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0 Inst. Nac. de Meteorologia 
informa que o tempo em Imperatriz 
hoje sera parcialmente nublado a 
moderado com pancadas de chuvas 
esparsas e visibilidade boa. 

; 

Acontece 

hoje 

Encontro dos Meres s£rvios para 
discutir o process© de paz nos balcas, 
regiao da europa onde fica localizada a 
S6rvia, Croacia e Bosnia. 

Casa de pedreiro e arrombada Chuvas alagam Imperatriz 

A falta de equipametitos | 
e os baixos salarios,; 
combinados com a crise ■ 

social atormoptam a vida do for arrombada e os ladroes 
imperatmensA A casa de um levaram quase tndo. 
pedreiro no bainu Ouro Verde Pagiaa SA 

As chuvas comevam a totalmente intrafegaveis prometeuum Piano de 90 di^ 
incomodar os moradores de devido as fortes chuvas. O para acabar com os elehos 
Imperatriz. Existem ruas interventor Dorian Meneses das chuvas. 

Jose Reinaldo consulta TRE sobre eleicao 

Vice-govemador apoia eleicjao, este ano, nos novos municipios 

Ele acredita que a emancipagao dos distritos vai melhorar o nivel de vida das comunidades 

wmm 
^ PFL - MA 
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CONSULTA! 

12 - Kas cleicoca nuiilclpols dc U3 dc outubro proximo, 
bin scrao roullzadaa oioltfoes, nn mcanlu data, nos imaiici'plos dcsrocntornttos. 
QiJxirn almla nao instaludos, mo» crindos na fonm da Jcl ate 31 de donun 
bro do ano pnnsudo? 

22 - 12n cnso aflrnvitlvo. ]n forani ou oetuo aendo oxpodidas 
uuipctcnloa instrucocs aoa Juizcs Uloltoruis sobre o proeusso do criugao. 
tuicxacao, fviaao c/ou dosnonbraiiciilo dc scgocs clcitornls ou scrvlcos a did 
aistiMtivos artcfjuodoa quo propiLion ofotlvos bcncficlos ooa elcitores dos 
novos nunicipios, ondo ocorrcrao ciolguca? 

32 - Nos inaue!piD»desmenfcrodos eao Inelugivcis, os conju 
ges o oa parentos concongulnos ou ofins ate o sogunrio grau ou por adogoo 
do I'rufcilu do Minicfplo-Mac, ou do quan o tenho subalituiUo, dentru do 
sols inescB ontorloros oo plcito? 

42 - A quaa earpoto a rcalizagao de convonjuo partidiirla , 
desUnadn a cscolticr os eandidalos nos novos nunluipios crlndOB ato 31 dc 
dozarbro de 10D5, aos Dirctorloa Partldarios Idgalmonto conslituldos no 
fAjnidpio-Mac ou ease Dircloria tcra do constitulr urn Ctniissoo Provlsoria 
no nwnicipio rccun-dcsnxiibrudo. para a concretlzacao da referlda convqn 
Vau? 

32 - No caso do novo rauiiciplo sor doanaitirado dc vurios ou 
tros, como devera proccder-Bo pru-a a rcoliiagoo da convencao om rcfcron 
ciu? 

Neatca 'feimos, 
Todo IXjlorimonto. 
Sao Uifa, 11 do abril de 1296. 
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Jussara Cerqueira 
comenta a sociedade 

imperatrizense e Soraya 
Luiza, a acailandense 

Por Dentro da Imprensa 

Programacao da TV 

J Cadi BfflO 

Jornai Capital 
^   IM'AJ—...o^armro..... 

Ondas Curtas 

Tendencia 

Esporte Local 

US$ Com. Compra 

R$ 0,9879 (+0,01%) 

US$ Com. Venda 

mwm mmy \ 

us$ Black Compra i 

R$ 6,985 (6# feira) 

US$ Black Venda 

mwoi&fchd 

USS Ffut Compra 

nmnwm 

05$ Flut Venda 

Ouro (grama) : 

RS 12,66 (scxta-fcira) I 

Foupan^a 

1,3678% (04.03.96) 

CDB/RDB 

25.10% (01.04.96) 

O presidente do Partido da 
Frente Liberal, Jos6 Reinaldo 
Tavares, enviou consulta ao 
Tribunal Regional Eleitoral, 
TRE, solicitando 
esclarecimentos acerca da 
eleicao para prefeito e vereador 
nos novos municipios, que serao 
realizadas no dia 03 de outubro 
deste ano (veja fac-simile ao 
lado). 

Jose Reinaldo, que 6 vice- 
governador do Estado e ocupa a 
Secretaria da Infra-Estrutura, 
pede consulta ao TRE em cinco 
itens distintos. 

No primeiro item, o vice- 
governador pergunta ao 
Tribunal acerca da dataexata da 
eleicao dos novos municipios. 

Em seguida, Jose Reinaldo 
questiona porque os juizes 
eleitorais ainda nao receberam 
instrucdes sobre o process© 
eleitoral nos distritos e 
comunidades antecipadas. • 

No terceiro item, o 
presidente em exercicio do PFL, Vice-governador do Maranbao, Jose Reinaldo Tavares 

Eleicoes 96 

Madeira mostra 

acao de govemo 

■ 

■ ■ : 

Deputado federal Sebastiao Madeira (PSDB) 

O deputado Sebastiao 
Madeira, candidate do PSDB 
a Prefeitura de Imperatriz, 
participou ontem de um 
debate no programa Cidade 
Agora, veiculado pela TV 
Capital, canal 5. 

Madeira disse que 
"governar 6 acima de tudo ter 
propostas concretas para *a. 
cidade". Ele condenou o 
discurso vazio e que nao 
mostra alternativas para o 
crescimento economico do 
municipio. 

O candidato tucano 
confirmou que esta recebendo 
o apoio do PSB e do PPS. "Mas 
estamos conversando com a 
Frente Etica", disse. 

Pagin a 3A 

quer saber acerca das 
inelegibildades. 

No oficio, o quarto item, 
questiona acerca da 
competencia partidaria para 
escolher os candidates a 
prefeito e vereador. 

No ultimo item, Jos6 
Reinaldo pergunta o que 
acontecera, caso o novo 
municipio tenha forma^ao a 
partir de diversos outros 

municipios. 
Enviado ao desembargador 

presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral, o oficio tern como 
objetivo, acelerar o process© 
eleitoral nos novos municipios, 
pois com a orienta^ao, os 
partidos e as lideran^as politicas 
terao uma referenda para suas 
a^oes. 

Mundpalista convicto, o ex- 
governador Jose Reinaldo afirma 
que a cria^ao dos novos 
municipios no Estado abre 
possibilidade de melhoria na vida 
das comunidades emandpadas. 

O numero 

90 

E o numero de c 
necessarios, de acordo coi 
o interventor Dorian 
Meneses, para que a cida( 
receba um plai 
emergendal que acabe col 
os alagamentos na cidade. 

Ofato 
Dorian 

Meneses 
assumiu a 
interven9ao 
estadual no dia 

primeiro de abril, uma 
segunda feira. Amanha o 
interventor completa 15 
dias a frente da 
administra^ao municipal. 

A pessoa 

Dorian 
Meneses 
participou do 
primeiro escalao 
da adminis- 
tragao do entao prefeito de 
Imperatriz. 

4-h 

Veja os ganhadores do Bingao do Conor Farias 

Sorteados abaixo-relacionados ganharam uma bicideta 

01 - Francisco F. de Carvalho - Cartela ne 004207-52 16 
02 - Pedro Rodrigues Morals - Cartela n- 009033-34 17 
03 - Gean Braga Cordeiro - Cartela n2 012928-00 18 
04 - Rniiuundo Nonato de Brito - Cartela nfi 010584-08 19 
05 - Aldemir Marques Pereira • Cartela n2 002553-50 20 
06 - Maria daa Gramas M. da Silva - Cartela n2 004183-24 21 
07 - Corina de Padhua Alves - Cartela n2 004197-32 22 
08 - Maria Costa Damasceno - Cartela ne 004936-00 23 
09 - Terezinha de Jesus Pereira • Cartela nfi 009564-46 24 
10 - Jos<? Alves Reis ■ Cartela n2 004220-28 25 
11 - Jose Hailion Sousa Almeida - Cartela n2 013180-76 26 
12 - Lucivaldo Matias Aquino - Cartela n2 013463-92 27 
13 - Irany Pereira dos Santos - Cartela n2 003798-72 28 
14 - Cleuton Lopes F. da Silva • Cartela n2 004139-96 29 
15 - Francisco da« d«K»as H. Cardins - Cartela n9 008314-44 30 

• Rosulina A. do Nascimento - Cartela n6 009424-36 
- Francisca Arcelino da Silva - Cartela n9 008260-2 
- Juvenal Sousa Soares - Cartela n2 006548-58 
- Maria EUete P. de Melo - Cartela na 002497-68 
• Sidney Sousa lima Junior - Cartela n2 011200-82 
- Geni Araujo Cruz - Cartela n2 012590-94 
- ios^ Concei^ao da S, Filho • Cartela n2 013737-50 
- Jos^ Bezerra Brito • Cartela n2 003832-60 
• Genivan Moraes de Sousa • Cartela na - 002522-98 
■ Raimundo dos S. Barroso - Cartela 11s 010989-18 
- Edvaldo Silva Santos - Cartela n- 002342-78 
- Claudeci Alves de Alencar - Cartela n2 002602-2e 

- Ludimila Pereira Silva ■ Cartela nfi 013380-5'' 
- Nivaldo Oliveira Silva • Cartela n2 00566 ' 
- Jos^ Carooso Hilario - Cartela n2 009 
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Quando 6 que Dorian 
Meneses vai anunciar o 
piano de 90 dias que ele 
prometeu para a cidade? 

Andre Ferreira 
Entroncamento 

Imperatriz vive o drama 
do desemprego. Todos os 
dias assisto os apelos que 
sao formulados no 
programa Imperatriz 24 
Horas, de Conor Farias. 
Quando sera que o povo 
procurara os hospitais ao 
inves das emissoras de 
televisao? 

Jose Pedreiras 
Centre 

0 bairro da Vilinha esta 
um buraco so, e ningu^m 
faz nada. Esse ano os 
politicos vao pedir votos. Eu 
vou votar em todos, para 
nao desTgradar ninguem. 

Joao Moreno 
Bacuri 

Esse ano vai ter muito I 
| candidate a vereador em | 

Imperatriz. Outro dia, eu li 
no Jornal Capital, que esse , 
mimero pode chegar a 500. j 
Tanta gente se 
candidatando para nao fazer 
nada. 

Maria Meneses 
Vila Daw 

Parece que os novos 
munidpios vao sair. Ate que 
enfim, pois as popula^oes 
locais merecem maior 
autonomia e aten^ao por 
parte dos poderes 
constituidos. 

Joao Herenio 
Cehtro 

Um prefeito no Brasil 
precisa se preocupar com a 
educa^ao. Apenas, 
investimentos macigos 
nesse setor, pode tirar o 
Brasil do caos. Nao I 
'odemos conviver com 

tanta mis^ria. 
Neto Teixeira 

Cidelandia 

Eu quero ver o circo 
pegar fogo esse ano. Uma 
brigade gente grande. Davi, 
Fiquene, Madeira, Ildon 
Marques, Ventura^e Chico 
do Radio. E muita gente 
para disputar a viuva. 

Pedro Amaral 
Vila Lobao 

Foi a maior propaganda 
que fizeram para a 
constru^ao daquelas 
barracas na frente do 
Terminal Rodoviario. O 
caso e que, como ouvi pela 
televisao as paneleiras 
reclamando que querem 
que eles tirem seus objetos 
todas as noites. O problema 
e que eles nao veem que 6 
dificil todo dia andar com 
um fogao, uma mesa e os 
I ratos na cabe^a. Sera que 
quern exigiu isso cederia ■ 
um carro para que os 
paneleiros tirem suas 
coisas de la na bora 
estipulada? Acho umafalta 
de respeito com o pessoal, 
apec t de achar tambdn 
que aquilo all nao passou de 
um grande exagero. Eles 

=;tao dando chances para 
e outros paneleiros se 

xpossem de outras pra^as 
n-- cidade. 

> j garida Ferreira 
Setor Rodoviario 

1 
11 

p 1 

s 1 liil 
■i 

m 
m 

lit 

por ULISSES BRAGA 

Escola da Gidadania 

LiQao 1 

Cidadania 

Is. O que e CIDADANIA? 

E o conhecimento 
pleno pelos habitantes de uma 
cidade e de uma na^ao dos 
seus direitos e deveres como 
memb ros de uma comunidade 
organizada e ainda a 
capacidade efetiva de exercitar 
esses direitos e deveres. 

