico 
já foi escolhido: Novaratis. 

A fusão deve provocar a 
demissão de pelo menos 14 
mil funcionários nos 
próximos três anos. Hoje, as 
duas companhias empregam 
cerca de 140 mil pessoas. O 
novo gigante do setor 
passará a ser a 3o maior múlti 
da Suíça, atrás da Nestlé e da 
ABB. 

Disputa 
por fábricas 

O fato de o governo de 
São Paulo ter oferecido 
incentivos para 
investimentos na área 
industrial atraiu a Mercedes- 
Benz, que praticamente já 
tinha como certa a instalação 
de uma fábrica em Juiz de 
Fora. 

A direção do grupo 
alemão pediu mais detalhes 
do que o governo paulista 
oferece para quem se instala 
no Estado. 

O presidente mundial da 
Volks, José de Arriortua, 
também determinou 
conversações com o governo 
paulista para a construção 
uma terceira nova fábrica da 
empresa, na qual investirá 
IJS$ 500 mi. 

A disputa pelas fábricas se 
estende também à Renault, 
Peugeot, Honda e Hynduay. 

Frase 
do dia 

"O brasileiro está ligado 
à ditadura da moda 
internacional, não se importa 
com as intempéries". 

(Christiane Fleury) 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

A morte de Carequinha 
sensibilizou os telespectadores 
do programa Repórter 190, 
exibido ontem na TV Capital, 
canal 5, apresentado por Otair 
Moreira. 

Carequinha, era apelido de 
um cidadão que estava 
desmaiado no setor rodoviário, 
desde a manhã de anteontem. 

Ele atravessou a forte chuva 

que caiu na cidade, depois 
pegou o sol, e continuou 
desmaiado. Os tra^puntes, 
apenas olhavam, e 
recriminavam que uma pessoa 
estivesse naquelas condições. 

O soldado de plantão no PM 
Box, tentou em vão que Corpo 
de Bombeiros ou sua própria 
corporação, viesse a rodoviária 
para socorrer Carequinha. 

Apenas, por volta de 21 hs, 
depois de muita insistência, é 
que os Bombeiros chegaram, 

levaram o morimbundo para 
um hospital local onde veio a 
falecer, vítima, de acordo com 
o médico plantonista, de um 
aneurisma cerebral. 

Carequinha lutou contra a 
morte. Venceu a chuva. Tirou 
de letra o sol. Mas perdeu para 
a falta de solidariedade. 

Quem disse que Imperatriz 
crescem, mas continua com seu 
ar interiorano e provinciano? 

Começamos a viver o dia-a- 
dia agitado dos grandes 

centros. Onde o ser humano 
vale exatamente o quanto tem 
no bolso ou na conta bancária. 

Imperatriz precisa retoma 
o caminho da solidariedade. 
Estamos neste exato ponto de 
inflexão. Entre optar por dois 
tipos de comportamento. 

Até prova em contrári é 
claro que somos de uma 
mesma espécie, e portanto, 
necessitamos de amar uns aos 
outros. Como uma certa 
pessoa nos amou. 

Divekar inaugura sistema 

por Gean Ribeiro 
Jornalista 

Os avanços da Divekar não 
têm limite. Agora, o cliente 
passa a dispor do que existe 
de mais moderno na área 
auto-mobilística. Ele pode 
escolher a tinta da sua pre- 
ferência que a revenda 
prepara em curto espaço de 
tempo e na quantidade que 
for necessária. 

Trata-se da aquisição do 
Sistema Mixing Glasurit que 
realiza um preparo, assegu- 
rando uma tinta sempre nova 
e de alta qualidade. Dispõe de 
diversas tonalidade e cores. 

O processo é controlado por 
um sistema de micro-fi-chas ou 
por um computador. A Divekar 
optou pela utilização da forma 
computadorizada, com a 
intenção de assegurar a 
eficiência no momento do 
preparo da tinta. 

As tintas preparadas na 
concessionária mantêm rigo- 
rosamente as mesmas carac- 
terísticas do Combilaca e do 
Colbilux produzido na fábrica 
o que inclui a facilidade no 
acerto de tonalidades e até na 

m 

m 

jovem empresário, Neyderman, 

de cores preparaçao 
especiais. 

