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página#? | O Inst. Nac. de Meteorologia informa 

que o tcmix) em Imperatriz hoje sí-rá 
|j tempo nublado à encoberto com 
| pancadas de chuvas isoladas e 

visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A prévia do Carnaval do Lava-Pratos, na f 
praça do Mercado de João Lisboa, numa [fechadl- 
jjromoção da Cervejaria Cerpae do Sistema 
Tucanu's de Comunicação. Participe! \' 

Fiquene regulariza Dorgival 

Cursos ministrados pela escola recebem aval do Conselho Estadual de Educação 
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Ex -go ver no dor Ribamar Fiquene recebe informação da regularização de cursos do Dorgival Pinheiro antes do secretário de Educação, .Agostinho Noleto 

0 ex-governador do 
Estado, José de Ribamar 
Fiquene, recebeu da 
governadora Roseana Sarney 
a informação dando conta da 
efetivação do reconhecimento 
dos cursos, caráter ensino 
médio, primeira à quarta- 
séries, bem como dos cursos 
de técnicos em Contabilidade, 
Administração e Formação 
Geral, do Colégio Dorgival 
Pinheiro de Sousa. 

A notícia foi passada via fax. 
Roseana Sarney enviou uma 
cópia do documento de 
reconhecimento dos cursos 
ministrados pelo Colégio 
Dorgival de Sousa, numa 
decisão do Conselho Estadual 
de Educação, com sede em 
São Luís. 

Só que ninguém conseguiu 
entender nada. A govenadora 
Roseana Sarney, como manda 
a lei, deveria ter informado o 
interventor ou o secretário de 
Educação do Município. 

Mas ela preferiu entrar em 
contato com Fiquene, o que foi 
considerado um desrespeito, 
tendo em vista que ele nao 
exerce nenhum cargo que 
merecesse receber tal notícia 
antes das autoridades 
constituídas. Página 3A- 
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É o número de anos que 
tem de carreira o cantor 
paraibano Zé Ramalho, que 
se apresenta desde (P feira, 
no Centro Cultural de SP. 
Ele apresenta um apanhado 
desses 21 anos de carreira. 

O fato 
0 Ministério 

do Planeja- 
mento estuda a 
ampliação para 
15 salários 

minímos, ou R$ 1.500, da 
faixa de renda atendida pelo 
financiamento da casa 
popular, que hoje só atende 
quem ganha até 12 

Taxista é preso 

por assaltantes 

/\ 
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O taxista Valber Farias 
Fonseca, 27 anos, morador no 
bairro Juçara, reagiu a um 
assalto e conseguiu evitar que 
seu carro fosse roubado. 

O caso ocorreu na 
madrugada de ontem, quando 
ele estava no interior do 
veículo, estacionado em uma 
das ruas do bairro Vila Nova. 

Lá, três desconhecidos 
solicitaram corrida até a 
avenida Beira Rio, para onde 
teriam de pagar pelo 
transporte. 

No caminho, conseguiram 
imobilizar o trabalhador, 
colocando-o no porta-malas do 
Verona de placas H00 4506, de 
propriedade do tio da vítima. 

Fonseca conseguiu abrir o 
porta-malas e, na fuga, ainda foi 
agarrado pelos criminosos, que 
só conseguiram rasgar suas 
vestes. 

0 taxista avisou a polícia, 
que conseguiu localizar o 
veículo, já abandonado, nas 
imediações do Terminal 
Rodoviário. Página 8A 

Vasco 

compra 

Bebeto 

0 atacante Bebeto vai 
retornar a jogar no futebol 
brasileiro. 0 anúncio foi feito 
pelo vice-presidente de futebol 
do Vasco da Gama, Eurico 
Miranda. 

0 cartola assegurou que já 
tem tudo acertado com os 
dirigentes do La Coruha, da 
Espanha, mas Bebeto só jogará 
pelo clube no CamjKíonato 
Brasileiro, em agosto. 

Página 4C 
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CO en sos 

por JUSSARA CERQUEIRA 

A colunista Jussara 
Cer queira comenta os fatos 
da nossa sociedade. Coloca 
em evidência a comunidade 
tocantina que faz a nossa 
história. 

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

Página 5A 
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E 1 b a 
Ramalho, 
cantora 
I>araibana,vai 
estar hoje, às 
15h, no palco 
do Se sc 
Interlagos, 
São Paulo, 
com o show "Paisagem", que 
apresentou em São Paulo no 
ano (lassado. 

A epidemia da 

tuberculose 
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Coluna Sociedade e 

Expressão com 

Soraya Luiza 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 
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í Jornal Capital | 

Governadora demite funcionários do Banco do Estado do Maranhão (Página 4A) 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

US$ Com. Compra 

R$ 0,9783 (0,0%) 

US$ Com. Venda 

ÜS$ Black Compra 

!ÍÍÍÍÍ;ÍÍÍ|Í:ÍÍÍÍÍIÍ 

US$ Black^nda 

u } 

1 vompra 

R$ 0,9829 (-0,04%) 

USíRut Venda 

R$h.l«:ru-e '>4%) 

Ouro (gramía) 

RS 12,80 (sexta-feira; 
. * 
Poupança 

1,8293% (15.01.96) 

CDB/RDB 

34,97% (29.01.96) 
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Estou achando muito 
cara a lista de materiais 
escolares. A escola onde 
meu filho vai estudar 
parece pensar que sou 
rica. 

Isabel Gonçalves 
Centro 

Tenho lutado tanto para 
conseguir um emprego. 
Mas de nada tem 
adiantado. Saio todos os 
dias. Percorro o centro 
comercial e não consigo 
um trabalho. A crise 
ocasionada pelo Governo 
Federal é mesmo 
reinante. 

Carlos Antunes 
Bacuri 

É verdade que muitas 
mulheres estão sofrendo 
agressões por parte dos 
companheiros e até mesmo 
por parte dos filhos. Na rua 
em que moro, existe uma 
mulher que de vez por outra 
aparece com hematomas 
pelo corpo. Ela fica 
inventando desculpas, mas 
todos os vizinhos sabem 
que é o marido que a bate. 
E triste vê essas coisas e 
não poder fazer nada, pois 
como diz um velho ditado 
popular: em briga de marido 
e mulher não se mete a 
colher. 

Marina Leite 
Vila Cafeteira 

Li na edição do dia 10 do 
Jornal Capital, o artigo do 
jornalista Edimilson 
Sanches, intitulado de "Ou 
caem os juros ou cai o 
governo", e achei muito 
bom. Até mesmo o estilo 
como ele escreve é 
divertido. Precisamos de 
pessoas que pensem dessa 
forma. 

Adalberto Feitosa 
Centro 

Gostaríamos de 
parabenizar o advogado e 
secretário de Educação do 
Município, Agostinho 
Noleto, pelo bom trabalho 
que vem desempenhando 
frente a essa Secretaria. O 
povo está cansando de ser 
burro, e, o melhor 
caminho para acabar com 
o analfabetismo é 
educando o povo. Somos 
mães de família e temos 
filhos estudando em 
escolas públicas 
muncipais, e agora o que 
podemos fazer é elogiar 9 
trabalho desse homem. E 
assim que se pode contruir 
um Brasil melhor. 

Marlúcia Bezerra e 
Goreth Mendes 
Nova Imperatriz 

Rádio 
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Dengue: problema social 

A dengue está deixando 
preocupada a população 
imperatrizense. Ocorre que 
muitas pessoas já foram 
infectadas três ou quatro vezes e 
não há uma campanha de 
esclarecimento com relação às 
conseqüências futuras. 

Resta saber até onde vai a 
resistência do organismo humano 
jiara suportar esta infecção a cada 
ano. Se faz necessário, portanto, 
que autoridades locais do setor 
médico realizem estudos no 
sentido de dar um suporte à 
comunidade. 

E sem dúvida este um dever 
do Estado, contudo, nós 
tocantinos compomos uma 
sociedade e usufruímos dos seus 
benefícios. Isso faz com que nos 
tornemos independentes não 
somente em ideais, mas também 
em atos. 

Podemos construir uma 
comunidade sólida, com a 
particiijação ativa da coletividade 
onde todos atuarão com o 
propósito de construir uma 
existência não submissa a um 
Governo Estadual que tem 
outras {)reocui ações. 

Com a organização de gr upos 
surgidos no meio do povo com 
metas a serem cumpridas, 
haverá um comprometimento 
de todos que se unirão em torno 
de causas comuns, como é o caso 
da dengue, que parece não ter 
chegado ao conhecimento dos 
governantes deste Estado, a 
quatidade alarmante de pessoas 
ix)r ela acometidas. 

Em Imperatriz temos visto 
médicos responsáveis e 
competentes que estão 
demonstrando sempre grande 
preocupação com a saúde das 

populações menos favorecidas. 
Como exemplo podemos citar 
Dr. Mário Cor tez e Itamar 
Fernandes. Profissionais que 
apresentam, sobretudo, um 
espírito humanitário. 

Nossa cidade necessita de 
pessoas com esta linha de 
raciocínio, que não visam 
resultados capazes de satisfazer 
suas necessidades próprias, mas 
que possa abranger um campo 
mais amplo. 

Queremos lembrar à 
Associação Médica local, que 
pode através dos profissionais 
que nela congregam, realizar 
este estudo e prestar à 
comunidade o apoio que 
necessita para começar a 
resolver a questão relacionada a 
esta epidemia. 

Recordamos, o dever é do 
Estado. 

Encontro de parlamentares 

Deputados federais elaboram pauta de trabalho do 

IV Encontro da Bancada da Amazônia Legal 

Nos dias 28 e 29 de março, 
acontece em Imperatriz o IV 
Encontro da Bancada da 
Amazônia Legal, reunindo 
deputados e senadores de nove 
Estados. 

E claro que os parlamentares 
discutem uma pauta 
previamente preparada pela 
Comissão Organizadora. 
Porém, este fato não é motivo 
para que o município e suas 
entidades, deixem de 
apresentar propostas. 

Nesse aspecto, O Fórum da 
Sociedade Civil e demais 
entidades, poderiam se articular 

para conseguir dos 
parlamentares, uma moção de 
apoio à criação da Universidade 
Federal de Imperatriz, UnFI, 
reunindo dos atuais campi da 
UemaedaUfma. 

E preciso convencer os 
membros do parlamento federal 
que a UnFI é uma necessidade 
|)ara o meio-norte brasileiro, e 
I)ara a amazônia legal. 

Até porque, essa região é 
carente de cursos universitários. 
Existe campo e mercado jjara 
medicina, agronomia, 
veterinária, zootécnia, 
cooperativismo, engenharia, 

computação, comunicação social 
e outros. 

A verdade é que esse jxílo 
universitário favorece não 
somente o município, mas o lado 
oriental da amazônia. 