Logo, para haver 
cidadania e absolutamente 
indispensavel a existencia 
desse bindmio, isto e, destes 
dois componentes. Primeiro: 
que cada cidadao possa ter 
conhecimento pleno dos seus 
direitos e deveres como 
membro da comunidade em 
que reside, vive e trabalha.; 
como se ve, nao so dos seus 
direitos, mas tamb^m dos 

seus deveres. Segundo: que 
essa cidadania seja organizada, 
para poder garantir de fato o 
exercicio desses direito e 
deveres. 

2e. Quando nasceu 
realmente, como direito 
publico, constitucional, a 
CIDADANIA no Brasil? 

Com a Constitui^ao 
Federal de 1988, Estatuto e Lei 
maior da Repiiblica Federativa 
do Brasil. No seu art. 1°, ela 
estabelece os cinco 
fundamentos da Repiiblica 
Federativa do Brasil e do Estado 
Democratico de Direito em que 
ela resolveu se constituir, isto 
6, que ela resolveu ser, assumir. 
E ali esta a CIDADANIA como 

seu segundo fundamento, 
vindo logo apos a soberania. 

39. Por que a 
Constitui^ao em vigor de 
1988 resolveu reconhecer a 
CIDADANIA como segundo 
ftmdamento da Repiiblica 
Federativa do Brasil? 

Porque ela decidiu 
tambem que a Repiiblica 
Federativa do Brasil, ou seja, 
o BRASIL, deveria ser um 
Estado Democratico de 
Direito, e nao apenas um 
Estado de Direito. Decidiu 
igualmente que Estado 
Democratico de Direito e 
aquele em que todo poder 
vem do povo, que o exerce 
atraves de representantes 
eleitos ou diretamente, na 
conformidade da lei (art. 1°, 
Paragrafo unico) 

Logo, fica claro que 
qualquer governante, ou 
mesmo qualquer autoridade, 
^ um representantc e, em , 
consequencia, um servidor do 
povo e do cidadao. So assim 
procedendo, ele e legitimo e 
pode e deve simbolizar de fato 
e de direito a autoridade 
piiblica. 

(O autor, Ulisses Braga, 
e presidente do FORUM 
DA SOCIEDADE CIVIL DE 
IMPERATRIZ) 

t 

Sorteio UA Cidadania da Sorte"' 

CUPOM N9 i 

ESCOLA DA CIDADANIA 
LigAO N9 1 
CIDADANIA 

Assinale as respostas certas; 

1- Quando nasceu a cidadania, como direito constitucional, no Brasil? 

t 

a) Com a Constitui^ao de 1946:  
b) Com a Constitui^ao de 1967:  
c) Com a Constitui^ao de 1988:  

1 - O que ^ cidadania? 
a) E ter riqueza ; 
b) E ter cultura : 

.. c) E ter conhecimento dos seus direitos e deveres como membro de uma 
comunidade organizada e tambem a capacidade efetiva de exercitar e vivenciar esses dieitos e 
deveres:  

3- a) Governo existe para mandar no povo e no cidadao; 
b) Governo existe para servir ao povo e ao cidadao: — 

Nome: 
Endere^o: 

Qnr^nAnV^nm1"10 este^upom e 0 entregue numa banca de jornal, no FORUM DA 
, . > ou naTV Capital. E concorra a uma casa residencial quitada e a outros 

| premios. 

I no li?6ev,dA^SuC(>la da Cidadania estarao sendo dadas e explicadas naTV Capital, de 2a. a ba.feira, as 13,00 horas, no programa "CIDADE CIDADA 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

Jose Filho 
Diretor Comercial 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 

Jornal Capital 
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Joselita Damacena 
Diretora Comercial 

Socorro Carneiro 
Diretora de Informatica 

Elenice Leonel 
Diretora de Redafao 

Editorcs Assistentes: Kleverson Almeida (Policia), Raimundo Primeiro (3° Caderno), 
Claudia Pinheiro (2° Caderno), Soraya Luiza (Social - Agaildndia) e Jussara Cerqueira 
(Social-Imperatriz), Marinaldo Gongalves (Politico Agaildndia) 
Editoragdo Eletrdnica: Deividi Santos 
Colahoradores: Jucelino Pereira , Ulisses Braga, Gean Riheiro e Moreira Silva 
Fotografias: Foto Maranhdo do Sul (Esporte) 
Montagem: Joel Gomes Braga 
Intpressdo: Joao Santana 
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TIUIilM CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Pra recordar 
No primeiro turno da 

sucessao estadual de 94, os 
oposicionistas Jackson Lago e 
Cafeteira bateram Roseana na 
contagem dos votos em 
Imperatriz. A atual 
governadora superou Cafifa 
no segundo turno por alguns 
milhares de sufragios. Se 
algum candidate oposicionista 
conseguir (/mpolgar o 
eleitorado, explorando o 
sentimento anti-sarneysista 
que existe na cidade, 
certamente tera amplas 
condi^bes de disputar pra 
valer a cadeira prefeitural no 
dia 3 de outubro. 

Redengao 
A CPI dos Emprestimos 

pode ser a ultima oportunidade 
para a atual Camara Municipal 
melhorar sua imagem diante 
da comunidade. Se 
conseguirem investigar tudo e 
se tiverem coragem de cor tar 
a propria carne, caso 
necessario, os vereadores 
poderao fazer com que muitos 
eleitores esque^am que os 
integrantes do Poder 
Legislativo nao cassaram 
Salvador, nao fiscalizaram o 
Executive em nenhum 
mqmento, nao elaboraram 
projetos de maior relevancia 
etc. 

Jurisprudencia 
Circula nos bastidores da 

Camara que um dos 
vereadores que tomou 
dinheiro emprestado ja o teria 
ressarcido aos cofres da 
edilidade. Osdemaisteraoque 
imitar-lhe o gesto. Mesmo 
aqueles que transferiram para 
suas contas pequenas 
for tunas, como o presidente 
Antonio Salgado Filho - que 
deve a Casa de Leis nada 
menos que 52 mil reais. 

Cenario perfeito 
Se puder, Davi disputara 

mesmo a elei^ao deste ano. O 
deputado tern convic^ao de 
que ningubm Ihe superaria 
em votos, caso houvesse 
tantos candidates quanto se 
anuncia. O davisismo esta 
desgastado, mas ainda tern 30 
mil votos cativos. 

Perguntinha 
Quern sera o favorito 

governamental na sucessao 
imperatrizense? 

Dilema 
Muitos politicos, 

empresarios, profissionais 
liberals e lideran^as 
comunitarias nao sabem o que 
fazem. Com o langamento da 
candidatura de Ildon 
Marques, eles terao que 
decidir entre o ex-interventor 
e o deputado Sebastiao 
Madeira, de quern tambbm 
gostam. Os mimeros das 
pesquisas de inten^ao de 
votos pode ajuda-los na 
escolha do palanque. 

Programa 
Ao participar de debate na 

TV Capital, ontem a noite, 
Madeira procurou chamar a 
atengao do eleitorado para 
suas ideias. Algumas 
respostas sugeriram que o 
deputado come^a a buscar 
uma distancia estrategica do 
ex-aliado informal Ildon. Para 
nao perder peso para o novo 
concorrente. 

Projeto 
Prefeituravel do IT. Uflio 

Oliveira, tern quase certeza de 
que nao tem chances de 
vitoria. Aproveitara a 
candidatura para contribuir 
para a reelei^ao de Valdinar e 
de pelo menos mais um 
vereador do partido, bem 
como para preparar uma base 
para a campanha de 98, 
quando deve tentar eleger-se 
deputado federal. 

Recusa 
Muito cotado, Carlos 

Amorim (filho), recusou a 
indica^ao para ser lider do 
interventor na Camara. O 
vereador acha que, como e do 
PSDB, ser representante do 
governo do PFL poderia 
implicar em problemas ou 
pelo menos algum 
constrangimento durante a 
campanha que se avizinha. 
Apesar disso, o parlamentar 
tera tratamento vip na 
Prefeitura, ja que Dorian 
Meneses 6 seu padrinho e o 
considera como verdadeiro 
filho. 

Aos navegantes 
Lula Almeida teve 

performance surpreendente 
no primeiro jiiri como 
advogado, em Estreito. O 
causidico do escritorio Exitus 
prepararse para uma defesa na 
comarca local. 

01 piontQO HospitQlor 

Plantao 24 horas de emergencia 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

14/04/96 

Hospital Alvomda 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

14/04/96 

Hospital Hke Cobdo 
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Imperatiz, (MA). 14 cfe abrit de 1996. Encarte especial do Jornal Capital Consufte o editor para publicagSo (mesmo que parciaf) de matdrias deste caderno 

por MARCUS ANTUNES 

Os novos 
intocaveis 

A saga de Eliot Ness e os 
seus agentes federais 
chamados 
"intocaveis" (untouchables), 
que enfrentavam o 
submundo do crime na 
Chicago da decada de 
trintam no tempo em que a 
cidade era imperio notorio 
do gangster A1 Capone, esta 
de volta a tela da Record. 

Em abril, toda quinta-feira 
a noitem dentrdo do novo 
horario de series da 
emissora, as 23h30, Os 
Novos Intocaveis irao 
mostrar do que sao capazes. 

No primeiro confronto 
entre Eliot Ness e A1 
Capone, eles se encontram 
na estayao ferroviaria e 

come^am a se hostilizar. 
Ness, com o apoio da pohcia 
de Chicago, ataca uma das 
destilarias de A1 Capone, 
encontrando-a vazia e sem 
vestigios. Mais tarde, ele 
acaba desconfiando que o 
gangster tern um informante 
dentro da propria pohcia. -, 

A partir dai, a a^ao nao 
para mais. E chumbo grosso 
mesmo. Uma guerra sem 
precedentes se inicia. 

E os intocaveis nao estao 
de brincadeira. Baseada na 
serie de sucesso dos anos 50, 
com Robert Stack no papel 
de Eliot Ness, este novo 
seriado, com 18 episodios, 
produzido pela Paramount 
Pictures, tem uma produ^ao 
muito boa e um vestuario de 
£poca de qualidade. 

Cada um dos roteiros 
originais, procura descrever 
os fatos mais importantes 
que movimentaram o 
cotidiano da Chicago naquela 
epoca. 

Na 
redagao 

Quern esteve visitando 
nossa redagao, ontem, foi o 
confrade Jaldene Nunes, que 
durante um bom tempo 
respondeu por algumas 
editorias deste matutino. 

0 rapaz 6 gente fina, 
mesmo, e sempre se coloca 
a disposigao para quaisquer 
assuntos. E isso ai, garoto 
camisa 12! 

Colunista 
sumido 

Beliscar, as vezes, se faz 
necessario. O titular da 
coluna, Messias Junior, 
parace pensar que nos nao 
trabalhamos aos sabados. 
Nestes dias e, em alguns 
feriados, o mogo foge daqui 
como gato corre de 
cachorro. 

Parece ficar invisivel. 
Distancia dos seus afazeres 

de forma impressionante. 
Jornalismo e coisa s6ria e 
quern assume algum 
compromisso com ele tem de 
cumprl-lo religiosamente. Foi 
apenas um toque legal. 
Segura a peteca, meu!... 

For no 
Fogao & Cia 

0 sorteio de uma panela 
auto cooker e um eventual 
profissional continua at6 o 
dia 14 de abril, no programa 
mais saboroso da televisao. 
Eorno Fogao & Cia recebe, 
diariamente, centenas de 
cartas do Brasil inteiro, 
confirmando sua audiencia. 

No 
esporte 

O moreno Francisco do 
Vale mostra garra na Editoria 
de Esportes deste jornal. 
A16m disso, atua como editor 
de pohcia. 

Um 
abrago 

Para o companheiro 
Antonio Costa, editor-chefe 
de "O Progresso", sempre 
atuando no sentido de 

promover maior integragao 
entre nossa categoria. 

Novo 
horario 

Em horario novo, desde 1° 
de abril, segunda-feira, o 
programa "25° Hora". 
Promete debater temas de 
grande interesse do 
telespectador. As 20h00, 6 
uma otima opgao para quern 
nao curte novela. 

Fazendo 
visita 

Quern esteve dando o 
prazer de sua visita foi o colega 
Wagner, operador de audio de 
mao cheia de Agailandia, hoje 
trabalhando com o empresario 
da noite Miro Ferraz. Veio na 
companha do tambem boa 
praga Franlisboa, locutor da 
Radio Mar cone EM. 

Revolugao 
na rede 

A programagao da Rede 
Record vai ser reformulada. 
Com alteragoes de horarios, 
novas e premiadas series, 
estreais de programas. Tudo 
com um tinico objetivo: 

apresentar ao 
telespectador uma 
programagao de primeira. 