O Sistema Mixing Glasurit 
com as linhas 21 Poliuretano e 
54 Poliéster coloca o Brasil ao 
lado de países como 
Alemanha, Estados Unidos e 
Japão. As linhas 21 e 54 

garantem maior durabilidade 
da pintura, maior resistência ao 
intemperismo natural e menor 
tempo para aplicação .Tudo 
isso exigindo uma quantidade 
de tinta bem menor que os 
sistemas atuais, com um 
rendimento de 54% acima do 

Divekar Veículos 

normal. 
Uma das principais 

preocupações da Divekar 
colocar ao alcance do cli 
serviços e produtos de p 
por isso passa a oi 
também com tintas 
Primeiro Mundo. 

Chuva agrada produtor 

por Gean Ribeiro 
Jornalista 

A quantidade de chuvas que 
vem caindo na região tocantina 

está deixando a classe agrícola 
bastante otimista. Os 
produtores localizados em 
distritos como: Ribeirãozinho e 
Buritirana, acreditam que a 

produção de arroz deve atingir 
índices surpreendentes neste 
ano. 

Os agricultores embora 
satisfeitos com o volume de 
água que irriga a terra e 
proporciona condições 
favoráveis para o aumento de 
produção, reclamam dos baixos 
preços aos quais o arroz está 
submentido. Eles alegam que 
fica difícil até combrir as 
despesas que se originam no 
preparo da terra e fmalizam-se 
no com o transporte do, 
produto. 

Com relação aos incentivos 
do governo federal, toda a 
classe demonstra descrença na 
divulgação que procura levar ao 
público o apoio à agricultura 
para o aumento da produção. As 
declarações são de que muitos 
camponeses enfrentam sérios 
problemas para pagar as dívidas 
contraídas por meio de 
financiamentos junto ao Banco 
do Brasil. 

Outra reclamação, diz 
respeito ao arroz importado 
pelo governo brasileiro com a 

finalidade' de conter o possível 
aumento de preço. Neste caso, 
João Silva Nunes diz que o 
produtor agrícola jamais teve a 
intenção de provocar majoração 
na comercialização final do 
arroz. 

João afirma que parece até 
uma ironia do destino, porque 
na época em que o grão tinha 
um valor comercial se não 
rentável, mas capaz de tornar 
viável o plantio nos anos 
seguintes no entanto, o clim 
não colaborava e a 
produtividade era 
sensivelvemente prejudicada 
pela falta de chuvas, entretanto, 
agora que as águas caem em 
abundância chegaram também 
os prejuízos no ato da venda. 

Há por parte de quem 
produza a alimentação do povo, 
a esperança de que as 
autoridades governamentais se 
sensibilizem e passem a 
trabalhar em parceria com o 
homem do campo para o real 
aumento da produção com 
resultado ■> positivos, também, 
para quem cultiva a terra. 
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O rombo nos bancos 

Recente relatório mostra as reais condições de funcionamento das instituições 

por Milton Leitão 
Da Editoria de Economia 

A verdade os libertará, dizem 
as Escrituras. Esse não é um 
princípio amplamente aplicado 
pelos bancos japoneses nos 

últimos anos. 
Mas o último relatório sobre 

a saúde dos bancos, divulgado 
pelo Ministério da Economia 
recentemente, parece estar pelo 
menos fazendo algumas 
conversões. 

O Ministério esteve fazendo 
serão nos próximos meses para 
tranqüilizar os investidores 
nacionais e internacionais. 

Já foi produzida uma análise 
mais exaustiva e confiável sobre 
os problemas dos bancos. 

Nos últimos meses o colapso 
dt" vários bancos pequenos e 
revelações sobre perdas no 
Daiwa, um dos maiores, 
aumentaram a preocupação 
sobre a estabilidade do sistema. 

Pior, a tolerância com a 
divulgação de resultados 
intensificou os temores de que os 
problemas possam ser maiores 
que o estimado. 

Esse nervosismo tem se 
refletido no crescimento do 
prêmio sobre os empréstimos 
dos bancos japoneses nos 
mercados internacionais. 

Daí as tentativas de detalhai- 
os problemas do setor na área de 
maior preocupação — os ativos 
de mau desempenho 
acumulados na queda contínua 
dos preços após o fim da "bolha 

econômica . 
0 Ministério divulgou, 

também recentemente, uma 
estimativa antecipada liara todo 
o sistema bancário segundo a 
qual a soma dos empréstimos de 
pagamento duvidoso totalizava 
40 trilhões de ienes (1)8$ 387 
bilhões), inclusive empréstimos 
reestruturados, no fim de março, 
mais de 35% acima das cifras 
divulgadas previamente. 

Ainda assim a cifra foi 
amplamente contestada por 
analistas estrangeiros emTóquio 
como subestimada. 