A aprovação dessa idéia, 
formalmente, no IV Encontro da 
Bancada da Amazônia Legal 
impulsionará sobremaneira essa 
justa aspiração do município. 

Lembrando que para 
caminhar em uma longa estrada 
e cumprir o objetivo de chegar, 
sempre e sempre será 
necessário o primeiro e curto 
l>asso. 

Carnaval do Tchan 

Avenida Beira-Rio 

vai ser sacudida durante o reinado de momo 

O Carnaval do Tchan é o 
exemplo clássico que a iniciativa 
privada pode apoiar as festas 
populares. E que o poder 
público não deve jogar dinheiro 
nesta área. 

Ao contrário, a Prefeitura 
Municipal deve arrecadar 
impostos e taxas com o 
carnaval. O "faz-me-rir" 
arrecadado deve ser investido 
em educação, saúde, 
urbanização e outras áreas que 
beneficiem o contribuinte. 

Outra vantagem da iniciativa 
privada promover o carnaval, 

IliiWl 

está na geração de emprego e 
renda. Empregos temporários 
que ajudam a diminuir o 
desemprego. 

As escolas de samba de 
Imperatriz precisam entrar 
nesse novo ritmo. 

O enredo da cidade mudou 
com a Revolução de Janeiro. E 
agora, jjara soar. as baterias das 
escolas de samba terão que tocar 
o ano inteiro, juntando 
dividendos para a festa maior em 
fevereiro. 

0 fracasso do Imperafolia 
demonstra que a iniciativa 

privada também tem que 
demonstrar competência e 
seduzir o folião. 

Ou seja, a Prefeitura 
Municij»! deve selecionar com 
rigor, avaliando a viabilidade dos 
projetos, para impedir que esses 
fracassos ajudem a diminuir o 
interesse do empresariado pelo 
carnaval. 

No entanto, o importante é 
que o saldo geral é positivo do 
primeiro carnaval de Imperatriz 
iromovido pela iniciativa 1 rivada. 

O Carnaval do Tchan que o 
diga 

Tnea«iti*s de Coimtxileaçáo 

Conor Farias 
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por JOSE FILHO 

Gandaia 
Como era de se esperar, 

a votação da Reforma 
Constitucional acabou 
virando uma grande gandaia. 
Ninguém entende ninguém. 
Os acordos partidários, 
acima dos interesses da 
Nação, dividem as opiniões 
e a Constituição, cada vez 
mais, se transforma em uma 
grande colcha de retalhos. 

Maratona 
O coronel Ventura está 

fazendo a sua campanha 
batendo de porta em porta, 
em uma verdadeira maratona 
política. A receptividade tem 
sido boa, conforme suas 
próprias declarações. 

Violência 
O comando da Polícia 

Militar em Imperatriz está 
programando uma ação 
especial de prevenção ao 
crime durante o período de 
carnaval. Entende o 
comando da corporação, que 
nesse tempo os excessos de 
bebidas alcóolicas é propício 
ao aumento da violência. 
Além disso, o período de 
carnaval proporciona 
facilidades para ladões, 
puxadores de carro, viciados 
em drogas e mais uma série 
interminável de crimes. O 
policiamento preventivo 
intensivo visa garantir a 
tranqüilidade da sociedade 
durante todos os dias do 
carnaval. 

Sucessão 
Diante da perspectiva do 

afastamento do interventor 
Ildon Marques, da Prefeitura 
de Imperatriz no final do mês 
de março, que nome teria a 
governadora Roseana Sarney 
para substituí-lo e ao mesmo 
tempo lhe garantir apoio 
político em sua campanha 
para prefeito? E se o nome 
escolhido pela governadora 
for de alguém ligado ao ex- 
governador José de Ribamar 
Eiquene, como ficará a 
situação de Ildon Marques? 
Roseana Sarney optaria por 
um interventor neutro, que 
não apoiaria nenhum dos 
possíveis candidatos à 

sucessão municipal lançados 
até agora? 

Obras 
É mais do que evidente 

que a governadora tem 
interesse no resultado das 
eleições de Imperatriz, 
porque ele vai influenciar e 
muito nas eleições de 98. 
Pode ser até que por razões 
políticas ela conclua as obras 
inacabadas do ex-governador 
Fiquene. Mas fica a pergunta: 
quem é o candidato de 
Roseana à Prefeitura de 
Imperatriz? Sebastião 
Madeira não é mais. 

Declaração 
Em reunião realizada com 

o seu grupo político na sexta- 
feira, o ex-governador José 
de Ribamar Fiquene declarou 
que "com ou sem o apoio de 
Reoseana Sarney ele é 
candidato a prefeito de 
Imperatriz nas eleições do 
dia 03 de outubro próximo." 

Sintoma 
Essa declaração pode ser 

um sintoma de que 
finalmente Fiquene tenha 
descoberto que nunca 
contou realmente com o 
apoio político da família 
Sarney. Provas ele as tem até 
demais: se houvesse 
prestígio político a prefeitura 
da cidade estaria hoje, nas 
mãos de Zenira Fiquene, e 
não com uma interventoria 
que sequer contou com a 
participação ou indicação do 
ex-governador. 

Saúde 
Um surto de tuberculose 

pode transformar-se em 
epidemia em Imperatriz a 
curto espaço de tempo. Os 
esgotos a céu aberto e o 
acúmulo de lixo até mesmo 
no centro da cidade são as 
principais causas da 
disseminação da doença. 

Para meditação 
"Não temas, porque eu 

sou contigo; não te 
assombres, porque eu sou o 
teu Deus; eu te fortaleço, «■ 
te ajudo, e te sustejilo coiqa 
minha destra Tu 1." (IsJI l(f) 

01 piontoo Hospitalar 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

11/02/96 

ospital das 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

11/02/96 

Mater Clínica 
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Cursos do Dorgival são reconhecidos 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

406 dias. 
E as obras, excelência? 
Nada ainda saiu do papel. 

Tudo ficou no palanque. 

Atração 
internacional 

77 

v 
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A sindrome de Down é 
uma doença pouco conhecida, 
mas que atinge mais de 
duzentos e dez mil brasileiros. 

Como não tem cura, o 
Projeto Down se dedica a 
facilitai- a vida das vítimas da 
doença e seus familiares. 

Folhetos informativos, 
distribuídos gratuitamente por 
todo o Brasil, explicam a 
importância da estimulação 
precoce e discute problemas 
como a alimentação e a 
sexualidade dos jKirtadores da 
anomalia. 

Se você tiver alguma 
pergunta sobre a síndrome de 
Down, ligue para o Projeto; 
(011) 28:4-0857. 

Com 
a mão na 

massa 

O secretário de Obras do 
Município, Jairo de Oliveira, 
tem dado dimo nos últimos 
(lias. Trab:11 • -ecuperação 
das ruas de Imijeratriz. 

Decidindo 
assunto 

O ministro José Serra já se 
decidiu: não vai disputar a 
prefeitura de São Paulo. 
Recebeu incentivos neste 
sentido, mas preferiu não 
concorrer ao cargo. 

Hoje 
é domingo 

A empresa mais valiosa da 
América latina é a Eletrobrás. 
Por conseqüência, a 
companhia também é a 
grande atração internacional 
do processo brasileiro de 
privatização, superando a Vale 
do Rio Doce, para muitos a 
verdadeira jóia da coroa. 

O foi organizado pelo 
jornal inglês Financial Times, 
que avaliou o preço das 
maiores empresas do mundo 
no mercado de ações. 

Campanha 
informativa 

Dia de relaxar. Pensar no 
Todo Poderoso, Criador do 
Universo. De fazer reflexões. 
De curtir um lazer legal com 
os familiares. De preparar os 
projetos para a semana que se 
inicia. 

Realizando 
pesquisas 

Pela primeira vez 
chimpanzés desenvoiv eram 
Aids. O experimente, feito na 
Universidade de Atlanta, 
Estados Unidos, usou dois 
animais: no primeiro, o 
chimpanzé se começou a 
inocular o vírus em 1984. 

Ele foi submetido a nova 
bateria de IIIV em 1987. 
Apresentou sintomas da Aids 
em 1995. Seu sangue foi então 
Irahs ferido para outro 
chimpanzé saudável que, 
detectou-se agora, também 
está com o vírus HIV-1, que 
antes só se desenvolvia em 
seres humanos. 

A boa notícia é que a partir 
de agora os cientistas poderão 
usar macacos para testar 
drogas ou vacinas contra a 
doença. 

Prévia do 
Lava-pratos 

Hoje é o dia da grande 
festa em João Lisboa. É a 
prévia do Carnaval do 
Lava-Pratos, que será 
realizada na praça do 
Mercado. 

Meu, vai ser demais! 
O Sistema TucanTs de 

Comunicação vai cobrir 
toda a movimentação. 

Animará a festança o 
Trio Elétrico da Cerveja 
Cerpa, sob a regência do 
maestro Fernandão. 

João Lisboa espera por 
você na prévia do 
Carnaval do Lava-Pratos, 
E o rei momo falando mais 
alto. 

A governadora Roseana 
Sarney enviou fax ao ex- 
governador José de Ribamar 
Fiquene informando que o 
Conselho Estadual de Educação 
reconheceu o ensino médio nas 
habilitações para o Magistério 
de primeiro e segundo grau 
(primeira à quarta-série), do 
Centro Educacional de Primeiro 
e Segundo Graus Dorgival 
Pinheiro de Sousa. 

Roseana Sarney afirmou que 
também foram legalizados pelo 
Conselho os cursos de Técnico 
em Administração e Formação 
Geral, cujo projeto estava 
tramitando no órgão há vários 

anos. 
O documento de 

reconhecimento dos cursos do 
Colégio Dorgival Pinheiro de 
Sousa é assinado por Margarida 
Maria de Rego Barros Pires 
Leal, presidente em exercício 
do Conselho Estadual de 
Educação. 

Pergunta-se, agora, quais os 
motivos da decisão da 
governadora Roseana Sarney 
ter passado a notícia a uma 
I)essoa que não exerce nenhum 
cargo público. Isso deveria ter 
sido feito ao interventor ou ao 
secretário de Educação do 
Município. 
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Fiquene foi informado pela governadora Roseana Sarney 

Um governo mal educado 

Os sucessivos erros 
administrativos da 
governadora Roseana Sarney 
colocam o Estado numa 
situção de miséria. 72% dos 
maranhenses não dispõe de 
instalação sanitária. 

Porém, a governadora 
Roseana parece não estar 
satisfeita com seus erros 
administrativos. Ela começa a 
enveredar pela descortesia. 

Aliás, mesmo os mais 
renhidos adversários da 
governadora Roseana, a 
respeitavam como senhora 
educada e cortês. 