TV 
Capital 

A emissora da Super 
Quadra 602 tambem 
reformulou a sua 
programagao. Tem muitas 
novidades na telinha da TV 
Capital. Vem mais coisa por 
ai...Confira! 

Colunista 
social 

O baixinho William 
Marinho anda a mil com o 
seu automovel fusca pela 
cidade. 

Cobre, de forma legal, o 
mundo social de Imperatriz 
e eregiao. 

Onde 
andaras 

0 Francisco Saldanha, 
radialista de Agailandia? 

Rock 
legal 

O radialista Ewerthon 
Rcok, da Difusora EM, ^ 
gente legal. 

Programagao de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

06:00 Educacional Mec 
06:30 O Desperlar da Fe 
08:00 Santo Culto em Seu 

Ear 
09:00 Vida e Trabalho 
10:00 Desafio ao Galo 
11:00 TV Casa Centro 
12:00 TV Mappin 
13:00 TV Casa Centro 
14:00 Gospel Line 
15:00 Campeonato Alemao 
16:30 Campeonato Italiano 
18:30 Gols do Campeonato 

Italiano 
19:00 Campeonato Carioca 
21:00 Compacto do 

Campeonato 
Paulista 

22:00 Cine Record Especial 
00:00 Espelho Encantado 
00:30 Palavra de Vida 

EOUIPE 

fHOEMUt 

SOM E IUZ, 

MAIS UM 

EMfREEM- 

DIMEMTO 

DO SISTEMA 

TUCAMU'S 

DE 

COMUNU 

CACAO 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

NAO FORNECEUPROGRAMAgAO 

TV 

Capital 

Canal 

5, a 

VGrdaclG 

dos 

fatos na 

tribuna 

d o povo 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

07:08 Palavra Viva 
07:10 Educative 
07:30 Siga Bern 

Caminhoneiro 
09:00 Bingao Domingao da 

Sorte 
11:00 O Renegado 
12:00 Abertura do 

Programa Silvio 
Santos 

17:00 Formula Indy 
23:30 Sessao das Dez (A 

Programar) 
01:15 SBT Esportes 

De segunda 

a sexta-feira, 

na Radio 

Capital AM, 

das16h00 

as 17h00, o 

programa 

Tribuna da 

Cidade, 

com Aurino 

Brito 

TV Mirante 

Canal 10 

NAO FORNECEU PROGRAMAgAO 

TV Natlva 

MANCHETE 

NAO FORNECEU PROGRAMAgAO 

Sintonize de 

segunda a 

sabado, pela 

Radio 

Capital AM, 

a parti r das 

20h00o 

programa 

Eu, Voce e a 

Noite. 

Apresentagao: 

Getulio 

Costa. 

Um show de 

romantismo 

em seu radio 

TVCNT 

Canal m 

CNT/Gazeta 

NAO FORNECEU PROGRAMAg/ 

TV, 

j 
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Imperatriz, 14 de abril 1996 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Cidade 

As fortes chuvas que estao 
caindo sob a cidade de 
Imperatriz, estao deixando 
trechos das principas ruas e 
avenidas sem condi^oes de 
trafego. Veiculos e 
principalmente pedrestes 
sentem a falta de saneameto 
basico. Na Coriolano 
Milhomem, entre Simplicio 
Moreira, ate os onibus foram 
impedidos de trafegar pelo 
local. Os moradores, revoltados, 
impediram a passagem, pois 
quando os carros passam a agua 
invade as residencias. A nossa 
reportagem nao conseguiu 
localizar o secretario de Obras 
para falar sobre o assunto. A 
forte chuva que caiu sob a 
cidade na manha de ontem 
alagou varios pontos da cidade. 
As principals ruas de Imperatriz 
foram totalmente tomadas pela 
enxurrada. O centro comercial 
ficou interditado quase toda 
manha deste ultimo sabado. 
Pedestre^ nao conseguiram 
fazer as ultrapassagens. 
Somente veiculos e camihoes 

consegujam passar no local. 0 
contato com as aguas 
aunlentam o risco • da 
leptospirose. Segundo um 
levantamento da Secretaria de 
Saiide, 6 numero de casos da 
doen^a aumentou 
consideravelmente com a 
chegada do inverno. Para dona 
Maria Jose Cardoso de Oliveira, 
residente a rua Beta s/n0, bairro 
do Bacuri, que teve seu filho 
Marcos Cardoso de Souza 
Oliveira, 18 anos, contaminado 
com a doen^a, mas que 
conseguiu a recupera^ao do 
garoto em Teresina-PI. A 
situa^ao principalmente na 
periferia e grave. O Parque 
Alvorada II, que teve parte da 
pracinha local tomada pelas 
aguas, recebeu alem da 
orienta^ao da Secretaria de 
Saiide, o auxilio do tenente 
Rob^rio, do Corpo de 
Bombeiros, que com os seus 
homens, fizeram o trabalho de 
baldiagao das familias, que 
estavam desabrigadas e 
correndo risco de adquirir a 
doen^a. A chuva do ultimo 
sabado tambem deixou apraya 
Mane Garrinha, que esta em 

ruas intrafegaveis 

m 
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Ruas e avenidas estao tomadas pelas aguas. Moradores reclamam da falta de saneamento basico 

fase de rucuperayao, reclamam de um bueiro que 
totalmente alagada. Os esta entupido. Eles estao mais 
moradores e alunos que revoltados ainda, porque o 
passam pelo setor todos os dias problema esta bem proximo da 

Gomo perder uns quilinhos 

Prefeitura Municipal de existentes, os onibus tiveram 
Imperatriz. Nem mesmo o muito trabalho para fazer os 
Setor Rodoviario escapou. embarques e os 
Devido os bastante buracos desembarques. 
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por Francisco do Vale 

Mesmo comendo massas, 
arroz, cereais e paes sempre 
na forma integral, 6 possivel 
manter a linha sem 
comprometer a saiide. O 
azeite de oliva e importante 
ingrediente em quase todos 
os pratos e, curiosamente, 

.p 
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apesar de ser gordura, 
preserva o "bom colesterol". 
Para perder p^o ou manter a 
silh' eta, na -''"-io 
p; ir fome ou 
di em que paes, ud^.„, ^ 
m sas estao 
tei linantemente proibidos. 
Um regime muito severo 
pode levar a um resultado 

imediato, mas dificilmente 
fara com que uma pessoa que 
nao tenha adquirido habitos 
sp'idaveis fique de bem com 

alan^a por muito tempo, 
ner de maneira correta, 

assim como praticar 
moderadamente exercicios, e 
fundamental para a 
manutengao do organismo. 0 

principal problema de saiide 
das Americas, a obesidade, 
origina doengas como 
diabetes, hipertensao, infarto 
e derrame. Remedies para 
emagrecer so devem ser 
prescritos para obesos que 
apresentem metabolismo 
deficiente.Em materia de 
regime alimentar, hoje, a 
comunidade medica 
considera ideal a dieta 
mediterranea, sistematizada a 
partir da constatagao de que 
os gregos que ainda vivem em 
areas rurais sao esbeltos, tern 
baixos indices de doengas 
degenerativas e uma 
longevidade que so se 
compara com a dos 
japonenses, apesar de 
fumarem, praticarem pouco 
exercicio e consumirem 
bastante gordura. Segundo o 
medico Andre Paulino, a dieta 
mediterranea ^ tambem 
excelente para a reduyao de 
peso, desde que adpatada, 
com a ajuda de um medico, as 
necessidades caloricas do 
individuo. Um homem por 
exemplo, com 1,70 metro, que 
tenha uma atividade fisica 
leve, gasta cerca de 2.200 
calorias por dia, e se quiser 
emagrecer, tera de ingerir 
menos do que essc teor 
calorico. A seu favor, dispora 
de um leque de alimentos 
saborosos e nutritives. 
Problemas emocionais sao a 
principal causa da obesidade. 
Apenas 5% dos casos sao 
desencadeados por doen^as 
endocrinas, como disfun^oes 
da glandula tireoide, cujos 
hormonios regulam o 
metabolismo. Alem de 
trasmitir habitos alimentares 
errados, sabe-se que pais 
gordos podem legar aos filhos 
gens que favorecem o 
desenvolvimento de c^lulas 
gordurosas. 

Imperatriz entra na 

era da informatica 

por Francisco do Vale 

A cidade de Imperatriz e 
a maior do interior do 
Estado. Os jovens por aqui 
acompanham as ricas li$des 
da informatica. Em 
Imperatriz o numero tie 
alunos e ex-alunos que 
procuram entrar no mundo 
da informatica <*• muito 
grande, sao: processadores 
tic texlo, banco de dados,: 
plaailhas eletronlcas, 
computa^ao grafica, sistema 
operarcional, aplicativos, 
multimidia, BBS, Internet, 
hardware. E irrcversivel. 
Nostlias atuais, nao ha quern 
nao tenha esbarrado ou 
mesmo se enroscado nesse 
emaranhado de siglas, 
palavras, fios e maquinas. A 
informatica nao faz distincao 
e invade a rolina de pessoas 

.^m allavelocidade. Oavanco 
dos microcomputadores e 
suas facilidades tern levado 
um numero crescente de 
pessoas aos cursos 
espe.cializados. E no rasfro 
desse c on tin gent c quo as 
franquias de escolas de 
treinamento em informatica 
se consolidam como uma 
alternativa de investimento 
muito atraente. Bast a 
lembrar que, atx^sar de mal 
terem comeyailo a explorar 
o tereno. os cursos de 
informatica faluraram ciTca 
de US$ 250 milhoes no ano 
passado. E para este ano as 
perspectivas sao ainda 
melhores. As grandes e as 
pcquenas empresas dc 
Imperatriz estao adotando o 
sistema. At^ empresas de 
onibus ja estiio no esquema. 
Os computadores Pentium 
devem reinar a partir de 

»i x^i 

■ 

agora. Aos pouc.os a Intel, 
fabricante dos processadores 
que dao nome a famflia d(v 

micros PC, esta tirando de 
circulacao os chips 48(>. Os 
microprogramas inscridos no 
processatlor decodificam as 
instrucdes c trazem mais 
rapidameute as informa^des 
a tela do micro. I li tambdm o 
barramento de dados em 64 
bits, enquanto o 48ti trabalha 
com 52 bits. 0 Jornal Capital, 
por exemiplo, e to do 
informatizado. A empresa 
adotou o esquema desde o 
im'doda sua prime ira edi^ao. 
Como o Jornal Capital, 
centenas de empresas ja 
adotaram a informatica e aos 
poucos a maquina dc 
dalilografia vai sendo 
csquecida. 

Jornal Capital 

A 
0 

0 
0 

Ligue T3S-1345 e 

faga a assinatura do Seu 

Lfder Diario. 
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por FREDERICO LUIZ 

O Velhinho 

da Santa Rita 

Vamos prosseguir hoje 
com a historia do Velhinho da 
Santa Rita. Alias, a partir de 
hoje, sempre aos domingos. 

Para quem perdeu a 
primeira perola (virgem que 
riqueza), vamos a um breve 
historico. 

Quando faltavam nove 
meses para o entao presidente 
Joao Figueiredo deixar o 
Palacio do Planalto, Luis 
Fernando Verissimo criou o 
celebre personagem, A 
Velhinha de Taubate, que era 
a unica pessoa no Brasil que 
acreditavano Governo Federal. 

Por aqui, criamos o 
Velhinho da Santa Rita, que ( 
a unica pessoa de Imperatriz 
que acredita na administra^ao 
Dorian Meneses. 

Vamos para mais um 
conto. Qualquer semelhanga 
com a realidade nao ( mera 
coincidencia. 

Quando assumiu o 
governo, todos ja sabem que 
o interventor estadual, Dorian 
Meneses, mandou sustar os 
cheques do ex-interventor 
Ildon Marques. Alias, essa 
historia foi contada no 
primeiro episddio do Velhinho 
da Santa Rita. 

. Porem, com o passar dos 
dias, Dorian Meneses 
anunciou para a cidade que 
encontrou uma Prefeitura 
falida. Sem um tostao para 
pagar os funcionarios. 

Alias, o governante de 
imperatriz so nao teria 
anunciado o tao sonhado 
Piano dos 90 dias porque 
encontrou a Prefeitura com os 
cofres vazios. 

Constatado esse fato, e 
amplamente divulgado pela 

imprensa oficial, o Velhinho da 
Santa Rita, bairro distante do 
centro da cidade, foi comprar 
um pao para seu costumeiro 
almo^o, e na bodega, 
comentava-se o fato. 

O dono da bodega foi logo 
dizendo: Como e que um 
homem serio como Ildon 
Marques, sai da Prefeitura e 
deixa o novo interventor sem 
um tostao? Eu nao acredito 
nessa historia! 