Confirmando estimativas 
O Ministério confirmou suas 

estimativas. No fim de setembro 
os empréstimos duvidosos 
somavam cerca de 37,3 trilhões 
de ienes ou 5,3% do total, abaixo 
de algumas estimativas 
independentes que previam o 
dobro. 

Ficou abaixo de algumas 
estimativas para março embora 
exclua os empréstimos dos três 
bancos que faliram desde a 

divulgação do relatório, daéjxíca 
As cifras 
As cifras do Ministério 

Iiarecem agora mais abrangentes 
e mais confiáveis que sua última 
estimativa, iiarte da qual (Ta uma 
educada suposição. 

A cifra global é o total 
estimado de empréstimos 
problemáticos. Os bancos já 
providenciaram fundos ou deram 
baixa, numa proporção do 
rombo; provavelmente eles 
recuperarão parte do restante. 

No inicio do ano passado, o 
Ministério da Economia estimou 

que a cifra estava entre 10 e 15 
trilhões de ienes. 

Afirmou pouco temix) deixús, 
porém, que o correto era 18,2 
trilhões de ienes. Um banco 
médio precisaria de quatro anos 
para sanear-se sem vender ativos. 

Crise revela 
Talvez aos próprias cifras não 

sejam tão confiáveis quanto ao 
governo espera. 

A crise dos últimos meses 
revelou que muitos bancos estão 
longe da abertura na revelação 
de seus problemas às 
autoridades. 

Associação Comercial 

por Milton Leitão 

O trabalho que a 
Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz 
(AC 11), vem realizando em prol 
do crescimento da economia i 
local merece destaque. 

A entidade sempre se 
empenhou em trabalhar na 
viabilização de projetos que 
buscassem a instalação de 
empresas de peso. vindas de: 
outras regiões do País. 

Ação. E a palavra de ordem 
da ACU. 
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Mulheres festejam seu di: 

Manifestação acontece na Praça de Fátima 

Anivorsando hoje, 8, Dia Internacional da Mulher, a doutora Rosamaria Ferraz Cózar Barros, 
gerente do escritório regional da Companhia Energética do Maranhão S/A (Cemar) em Imperatriz. 
Ela é esposa do suh-comandante do Quinquagesimo Batalhão de Infantaria de Selva (50- BIS), 
tenente-coronel Daladiêr Barros, também diretor da Escolinha de Futebol do Marwel Esporte 
Clube. É uma pessoa que se dedica em prestar bons serviços na empresa em que trabalha, além 
de colocar em destaque a posição da mulher dentro do atua! contexto da sociedade brasileira. 
Diretores e funcionários do Jornal Capital, neste dia especial e festivo, externa votos de feliz 
aniversário e muitas comemorações no Dia Internacional da Mulher. 

Estréia hoje, das 

06h00 às 07h00. 
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Apresentação: 

Conor Farias 

TV Capita 

Canal 5 

por Gean Ribeiro 
Jornalista 

Está previsto para às 20hs de 
hoje a realização de uma 
manifestação popular na praça 
de Fátima em comemoração ao 
Dia da Mulher. 0 evento será 
organizado pela vereadora 
Conceição Formiga e pela 

presidente do Comitê Contra a 
Violência Conceição Amorim. 

Na oportunidade serão 
discutidos diversos assuntos 
ligados ao sexo feminino como 
a discriminação da mulher no 
mercado de trabalho; os 
avanços da mulher nas últimas 
décadas e entre outros o 
verdadeiro papel do 

considerado sexo "frágil" no 
atual contexto social. 

As organizadoras esperam 
contar com a presença das 
mulheres imperatrizenses. 
Conceição Formiga defende a 
idéia de que a união proverá 
mais força e assim será mais fác^1 

superar os obstáculos o 
surgem no dia-a-dia. 

Preconceito atinge mulheres 

por Gean Ribeiro 

Na presente conjuntura 
social é fácil observar a 
preservação de preconceitos e 
discriminação entre raças, 

credos, indivíduos de uma 
sociedade ou determinados 
setores dela. Contudo, os seres 
humanos - mulheres e homens 
- providos de pensamento mais 
amplo, decidiram 
manifestarem-se contra as 
injustiças sociais. 

Para quem está preso e 
espera pela liberdade, qualquer 
hora representa dia e mais um 
dia pode significar ano. Assim 
estão elas, que já conquistaram 
espaço no mercado de trabalho 
em várias atividades 
profissionais. Elas que não 
restringem mais suas funções 
ao trabalho do lar, agora, as 
vigorosas mulheres estão 
também nos escritórios; nos 
supermercados; nas lojas de 
departamentos; nas fábricas e 
até nas oficinas mecânicas. 