Anteontem ela comunicou 

ao ex-governador José de 
Ribamar Fiquene, que o 
colégio Dorgival Pinheiro de 
Souza estaria regulamentado 
pelo Conselho Estadual de 
Educação. 

Comunicou a um político 
desprovido de mandato, e sem 
cargo em quaisquer das 
esferas administrativa, 
municipal, estadual ou federal. 

Até aí, tudo bem, a 
governadora pode e deve ter 
a liberdade de expressão de 
falar com quiser, a hora que 
bem entender. E o famoso 
direito de ir e vir, também na 
informação. 

O fato estranho, do ponto 
de vista administrativo e da 
ótica da boa educação, é que o 
interventor lldon Marques, 
sequer foi notificado sobre o 
assunto. Ou seja, a 
governadora deixou de 
mandar uma linha de fax, ou 
de gastar um minuto de 
telefone para comunicar ao 
chefe do poder executivo de 
Imperatriz, que uma antiga 
aspiração da comunidade 
tivera atendimento pleno pelo 
Conselho Estadual de 
Educação. 

O Interventor, ou seu 
auxiliar, secretário de 

Educação, Agostinho Noleto, 
tinham que ser notificados 
pela governadora Roseana 
Sarney. 

Mesmo que a governadora 
fosse adversária política do 
interventor estadual em 
Imperatriz, ela tinha o dever 
de fazer a comunicação. 

Afinal, questões políticas e 
de amizade pessoal não 
podem interferir no 
município. É uma questão de 
Educação, tão decantada em 
prosa e verso pela 
governadora e seu amigo 
particular, José de Ribamár 
Fiquene, 

Saúde Pública 

Vila Nova preocupa secretário 

Luís Carlos Noleto continua gerindo bem a saúde 

pública municipal 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Cidade 

O secretário de saúde do 
Município, médico Luís Carlos 
Noleto, mostra-se preocupado 
com a situação dos moradores 
do povoado de Vila Nova dos 
Martírios, distante a 114 
quilômetros de Imperatriz. 

Ele tem conhecimento dos 
problemas que são vivenciados 
por aquela comunidade, 
principalmente no que diz 
respeito ao avanço do mal de 
Hansen. Luís Carlos pretende 
melhorar o atendimento a Vila 
Nova. 

Para tanto, ele já vem 
realizando alguns contactos com 
as autoridades do setor. O 
problema da doença não atinge 
apenas aquele povoado, mas 
também outras localidades 
ligadas a sede do Município, 
como é o caso do bairro Bacuri. 

O interventor Ddon Marques, 
também preocupado com a 
situação de Vila Nova. promete 

uma solução rápida para o 
problema. Nos próximos dias a 
secretária de saúde deverá 
atacar, com medicamentos, a 
doença ali instalada. 

O povoado de Vila Nova dos 

Martírios, a exemplo de outros, 
é um dos distritos mais atingidos 
pelo mal de hansen. Pelo menos 
essa foi a declaração feita pelo 
vereador João Moreira Pinto, 
representante daquela 

lidon Marques, que tem apoiado as ações de Iajís Carlos 

comunidade. 
No entanto, não é por falta d- 

boa vontade do titular da p? 
de saúde, que tem sido • 
incansável lutador no sentido 
melhorar o setor público ( 

Imperatriz. Acredita-se que, 
possivelmente nos próximos 
dias, uma solução sejandada 
para o problema. 

Luís Carlos, desde que 
assumiu o comando da pasta de 
saúde, tem conseguido 
desenvolver um trabalho nunca 
antes feito. O programa 
Mutirão da Saúde, por 
exemplo, tem sido muito 
favorável às comunidades mais 
carentes, da sede e interior do 
Município. 

Um outro programa, 
também digno de elogios, é o 
que trata de prevenção do 
câncer. Tarefas nunca antes 
desenvolvidas. É por essa razão 
que podemos nele confiar, bem 
como na sua capacidade de 
continuar gerindo os destinos 
de nossa saúde pública. 
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A epidemia da tuberculose 

Panorama 

Geral 

11 
VU <'Aa 

por Joselita Damacena 

Reconhecimento 

Finalmente os alunos 
do colégio estadual 
Dorgival Pinheiro de 
Sousa, ganharam mais 
uma batalha, ou seja, o 
prefeilurável José de 
Ribamar Fiquene 
conseguiu junto ao 
conselho estadual de 
ensino o reconhecimento 
do curso de segundo grau 
para aquela escola. 

Sabemos contudo, que 
apesar do curso segundo 
grau está sendo praticado 
há muito tempo, o curso 
ainda não era oficializado 
na escola. 

americana, que foi o 
maior sucesso de público, 
em relação a outros 
shows realizados 
recentemente. 

Nada melhor pa*ra 
esquecer as misérias da 
vida, do que se 
descontrair com as 
belíssimas músicas 
country, selecionadas 
exclusivamente para 
quem tem bom gosto. 

Animais 

Carnavalesco 

Com o início do 
período carnavalesco, os 
clubés sociais de 
Imperatriz terão que 
preencher a enorme 
lacuna deixada pela não 
realização do carnaval de 
rua este ano. 

A direção do clube 
Tocantins informou que, 
para o seu carnaval 
tradicional já foi lançada 
sua programação e, será 
animada totalmente pelo 
grupo Bossa Show. 

Ainda de acordo com 
informações da diretoria, 
as mesas já estão sendo 
vendidas na secretaria do 
Clube pela bagatela de 
apenas cem reais para as 
quatro noites. 

Em meio a tantas 
denúncias, e tantos 
acidentes finalmente a 
Secretaria de Obras 
resolveu intensificar a 
fiscalização em relação 
aos animais soltos nas 
vias públicas. 

Os fiscais da Secretaria 
de Obras com o auxílio de 
um caminhão, realizaram 
recentemente uma 
operação de caça aos 
animais soltos, 
apreendendo todos os 
animais soltos que gostam 
de passear pelas ruas 
onde o trânsito é mais 
intenso. 

Buracolàndia 

Artimanhas 

Em meio as notícias 
veiculadas recentemente 
em relação a impugnaçào 
da candidatura do 
deputado federal Davi 
Alves Silva pelo PPB, o 
parlamentar ainda não se 
manifestou sobre o 
assunto, para o seu 
público votante. 

Conhecendo as 
artimanhas da velha 
raposa, que conhece 
muito bem o terreno que 
anda pisando, pode ter 
certeza de uma coisa, 
uma maneira de reverter, 
esse certamente estará 
providenciando. 

Apesar de está se 
aproximando as eleições 
majoritárias e, de 9(1 ser 
um ano eleitoral, muitos 
prefeituráveis ainda não 
compareceram ao bairro 
São José, objetivando pelo 
menos as promessas para 
recuperação das 
principais vias de acesso, 
onde a situação de 
trafegabilidade é crítica. 
Andar pelas ruas do 
bairro São José, é sem 
dúvidas uma verdadeira 
aventura, onde é possível 
encontrar uma surpresa 
em cada esquina, disse o 
morador Renato Pereira 
Lima, em conversa com o 
pessoal de nossa redação. 

Curso 

Noite country 

Ontem sábado no clube 
Juçara, os 
imperatrizenses que 
< ompareceram viveram 

■^m dúvidas, uma 
■erdadeira noite country 

O Sebrae Imperatriz, 
está promovendo o curso 
de técnicas de venda, 
objetivando sensibilizar 
os participantes para uma 
nova psicologia com 
técnicas de bordagem e 
fechamento de vendas 
para a atualidade. O início 
está previsto para a 
próxima segunda feira e 
terá prosseguimento até 
dia 16 com duração de 15 
horas aulas. 

por José Filho 
Da Editoria de Cidade 

Imperatriz tem 
enfrentado, nos últimos anos, 
os problemas mais sérios e 
graves na área de saúde. 

Não bastasse o alto índice 
de portadores do vírus 11IV, 
do bacilo de Hansen, dos 
surtos de febre amarela, 
malária e dengue, além da 
hepatite A e B e outras 
doenças contagiosas, 
principalmente as venérias, à 
população está exposta, 
também, ao bacilo da 
tuberculose e o número de 

portadores cresce a cada dia, 
visto que não há uma política 
de saúde adequada a 
combater essas verdadeiras 
"epidemias" que assolam a 
cidade e o município. 

A proliferação de doenças 
infecto-contagiosas, 
principalmente o bacilo da 
tuberculose, se dá em razão 
da falta de saneamento 
básico. Em Imperatriz, o 
esgoto corre a céu aberto em 
praticamente todos os 
bairros e em muitos setores 
do centro da cidade, além do 
acúmulo de lixo em setores 
residenciais. Por outro lado, 

em decorrência da falta de 
estrutura dos setores da 
saúde pública para combater 
os surtos das doenças, elas 
acabam virando verdadeiras 
epidemias, o que torna 
possível um combate a curto 
v médio prazo, sobretudo se 
não forem eliminadas as 
causas. 

No caso específico do 
bacilo da tuberculose, a sua 
disseminação é mais rápida e 
grave porque o contágio se 
dá até mesmo sem qualquer 
contato físico. Basta a 
proximidade de uma pessoa 
doente para que o risco de 

contágio se acentue. 
A doença, que teve a sua 

origem descoberta em finais 
do século passado, nunca 
teve uma política eficiente de 
combate, e principalmente 
em regiões pobres e 
desassistidas, como 
Imperatriz e região. 

A situação se torna mais 
grave ainda, porque os 
setores de saúde, tanto do 
Estado quanto do Município, 
nunca estiveram preparados 
para erradicar os focos da 
doença, além do agravante 
proporcionado pela falta de 
saneamento básico. 

Secretaria de Obras recupera ruas 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Cidade 

O secretário de Obras e 
Urbanismo do Município, Jairo 
de Oliveira, informa que está 
trabalhando no sentido de 
realizar as obras solicitadas 
pela comunidade. 

Afirmou que mantido 
constantes contatos com seus 
assessores, a fim de se 
informar sobre o andamento 
das obras em execução, 
principalmente nos bairros 
periféricos, lendo em vista as 
fortes chuvas que estão caindo 
sobre Imperatriz. "Estamos 
indo de encontro aos anseios 
de nossa comunidade", disse. 

Segundo Jairo de Oliveira, 
prova cabal do interesse do 
interventor lldon Marques em 
promover a recuperação das 
ruas da cidade, é que ele esteve 
pessoalmente vistoriando os 
serviços desenvolvidos pela 
Seoturb esta semana nos 
bairros da cidade. 

Nesta segunda-feira, dia 12, 
a Secretaria de Obras começa 
a construir uma praça no Pé de 
Macaúba, no retorno da Cemar 
(BR-010). 
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Homens dn Seotnti) tmhiüh.indo nn limpezn de um córrefio íocniizndo no bnirro Santo Rita 

BEM demite funcionários 

O presidente do Banco do 
Estado do Maranhão (BEM), 
Afonso Celso Pantoja, informou 
que 282 funcionários da 
instituição já sinalizaram de 
forma ixisitiva ao Programa de 
Incentivo de Desligamento 
Voluntário. 