Escorado junto ao balcao, 
um cidadao que tomava uma 
cachaga, concordou com o 
bodegueiro. E disse: Esse 
Dorian Meneses e um danado, 
como d que ele afirma que 
entrou na Prefeitura sem um 
real no banco? Tern coelho 
nesse mato. 

0 Velhinho da Santa Rita, 
que estava escutando, foi logo 
defendendo o atual interventor 
estadual. Com sua voz grave e 
lenta, saiu em defesa do novo 
administrador; Voces estao 
errados. Ildon Marques 
realmente deixou a Prefeitura 
sem nenhum tostao. O 
problema e que existiaum certo 
dinheiro em caixa, e "Ildao" 
preferiu pagar os fornecedores 
em detrimento dos 
funcionarios. Foi uma questao 
de op^ao. Eu mesmo ouvi 
quando os assessores de Dorian 
Meneses explicavam essa 
situagao la ha Prefeitura. 

Em seguida, sem deixar que 
os outros falassem, 0 Velhinho 
da Santa Rita prosseguiu com 
seu discurso paroquial: E tern 
mais, Dorian Meneses mandou 
vir buscar dinheiro de aviao 
para pagar o funcionalismo, 
porque ele tern prestfgio junto 
ao Banco do Brasil e ao Banco 

Central, afinal, o interventor 
galgou cargos de primeiro 
escalao em bancos de prestigio 
internacional, como o Banco do 
Estado do Maranhao. 

Depois dessa retorica, O 
Velhinho da Santa Rita foi para 
casa. Conformado e esperando 
o Piano de 90 dias que vai 
concertar e consertar seu 
bairro. 

Na mesma bodega, todos 
ficaram sorrindo do Velhinho da 
Santa Rita, pois e fato piiblico 
na cidade que Ildon Marques 
deixou R$ 1.000.000,OO em 
dinheiro vivinho da silva para 
Dorian Meneses. 

Alem do que, quando 
assumiu, Ildon Marques 
encontrou o funcionalismo 
atrasado em mais de tres meses 
e mais o 13° salario. Ate a Era 
Ildon Marques, havia uma 
multidao de funcionarios que 
recebiam menos de um salario 
mmimo. Hoje o piso salarial da 
Prefeitura e de R$ 120,00. 

A administra^ao Ildon 
Marques pode ser contestada 
nas ruas, menos dentro das 
repar tiroes piiblicas onde goza 
de carinho e admiragao. 

Atualmente o funcionario 
ptiblico municipal ( respeitado 
e tern credito amplo na pra^a, 
atitude inimaginavel ha 1 ano e 
quatro meses atras. 

Atacar a administragao Ddon 
Marques no seu calcanhar mais 
forte mostra o desespero e o 
despreparo politico da atual 
equipe de Dorian Meneses. 

Pois enquanto Ildon 
Marques liderava o processo de 
aumento do piso salarial dos 
servidores municipais, Dorian 
Meneses liderava a triste 
campanha de demissao 
voluntaria do Bern, que nada 
mais foi, do que implantar o 
terror nas repar tiroes do Banco 
do Estado com o objetivo de 
intimidar os bancarios, 
obrigando-os a pedirem suas 
contas. 

Alias, o terror foi tao absurdo 
(nada parecido com o programa 
equivalente do Banco do Brasil) 
e com requinte de crueldade, 
que a governadora Roseana 
Sarney, tao logo ficou sabendo 
da coasao contra os bancarios, 
determinou a suspensao do 
"programa de demissao 
voluntaria" do Banco do Estado 
do Maranhao. 

E assim e Imperatriz. Terra 
onde quem mais valoriza o 
homem, e o funcionario piiblico, 
recebe de Dorian Meneses a 
mesma paga de Jesus Cristo. 
Ou de C^sar. Haja gregos na 
cidade. 

Ondas Curtas 

□ Ontem Madeira tirou nota 10 na sabatina da TV Capital. 

I I E a Banda Etica se fortalecendo. 

□ Para sorte do imperatrizense. Que ganha o progresso e a prosperidade. 

□ O PSB realiza Congresso Municipal no dia 28 de abril. 

□ Lula Almeida mostra que o partido esta forte na Imperosa. 

□ Dorian anuncia esta semana o restante do secretariadb. 

Q Prepare o cora9ao. Vem ai o Ipesc. Institute de Pesquisas Capital. 

Qj As pesquisas oficiosas que se cuidem. Vamos mostrar a realidade. 

O vice-governador Jos^ Reynaldo embarca no municipalismo. 

.1 j Salvio Dino esta fazendo escola no Palacio Henrique De La Rocque. 

[ | Voce sabia que todo senador ( bom de briga. De tapa e empurrao.. 

□ Essa historia vai ser contada no livro Imperatriz Capital. 

□ Quando voce compara, voce compra ... 

"Ildao" pode ser candidate. E o PPS, com Valter Rocha, como se comportara? 

□ Sera que vai dar um acordao por Imperatriz. Ddon, "Eticos", Ventura, Chico do Radio e Madeira? 

I 1 Virgem que riqueza, da de fazer uns cinco prefeitos numa elei^ao so. 

□ Com a outra banda ficando na poeira. Como ja esta. 

□ Esse negocio de direita e esquerda acabou. 

| No popular, agora e destro e canhoto., Intelectual diz: levogiro e destrogiro. 

I \ Eu prefiro chamar, esquerda e direita. Como fazem os ingleses, franceses, alemaes, suecos 

□ Os centristas ( que adoram dizer que acabou direita e esquerda. So ficando eles. 

Madeira debateu 

ontem 

0 homem e de lei 
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O piano e suas origens 

A quantidade de som depende dos materials utilizados na tabua de ressonancia, nas cordas e nos martelos. 
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grossas e tern um fio de cobre 
enrolado em sua volta. Essa 
grossura vai diminuindo a 
medida que as notas avangam 
do grave para o som medio 
(onde se empregam cordas 
duplas) e agudas (cordas 

triplas). 
Os primeiros pianos 

possuiam cordas de ferro ou 
latao, que produziam um som 
"picante" mas suave. 
Atualmente utiliza-se o a^o, 
cuja resistencia a tensao e alta, 

possibilitando a grande 
capacidade sonora dos pianos 
modernos. Cordas cada vez 
mais grossas e 
encordoamento mais. tenso 
exigiram reforyo progressive 
da armayao do instrumento. 

m 

1 

0 piano moderno e o 
resultado de uma longa 
evolu^ao que tern como ponto 
de partida o clavicdrdio, 
instrumento muito difundido 
no seculo XVI. Tern afinidades 
tambdm como o cravo, 
desenvolvido principalmente 
nos sdculos XVII e XVIII. Em 
todos eles as cordas sao 
ativadas ao se apertar uma 
tecla, mas o modo de se obter 
a vibrayao e diferente de um 
para o outro. 

No clavicdrdio as cordas 
sao esticadas horizontal e 
transversalmente sobre a 
tabua de ressonancia, entre o 
cavalete e as cravelhas, e 
percutidas pela batida nas 
teclas. A ayao e simplesmente 
tangencial, isto e, ao se 
pressionar uma pequena 
lamina de latao (tangente) 
levanta-se na outra 
extremidade e bate 
rapidamente na corda. Ao ser 
percutida, esta fica dividida em 
duas partes entre a cravelha e 
o cavalete: o lado direito vibra, 
enquanto que o esquerdo e 
abafado por um feltro. O 
comprimento da parte que 
vibra determina a frequencia 
do som (isto e, a nota musical). 

De som delicado, prdprio 
para ambientes pequenos, o 
clavicdrdio e o unico 
instrumentos de teclado 
anterior ao piano em que e 

possivel variar o volume do 
som produzido. Mas a agao 
muscular de quern toca e 
diferente para os dois 
instrumentos. No clavicdrdio, 
aumentando-se a velocidade 
das tangentes pelo aumento 
de for^a aplicado sobre a tecla, 
obtem-se maior volume de 
som; porem, ao se aumentar a 
pressao do toque na tecla, o 
torn da corda se eleva, 
produzindo um som 
distorcido. } 

Ao contrario do que ocorre 
com o piano e o clavicdrdio, as 
cordas com clavas nao sao 
percutidas, mas friccionadas 
ou "pingadas". Quando uma 
tecla c adonada, levanta-se ate 
a corda uma alavanca Qack) 
munida de um plectro 
(tambem chamado unha ou 
pin^a) de um abafador de 
feltro. A extremidade do 
plectro e montado sobre uma 
lingiieta mdvel que faz com 
que se desloque literalmente 
ao descer; nesse momento, o 
abafador colocado acima do 
plectro interrompe a fibragao 
da corda. 

Comumente, o cravo tern 
dois, tres ou quatro conjunto 
de cordas, cada um deles com 
seu prdprio conjunto de Jack. 
Os conjuntos de cordas sao 
afinados em unissono, e o 
instrumentistapode seleciona- 
los por meio de registros — 

alavancas em forma de regua 
que movem todo um conjunto 
de Jack para acionar as cordas. 
Essa operagao possibilita 
variar a quantidade de som e 
volume sonoro do 
instrumento. 

No comedo do seculo XVIII 
iniciaram-se as tentativas para 
fabricar um instrumento que 
permitisse maior variagao 
dinamica que o cravo, ou seja, 
maior atua^ao do 
instrumentos nos diminuendo 
e crescendo. Em meado 
daquele seculo, era utilizado o 
pianoforte (cuja invenyao e 
geralmente creditada a 
Barlotommeo Cristofiri), 
ancestral dos pianos atuais. 

No piano, a frequencia do 
som depende do comprimento 
e da espessura da corda que 
entra em vibragao. Quanto 
mais delgada ou mais curta ele 
for, ou seja, quanto menor for 
sua massa, mais aguda sera a 
nota obtida. Assim, se uma 
corda for reduzida a metade, 
sua freqiiencia vibratoria 

produzira um som uma oitava 
acima do obtido com a corda 
inteira. Tensao dobrad^" 
produz o mesmo efeito. Desse- 
modo, as notas mais graves do 
piano necessitariam de cordas 
com cerca de cinco metros de 
comprimento. Para evitar isso, 
as cordas das notas graves 
(chamadas borddes) sao mais 
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Assim, introduziram-se barras 
de metal no movel do piano. 
Alguns pianos de cauda tern 
a moldura da tabua de 
ressonancia feita de ferro, para 
resistir a tensao das cordas. 

Ao se pressionar uma tecla 
do piano, um martelo coberto 
de feltro d atirado contras 
cordas correspondentes, 
ricocheteando imediatamente. 
Como o martelo projelado 
contra as corda, e nao levado 
ate a ela, d necessario que ele 
se mova mais depressa que a 
tecla que o aciona. Esse efeito 
e conseguido por um 
mecanismo de escapa 
conectado as alavancas que 
atuam entre a tecla e o martelo 
(alavancas de a^ao). Tal 
mecanismo permite que o 
martelo se afaste da corda logo 
apos percuti-la, mesmo que a 
tecla continue pressionada. Os 
pianos modernos sao 
equipados com escape duplo, 
que interrompe a volta do 
martelo num estagio 
intermediario, o que 
possibilita a repeti^ao rapida 
da mesma nota. 

A16m do martelo, cada tecla 

acionada um abafador que, 
quando a tecla deixa de ser 
pressionada, abafa o som da 
corda posta em vibra^ao. Os 
abafadores estao ligados a um 
bastao comandado pelo pedal 
direito do piano (pedal de 
sustentagao). Pressionado, 
esteve levanta todos os 
abafadores ao mesmo tempo, 
permitindo que todas as 
cordas possam vibrar, quer 
sejam percutidas ou nao, em 
ressonancia as cordas que 
foram acionados. Alem disso, 
possibilita ao pianista passar 
de uma nota para outra sem 
que o som seja interrompido 
pelo abafamento da corda 
correspondente. 

0 pedal esquerdo, 
chamado pedal de uma corda 
ou pedal brando, move todo 
mecanismo para a direita, e de 
modo que o martelo percute 
os bordoes de lado, e somente 
uma ou duas das cordas 
correspondente as notas 
agudas, o que resulta na 
redugao do volume do som. 
Em certos pianos, o pedal 
brando aproxima das cordas 
o conjunto de martelos, 

fazendo com que eles seja, 
percutidas com menos for^a. 

Alguns pianos do concerto 
possuem um terceiro pedal, 
de sustentagao parcial, que 
mantem afastados apenas os 
abafadores ligados as teclas 
pressionadas. Isso permite ao 
pianista sustentar essas notas 
enquanto toca outras. Alguns 
pianos verticais tern um pedal 
de surdina: pressionado, ele 
comanda uma alavanca que 
faz baixar um feltro entre as 
cordas e os martelos, de 
modo que estes nao percutem 
diretamente as cordas, 
reduzindo o volume do som. 