Há poucos dias eu 
entrevistava funcionários de 
uma determinada revenda de 

veículos local. Ao fazer várias 
indagações a uma garota de 16 
anos uma das suas respostas foi 
a seguinte; "Nas mais diversas 
profissões existem muitas 
mulheres que são mais 
competentes que determinados 
homens". Carla Valéria é 
mecânica de automóveis. 

Na verdade verificamos que 
aos poucos a mulher sai do 
ostracismo e as grades ficam no 
passado, mas se faz necessário 
com muita urgência a 
aglutinação de todos que 
preservam o pensamento de 
liberdade para que o campo de 
atuaçãotdo sexo feminino seja 
ampliado, porque uma vez 
juntas a capacidade de criação e 
realização da mulher com 
certeza em breve a humanidade 
encontrará o progresso hoje 
utópico em função das 
presentes ações e idéias 

ultrapassadas. 

Canto à 

PorAuríno Brito: 
Radialista 

dia Hoje é teu 
especialíssimo, 

dia de lutas e conquistas...!: 

Que todos os corações se i 
abram 

para te amar, 

Que iodas as flores 
desabrochem 

para te perfumar. 

Mulher, de todos os 
Continentes 

da Ásia, África, América, 
Europa e Oceania. 

A história do mundo 
reconhences tuas vitórias, 

alcançadas com sacrifício e 
sangue. 

Que neste leu lindo dia, 
rendo-te um preifo de 

gratidão. 

Peh) que és. pelo que 
representas 

ik> contexto universal. 

Anjo que amo e quero bem 
com o canto de minha alma 

vou celebrar 
este momento de grandeza. 

C heio de paz, cheio de 
alegria. 

Hoje. amanhã e sempre 

Você é 

assim 

por Gean Ribeiro 

Sobre você que é gigar' 
fica muito fácil escrever. 

Em todos os lugares 
que te encontro posso sent 
força, o poder que irradia. Se . 
dúvida a minha história seria 
outra se não existisse essa 
companheira de todos os 
momentos que ama e é amada. 

Embora as vezes 
apresente certa fragilidade, 
mas esta se faz necessário 
para compensar a sua 
capacidade de realização e de 
visão futurista. Sem as 
lágrimas que 
momentaneamente sao 
tristes, você querida não seria 
completa. 

Afinal, quem te trouxe à 
existência teve o cuidado de 
dotá-la de compreensão, afeto 
e sinceridade. Por isso, você é 
muito importânte neste 
mundo. Sem você avida estará 
incompleta. 

Produtos Químicos Ltda 
Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 - Fax: (098) 721-3296 

Temos completa linha de: 
* Produtos químicos para tratamento de água em geral, piscinas, torre 

de refrigeração, caldeiras, laticínios, couros, sabao e etc. 
* Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, 

escadas, luminárias, peneiras, escovas e etc. 
* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária" KIBONA", 

breu, solução de bateria, essências, barrilha, cloros, adubos, etc. 
* Xampú fiara auto, super ativo "MARASIL", desinfelantes, detergentes, 

tambores de ferro e bombas plásticas, etc. 
* Produtos de fibra de vidro: manta, resina, catalizador, etc. 

Promoções: 
* Cloro gr mudado (balde 10 kg) R$ i 

; 60,00 - à vista ou cheque |>/ 8 dias 
* Algicida manutenção (01 It) K$: 

:}.80-avista 
'Barrilha Otg) R$0,90-avista i 
* Sn jfetoAhimlnio (kg) RS 0.90 i 

- à vista 

Assista todos os sábados, a partir das 20:15hs pela IV Capital Canai 

5, o programa Cidade Aqorn or Je são discutidos temas polêmicos e 

atuais, sobre a política de nossa cidade e do Estado, com a participação 

popular. Apresentação: Conor l~arias 
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J ornai distorce ocorrência 

"O Progresso" noticia de forma errada queixa feita por empresário 

por Daniel Sousa 
Jornalista 

0 empresário Valdenor 
Barbosa Lima, 85 anos, 
casado, residente na avenida 
Duque de Caxias, 211, Vila 
Lobão, procurou o Jornal 
Capital ontem, 7, para 
desmentir matéria contra ele 
publicada no jornal "0 
Progresso", edição de terça- 
feira, 5, na coluna "Plantão de 

Polícia", distorcendo uma 
queixa que havia registrado 
no Primeiro Distrito Policial, 
Centro. 