Pantoja acrecenlou que o 
prazo de adesão foi expirado na 
sexta-feria, dia 10, e conseguiu 
atingir os seus objetivos. 
"Nossa missão é apenas 
enxugar o banco", observou. 

Segundo ele, após uma 
pesquisa, descobriu-se que dos 
duzentos e cinqüenta e dois 
funcionários que constavam da 
lista de contratações 
irregulares do Ministério 
Público, duzentos e quarenta e 
um apoiaram o projeto, a 
exemplo do que fizeram os 
quarenta e um servidores 
contratados regularmente. 
Apenas onze servidores não 
aderiram ao programa. 

Na opinião de Pantoja, o 

desligamento dos funcionários 
não vai afetar em nada o 
trabalho que o BEM vem 
prestando ao povo 
maranhense. Revelou, a 
propósito, que os gerentes 
sairão quando o prazo, ou seja, 
no dia 13 deste mês, para não 
prejudicar as atividades da 
instituição. "O desligamento 
ainda é motivo de estudo", 
ressaltou. 

Finalizando, Afonso Pantoja 
diz que cada funcionário 

demitido terá direito a oito 
anos de salário nível (incluindo 
todas as garantias, décimo 
terceiro, férias, folgas, licença 
prêmio, abono de assu idade e 
fundo de garantia). "Vai 
diminuir em muito a nossa 
folha de pagamento". 

É o governo do "Novo 
Tempo" mostrando suas 
garras. A verdadeira face de 
Roseana Sarney. O Sindicato 
dos Bancários está 
protestanto  
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por MARCELO CARDOSO 

Bom Dia 
José Filho, aprosrnlador 

do programa Bom Dia 
Cidade, TV Capital, torce 
pelo fim do horário de 
verão. É que o horário 
sendo feito ao vivo, 
dificulta em algumas vezes, 
a presença dos convidados, 
devido terem de acordar 
muito cedo. por outro lado, 
ele tem tido o cuidado de 
enfocar assuntos de 
interesse sócio- 
comunitário e de caráter 
político. Comfira! 

Visita 
Há dois dias, esteve na 

cidade •<> companheiro 
Sérgio Macedo, 
acompanhado da amiga 
Dulce Brito. Durante a 
estada em Imperatriz, 
trataram de assuntos 
importantes com o diretor 
Humberto Castro, do 

Sistema Mirante. 
Sintonio Fina 

Edy Soares aguardando a 
chegada do seu irmão, para 
arrumar as malas e 
conhecer a grande São 
Paulo. Pretende tentar a 
sorte em Ribeirão Preto, 
onde a influência da 
radiofonia é superior a desta 
região. Edy tem tudo para 
chegar em qualquer capital 
ou lugar e fazer bonito no 
rádio, tem talento e voz 
bonita, além do que, sabe ler 
corretamente e sem dúvida 
é um bom intérprete. 

Candidato 
O jornalista Domingos 

César, é comentado na 
condição de candidato a 
candidato a prefeito nas 
eleições municipais de 
outubro. - Não obstante ao 
trabalho jornalístico que tem 
feito em Açailândia, 

defendendo os interesses do 
povo, o prefeito Ildemar 
Gonçalves em entrevista a 
um jornal de São Luís, fez 
duras críticas ao jornalista. 
Domingos César nem ligou 
para o que o prefeito 
comentou! 

Cumprimentos 
Embora não seja homem 

de imprensa, -mas vale o 
registro de cumprimentos ao 
amigo Juvenal Reis, gerente 
do Armazém Paraíba/ 
Açailândia. - Trata-se de uma 
pessoa de grande estima e 
que tem conquistada a 
amizade de muita gente. 
Desejamos boa sorte no 
carnaval de Marabá em 
companhia de sua esposa, 
Lucineide. Gente da gente! 

Lamentamos 
A ausência do radialista 

Osvaldo Filho na telinha da 
TV Amazônia, no programa 
que ele se auto intitulavade 
a maior audiência e o melhor 
dos melhores. Ainda que 
contrários á sua arrogância, 
entendemos que ele é um 
abnegado profissional da 
imprensa, que não mede 
esforços para informar fatos 
e acontecimentos em 

primeira mão. Lamenta-se a 
sua ausência, porque o povo 
o acompanhava mesmo. 
Osvaldo precisa apenas, 
quando voltar, ser mais 
humilde! 

As Mulheres 
Soraya e Railda Ramos 

promoveram ontem (sexta), 
um chá que reuniu apenas as 
senhoras da sociedade 
açailandense. A colunista 
social Soraya e a executiva 
Railda, receberam elogios 
pelo encontro, haja visto a 
participação das convidadas 
e sobretudo o excelente 
relacionamento que passou a 
existir entre as senhoras da 
sociedade local. Valeu! 

Futebol 
Neste sábado a equipe 

830, a mais premiada do 
rádio esportivo de 
Imperatriz, com Marcelo, 
Sitônio Silva, João 
Rodrigues, Dema de Oliveira 
e Assis Fontenele, faz mais 
um jogo da Copa de Futebol 
Júnior a partir das 16 horas, 
no estádio Frei Epifânio D" 
Abadia. Os trpidantes da 
comunicação esportiva da 
Mirante, apoiam o futebol 
amador da cidade. 

Sintonia Grossa 
Demerval Moreno, Jerry 

e Roberto Guerreiro, 
responsáveis pela produção 
do Repórter Difusora, 
mostram um excelente 
trabalho, naturalmente 
enfocando fatos e 
acontecimentos de todos os 
matizes. O trio tem 
procurado dar o máximo de 
empenho para não deixar a 
peteca cair. Bom, muito 
bom! 

Nova Ribamar 
O ex-governador Luiz 

Rocha, comentou em São 
Luís que dentro de mais 60 
dias, entra no ar a nova 
Rádio Ribamar. Todo 
sistema irradiante está 
devidamente montado e 
agora tudo depende da 
montagem dos 
equipamentos de estúdios, 
localizados no bairro Vila 
Fialho. Luís Rocha disse 
que quer uma emissora 
forte e com uma equipe de 
profissionais competentes. 
Boa notícia! 

Elegância 
Não falta, tá sobrando no 

pessoal de linha de frente 
do programa O Rádio na TV, 

apresentado pelo 
radialista Clélio Silveira, 
na TV Capital. O 
apresentador não 
dispensa em momento 
algum o seu bleizer e os 
demais o acompanham em 
menor escala, mas estão 
lá. - Por outro lado, o 
programa tem um pique e 
boa audiência. Capricha, 
campeão! 

Reflexão 
Tenha fortaleza de 

ânimo, para resistir a 
todos os embates e 
tempestades do caminho. 

Não se iluda; mesmo a 
estrada do bem está 
cheia de tropeços e 
dificuldades... 

Continue, porém! 
Nào dê ouvidos às 

pedras colocadas pela 
inveja, pelo ciúme, pela 
intriga... 

Marche de cabeça 
erguida, confiantemente, 
e vencerá todos os 
obstáculos da 
caminhada. 

E, se for ferido, 
lembre-se de que as 
cicatrizes serão luzes 
que marcarão a sua vida. 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

03:30 - O Despertar da Fé 
06:30 - O Despertar da Fé 

local 
07:00 - Santa Missa em 

Seu I,ar 
08:00 - Desafio ao galo 
09:00 - Programação da 

Record 
12:05- Carro Comando 
13:00 - Gospel Line 
16:00- Programa de Espera 

Rádio 

Capital 

950 

kHz 

TVCRC 

Canal 4 

BAND 
05:00 - Programa 

Educativo 
07:00 - Pesca e Cia 

08:00-TV Mappin 

09:00 - Clube Irmão 

Caminhoneiro 
Shell 

10:30- Show do Esporte 
20:00 - Apito Final 

21:00-Jogo de Domingo 

21:30- Por Acaso 

22:30 - Vídeo Clube 
00:30 - Informencial 

Sintonize 

a 

mfotrnação, 

cultura 

e lazer. 

Sintonize 

TV 

Capital 

Canal 5. 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

190 de 

seguida a 

sábcido das 

06 [\s às 

07 K 

sua 

s ua 

TV 

Capital 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

05:06 

05:27 
06:29 
07:03 
07:27 

08:00 
09:00 

10:41 

11:05 

11:22 
12:09 
12:35 
13:30 
14:22 

18:00 

19:58 
22:05 

22:57 
23:31 
01-08 

- Programa 
Educativo 

- Missa 
- Globo Ciências 
- Globo Ecologia 
- Pequenas 

Empresas 
Grandes 
Negócios 

- Globo Rural 
- Vôlei de praia - 
Final Masculina 

- Festival de 
Desenho 

- Sorteio do Papa 
Tudo 

- Dama de Ouro 
- Aladim 
- Barrados no Baile 
- Robocop 
- Domingão do 

Faustão 
- Amistoso das 
Seleções 
Brasil X Bulgária 

- Fantástico 
- Um Homem sem 
Passado 

- Placar Eletrônico 
- Domingo Maior 
- Cine Clube 

Participe 

continue 
f 

enviando suas 

lí.inhas para 

nossa produção 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

06:08 - Palavra Viva 

06:10 - Educativo 

06:30 - Telesisan 
07:30 - Siga Bem 

Caminhoneiro 

08:00 - Bingão 
Domingão 

da Sorte 

11:00 - Bumpy é Demais 

11:30- Escolinha do 
Golias 

12:00 - Programa Sílvio 

Santos 

23:30 - Sessão Das Dez - 

"O Ultimo 
Boyscout" 

*01:15- SBT Esportes 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

O Rádio na 

TV com 

Clélio Silveira 

de segunda 

a sábado 

SeJa 

VOCÊ 

TAMbÉM 

MAIS UM 

dos 

ASSÍNAOTES 

do 

JornaL 

CapítaL 

Fone; 

725. 

2054 
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Sociedade em 

por SORAYA LUIZA 

Serpentina 

0 empresário Miro Ferraz agita hoje a dominical da turma teen aqui da city, 

com o primeiro grito de carnaval. O amigo Miro não deixa por menos, quando o 
assunto é festa. E nessa época de folia pré-carnavalesca ele promove o primeiro 

grito de carnaval na praça da Rodoviária, a partir das 16h00. Então vista-se de 
short e camiseta ou com uma fantasia de sua preferência e viaje nessa folia, com 
10 mil wats de som. 

Em alta 

As socialites açailandenses mostraram que bom gosto e boa forma é que fazem 
a diferença. As mesmas deram um show de charme e elegância na última sexta- 
feira, no "Chá Rqueinte", promovido por esta colunista e a executiva Railda Ramos. 