Elemento de vital 
importancia na qualidade de 
som de um piano e tabua de 
ressonancia. Consiste numa 
pega de madeira na qual as 
cordas sao fixadas e que vibra 
juntamente com elas, Para 
garantir o melhor som 
possivel, e necessario 
escolher cuidadosamente a 
madeira com que e fabricada, 
assegurando-se que 
apresente absorgao de som e 
dtima capacidade de 
vibragao. 
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Sigilo surpreende Pedro Malar 

Descredenciamento do Excel Banco foi recomendado 

Brasil em 

Revisla 

porSOCORRO CARNEIRO 

Censo 96 
As inscrigoes para o 

preenchimento de vagas no 
Processo Seletivo para a 
contratayao de pessoal em 
todas as Unidades da 
Federa^ao, estarao abertas de 
15 a 19 de abril, visando o 
atendimento dos trabalhos do 
Censo Agropecuario e da 
Contagem de Popula^ao. Os 
contratados de presta^ao de 
servigos serao feitos cm 
caratcr cxcepcional, conforme 
Inciso III do Artigo 2 da Lei 
8.745/93, com prazo c 
remunera^ao diferenciada por 
fungao. 

A taxa de inscri^ao custara 
apenas R$ 20,00 (vinte reais) 
e devera ser feita nas Agencias 
dos Correios. Os requisitos 
basicos sao: os candidatos 
deverao ter no minimo 18 
anos, possuir o 1° grau 
completo, ser brasileiro, estar 
em dias com as obrigagoes 
eleitorais e para os candidatos 
do sexo masculino, estar quite 
com as obriga^oes militares. 
A prova sera realizada no dia 
09/06/96. 

Projeto de exportagao 
Empresarios maranhenses 

interessados em atuar no 
comercio exterior sao o 
publico-alvo do workshop que 
acontccera amanha, no salao 
de converencias do Hotel 
Sofitel. $ob a coordena^ao da 
Secretaria de Comercio 
Exterior do Ministerio de 
Industria, Comercio e 
Turismo, empresarios dos 
ramos de frutas, mel e 
derivados, pescados e moveis 
conheccrao os objetivos do 
Programa Novo Polos de 
Exiwrtagao. E estabelecerao 
as estrategias para a execu^ao 
do programa no Estado. O 
encontro comeya as 14 boras. 

0 evento integra a 
programa^ao oficial da visila 
da ministra Dorothea 
Werneck, que estara cm Sao 
Iah's para lan^ar o programa 
no Estado do Maranhao. 

Captagao 
A CESP, de Sao Paulo, esta 

se preparando para captar no 
mercado alemao 500 milhoes 

de marcos, cerca de US$ 330 
milhoes. O lider, 
Commerzbank, nao confirma 
nem desmente, mas tudo 
indica que a operapao vem 
logo. E num momento pouco 
oportuno, com a turbulencia 
das ondas de Wall Street, 
provocadas pelo crescimento 
da economia americana e a 
certeza de que o Fed nao ira 
baixar as taxas de juros nos 
prdximos meses, seria 
melhor esperar. 

Honras e criticas 
O governo trances 

recebeu com pompa o 
primeiro-ministro chines que, 
nao tendo como oferecer o 
fim da repressao, acena com 
contratos de pelo menos US$ 
2 bilhoes. Mas ele encurtou a 
viagem. Vai embora logo, pois 
o povo nao esqueceu nem 
perdoou o massacre da Praga 
Celestial e foi as ruas 
protestar. 0 governo diz que 
nao tern saida: ou vende para 
a China, e cria empregos, ou 
outros o farao. Japao, Uniao 
Europeia, Estados Unidos, 
Hong Kong... estao todos 
fazendo fila, em Pequim. 

Caso da hemodialise 
Morreu no ultimo dia 11, 

o 38° paciente submefido ao 
tratamento de hemodialise no 
Institute de Doen^as Renais 
(IDR) de Caruaru. E 
Marinete Antonia de 
Andrade, 41 anos. Elaestava 
internada na UTI do 
Hospital Barao de Lucena, 
no Recife, mesmo hospital 
onde estao sob observa^ao 
quase setenta doentes renais 
que eram pacientes do IDR. 
Tres deles estao em estado 
grave. Cerca de 15 dos 
pacientes internados no 
Barao de Lucena estao 
clinicamente aptos a 
recebercm alta. Um exame 
de tecido de uma das vitimas 
esta sendo realizado na 
Universidade de Ohio, EUA, 
linico local do mundo que faz 
este tipo de exame para 
identificar microalga no 
corpo humano. Se der 
positive, as investiga^oes 
medicas serao encerradas. 

gastroclinica 

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

■Dr. Milko Abrantes 

Rua Sergipe, 601 - Centro - Fone: (098) 721-3746 
Fax (098) 721-7248 - Imperatriz-MA 
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por Vicente Patrus 
Da Agencia Estado 

Em 1992 o Departamento 
de Cambio do Banco Central 
recomendou o 
descredenciamento do Excel 
Banco depois de constatar 
que a institui^ao teria 
cometido irregularidades 

em opera^oes cambiais. 
A revela^ao foi feita pelo 

senador Eduardom Suplicy 
(PT-SP), durante o 
depoimento do ministro da 
Fazendam Pedro Malan, e do 
presidente do Banco 
Central, Gustavo Loyola, na 
Comissao de Assuntos 
Economicos do Senado. 
Malan e Loyola ficaram 
surpresos por tratar-se de 
informa^ao de documento 
confidencial do BC. 
Atonitos, eles criticaram o 
fato do senador quebrar o 
sigilo das informa^oes. 

Sem considerar as 
criticas, Suplicy foi mais 
longe e relatou acusa^oes 
feitas por funcionario do BC 
ao atual vice-presidente do 
Excel, Gilberto Nobre. 

Na epoca, Nobre chefiava 
o Departamento de Cambio 
do BC e teria prejudicado o 

andamento do processo de 
investiga^ao sobre o Excel. 
"Depois ele foi para o Excel", 
disse Suplicy para, dessa vez, 
irritar o senador Antonio 
Carlos Magalhaes (PFL-BA). 

As discussoes viraram um 
verdadeiro bate-boca quando 
o lider do governo no 
Senador, Elcio Alvares (PFD 
ES), acusou Suplicy de estar 
quebrando o sigilo das 
informa^oes. "Nao 6 a 
primeira vez que o senador 
faz isso", gritou Alvares. "Me 
respeite, pois estou com a 
palavara", reagiu o senador 
petista. 

O presidente da comissao, 
Gilberto Miranda (PMDB- 
AM), ordenou a interrup^ao 
da gravayao dos debates. 

Mas at^ nos corredores 
do Senado elas eram ouvidas. 
ACM acusou Suplicy de estar 
sendo injusto com Nobre e 

basear-se em informagoes 
enganosas de seus 
assessores. "Asuaassessoria 
so da lado negativo. Pensa 
ser este o papel", disse ACM. 

Impassivel, Malan assistia 
a discussao enquanto Loyola 
nao escondia a inquieta^ao. 
Suplicy insistiu que os 
documentos comprovam a 
recomendado de 
descredenciamento e, para 
acalmar ACM, garantiu que 
tentara uma conversa pessoal 
com Nobre para tentar 
esclarecer o assunto. 

No final das discussoes, 
no entanto, foi a vez de 
Suplicy irritar-se quando 
soube pelo presidente do BC, 
Gustavo Loyola, que o 
processo administrativo 
contra o Excel ainda nao foi 
concluiodo, mas que nao 
prejudicaria a venda do 
Economico ao banco. 

Presidente quer discutir reelei§ao 

por David Zlmer 
Da Agencia Estado 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso disse, 
durante encontro com uma 
comissao de 20 prefeitos de 
todo o Pais, que nao votar a 
emenda da reelei^ao agora 
seria "um casuuismo" contra 
os administradores 
municipais. 

"Acho que o Congresso 
tern que decidir e deveria 
decidir a tempo de dizer aos 
prefeitos sim ou nao", disse. 

"E precise nao agir 
casuisticamente, e o 
casuismo nao e nosso nao, e 
de quern quer, por razoes x 

ou y, evitar que haja uma 
decisao ou quer que seja 
essa decisao seja 
acompanhada de um 
processi longo para negociar 
com o presidente", 
argumentou. 

Fernando Henrique 
garantiu aos prefeitos que 
nao pretende se envolver na 
negocia^ao da emenda. 
"Essa 6 uma mat^ria do Pais, 
institucional, e tern que ser 
impessoal", ponderou. 

Apesar de defender a 
vota^ao da emenda, ele 
voltou a afirmar que nao ^ 
candidate "a nada". Eu seria 
irresponsavel de come^ar a 
levantar a hipotese de que 

vou ser candidate; sou 
candidate a cumprir o meu 
mandato", completou. 

E insistiu em cobrar do 
Congresso a vota^ao do 
assuntos antes das eleigoes. 

"O Planalto quer que o 
Congresso, na sua 
independencia, soberania e 
capacidade de traduzir o 
sentimento do Pais, decida 
as questoes institucionais e 
essa 6 uma delas". 

Fernando Henrique 
explicou por que nao 
pretende se envolver nas 
negociaQoes com deputados 
e senadores. "Nao vou 
mesmo, porque senao todo 
mundo vai dizer: ah o 

presidente quer", avisou. 
"Isso nai € problema meu, eu 
estou no comedo do periodo 
de governo", acrescentou. 

A integra do discurso de 
Fernando Henrique, feito a 
portas fechadas durante a 
audiencia com os prefeitos, 
foi foi divulgada pelo service 
de imprensa logo depois do 
final da reuniao — fato que 
nao ^ usual na rotina do 
Palacio do Planalto. 

O presidente come^u seu 
discurso ressaltando que 
desejava esclarecer 
declara^oes dadas na 
Argentina sobre a reeleic 
— alvo, segundo ele 
"interpretagoes". 

Nao vai 

faltar gasolina 

por Mirtes Miranda 
Da Agencia Estado 

A ministra da Industria, 
Comercio e Turismo, 
Dorothea Werneck, gantiu 
que nao ha risco de 
desabastecimento de 
gasolina por causa da 
escassez de alcool anidro, 
que e misturado ao 
combustivel no percentual de 
22%. 

Dorothea disse que os 
produtores anteciparam o 
corte e moagem da cana-de- 
a9ucar para impedir a falta do 
produto e que, em caso da 
falta de anidro, podem ser 
usados outros produtos, 
como metanol e MTBE 
(metiltecio-butil-^ter). 

A carencia do produto foi 
idenficada no segundo 
semestre do ano passado, 
quando se confirmou um 
crescimento de 23% no 

consumo de gasolina e, 
consequentemente, do alcool 
anidro. 

O "buraco" previsto 
podera chegar a 224 milhoes 
de litros, colocando em risco 
o abastecimento na regiao 
Centro-Sul, e deve ser 
sentido com maior 
intensidade ate o final de 
abril. Mas a ministra afastou 
a possibilidade de 
desabastecimento. 

Placas 
O departamento Nacional 

dos Combustiveis (DNC), do 
Ministerio de Minas e 
Energia, divulgou uma nota 
lembran que a partir da zero 
de ontem, sabado, todos os 
postos e revendedores 
deveriam estar apresentando 
placas, mesmo que 
provisorias, informaedo os 
pregos do alcool, gasolina e 
oleo diesel aos 
consumidores. 

    ; 

JU^ARA CLUBE 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

EDITAL DE CONVOCAgAO 

0 Presidente do Jugara Clube no uso de suas atribui^oes 
contidas no "artigo 51°, alinea "a" e, na forma do que dispoe 
o artigo 54°, dos Estatutos em vigor. 

RESOLVE: 

1 - Convocar os associados do Ju^ara Clube em pleno 
gozo dos seus direitos, maiores de 21 anos e quites com os 
cofres do Ju^ara Clube, para instala^ac-da Assembl&a Geral 
Ordinaria a ser realizada em sua Sede Social, destinada a 
eleigao da sua nova Diretoria Executiva, Conselho 
Deliberativo, Conselho Fiscal, referente ao bienio 96/98, 
dia 01.05.96 com inicio previsto para as 09:30hs, em primeira 
convoca^ao com metade mais 1 dos socios em segunda 
convoca^ao as 10:30hs com qualquer mimero de socios 
presentes. 

2 - Nos trabalhos da AssembMia Geral que obedecerao 
os Estatutos, serao observados os pricipios de normas 
suplementares estabelecidos no artigo 7°., itens I, E, IE, do 
REGIMENTOINTERNO. 

De-se ciencia, publique-se e cumprarse. 