Valdenor Barbosa afirmou 
que o diário colocou um de 
seus funcionários de confiança 
"e um ex-trabalhador de 
minha empresa em situação 
constrangedora, ante a 
opinião pública". 

Aborrecido, ele não 
descartou a possibilidade de 

processar o diário, por ter 
noticiado de forma errada a 
queixa registrada no livrão de 
ocorrências do 1Q DP. 

Queixa e confusão 
Em sua edição da última 

quarta-feira, "O Progresso" 
diz que "o empresário 
Valdenor Barbosa, 
proprietário da Extincêndio, 
denunciou o elemento 
Francisco Santana da Silva, um 
ex-funcionário de sua 

empresa, no Io DP por prática 
de roubo". 

A matéria prossegue 
afirmando que "Francisco 
Santana teria roubado, 
conforme o empresário 
Valdenor Barbosa, um 
conjunto de letras de bronze da 
Extincêndio há algum tempo, 
mas que só agora teria tido 
conhecimento". 

Versão correta 
"Procurei as letras no 

depósito da empresa e 
disseram-me que elas haviam 
desaparecido. Fiz investigação 
interna e para minha surpresa 
soube que elas haviam sido 
vendidas a mando do ex-chefe 
da oficina, Francisco Santana 
da Silva, que aproveitou a 
ingenuidade de um de seus 
subordinados, Domingos, para 
concretizar o delito. Foi isso 
que denunciei na polícia", disse 
o empresário, contrariando a 

versão estampada em "0 
Progresso" que incrimina 
duas pessoas inocentes, e que 
ao mesmo tempo alivia a barra 
do acusado. 

"Procurei o Jornal Capital 
porque sei de sua credibilidade 
e é necessário que a versão 
verdadeira sobre o caso venha 
a público", finalizou Valdenor 
Barbosa, insatisfeito com o 
trabalho feito pela reportagem 
de "O Progresso". 

Roseana abre crise no clã dos Samey 

por Helena Chagas 

Até agora a família mais 
unida da política brasileira, o clã 
dos Sarney está à beira de um 
racha. Enquanto o presidente 
do Senado, José Sarney, critica, 
o Governo trabalha contra a 
reeleição e dificulta a aprovação 
de projetos do Executivo dos 
uais discorda, a governadora 

> Maranhão, Roseana Sarney, 
lostra que não segue a cartilha 

de filha obediente. Ela 
aproveitou um jantar com o 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso para apresentar seu 
apoio à reeleição. 

Roseana não esconde 
também a contrariedade com o 
fato de Sarney não ter recebido 
o presidente do Peru, Alberto 
Fujimori, na visita ao 
Congresso. 

- Protestei, fui totalmente 
contra isso. Meu pai sempre foi 
uma pessoa educada e 
tolerante. E incompreensível 
que ele tenha feito isso - disse a 
amigos. 

Enquanto assistia ao jogo do 
Brasil contra o Uruguai e 
tomava uma taça de vinho tinto 
em sua casa do Lago Sul, 
Roseana falava sobre a rigorosa 
reforma administrativa que fez 
no Estado. Sarney é 
radicalmente contra demissões 
no serviço público, que foram 
feitas pela filha e atingiram 
pessoas indicadas pela família. 
Além disso, o senador teve que 
aceitar até mesmo uma 
diminuição no valot de sua 
pensão cie ex-governador - de 
R$ 10 mil para apenas R$ 6 mil. 

Com isso, acertou também 
os demais ex-ocunanles do 
cargo, como o senador Edson 
Lobão (PFL-MA), que ficou 
irritadíssimo e queixou-se a 
amigos: 

- Ela briga com o pai e quem 
sofre sou eu... 

0 próprio Sarney reclamou 
à filha: 

- Por muito menos do que 
você está fazendo minha filha, 
já rompi com três governadores 
do Maranhão. 

Roseana deixa claro que, 
indentemente dos planos do pai 
para 1998, apoiará a reeleição. 
E, segundo amigos, um dos 
motivos pelos quais anda às 
turras com o pai é que já teria 
dito a ele que, se houver 
reeleição, Fernando Henrique 
se candidata e ganha. 