O Chá reuniu no primeiro encontro do ano, mulheres de Expressão que 

aconteceram na noite. A coluna mostrará detalhes da belíssima coleção desfilada 

por senhoras da nossa sociedade, que aliás arrasaram, não deixando nada a 
desejar a qualquer Top Model. A coluna de hoje parabeniza a todas que 

prestigiaram o evento e os nossos colaboradores como: o empresário Carlos 
Brandão, Hiper Povão, Grupo Galletti, Hospital Santa Bárbara e o Armazém 
Paraíba. 

Curso 

Será realizado no Santa Maria Hotel, no período de 23, 24 e 25, o curso de 
Oratória e Marketing Pessoal, com carga horária de 15 aulas, ministradas pelo 

advogado empresarial, Orlando Júnior, que também é, consultor jurídico, docente 
marista por mais de dez anos, membro do Rotary e diretor de Marketing da 
Walt. 

A exemplo de cursos ministrados em pequenos e grande grupos e grandes 

empresas como: Grupo Edson Queiroz, Banorte, políticos vitoriosos, advogados, 
juizes e profissionais liberais em Imperatriz, o curso será um sucesso, o que 
asseguradamente será na Cidade do Ferro. Informações com a colunista ou com 
a diretora da TV Cidade, Railda Ramos. 

V' 

Siü 
m 

m 

Regina Célia e Solange Pereira, sempre curtindo os eventos da Cidade do Ferro 

Marinheirus 

O novo point da city tem feito ferver os melhores momentos da juventude florida 

da city. Na última sexta-feira, o Marinheirus Lanche, em frente à Comercial 

Wanderson, através do jovem Laércio Vasconcelos, promoveu a noite 
"Pagodeando", com a super animação do grupo Língua de Trapo", um time de 05 
felinos que vêm deixando todo mundo sem fôlego e deixando a galera toda 

ouriçada. 

Estrelando 

E quem não se lembra do programa exibido pela TV Cidade com a musa da 

comunicação Silvana Silvestre. Ela agora esta voltando. Só que desta vez a musa 

volta com muito mais experiência e com novo perfil e cenário, aliás desconiração 
e objetividade dará a tônica a seu novo programa, que estréia dia 02 de março. 

Então, fiquem ligados, porque o programa "Encontro Com Silvana" traz um quadro 

muito recheado para os telespectadores da TV Cidade. 

Sem proteção 

Lamentável é o caso da implantação da Delegacia da Mulher ainda estar no 
papel. O projeto de indicação da vereadora Eulália Dias, caso estivesse sido 
realizado, estaria com certeza prestando grandes serviços à mulher açailandense. 

Ainda esta semana presenciei uma cena que me deixou completamente 
estarrecida, quando em um local bastante badalado e bem freqüentado por pessoas 
de expressão, uma senhora muito respeitada e querida em nossa sociedade foi 
espancada pelo seu esposo e cunhado. Aliás os dois estavam completamente 
bêbados. Lamentável mesmo a situação vexatória. Bom seria que as autoridades 
competentes politicassem menos e trabalhassem mais para o bom desenvolvimento 
da nossa cidade 

A Escolinha do Marwel de Imperatriz tem como novo sócio, o competente jornalista 
Raimundo Primeiro (Jornal Capital). A família Marwel o recebe de braços aberto 

A simpática Gleyde Santos mostrou muito charme e elegância no desfile 
promovido no "Chá Requinte". Aliás quem imaginou que Gleyde só entende de 
palanque, se equivocou. Ela tem talento em tudo que (az. 

Desmonstravalargo sorriso, o nosso amigo Douglas Gomes (médico pediatra). 
O mesmo era pura felicidade ao abraçar os amigos depois de uma curta temporada 
na capital maranhense, onde vem fazendo sucesso com o seu mais novo 
investimento, o Pe rformance Spa, no Araçagy I lotei. 

Os leitores que aguardem para conhecer a nossa Top Model. Já fui informada 
que tem muitas galinhas morrendo de inveja. Afinal, galinhas competindo com 
lobas, perderiam longe em matéia de charme, postura e elegância. Mas, por falar 
em gatinha, a nossa modelo Nívea Duarte mostrou que profissionalismo tem de 
ser respeitado. A gala está arrasando nas passarelas. 

Quem pintou no circuito agitex do ponit Marinheirus, foi a futura arquiteta 
Débora Vasconcelos, que deu uma canja e arrasou com as melhores músicas da 
MPB. Ela que esta curtindo suas férias, aproveita para atender as inúmeras 
solicitações de projeto de decoração. Talentosa, a menina. 

De parabéns, a diretora do Jornal Capital - Sucursal de Açailândia. Ágata, depois 
de uma leve indisposição, retornou ao comando do noticioso com toda garra e vem 
prestando o melhor de si para o bom desenvolvimento do noticioso. O JC conta 
agora com vendedores por Ioda a cidade. 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Mararhio 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

Planos de saúde para empresas, 

<| famílias e individuais. § 

: Saúde é produto de primeiríssima" 

necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1 750 (Gessila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia - Maranhão 
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Imperatriz 

: a n 

por FREDERICO LUIZ 

Lava-Pratos ele 
Lava-Pratos ela 

Banda Bum-Bum de Bebê, 
Trio Cerpa e Equipe Phoenix 
mostram a força do carnaval. 
Hoje a partir das 9 hs, no 
Mercado Central de João 
Lisboa, tem a Super-Prévia do 
Lava-Pratos. Com 
distribuição de camisetas 
grátis. 

Beto 
Pereira 

Quem não foi, perdeu feio. 
Beto Pereira e Erasmo Dibel 
se despediram de Imperatriz. 
Depois do carnaval, seguem 
para a Cidade Maravilhosa. 
Na madrugada de ontem, no 
Caneleiros Bar, eles 
arrepiaram com uma canja de 
dar água. cerveja e uísque na 
boca. Beto e Dibel gravam 
disco no primeiro semestre 
deste ano. 

Roseana 
Sarney I 

Roseana 
Sarney II 

Até aí, tudo bem, todo 
mundo se cansa. E nada 
melhor para um governante, 
do que passear no solo que 
administra. Porém, com 
48,77% de analfabetos e 72% de 
moradias sem rede sanitária, 
a governadora bem que 
poderia ter outro tipo de relax. 

Roseana 
Sarney III 

fV. 

/ 

Esta Semana, a chefe do 
executivo estadual aprontou 
mais uma com o contribuinte. 
Os mesmos que de quatro 
em quatro ano se 
transformam em eleitores. 
Roseana aparece na Revista 
Caras, mostrando que a 
tensão do governo tem como 
rclax, um na ío pelo centro 
histórico de o. Luís. 

O governador do Piauí, por 
exemplo, para relaxar, faz 
operações gratuitas no interior 
do Estado. Já o rclax do 
governador do Paraná, Jaime 
Lcrner, prefere assentar 
camponeses no finais de 
semana. Miguel Arraes, de 
Pernambuco, adora visitar as 
favelas da capital de seu 
Estado. 

Roseana 
Sarney IV 

A governadora Roseana 
Sarney, bem que poderia 
aparecer na Veja, Isto É, 
Senhor etc. Mil vezes melhor 
do que aparecer ao lado do 
playboy Chiquinho Scarpa, de 
Jair Soares, o bom vivã que 
faliu a previdência, ou 
Amazonino Mendes, 
governador do Amazonas,e 
que dispensa comentários. 

Roseana 
Sarney V 

A governadora tem que 
aparecer, ao lado de Tasso 
Jereissali, Maguito Vilela, 
Antônio Brito, e tantos outros 
bons administradores que 
dispensam os excessos. 

Ulisses 
Braga 

0 Presidente do Fórum da 
Sociedade Civil de 
Imperatriz, advogado Ulisses 
Braga, estará durante este 
ano, fortalecendo o 
sentimento de cidadania do 
imperatrizense. Ildon 
Marques pavimenta as 
consciência e Ulisses Braga 
é o encarregado de fiscalizar 
a obra. Imperatriz está muito 
betn servida. 

Sebastião 
Madeira 

Sebastião Madeira está 
com sua campanha a mil por 
hora. Aliás, dois mil por hora. 
Tanto cm Brasília quanto em 
imperatriz, o parlamentar 
conta com assessores ágeis e 
com livre trânsito nos órgãos 
de comunicação. Cumprindo a 
risca o que manda o figurino. 
Com esse trabalho facilitado, 
a presidência regional do 
PSDB e a vice-liderança do 
governo na Câmara, deixam 
de ser um peso na campanha 
para se tornar um fator de 
impulsão. Só falta o deputado 
Madeira conduzir a contento 
o processo de escolha de seu 
candidato a vico-prefeito. 

Ondas Curtas 

□ . É hoje o dia, da alegria. Super-Prévia do Lava-Pratos em João Lisboa 

□ Baixou para R$ 1 a cerveja Cerpa. Em pleno carnaval. 

□ Ganhei mais um livro. De Bentinho. 

| j Zé da Praça continua irreverente, aí embaixo. 

w.m que nqueia mais caro 

do que uma consulta medica 
custa !)$12.(li 

Em nome da arte 

O doce homem 

por João Estrada Branco 

Ah! Que doce e irreverente humanidade 

A mesma que condena seus filhos a vida 

E mata os eleitos de suas idéias 

Ah! Que doce e irreverente humanidade 

Veja o exemplo dos leões 

Onde reina a tirania da natureza 

Mesmo com outro na disputa 

Há caminho para solidariedade 

Ah! Que doce e irreverente humanidade 

A mesma que mortifica a fome 

e deixa suas crianças ao relento 

Ah! Que doce e irreverente humanidade 

Certo de uma vida límpida 

Há de chegar o turbilhão do homem 

Escurecendo a doce alvura 

Que o sentimento cristalino carrega. 

VALE TRANSPORTE Smm 
O v c Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregadores. 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à dispc- ição dos senhores empresários que «ai P * 4 '5 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI- BR-OiO-Km 1350 - Marannào Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Confissão de um jornalista 

por Edimilson Sanches 
Jornalista 

Esta tarde cometi um 
crime. Matei o tempo. Ò 
tempo de só observar, de só 
absorver. De (quase) nada 
escrever. 

Esta tarde cometi um crime 
e mereço perdão. Matei um 
tempo mas ressuscitei outro. 
Volto ao jornal, embora não 
tenha saído do jornalismo 
(jornal é estar; jornalismo é 
ser). 

(Re) volto pelas páginas do 
Jornal. Páginas que me 
abraçam um abraço de 
celulose e tinta, em preto e 
branco, que deixa impresso 
cm mim manchas e marcas, 
manchetes e rodapés. 