Gabinete da Presidencia do Ju^ara Clube, aos doze dias 
do mes de Abril de hum mil novecentos e noventa e seis. 

CLEONIR FERREIRA DOS SANTOS 
PRESIDENTE 

Grafica Jardi 

O MELHOR SERVING EM OFF SET DA REGIAO. TRA3AIHAMOS COM COMPUTA^AO GRAFICA OUE RES'" 

OS MELHORES IMPRESSOS. P'ir Luis Domingues, n0 1206 fone 72M077 
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Jogos de hoje peio Estadual 

Loteria Esportiva 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

0 complicado 
Campeonato Maranhanse 
prossegue em sua segunda 
rodada. Maranhao, tri- 
campeao e Sampaio Correa, 
fazem o primeiro classico do 
Campeonato. O Moto Clube 
folga na tabela e os outros 
jogos sao no interior do 
Estado. 

Sampaio x Maranhao 
16:00 horas 
Local: Nhozinho Santos 
Arbitro Central: 

Marcelo Filho. 
Auxiliares: Jos6 de 

Ribamar Melonio e Geraldo 
Santos. 

Americano x 
Expressinho 

16:00 horas 
Local: Olho D'Agua das 

Cunhas. 
Arbitro Central:Roberto 

Chaves de Oliveira. 
Auxiliares: Paulo 

Gon^alves Filho e Manoel 
Cavalcinte. 

Coroata x Bacabal 
17:00 horas 
Local: Est^dio Jos^ Filho 
Arbitro Central: Antonio 

Araujo Ribeiro. 
Auxiliares; Jos^ Maria 

Ribeiro e Teodoro Carvalho 
Neto. 

Caxiense x Codo 
16:00 horas 
Local: Estadio Duque de 

Caxias. 
Arbitro Central: Ruy 

Frazao. 
Auxibares: Valter Viana 

Nascimento e Jos^ Correa 
Lima. 

A primeira rodada do 
Campeonato Maranhense 
foi marcada por muita 
desorganiza^ao por parte da 
Federa^ao. Nos jogos de 
Bacabal e Olho D'Agua das 
Cunhas, nao tinha nem 
ingresso. Este ultimo entre 
Moto x Americano nao tinha 
sido anunciado na cidade. 

i 
m 

Concurso 119 

por Francisco do Vale 

O Teste 119 da Loteria Esportiva, al&n 

contdr com dois classicos regionais 

apresenta os seguintes jogos: 

logo 01* Sao Paulo/SF x 
Jogo 0'2r Corlnthians/SP x i 
logo OIL P. Desporto/SP x 
Jogo 04- Mogt-Mirim/SP x 
Jogo 05- Atlotico/MG x 
JogoOfr URT/MG x 
Jogo 07- Veranopolis/RS x 
Jogo OH- Inter/RS X 
Jogo 09- Vitoria/ES x 
Jogo 10- Avai/SC x 
Jogo 11- Vitoria/BA x 
|og( > 12- Americano/ KJ x 
Jogo Volla Rcnlonda/RJ x 

Santos/SP 
Rio Branco/SP 
XV Nov. Jau/SP 
Palmeiras/SP 

, Mam(M-e/MG 
Cruzeiro/MG 
Gremio/RS 
Guarany Va/KS 
Rio Branco/LS 
jomvillc/SC 
Baliia/BA 
Bangn/RJ 
Botafogo/RJ 

Jose de Ribamar Melonio e o juiz que apitara o jogo entre 
Sampaio e Maranhao, que acontecera as 16 horas 

Os classicos da rodada estao no jogo 

01 - Sao Paulo x Santos, e no Jogo 12 - 

Camp. Baiano entre Bahia e Vitoria. 

A historia dos 

jogos olimpicos 

(...) Embora reinstituindo 
em 884 a.C., os jogos 
olimpicos so passaram a ser 
contados oficialmente a 
partir de 776 a.C., quando os 
nomes dos vencedores das 
provas do programa 
comegaram a ser anotado nos 
registros piiblicos. Esses 
vencedores gozavam de 
grande prestigio tanto em 
Fsparta como em Atenas. 
vlguns deles eram atletas 

profissionais e enriqueciam 
com os premios atribuidos 
aos campeoes. Os jogos 
olimpicos tinham tanta 
importancia, na(t apenas 
esportivas, mais tamb^m 
religiosa civica e at^ politica, 
entre os gregos, que durante 
a sua realiza^ao, de quatro 
em quatro anos, todas as 
outras atividades eram 
suspensas, inclusive as 
guerras. 

Decadencia e extin9ao 
Com a domina^ao romana 

da Gr6cia e da Macedonia, 
no sec. II a.C., a cultura e os 
costumes helenicos, entre os 
quais a tradi9ao dos jogos, 
foram sendo assimilados 
pelos romanos. No entanto - 
e isso se aplica aos esportes 
em geral -, as competi^oes 
entraram em permanente e 
continua decadencia, por 
diversos motives. O principal 
foi o proprio temperamento 
do povo romano, que nao 
cultuava o esporte com o 
espirito quase religioso dos 

(2a parte) 

gregos. Os romanos, na 
verdade, preferiam aos 
torneios atl^ticos e circo, 
onde os gladiadores lutavam 
pela a vida em espetaculos 
barbaros. Ao tempo de 
Augnsto (63 a.C. -14a.C.), ja 
havia 21 circos em Roma. 
Esse total triplicaria nas duas 
d6cadas seguintes, enquanto 
nao havia mais do que dois 
ginasios como os que os 
gregos mantinham em 
Esparte e Atenas. 

Para os romanos, os jogos 
olimpicos nao passam de 
inofensivos e insipidos 
torneios esportivos que 
pouco a pouco foram 
perdendo o interesse. At^ 
que em 393 d.C. Teodosio I 
(imp. 379-397) responsavel 
pela matan^a de 10 mil 
escravos gregos, sublevados 
em Tessalonica, pediu 
perdao a Ambrosio (c. 333/ 
340-397), bispo de Milao, 
prometendo em troca 
converter-se ao catolicismo. 
Ambrosio concedeu o perdao 
ao imperador exigindo que 
ele concordasse em extinguir 
todas as festas e cerimonias 
pagas, entre os quais os jogos 
olimpicos. 

O renascirnpnto 
P'erri de Pi 

C< )ertin (lev. 
toi iou-se o renovador aos 
jogos olimpicos, reinstituindo- 
os 16 seculos depois de sua 
extin^ao. Amante dos 
esportes e admirador dos 

m£todos de pedagogia 
adotados por Thomas Arnold, 
na Inglaterra, Coubertin 
lan^ou, em 1894, numa 
reuniao da Sorbonne, a id&a 
de reviver a antiga tradi^ao 
grega, atraves da qual 
esperava unir os povos. 

Em 1894, apoiado pelo 
americano William Sloane e 
pelo inglesCharles Herbert, e 
contando com a presen^a de 
representantes de 15 paises, 
fundou o C.O.I., organismo 
que at^ hoje controla todo o 
mundo olimpico. Dois anos 
depois, realizava-se em 
Atenas a primeira disputado 
dos jogos olimpicos da era 
moderna. 

Os jogos hoje 
Desde o seu renascimento, 

com interrupgoes apenas 
durante as duas guerras 
mundiais, os jogos olimpicos 
tem-se realizado de quatro em 
quatro anos, cada vez com 
maior exito. Em 1896, em 
Atenas, 13 paises estiveram 
representados por um total 
de 285 atletas. Em 1972, em 
Munique, o numero de 
paises chegava a 121, 
enquanto o de atletas ia a 
8.500. 

Se, por um lado, esse 
r'-escimento representa a 

oria do ideal olimpico 
n jderno, por outro gera, no 
mundo dos esportes, uma 
s^rie de problemas que os 
estudiosos atribuem ao 
proprio gigantismo dos jogos. 

QUANDO VOCE 

COMPABA. 

COMPRA FORD. 

PIANO DE 

CAMINHAO 

FORD 

PESSOA FISICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATE24MESES 

- PESSOA 

JURIDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADOATE 

36 MESES, OU 

LEASING DE 24, 

36 E 42 MESES. 

PREgO 

rATURADO 

DIRETODI 

.FABRICA. 

FORTINHO ASS1M PORQUE VIVE- 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

n 

i mmm. 

Nao e voce que queria um caminhao 

bom pra chuchu e a prego de banana? 

wms 

m 

Automoveis e Peijas Capri Ltda. 

REVENDED0R AUT0R1ZAD0 ^ 

eto, objetlvo e corajoso. Rssim e Orlando Menezes, q 

comcnda de segunda o sexto-feira, o programa Cidade 

Alerta, das 13h00 as 15h30f pela TV Cidade. 

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Ftcfai lUiJ/io, jLt>4 

Para tirar am real proveito dos exerdcios e predso 

fugir das sobrecargas 

Ja esfa mais do que provado: a atividade fisica e uma das 

melhores fontes de energia e saude. Mas para alcan<;ar esses 

objefivos e necessario fazer um programa adequado e sem 

exageros. Se, por exemplo, voce sentir uma inexplicavel fadiga 

e dificuldade em fazer aqueles exerdcios que antes pareciam 

tao faceis, pode ser que tenha exigido demais do seu corpo. 

Segundo especialistas de ginastica, essa queda tanto pode 

acontecer aos poucos quanto da noite para o dia, como 

resultado de um treiamento mais intense. E nos dois casos a 

solu^ao e reduzir os exerdcios pesados por alguns dias ou 

semanas, de acordo com a seriedade do problema. 

Geralmente nao e isso que acontece: quern se sente muito 

cansado com o excess© de atividade fisica costuma malhar 

com uma intensidade ainda maior, na tentativa de se 

. recuperar. Conclusao: o corpo, que ja estava bem 

enfraquecido, fica ainda mais estressado. 

Para nao exigir do seu corpo mais do que ele pode 

realizar, siga algumas regrinhas simples: 

1) Coma alimentos ricos em vitaminas, minerais e carboidratos. 

2) Durma adequadamente, em media oito Was por dia. 

3) Reserve algum tempo do seu dia para o lazer e atividades que nao 

castiguem seu corpo. 

4) Se voce se sentir bem praticando um exercicio, nao aumente sua 

intensidade ou dura^ao. Fique satisfeita com sua disposi^ao e termine 

o programa como ele foi planejado. 

5) mesmo que voce sentir necessidade de evolu^ao numa atividade, 

nao aumente mais de 5% a intensidade dos exerdcios de uma 

semana para outra. 

6) Alterne um dia de exerdcios puxados com alguns dias de 

atividades mais suaves. 

7) Se o cansado aumentar muito, consulte um medico e verifique se 

nao esta com algum problema mais serio. 

iis 

fir fir 

I 

J 

Conheqa os minerais que podem ajudar a evitar a 

cdimbra 

Ela ataca quando menos se espera e atinge desde sedentarios ate 

esportistas. Apesar de ser bastante comum, a caimbra ainda nao foi 

totalmente explicada pela ciencia. O que se sabe ae agora e que, as 

principais causas do seu aparecimento sao fadiga muscular e 

desidrata<;ao. Alem de abusar dos exerdcios, e importante a pessoa 

ingerir bastnte agua e substancias que contenham sodio e potassio. 

O primeiro esta presente na maioria dos alimentos — mas sua 

principal fonte e mesmo o sal de cozinha. Ja o potassio e encontrado 

em algumas frutas (banana, laranja, maracuja e melao), em verduras 

(almeirao e chicoria), em legumes (Mandioquinha, beterraba e 

batata) e em certos graos (feijao-preto e grao-de-bico). 

Se voce tomar todos os cuidados e mesmo assim, continuar aquela 

dorzinha ternvel, fique atenta e procure a orienta^ao do seu medico 

de confian^a: pode ser sinal de algum disturbio mais grave do que 

uma simples caimbra. 

Assista todos os sabados, a partir das 1 Ohs pela TV Capital Canal 5, o 

programa Cidadc Acjopa, onde sao discutidos temas polemicos e atuais, 

sobre a politico de nossa cidade e do Estado, com a participacao popular. 

Apresentacao: Conor l~arias Frcderico Luiz g criio Sil vcira 
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Os perigos da terceira dose 

O dificil c'ombate a maior causa dos desastres no transito: bebida alcoolica 

\ 

I 

I 

1 
m 

I 

Mansuro: fechando cerco 

por Andre Louzas 
Da Editoria de Autos 

Sao muitas as razoes que 
fazem do Brasil um 
campeao em acidentes de 
transito, com o 
impressionante saldo de 25 
mil mortos e 310 mil 
feridos por ano. A maioria 
pode ser recitada por 
qualquer motorista: ha 
sinaliza^ao de menos, 
buracos demais, 
acostamentos destruidos e 
curvas tao trai^oeiras, que 
parecem ter sido projetadas 
com o linico proposito de 
atirar os carros barranco 
abaixo. Sc tivesse a verba 
necessaria, o Governo 
levaria anos para corrigir 
tantos defeitos. Comb esse 
dinheiro nao existe, as 
autoridades limitam-se a 
lembrar que nenhuma 
dessas armadilhas e mais 
perigosa do que, por 
exemplo, a imprudencia de 
quern dirige em excesso de 
velocidade ou for^a a 
ultrapassagem numa 
lombada. 