Defensora também de uma 
proposta de federação dos 
bancos estaduais do Nordeste, 
que seriam fundidos ao Banco 
do Nordeste, Roseana tem 
preferido, para espanto de 
muitos, recorrer aos préstimos 
do ministro das comunicações, 
Sérgio Motta, para defender os 
interesses do Estado no 
Planalto, e não aos do pai. No 
dia 5, num palanque armado 
para a inauguração de serviços 
telefônicos, ela nomeou Motta 
- principal articulador da 
reeleição - "embaixador do 
Maranhão" era Brasília. 

Roseana também não 
esconde ser favorável à 
privatização da Vale do Rio 
Doce, medida que tem 
esbarrado na oposição de 
Sarney e do ex-presidente 
Itamar Franco. A governadora 
do Mranhão defende uma 
privatização moderna, com a 
participação dos estados onde 
a Vale atua ( Maranhão, entre1 

eles), que se tornariam 
acionistas na empresa. Roseana 
também é favorável ao projeto 
das patentes, que seu pai não 
queria ver aprovado pelo 
Senado tão cedo. 

Apesar das rusgas do 

senador com a governadora, i)ai 
e filha tentam superar as 
divergências em almoços e 

jantares em família. Filha mais 
velha e herdeira política de 
Sarney, Roseana tem explicado 

a amigos que, apesar da 
afetividde da relação com o pai, 
quer afirmar sua atitude de 

independência como 
governadora. (Transcrito do 
Jornal O Globo) 
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Governadora do Estado, Roseana Sarney discorda de projetos do Executivo 

Roseana 

pode indicar 

Agostinho 

por Frederico Luiz 

As {)essoas que ocuparam 
as praças e de forma direta ou 
indireta, participaram do 
episódio que ficou conhecido 
como Revolução de Janeiro, 
querem saber qual o nome 
preferido da governdora. 

A cidade de Imperatriz, 
com outra mentalidade, deixas 
dos acontecimentos de janeiro 
do ano passado, quer que o 
próximo interventor, não 
permita o uso da máquina 
administrativa na campanha 
eleitoral deste ano. 

Mais do que isso, 
empresários, trabalhadores, 
profissionais liberais e amplos 
setores da sociedade, querem 
que a governadora indique o 
nome que tenha a cara do 
mágico, digo, do interventor 
de Imperatriz. 

Nesse aspecto, o nome do 
secretário municipal de 
Educação, Agostinho Noleto 
representa para a cidade, a 
certeza de que a cidadania, e a 
dignidade estarão preservadas 
no pleito, pois Agostinho 
Noleto é o rosto da 
administração Ildon Marques. 
Com seu estilo aguerrido que 
combina, estilo simples com 
densidade na busca das 
soluções, seria um ótimo 
presente para Imperatriz, a 
indicação de Agostinho para 
interventor. O contribuinte 
agradece. 

Imperatriz sedia governo 

por Frederico Luiz 
Ds Diretoria de Jornalismo 

governadora Roseana 
ley está instalando em 
)eratriz, o governo 
rante. 

Jos dias, de 26 a 30 de 
março, Imperatriz será a sede 

do governo Estadual. 
E uma excelente 

oportunidade para a 
governadora anunciar ajuda 
financeira para o município 
de Imperatriz. 

Como é do conhecimento 
de todos, a Prefeitura 
Municipal está sem dinheiro 

para combater os estragos 
provocados pelas chuvas. 

O inverno rigoroso tem 
castigado os bairros, 
deixando ilhados, um 
considerável número de 
pessoas que moram na 
periferia da cidade. 

Mesmo o Centro da cidade 

apresenta péssimas 
condições de traíegabilidade. 

Como se não bastasse, a 
Avenida Beira-Rio, cartão 
postal da cidade, literalmente 
foi desmanchada pela ação das 
águas. 

Com o inverno rigoroso, 
tem aumentado as doenças 

infecto-contagiosas. A 
dengue, leptospirose, diarréia 
e outras doenças, atingem 
principalmente as crianças do 
município. 

Imperatriz necessita de 
ajuda dos cofres estaduais. 

A governdora Roseana 
Sarney, ao instalar seu 

governo no próximo dia 30, 
precisa anunciar um 
cronograma de apoio 
financeiro para a prefeitura. 

Afinal, nem só de teoria 
vive a administração pública. 
Um pouco de cal e cimerto, 
bem que oxigenaria g- verho 
Roseana n? Região locantina. 
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O Rádio na TV - Programa especial Òo Dia 

Infernacional da Mulher. Hoje, òw 08 òe awrcg pela 

TV Capital Aoresentaç Üo: Clélio Silveira a partir das 12h00 