As teclas do 
microcomputador são 
amantes estáticas, passivas, à 
espera do toque gentil do lato, 
da voluptuosidade dos dedos, 
da fúria carinhosa das mãos, 
do estica-e-puxa dos tendões, 
tudo como parte do teste têxtil 
do texto que se tece. 

E uma briga sensussexual, 
textual. O sol, que espia pela 
janela, põe-se a se esconder, 
corado de vergonha. E antes 
que ele suma de todo, faço-lhe 
um brinde igualmente rubro. 

E, de copo na mão, imagino 
o maranhense entardecer. 

ERA O VERBO 
Henrique Eduardo Alves, 

ex-deputado federal pelo Rio 
Grande do Norte, filho do ex- 
ministro Aluísio Alves e 
herdeiro político da oligarquia 
Alves, participava certa vez de 
um comício na cidade de 
Parelhas (RN). Ao seu lado, no 

palanque, Romildo Bezerra, o 
"Zé Boró", eterno e folclórico 
candidato a vereador da cidade. 
D)go após a fala de Eduardo 
Alves, Zé Boró, ansioso, toma 
o microfone e anuncia: " — 
"Agora, quem falar é eu!" 

Discretamente, o deputado 
tenta corrigir: " — "É eu, não; 
SOU eu." 

E Zé Boró, no microfone: " 
— Vossecelência já falou. Agora 
é eu mermo." 

SER OU NÃO SER 
Anúncio na Folha de S. 

Faulo, caderno de 
classificados. Uma esocrt-girl 
de imexíveis 18 anos se coloca 
à disposição: "Unira, 1,6!) de 
altura, tipo ninfeta, semi- 
virgem." 

Semi?! 
WHO KNOWS 
"Povo é aquela parte do 

Estado que não sabe o que 
quer". 

Esse reconhecimento 
público aí é de Friedrich 
Hegel. 

Que pelo menos sabia o que 
dizia. 

Os lampejos do ex-governador 

José de Ribamar Fiquene 

Confissão Passa Tempo 

Quando lhe perguntarem; 
Algo de mim. 
Despéjadb «a senda do 
infinito! 
Resimnda que Deus me 
predestinou 
O homem sensível 
De vontade enorme 
No c< >nstr ur cantingas 
De estrofes puras. 
Amenizando o coração, 
Que sofre! 

Sc kva o (lesep da vida ainsada, 
O homem se vai ajustando 
Frnada; 
Segura, intrépido, o leme o 

i vento, 
i Constante c sensível à força o i 
: tempo 
Almeja crescer, formar e cantar i 
Dezenasde a >ijsis dispersas no i 
ar. 

De{x»is, ninguém lhe 
perguntará nada. 
Porque os versos valem o eéi i i 
da UTra, 
Na formosura eonquistíivel i 

do ideal 
Com os sonhos abroíhados a ; 

imaginaçáo íudenle. 
No eânt ieo imjterecivel da 
samladel 

Sentado tão firme á beira da 
i sorte 
; Consegue alterar os ventos do 

norte 
Contente com tudo já visto 

i enláo, 
Aj ir<*ssa os sentidos com o 

: coração! 
N'ài vem mais ninguém burlar: 

: aquíelude 
Pãssadaqi iç Ura a>m tixla a 
virtude. 

Dia 14 de 

Fevereiro 

Edição de Carnaval 

Tchan,tchan,tchan,tchan 

Esse é de Imperatriz, é coisa nossa 

€sse você acredito, você confio. 

10 de Fevereiro - Sorteio antecipado - 20 bicicletas 

1g Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Um Fogão 

4 bocas 

29 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma TV 

Colorida 

3g Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Um Vídeo 

4 Cabeças 

4g Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma 

Geladeira 

5g Prêmio 

100 

iirpam 

6? Prêmio 

Uma Moto 

125 

Titan 

7g Prêmio 

Escort 
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Crédito puxa lucro dos bancos 

A rentabilidade do setor chegou a 14,3% sobre o patrimônio em 1994 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

A muralha florestal 
Quando se refere ao zelo 

com a ecologia, os países 
comunistas em geral deram 
péssimos exemplos - basta 
lembrar, por exemplo, a 
catástrofe que os soviéticos 
eu saram no Mar de Arai, 
sreando-o para irrigar 

, : 1 i lJU ,, (rabant. o 
l , . sinônimo de 
[ pMuh no produzido pela 
finada Alemanha Oriental. 
Orna das exceções a essa 
funestra regra tem 
surpreendido os cientistas: a 
floresta que os chineses 
plantaram acompanhando o 
curso da Grande Muralha. 0 
projeto, desenvolvido no 
início dos anos bO com a 
finalidade de combater os 
efeitos das tempestades de 
areia proveniente do deserto 
de Gobi, ao Norte, demonstra 
hoje em dia algumas 
mudanças substanciais no 
perfil da região. 

Saneamento 
hm 1991, o Brasil investiu 

em saneamento básico 
[apenas mais do que a 
Somália. Foram investidos 
somente (>4 dólares per capita 
no País, contra bO dólares 
investidos naquele País 

| africano, pouco maior que o 
hstado de Minas Gerais e 

! com renda anual per capita Ib 
vezes menor que a do Brasil. 
Os dados sobre saneamento 
sáo da Associação Nacional 
dos Serviços Municipais de 
Saneamento, Assemae. Além 
da diarréia, a cólera e outras 

! doenças são ocasionadas pela 
falta de saneamento básico. 

Saneamento II 
Aqui no Maranhão não é 

diferente. A falta de 
saneamento básico muito tem 
contribuído para o alastre de 
doenças infecto-contagiosaS. 

[Já foram registrados muitos 
desses casos em Imperatriz. 
Se faz necessário um 
posicionamento por parte das 
autoridades competentes, no 
intuito de desfazer esse 
quadro. 

Bom de bola 
Para jogar bola, precisa 

estar matriculado e 
freqüentando escola. Foi 
assim que funcionou o 
programa Bom de Fscola, 
Bom de Bola, desenvolvido 
em 199b em Natal, pela 
Secretaria de Educação do 
Rio Grande do Norte. O 
objetivo d" ■ '''to é reduzir 
a evasão escolar e melhorar 

o desempenho de crianças e 
adolescentes nos estudos. 
Num bairro carente de 
Natal, 200 meninos entre 7 
e 16 anos já participam do 
programa. Eles jogam bola 
com acompanhamento de 
professoras de professores 
que ajudam também nas 
tarefas da escola. 

Educação 
Segundo relatório do 

Unicef, 0 Progresso das 
Nações 199b, divulgado em 
junho passado, o Brasil 
continua a trás de países 
muito mais pobres quando 
se mede desempenho em 
educação. Países como 
Vietnã, Sri lanka e Bolívia 
têm maiores índices 
percentuais de crianças que 
conseguem completar a 
quinta-série. 

A situação brasileira é 
dramática. A cada ano, os 
estados brasileiros investem 
menos educação. Em 1990, 
foram 10,6 bilhões de 
dólares. Em 1991, 7,3 
bilhões de dólares e em 
1992, 7,2 bilhões. Os dados 
são do Ministério do 
Planejamento. 

A falta de investimentos 
refere-se com rapidez na 
qualidade do ensino. 0 
numero de pedidos de 
demissão de professores na 
rede pública de todo o País 
aumenta assustadoramente. 
No Rio de Janeiro, estima-se 
que a cada dia, 20 
professores deixem as 
escolas municipais e 
estaduais, lím São Paulo, 
desde janeiro do ano 
passado, 300 professores da 
rede estadual de ensino 
pediram exoneração. 

Fmtre países do 
continente americano, os 
índices de evasão escolar e 
repetência brasileiros só se 
comparam aos índices do 
Haiti. São, portanto, muito 
maiores que os índices de 
nossos vizinhos: Argentina, 
Bolívia e Colômbia. 

E possível reverter esse 
quadro, mobilizando-se a 
sociedade e acreditando-se 
na importância da educação 
para o Brasil. Em I^ages, 
Santa C atarina. por exemplo, 
a prefeitura investe na 
capacitação de professores e 
reduz em 90% os índices de 
evasão escolar. Cada 
professor do município tem 
um dia da semana livre para 
participar de cursos e 
palestras sobre métodos de 
ensino. 

Os bancos apresentaram 
um bom resultado em 199b 
apesar dos percalços 
enfrentados por algumas 
instituições financeiras. 

De acordo com os 
primeiros 27 balanços 
referentes ao exercício do ano 
passado já divulgados e 
apurados pela Austin Asis 
Consultoria, a rentabilidade 
média do setor chegou a 14,3%, 
contra 13,9% sobre o 
patrimônio em 1994. A 
explicação para este 
desempenho é o crescimento 
extraordinário das receitas 
provenientes das operações de 
crédito, que chegaram a R$ 8,7 
bi, contra R$ 4,5 bi em 1994, o 
que representou um 
crescimento de 61,4%. 0 
laluramenlo sobre 
empréstimos é resultado da 
cobrança de spread e juros. 

Este desempenho, somado 
ao total da receita com 
cobrança de serviços da 
ordem de R$ l,b bi (R$ bi em 
1994), possibilitou a 
compensação das perdas 
referentes à redução do ganho 
com a inflação. 

No ano passado, os bancos 
arrecadaram R$ 170 mi com a 
inflação, contra R$ 1,9 bi em 
1994. "A rentabilidade 
aumentou mesmo com o 

Rendimento Médio das Empesas 

Em 1994 

Em 1995 

13,9 

14,3 

x. "x 

: ■ 

13,8 

crescimento da inadimplência 
e a perda de float", avalia o 
diretor da Austin, Erivelto 
Rodrigues. "As perdas foram 
mais do compensadas pela 
receita de crédito e serviços". 

A receita das operações de 
crédito mostra como ficou 
caro o custo do dinheiro para 
outros setores da economia. 0 
volume de empréstimos, por 
exemplo, cresceu apenas 6,2%, 
passando de R$ 14 bi em 1994 

13,9 14 14,1 

Em pontos percentuais 

14,2 14,3 

para R$ 15 bi no final de 1995. 
"0 spread e o juro subiram, 
trazendo receita para os 
bancos, apesar da elevação 
dos níveis de inadimplência", 
explica Rodrigues. 

0 setor financeiro mostrou, 
em 1995, que continua 
conseguindo enfrentar 
ambientes adversos, como o 
surgimento de um grande 
número de inadimplência. 

0 índice de devedores em 

atraso cresceu de 1,32% dos 
créditos concedidos para 5,2% 
no fechamento do exercício de 
1995. O banco que mais sofreu 
com a inadimplência de 
clientes foi o Marka, com 
56,6% de sua carteira 
comprometida. 

0 banco de melhor 
rentabilidade foi o Excel, que 
negocia a compra do 
Econômico, com retorno 
sobre capital de 33,64%. 