Mas ainda ha mais. Por 
tras dcssa tragica 
combinagao de estradas 
deficientes com 
barbeiragem, esta uma 
praga capaz de arruinar os 
reflexos do motorista, 
transformando a mais 
moderna auto-estrada 
numa pista de obstaculos: o 
alcool. 

"Cerca de 40% dos 
desastres nas estradas 
brasileiras acontecem com 
motoristas alcoolizados", 
calcula Jose Roberto Dias, 
coordenador nacional do 
Programa de Reduyao de 
Acidentes nas Estradas 
(Pare), realizado em 
conjunto pelos ministerios 

da Justi^a e dos 
Transportes. 0 programa 
organiza comando-surpresa 
em todo o Pais para checar 
o estados dos veiculos e a 
saiide dos motoristas, 
aplicando testes de 
acuidade visual, pressao 
arterial e bafbmetro. Mas 
nao esta estrjiturado para 
medir os efeitos do alcool 
nos acidentados — como, 
alias, nenhum outro orgao 
estatal. As cstimativas que 
existem a respeito vem de 
estudos isolados, feitos 
geralmente no exterior. E 
sao ainda mais alarmante. 

"Pesquisas em outros 
paises indicam que o alcool 
esta presente em pelo 
menos metade dos 
acidentes de transito", 
revela o medico paulista 
Alberto Sabbag, 
especialisla em Medicina 
do Trafego. No Brasil, os 
dados mais conclusivos 
foram reunidos pelo juiz 
Octavio Cesar Valeixo, do 
Tribunal de Algada do 
Parana, e comprovam esse 
indice. Valeixo investigou 
10.374 mortcs ocorridas nas 
rudfe e estradas do Parana 
nos anos 80 e descobriu que 

5.290 delas foram 
provocadas, em alguma. 
medida, pelo alcool. 
Projetando esses numeros 
para a realidade nacional, 
pode-se dizer que a cada ano 
perto de 13 mil brasileiros 
— o equivalente apopulagao 
de uma cidade como Aguas 
de Linddia, em Sao Paulo, 
ou Tiradentes, em Minas 
Gerais — deixariam de 
morrer em acidentes de 
transito provocados por 
motoristas embriagados. 

Olho no bafometro 
Para a maioria das 

pesoas, o.limite sao dois 
copos de bebida 
fermentada, como cerveja e 
vinho, ou duas doses de 
destilados, como uisque, 
cachaya ou conhaque. 
"Adolescentes, mulheres e 
individuos de origem 
oriental tern maior 
sensibilidade ao alcool. 
Alem disso, a mesma dose 
pode ter conseqiiencias 
diferentes numa mesma 
pessoa, conforme o seu 
estado emocional", avisa 
Sabbag, que, por via de 
duvidas, prega a abstinencia 
total a quern assume um 
volante. 
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Sem controle sobre si mesmo 
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do bafometro numa estrada: a dose ficou menor 
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Presidente do SEEB viaja para ST 

Aproveitara para conhecer como o PT administra duas cidades daquele estado 

Homens & 

Empresa 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

— Ola, bom dia! 
Raga 

brasileira 
O Brasil e urn grande 

caldeirao de ra^as e nao 6 
possivel dizer, com certeza, 
quern ^ o brasileiro. 

De acordo com a 
antropologa Silvia Helena 
Simdes Borelli, da PUC-SP, 
ate a decada de 60 defend ia- 
se a ideia de que o mestizo 
era o brasileiro autentico. 
"Mas essa era apenas uma 
forma de mascarar o 
preconceito", acredita Silvia. 

Hoje, de acordo com a 
antropologa, o Brasil nao d 
uma soma de ra^as, e sim 
varios grupos convivendo no 
mesmo espago. "Ha 
inleresses e perspectivas 
muito diversas", explica 
Silvia. 

De qualquer forma, a 
coloniza9ao do Brasil foi feita 
pelos Portugueses. Ate 
entao, os indios de origem 
asiatica eram os unicos 
habitantes do Pais. 

Os Portugueses que aqui 
chegaram cram 
descendentes de tribos 
ibdricas conquistadas por 
Jiilio Cesar e Augusto depois 
dominada por visigodos, 
mouros e castelhanos. 

Durante a coloniza^ao, o 
Brasil sofreu invasoes de 
holandeses, franceses e 
espanhois. Os negros, 
trazidos como escravos 
chegaram em 1530. As 
primeiras levas de imigrantes 
vieram em 1808, quando 
Dom Joao VI assinou decreto 
que permitia a posse de 
terras de estrangeiros. 

O objetivo desse decreto 
era, na verdade, povoar o sul 
do Pais, amea^ado de 

conquista pelos espanhois. 
Ou, como dizia Dom Joao 
VI, era preciso "branquear 
a ra^a", ja que a maioria da 
popula^ao era constituida de 
negros. A partir dai 
imigrantes de varias partes 
do mundo estabeleceram-se 
no Brasil, sendo que as 
principals correntes 
imigratdrias sao os italianos, 
japoneses, turcos, 
austriacos, eslavos, alemaes 
e suigos-alemaes. 

hoje 
e dia de 

It ao Ju9ara Clube. O 
Cleonir preparou 
programa^ao especial. 
Ontem, foi reaberta a pelada 
entre os sens associados. 

Fazendo 
ajuste 

O Banco Central fez, 
semana passada, ajuste 
cambial de abril, definindo 
a nova faixa de flutua^ao do 
dolardeRS 0,989 eRS.0,994. 

Um 
aid legal 

Para o Pivas, propritario 
do Pivas Bar, na Beira-Rio, 
que hoje recebe seus 
clientes com galinhada e 
tudo raais. 

Frase 
do dia 

"Decisoes judiciais 
podem nao mudar o 
cora^ao, mas podem tolher 
os sem coragao". 

(Martin Luther King Jr., 
pastor pacifista americano 
negro que dedicou sua vida 
aos direitos civis e humanos 
dos negros americanos e foi 
assassinado) 

is 
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Destaque 
A coluna destaca, hoje, Franciso Almeida, gerente do 

Armazem Paraiba em Imperatriz. Gente Una, que 
trabalha em prol do crescimento da cidade. 

HB BH BH 

:: 

por Valdir Vila Verde 
Da Editoria de Cidade 

O presidente do 
Sindicato dos Bancarios do 
Maranhao, Uilio Oliveira, 
viaja esta semana para Sao 
Paulo, onde participa de 
reunioes com dirigentes e 
lideran^as do Banco do 
Brasil, da Executiva da 
Confedera^ao Nacional dos 
Bancarios (CNB) e 
Exetuiva Nacional dos 
Bancarios. A reuniao na 
CNB vai discutir formas de 
luta para barrar as demissoes 
em massa no setor. 

Na pauta do Banco do 
Brasil sera discutido o 
fechamento de agencias e 
transferencias de 
funcionarios e o projeto de 
capitaliza^ao do BB — sias 
consequencias para o Banco, 
o funcionalismo e a 
popula^ao. 

Algumas medidas 
judiciais ja foram tomadas 
pelo Sindicato para evitar 
as transferencias de 
funcionarios. Atraves de 
A^ao Cautelar Inominada o 
Sindicato obteve liminar 

Vende- 

se 

Um 

ponto de 

taxi, 

com 

taximetro 

Tratar 

com o 

senhor 

Carlos 

de 

Castro 

pelos 

£ones: 

723-3444 

ou 977- 

2408 

que suspende 
transferencias em Grajau e 
Caxias. Liminar semelhante 
abrange os municfpios de 
Sao Luis, Sao Jos^ de 
Ribamar e Rosario, o 
departamento juridico esta 
aguardando o resultado das 
outras a^oes, para todas as 
unidades do BB no 
Maranhao. 

Alem das medidas 
judiciais o SEEB esta 
buscando outros caminhos 
para garantir a permanencia 
dos bancos e o emprego dos 
funcionarios. 

Uma delas 6 a campanha 
em defesa do cr^dito para a 
produ^ao, reforma agraria e 
gera^ao de emprego. 

Uilio ^ um dos 
coordenadores do Comite de 
Politica Agricola — 
articula^ao de varias 
entidades da sociedade civil 
que busca alternativas de 
cr^dito para os pequenos 
produtores rurais. 0 comite 
chegou a apresentar tres 
emendas ao or^amento do 
governo do Estado. As 
emendas visavam alocar 
recursos para infra- 

estrutura. e assistencia 
t^cnica para a produ'^ao 
agricola mas nao foram 
inseridas no Or^amento. 

Agora o Comite esta 
tomando novas iniciativas 
visandi facilitar o acesso ao 
cr^dito. Segundo Uilio 
Oliveira, sem o cr^dito para 
estimular a produgao nao 
tern desenvolvimento no 
interior do Estado. 

Ele afirma que os bancos 
precisam assumir o papel 
social que ^ facilitar o 
acesso dos trabalhadores 
ao cr^dito. "Ao inv^s de 
fechar agencias, transferir 
e demitir funcionarios os 
bancos tern de ficar no 
campo e ajudar a 
desenvolver o Estado, 
financiando a produ^ao", 
observa. 

Nas reunioes com as 
lideranyas nacionais, o 
presidente do Sindicato vai 
conversar com assesores 
da CNB para atualizar o 
debate sobre o projeto do 
movimento sindical para a 
regulamentagao do artigo 
192 da Constitui9ao, que 
trata do Sistema Financeiro 

Nacional e define o papel 
dos bancos. 

Vai tamb^m buscar 
subsidies para um projeto 
alternativo de gestao para o 
Banco do Estado do 
Maranhao (BEM). 

Durante sua estada em 
Sao Paulo Uilio aproveitara 
a oportunidade para visitar 
as prefeituras de Sao Jos^ 
dos Campos e Santos, 
ambas do PTm para 
conhecer as experiencias 
da adrainistra^ao nestas 
cidades. 

Uilio Integra a Executiva 
Estadual do PT e ^ 
candidate a candidate a 
prefeitura de Imperatriz. 
Ele pretende visitar em 
breve a prefeitura de 
Icapui, no Ceara, tamb^m 
do PT, que tern obtido 
sucesso em campanhas de 
erradicagao do 
analfabetismo e 
mortalidade infantil. 

A prefeitura de Icapui ja 
ganhou diversos premios 
de orgaos internacionais, 
por reconhecimento as 
agoes sociais 
desencadeadas. 

/■ 

Produtos Quimicos Ltda 
Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 hiperafoiz -MA Fone: 

Temos completa linha de: 
* Produtos quimicos para tratamento de 4gua em geral, piscinas, torre 

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

escadas, lumin4rias, peneiras, escovas e etc. 
* Addos, soda diustica (liquidae escama).aguasanitaria" KIBONA', 

breu, solu9ao de bateria, essencias, barrilha, cloros, adubos, etc. 
* Xampii para auto, super ativo "MARASIL", desinfetantes, detergentes, 

tambores de ferro e bombas plasticas, etc. 
* Produtos de fibra de vidro; manta, resina, catalizador, etc. 

(098) 721-3494 - Fax; (098) 721-3296 

Promo<p6es: 
• Ooro granubdo (balde 10 kg) R$ 

60.00 • i rista ou cheque p/8 dies 
♦ Algidda maautentfio (01U) KS 

3j80 - k vjsta 
►Barrilu (kg) R$0.90-Avista 
* SuUatode AlunuBW (kg) F5 

-avi^ta 

AtntcanI Atcnam! Atcucmi 

URGENTE 

Ligue 721-8593 e fa?a o melhor neg6cio para o seu 

caminhao. 

Autorama Pneus, oferece pneus de carga, c§mara e 

protetores com descontos especiais. 

E o mais importante da compra: 

3 pagamentos iguais: 1 + 2 sem juros, no preco a vista. 

Aproveite esta super promocao, enquanto durar o 

estoque 

# 

> ArilMlANA 

PISECS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 - Fone 721-8593 

Segunda a Sabado-12 hs 

TV - Capital - Canal 5 

Apresentagao: Clelio Silveira 

vv-\ 
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Dia 20 de abril, nao perca!!! 

01 Carro 

0 Km 

02 Motos 

Titan 

i ■■■ mm mm mm mm mmm ih mam mm mm mm ^m mm mm mm mm ^m 

02 Motos 

Dream 

•sS: 

Esse voce conhece. E de casa. 

F da gente 

BINGAO DO CONOR FARIAS 

Promo9ao: Federa^ao de Atletismo do Maranhao 

Edigao de Pascoa 

01 Garro 

Cartelanl 

j Sorleio no dia 20 de abril, as 

j 20:00 hs, no programa Imperatriz 

} 24 Horas, c/ transmissao ao vivo 

I pela TV e Radio Capital AM e Radio 

Glube FM de Agailandia 

mmm 

02 Motos Titan 

02 Motos Drean 

 1 

liH m X; —-.X; xSxxxx! 

1 M0T0 Honda 
C ream 

1 M0T0 Honda 
Dream 

'x^I 
D 

1 M0T0 Honda Titan 
125 cc 

Compre ja 

asua 

CARTELAS 

R$ 5,00 

! carimbada 

1 MOTO Honda Titan 
125 cc 

1 AUTOMOVEL 1000 
OKM 

30 

Bicicletas 

Esse voc§ 

conhece, 

Nesse 

voce 

confia. 

Ede 

Imperatriz 

AOTORIZADO PELA LElZICfl E PORTARIA 0FICIAI DASEDEl 

Nome ill I I I I I 

Endereco I 1 1 1 I l l 1 1 I i i i i i i i i i i i i i i i i i I I I I i 1 1 I 1 

Bairro 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 Fone1 1 I I I 1 1 1 1 Cartel a n0 

^idade I 1 | I I i i 1 
1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 Fstado 1 1 1 

0 Bicicletas 

Sorteio-13de abril 

i m. 

1 DE CASA... E DA 6ENTE 
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Fogdo ESMALTEC 
ATLANTA 4 Boccis, 
Mod. MI 8431 

R$ 168, 00 

a vista ou 

entr. de r$38,oo + 

BSi 

por mes 

.00 

S4V*:« 

PH/iCd 

Lavadora BRASTEMP ' 
TOP LOAD, Mod. BWR 22 ABA 

r$756foo a vista ou 

e/tfr. 156,oo + 

R$^ M ,00 por mes 

Video Cassete PHILCO 
4 Cabegas, Controle, Mod. PVC 8400 

r$399,oo a vista oit 

entr. de r$79,oo -h 

R$*J^I,00 por mes 

12 ^ 

^ PHILCO 

44",em Cores, Mod. PC 1443 

R$299,oo a vista ou 

39 entr. de r$S9,oo + R$* ,00 por mes 
Fogdo CONTINETAL 
RITMO, 4 Bocas, Mod. 852 

r$1 8 1 ,oo a vista ou 

entr. de r$37,oo + 

RS^Ke ^9,20por mes 

Con/, de Som PHILCO 

Rack,Controle, Entr. p/CD, PMD 200 

R$326,oo a vista o 

^9 entr- de r$66,oo 

TV CX.E 
14" em Cores, C/Contolre, 

Mod. HPS 1470/80 

R$l ,00 por mes R? 

r$^^TF,oo a vista ou 

entr. de r$69,oo + 

,00 por mes 

t 

-TVZO 

sr ■■ 

Fita 
de Video 
PHILIPS 

VIDEO T-120, 

R$2,00 

A vista 

Refrig. CONSUL Freezer CONSUL 

275 Lts, Mod.RC 28 E Horiz, 220 Lts, Mod.HA 22C 

r$445,oo a vista ou r$628,oo a vista out 

R$ 

entr. de r$ 9S,oo + 81 entr. de r$1 28,oo +| 

,00 por mes R$ ,00 por mes 

Freezer CONSUL 

Horiz, 310 Lts, Mod.HA31C 

r$679,oo a vista ou 

Freezer 

R$ 

CONSf 

Horiz, 530 Lts, Mod.HBS 

r$899,oo a vista 

entr. de r$ 139,00 + 116 entr. de R$ 179,oo + 

,00 por mes R$ 
1,00 por mes 

SINGER 
ELGIN 

Mdq.de Cost. SINGER 
FACILITA PLUS C/Gabinete 

Mod.2343/749 

r$385,oo a vista ou 

^8 entr- de r$85,oo + 
RSMW O,50 por mes 

Maq. Costura ELGIN 
STANDART, C/Gabinete, 

Mod. B-3/750 

R$ 155,00 a vista ou 

V 8% entr- de R$35,oo + 

$ M jW,50 por mes 

r 

r 

r 

/ 

r LJ 

r 

l 

r - > 

Ofertas v&lidas ate 20/04/96 ou enquahto durar o estoque. Juros 12% a.m. CMP/N 
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P edreiro denuncia arrombamento 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Furto 

Efigencia Constantina de 
Sousa, brasileira, carioca, 
secretaria, 27 anos de idade, 
residente a rua Dom Pedro 
II, 345, Centre, esteve na 
Roubo e Furtos para 
comunicar que foi visitada 
pelos larapios. Da sua 
residencia foram levados um 
televisor a cores 14 
polegadas e uma bolsa 
contendo todos os sens 
documentos pessoais. 0 fato 
aconteceu na manha de 
ontem, quando a 
comunicante estava 
efetuando compras. 

Furto II 

Paulo Roberto de Souza, 
brasileiro, solteiro, 23 anos, 
comerciante, residente na 
Coriolano Milhomem, 1431, 
Centre, procurou a nossa 
reportagem para informar 
que teve sua bicicleta Bike, 

96, roubada da frente da sua 
mercearia. 0 fato ocorreu na 
tarde de ontem e o caso foi 
levado ao conhecimento da 
Roubos e Furtos. 

Arrombamento 

Jurandir Gon^alves de 
Souza, brasileiro, 
maranhense, vendedor, 26 
anos, residente a rua Rio 
Grande, 245, teve sua casa 
arrombada por elementos 
desconhecidos. 0 fato 
ocorreu quando o mesmo 
estava para o trabalho. 
Segundo o comunicante, 
foram levados de sua 
residencia um televisor preto 
e branco e varias pe^as de 
roupas. 

Acidente de transito 

Uma colisao envolvendo 
dois veiculos, entre as ruas 
Bom Future e Ceara, quase 
acaba em trag^dia. O 
motorista, Jose Antonio de 
Souza, guiando um Saveiro de 
cor branca e placas JTJ 2765, 
entrou pela contra-mao, 
saindo da Bom future, 
quando vinha uma D 20 de 
placa HOT 3422, dirigida por 
Paulo de Souza Santos, na 
dire^ao Centre, bairro Nova 
Imperatriz. 0 motorista do 
Saveiro se responsabilizou 
por todas a despesas 
causadas. 

Programa^ao da Radio Capital 

AM Joao Lisboa- MA 

Das 05:00 as 07:30 - 
Manha Sertaneja - Manuel Leal 

Das 07:30 as 08:00 - 
Radio Caminhoneiro - Sergio Reis 

Das 08:00 as 12:00- 
Tribuna da Cidade - Aurino Brito 

Das 12:00 as 12:30 - 
Jornal Meio Dia de Noticias 

Das 12:30 as 13:00- 
Esporte Capital - Equipe de Esporte 

Das 13:00 as 15:00 - 
Tarde Favorita - Ferreira Neto 

Das 15:00 as 17:00 - 
Show da Tarde - Walter Silva 

Das 17:00 as 19:00 - 
A Fazenda do Corro - Clodomir Guimaraes 

Das 19:00 as 20:00 - 
A Voz do Brasil 

Das 20:00 as 2 00 - 
Eu, voce e a noite - G ihlio Costa 

Das 22:00 as 00:00 - 
Igreja Universal do Reino de Deus 

por Francsico do Vale 

Francisco de Souza 
Melonio, brasileiro, natural da 
Parafba, casado, 37 anos de 
idade, pedreiro, residente e 
domiciliado a rua A, nQ 267, no 
bairro Ouro Verde, teve sua 
casa arrombada. Segundo 
Francisco, o caso ocorreu 
entre 14:00 e 16:00 boras, pois 
o mesmo estava para o 
trabalho e que sua esposa, 
Maria do Carmo Melonio, 36 
anos, do lar, tambem estava 
trabalhando. Senhor Francisco 
acredita que os ladroes 
possam ser do mesmo bairro, 
uma vez que sabiam que os 
dois trabalhavam. O 
comunicante disse ainda, que 
tern um casal de filhos, mas 
nao moram em Imperatriz. Os 
elementos levaram da 
residencia do mesmo, uma 
teve a cores 14 polegadas, um 
motor radio Phillips, alem de 
um relogio de parede. Os 
larapios, alem de levarem os 
objetos acima citados, fizeram 
uma limpeza geral na 
geladeira. Para entrar na casa 
do queixoso, os elementos 
usaram uma escada, 
arrombando o telhado e 
entraram e conseguiram abrir 
a porta dos fundo com 
facilidade, pois a mesma 
estava com a chave na 
fechadura. Para o delegado 
Arlindo Assun^ao, da 
Delegacia de Roubos e Furtos, 
e alarmante o niimero de 
ocorrencias no Primeiro 
distrito e na Delegacia de 
Roubos e Furtos. "Para 
colocar as maos nestes 
elementos esta dificil, pois as 
vitimas nao reconhecem os 
elementos", disse o delegado. 
Al^m de roubos de bicicletas 
e televisores, a cidade de 
Imperatriz agora sente com o 
crescente niimero de 
estelionatarios. Ainda esta sob 
investiga^ao o caso da dupla 
de estelionatarios, Nego Helio 
e Stangy Jinrings. Os dois 
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Dr. Arlindo Assunpao, 

deram um golpe de mais de 22 
mil reais em uma distribuidora 
de livros na capital do Estado. 
A denuncia foi levada ao 
conhecimento das autoridades 
pela propia vitima, o 
empresario Almir Barbosa 
Quemel, casado, diretor da 
firma Sao Luis Distribuidora 
de Livros Didaticos Ltda, 
residente a avenida Alfa, 
quadra 15, casa 26, no Olho 
D'Agua (Sao Luis). O caso, 
que esta sendo apurado pela 
policia, ocorreu no dia 08 de 
feveiro passado. No Primeiro 
Distrito, o empresario contou 
que no dia 08 de fevereiro, 
atedera a um pedido de livros 
da Escola Divino Mestre, 
situada no municipio de 
Agailandia, a 100 quilometros 
de Imperatriz. 

Transa9ao 
Conforme explicou o 

denunciante, teria ocorrido via 
telefone. O material solicitado 
pela dupla chegou ao valor de 
R$ 22.000,10 (vinte e dois mil 
reais e dez centavos), sendo 
remetido tais livros atraves da 

da Roubos 

empresa Agailandia. Segundo 
o denunciante, em nenhum 
momento os elementos 
deixaram transparecer que 
iam dar o golpe do bau 

Apos o vencimento 
Logo apos o vencimento da 

fatura referente a citada venda, 
e sem a manifestagao da 
escola, que segundo fora feita 
a transa^ao dos livros, Almir 
co^ipareceu no 
estabelecimcnto de ensino 
para fins de acerto de contas. 
La chegando, tomou 
conhecimento atraves de sua 
diretora, apenas identificada 
por Professora Tania, bem 
como por sua secretaria de 
nome ainda nao levantado, 
que o pedido de tais livros fora 
efetuado pelo citado colegio, 
com urgencia e orienta^ao do 
homem conhecido por Stangy 
Jinrings, realizado assim, 
conforme a queixa registrada 
na Depol , o chamado crime 
de estelionato. 

Investiga96es 
A Policia Civil ainda nao 

tern pistas dos estelionatarios. 

Furtos, apura o caso 

o que se sabe e foi informado 
a imprensa e de que Stangy e 
Nego Helio possuem varios 

conlratos de venda de livros 
na regiao, livros estes que 
teriam sido vendidos pela 
empresa que dirige. A policia 
descobriu ainda, que os falsos 
empresarios estariam 
viajando em companhia de 
uma terceira pessoa. O 
delegado alerta a populagao 
para que quando receber 
cheques de outras pragas, 
consultar na agencia bancaria 
mais proxima. Na Delegacia 
de Roubos e Furtos varios 
objetos como bicicletas e 
televisores estao a espera dos 
respectivos donos, desde que 
comparegam com a devida 
documenta9ao. O delegado 
lamentou ainda o niimero de 
casos de furto que estao 
acontecendo na Vila Davi. 
Segundo o delegado, o 
mesmo ja tomou 
conhecimento dos fatos e ira 
ao conhecimento das 
autoridades competefltes para 
o caso. 
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O Jornal Capital - Sucursal de A^ailandia aguarda sua visita. 

Idgue 738-1345 

Divulgue sua empresa. 

A1iu> csqum que a propagandac a alma do neqdcio 