A reciclagem é importante 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Nacional 

Algumas medidas do Projeto 
Santos 2000, que visam a 
reforma do Porto de Santos, 
estão sendo negociados com 
sindicatos envolvidos no 
processo e poderão ser 
dellagados ainda neste trimestre. 

O empreendimento envolvea 
reciclagem do (jessoal do porto, 
com programas de treinamento, 
lançamento de editais de 
licitação jiara arrendamento e 
reorganização administrativa. 0 
projeto, desenvolvido pela 
Codesp, espera dobrar a 

movimentação de cargas do 
Porto de Santos até o ano 2000 
liara 70 milhões de toneladas/ 
ano. 

Parte do projeto está sendo 
financiada pelo Fundo 
Nakasone, que investirá US$ 
250 mi nas obras do porto. 

0 Governo Federal 
financiará US$ 46 mi. Um dos 
destaques do Projeto Santos 
2000 é a transferência da 
operação do porto para 
operadores privados. 

A Codesp, segundo as 
informções, ficaria apenas com 
a administração portuária. 0 
processo de arrendamento e 

liarcerias deve ser concluído até 
o final do governo do presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 
Serão licitados mais de 4 
milhões de metros quadrados 
dos 7 milhões de metros 
quadrados do porto. Na 
próxima terça-feira, o projeto 
será discutido em Santos entre 
a direção da Petrobrás, Codesp 
e do Ministério dos 
Transportes. 

0 setor fabricante de papel 
e celulose também quer instalar 
um terminal especializado no 
Porto de Santos, a exemplo do 
projeto da indústria 
automobilística, que já começou 

a negociar com a Codesp essa 
instalação. Em recente 
entrevista, o secretário de 
Ciência e Tecnologia de São 
Paulo, Emerson Kapaz, 
informou que vai marcar com a 
Codesp uma reunião para que 
se acerte os detalhes do pr*ijeõ > 
do setor de papel e celulose.f ■ ■ ■ 
exporta mais de IJS$ 1 bi/an i. 

Na ocasião, confiante, Kapaz 
disse que há também a 
possibilidade de se ter 
armazéns alfandeg«ídos em 
Santos, onde se poderia até se 
reexportar. "Há área suficiente 
para se fazer isso". 

Bird vê investimento em alta 

Banco Mundial ainda acredita no potencial econômico do País 

Investimentos de Longo Prazo no Brasil 

(em bilhões de dólares) 

Bn96 

i&n95 

5,5 

m 

0 consultor econômico do 
Bird, Amar Bhatta Charya, 
afirmou que o Brasil deve 
receber em 1996 de US$ 5 bi a 
US$ b,b bi de investimentos de 
longo prazo, bem mais que os 
US$ 3.2 bi de 95. 

Segundo ele, o mais 
importante para os 
investimentos estrangeiros de 
longo prazo são os cenários 
macroeconômicos do País. 
Charya diz que o impacto das 
medidas de quinta-feira é muito 
pequeno sobre o capital de 
longo prazo. Mas pode levantar 
dúvidas quanto a medidas 
futuras. 

O ex-presidente do Banco 
Central Carlos Langoni afirmou 

que as medidas foram 
"absolutamente necessárias e 
previsíveis". "A entrada de 
capital de curto prazo no ritmo 
em que vinha ocorrendo 
dificultava o manejo da polítia 
monetária, colocava sob risco 
de explosão o endividamento 
interno e ameaçava a taxa de 
câmbio, no momento em que o 
governo não pode se dar ao luxo 
de valorizar o câmbio", disse. 

Langoni e Charya 
participaram de um seminário 
da Fundação Getúlio Vargas em 
São Paulo. 

0 Bird vai enviar técnicos ao 
Brasil nos próximos meses. 0 
estudo econômico do País é 
prioridade da instituição. 
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TV - Capital - Canal 5 

Cl Cr Apresentação: José Filho 
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Times do interior paulista agonizam 

Campeonato Estadual de São Paulo poderá ser decidido apenas nos clássicos 

O título do Campeonato 
Paulista de 96 deve ser 
decidido na capital, em 
confrontos diretos ente os 
grandes times. 

0 interior, passando por 
sérias dificuldades 

financeiras, está com o 
chapéu na mão e não 
consegue mais encarar as 
equipes de São Paulo. 

Ferroviária, Araçatuba, XV 
de Jaú, Guarani, Rio Branco, 
Mogi Mirim e Novorizontino 

União vende 

para se salvar 

A situação do União São 
João de Araras só não é pior 
porque o clube conseguiu 
arrecadar R$ 550 mil com o 
empréstimo do meia 
Alexandre ao Kioto, do 
Japão, além das vendas dos 
passes de Vágner ao Santos, 
por R$ 800 mil, e do lateral 
esquerdo Carlos Roberto ao 
Corinthians, por R$ 250 mil. 

O presidente José Mário 
Pavan reconhece que esse 
dinheiro veio em boa hora e 
que o clube pode respirar um 
pouco mais aliviado. 

Desde que se desligou da 
Usina São João, o União, sem 
o dinheiro da empresa, leve 
que caminhar com as suas 

próprias pernas. 
"Logicamente que com o 

dinheiro da Usina São João 
não teríamos problemas. 
Agora a situação é outra. Não 
podemos depender de 
bilheteria e temos que 
encontrar outras fontes 
alternativas para 
sobreviver". 

O cartola disse que não 
tem patrocinador para as 
camisas e que uma das 
salvações pode ser uma co- 
gestão com um grupo 
japonês. Ele sonha com os 
dólares do exterior e afirmou 
que não pretende fazer 
grandes investimentos no 
futebol. 

Branco vai jogar 

com Juninho 

O lateral-esquerdo 
Branco foi contratado pelo 
Middlesbroungh, o mesmo 
clube inglês do meia 
Juninho. 

O tetracampeão Branco, 
de 31 anos e dono do passe, 
assinou contrato quinta-feira 
por 18 meses e, segundo 
informaram os jornais 
ingleses, deverá receber a 
fortuna de US$ 24 mil por 
semana, ou US$ 96 mil por 
mês. 

Como aconteceu com 

Juninho, Branco agora só 
depende da autorização do 
Departamento de Imigração 
para trabalhar na Inglaterra. 

"O Branco é um dos 
melhores laterais do mundo 
e é versátil, podendo jogar 
como zagueiro ou meio- 
campista", disse o técnico 
Bryan Robson. 

O lateral é a nova 
esperança para acertar o 
time, que está despencando 
na tabela após cinco 
derrotas seguidas. 

Estados Unidos da América 

Nova liga leva 

20 brasileiros 

Pelo menos 20 
jogadores brasileiros 
devem disputar a nova liga 
de futebol dos EUA, que 
começa dia 6 de abril. 

Segundo o cartola 
americano Sunil Gulati, os 
brasileiros serão 
jogadores jovens e sem 

grande projeção". 
Ele afirmou que já 

entrou em contato com a 
"onfederação Brasileira de 

Futebol, que se 
comprometu a indicar o 
nome dos jogadores. 

Os escolhidos vão 
participar de um sorteio, 
dia 4 de março, para 
definir seus clubes nos 
EUA. 

A nova liga americana já 
contratou jogadores 
famosos como o atacante 
italiano Donadoni, o 
goleiro mexicano Jorge 
Campos, o meia boliviano 
Etcheverry e o meia 
colombiano Valderrama. 

Nenhum brasileiro 
famoso foi anunciado até 
agora pelos dirigentes. 

I 

Jornal Capital 

puderam experimentar a 
força dos times grandes e se 
deram mal. 

Com o Paulistão sendo 
disputado por pontos 
corridos, a tendência dos 
clubes do interior é lutar para 

não cair para o grupo A-2 em 
97, pois dificilmente 
conseguirão roubar pontos 
dos times da capital. 

Sem dinheiro para investir 
no futebol, os times do interior 
resolveram adotar a política 

"pés no chão" e voltar às suas 
origens: revelar valores nas 
categorias menores. 

Até mesmo o Guarani, que 
investiu muito dinheiro no 
futebol nos últimos anos, 
resolveu mudar a sua política. 

O presidente Beto Zini disse 
que não vai fazer mais 
"loucuras". 

"A única coisa que 
conseguimos foi nos 
endividar, além de quebrar a 
cara", disse. 

Vasco anuncia compra de Bebeto 

O Vasco da Gama 
anunciou que irá contratar 
o atacante Bebeto. O 
negócio, segundo revelou o 
vice-presidente de futebol, 
Eurico Miranda, será 
fechado em maio. 

O cartola assegurou que 
já tem tudo acertado com 
os dirigentes do La Coruna, 
da Espanha. 

O Vasco vai pagar US$ 
2,5 milhões, valor 
estipulado pelo clube 
espanhol para a venda do 
passe do atacante. 

Ao final da atual 
temporada espanhola, que 
termina no dia 26 de maio, 
Bebeto terá passe livre do 
La Coruna. 

Eurico Miranda 
retornou na última quarta- 
feira, da Espanha, onde 
afirma ter deixado tudo 
acertado para a volta do 
jogador ao clube. Bebeto foi 
vendido ao La Coruna em 

92. 
Segundo o dirigente, 

Bebeto quer voltar ao Brasil 
e "principalmente para jogar 
no Vasco". 

Eurico Miranda 
descartou a presença do 
jogador no Campeonato 
Estadual, que começa em 
abril, logo após a disputa da 
Taça Cidade do Rio. 

Caso confirme a sua 
contratação, Bebeto só deve 
voltar a jogar pelo Vasco no 
Campeonato Brasileiro, que 
começa em agosto. 

Outros clubes 
brasileiros, como Flamengo 
e Botafogo, também estão 
interessados no jogador. 

Bebeto tem ainda 
propostas do futebol 
japonês. No Vasco, o 
atacante receberia cerca de 
US$ 1 milhão por ano. 

Ele assinaria contrato até 
97, quando ganharia passe 
livre. 
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Zagalo faz cena com salário 

O técnico Zagalo sentou 
no chão, quinta-feira de 
manhã, em Teresópolis, para 
simbolizar o que ele 
considera baixo o seu salário 
na Seleção Brasileira. 

Ao ouvir sobre o salário 
de US$ 100 mil do treinador 
do Flamengo, Joel Santana, 
Zagalo sentou no gramado e 

disse, olhando para quem 
estava a sua volta, em pé: 
"Olha eu aqui". 

Ele conversaria à noite 
com o presidente da CBF, 
Ricardo Teixeira. 

"Esse assunto é exclusivo 
do empregado com o 
empregador", afirmou 
Teixeira, ao chegar a 

Teresópolis. "Não falo nada". 
Zagalo já afirmou que quer 

um contrato assinado. Mas 
depois da chegada do 
cartola, mudou o discurso. 
"Aceito até fazer um contrato 
verbal, se for o caso". 

Teixeira também iria 
informar aos jogadores o 
prêmio pela conquista da 

vaga para a Olimpíada. Um 
dirigente chegou a afirmar 
que o "bicho" poderia subir 
para R$ 20 mil. 

O chefe da delegação no 
Pré será o presidente do 
Palmeiras, Mustafá 
Contursi, que também 
exerceu o "cargo" na Copa 
de 94. 

O código do Gilmário 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Cidade 

ImixTatriz tem seu Código de 
Postura. 

Foi criado graças ao trabalho 
desenvolvido pelo jornalista 
Gilmário, quando estava no 
comando do Departamento de 
Praças e Logradouros Públicos, 
órgão vinculado a Secretaria de 
Obras, Transportes e 
Urbanismo, cujo titular é o 
empresário Jairo de Oliveira. 

O Céxiigo contém as regras 
de polícia administrativa a cargo 
do Município no que se refere a 
ordem pública, higiene e 
funcionamento dos 
estabalecimentos comerciais e 
industriais, estatuindo as 
relações entre o Poder Público 
local e os seus munidpes. 

E i)õe resixdto ao Código de 
Postura do Município. 
Gilmário Café agiu. E agiu na 
forma da lei. 

Foi duro, diplomático. 
Foi áspero, rísjxxlo, quando 

os infratores não cumpriam suas 
determinações. Aí não tinha para 
ninguém. 

Gilmário, o Café Camurça, 
mostrou-se disposto ao trabalho 
durante o tempo em que esteve 
administrando o departamento 
que lhe foi confiado, entregue 
com enorme confiança pelo 
interventor Ildon Marques de 
Sousa com o aval do secretário 
Jairo de Oliveira. 

Gilmário Café deixou escrita 
de forma positiva a sua 
participação na administração 
Ddon Marques. 

O Código de Postura do 
Município tem de ser respeitado. 
Todo estabelecimento comercial 
que estiver exercendo suas 
atividades sem a necessária 
licença expedida em 
conformidade com o que 
preceitua este capítulo deve ser 
multado. 

Pivas e Iracema 

em festa 

Quem diria! 
Deixús um longo e firme 

romance, Pivas e Iracema 
decidiram tornar público que 
foram feitos um para o outro. 
Estão curtindo o maior amor. 

Revelaram que brevemente 
estarão subindo ao altar para 
para o esperado "sim". 

O casal anda a mil. Está 
sempre junto e trocando 
declarações de amor, como 
num romance de 
hollywoodiano. 

Pelo jeito, é amor infinito. 
Para a vida inteira. Sentimento 
sincero. 

Pivas e Iracema até já 
marcaram a data do casório. 

E os amigos estão botando 
a maior fé. Já festejam o 
acontecimento. 

O Fernandão da Cerpa 
disse que vai dar três caixas 
de cervejas. 

Por outro lado, o Sistema 
Tucanu's de Comunicação 
(TV, Rádio e Jornal Capital) 
doará cinco bois. 

Os funcionários da agência 
local do Banco Bamerindus 
também estarão presentes 
com cinco caixas de cervas. 

Pivas e Iracema, sinônimo 
de eterna união. Amor sincero. 

Feliz vida matrimonial ao 
comerciante Pivas e a sua cara- 
melade Iracema. 

M 

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

comando de segunda a sexta-feira, o pragrcma Cidade 

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

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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Freezer PROSDOCIMO 
Horíz, 494 Lts, Mod. H50F 
R$ 882,00 à vista ou 
entr. de R$ 182,00 + 

R$ 113 ,00 p/ mês 

m. 

r 
-J 

Freezer PROSDÓCIMO 
Horiz, 399 Lts, Mod. H40F 
R$ 735,00 à vista ou 
entr. de R$ 145,00 + 

R$ 9S,20 p/ mês 
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Conj. de Som PHILCO 
Controle, Ent. p/ CD, Rack, PMD 200 

R$ 398,00 à vista ou 
entr. de R$ 78,00 + 

R$ 51 ,60 p/ mês 

Lavadora BRASTEMP 
Clean, Eletr., Mod. BLL 22MGD 

R$ 689,00 à vista ou 
enfír. de R$ 139,00 + 

R$ 89,00p/mês 

SUNDOWN 

h r & & % 

Bicicleta SUNDOWN Bike 

SHIMANIMAL 

R$ 199,00 à vista ou 

entr. de R$ 39,00 

+R$ 23 
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em 

VENTILADOR ARNO 
Mod. 30 CM LUXO 

R$ 49,00 à vista ou 
entr. de R$ 10,00 + 

R$ 6,30 p/mês 

- 

Fogão CONTINENTAL 
6 Bocas, Mod. BRASIL MITV 

R$ 272,00 à vista ou 
entr. de R$ 55,00 + 

R$ 35,00p/ mês 

Fogão 

ESMALTEC 

4 Bocas, 

Mod. CANOA 

R$ 115,00 

à vista ou 

entr. de 

R$ 23 M 

R$ 15,00 

pí mês 

m 

4*"" capecic' ** ca"»CTVol 
Máq. de Costura ELGIN 

STANDART, d Gab, Mod. BJ 750 
R$ 169,00 à vista ou 

entr. de R$ 34,00 + 

R$ 22 ,00 p/ mes 

TV PHILCO 14 Pol, s/cr PC 1444 

R$ 348,00 à vista ou entr. de R$ 69,00 + R$ *45,00 p/ 

FITA 

VÍDEO 

PHILIPS 

R$ 3.00 

a vista S». 

mes 

Colchão Dalban Solteiro 

D-23 Magiflex 78x1 

R$ 47,00 à vista ou 

entr. de R$ 9,00 + 

R$ 6,00,,/ mes 

rr 

m 

7- 
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Vídeo Cassete PHILCO 4 Cabeças, Controle, PVC 9400 
| R$ 419,00 à 

^ vista ou 
entr. de 

R$ 84,00 + 

54,00 

pi mês 

0 

~ J ^ ] 

Colchão Dalban Casal 
D-23 Magiflex 1.28x14 

R$ 69,00 à vista ou 
entr. de R$ 14MO 

O 
R' ■i/y d/ mês 

s 

Promoção válida até 17/02/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m CMP/Nilson 
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Auxiliar de F armácia 

Veja abaixo a caracterização 

do Curso de Auxiliar de Farmácia do Senac 

* 

por Elias Gomes 
Presidente Sincofarsul 

0 Curso de Auxiliar de 
Farmácia, há muito tempo 
reivindicado pelo Sindicato do 

Comércio Varejista de 
Produtos Farmacêuticos do 
Sul do Maranhão 
(Sincofarsul), apresenta-se 
com estrutura curricular a 
nível de qualificação 

profissional, será de caráter 
intensivo, a nível de segundo 
grau supletivo e como tal 
caracteriza-se por ser um 
processo de formação 
profissional que capacita o 
indivíduo para o exercício de 
uma ocupação definida no 
mercado de trabalho, 
mediante o domínio das 
operações e/ou tarefas, estas 
definidas na Classificação 
Brasileira de Ocupações 
(CBO Código 4.51.70). 

Enquadra-se o curso nos 
parâmetros da legislação 
vigente, tendo em vista 
possibilitar a irofissionalização 
estabelecida no contexto da Lei 
5692/91, satisfazendo ainda ao 
estabelecido no Parecer 699/79 
do Conselho Federal de 
Educação (CFE) que possibilita 
a formação em menor tempo, 
através do caráter de 
supletividade existente, 
constando a habilitação de 
catálogo ao Anexo n0 2/72 do 
Parecer do CFE n0 45/72 

Esta habilitação, nos termos ^ 
mencionado, não atinge o nível 
técnico, devendo a parte 
profissionalizante do currículo | 
ler no mínimo trezentas horas. -i * 

O conteúdo curricular 
proposto atende ao mínimo 
estabelecido no parecer CFE n" 
5.210/78, devendo a parle de 
educação geral corresponder a() 
requisito de primeiro grau ^ 
completo, o mínimo exigido para ' 
qualificar a nível de Auxiliar. ^ ■- ' ^ 

A operacionalização faz-se á 
de acordo com as normas 
pertinentes às Unidades 
Operativas do Senac c pelos 
dis|K)silivos neste projeto. 
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Uma questão de classe 
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VENTURAID 

A CERVEJA OFICIAL 
00 CARNAVAL É 

DESTILAR 

CAIMAN S/A 

CERPA 

O RESTO É 

BLÁ-BLÁ-BLÁ 

Banda Bum-Bum de Bebê, 

Trio Cerpa e 

equipe Phoenix  

Presença do Corpo de Bombeiros 

e da Polícia Militar 

Promoção: Sistema Tucani/s de Comunicação 
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35 graus à sombra 

Depois de um dia inteiro de sol, nada melhor do que um banho e uma roupa 

fresquinha para aproveitar a brisa leve do final da tarde. Em alta, os shorts, os 

coletes e as pernas morenas de fora. 
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Os dez mandamentos 

da boa forma 

O que dez em dez mulheres 

fazem para manter a saúde e a beleza 

Evitar carnes vermelhas - mais gordurosas e calóricas do que as brancas 

e, portanto, de digestão mais difícil, a carne vermelha é evitada por dez entre dez 

pessoas que se preocupam com a alimentação saudável, 

Entre elas, a cantora Daniela Mercury. 

Tomar pelo menos dois litros de água por dia - a hidratação da pele 

se faz muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Quem, como a 

jornalista Marília Gabriela, quer manter a pele bem hidratada, deve seguir à 

risca este conselho. 

32 fugir dos refrigerantes - eles são calorias vazias. Ou seja: têm açúcar 

mais não contém proteínas, vitaminas etc. Portanto são classificados alimentos 

não balanceados. No caso dos díetéticos, não se deve tomar mais de duas latinhas 

por dia, já que eles têm produtos químicos em excesso. Evitar os refrigerantes é 

uma das regras da atriz Maitê Proença. 

4~ Andar pelo menos uma hora por dia - Não existe nada pior para o 

corpo humano do que a imobilidade. 

Sem uso, ele fica como uma máquina parada: enferruja e, em pouco tempo, 

não estará funcionando como deveria. Glória Pires conseguiu fazçr uma eficiente 

dieta para emagracer com o auxílio da caminhada. Nunca mais parou. 

5~ Não fumar e nem beber - cigarros e bebidas alcóolicas queimam 

neurônios e caüsam dependência. Além do mais, deixam a pele fosca e estimulam 

o aparecimento de rugas, A atriz Patrícia França, por exemplo, é radical: passa 

sempre bem longe destas duas coisas. 

b9 

A morena veste mini-colete esfarrapado e cru. short curto e usa 

Comer legumes e frutas em quantidade - metade das refeições deve 

ser composta poi* estas excelentes fontes de fibras (que fazem bem ao intestino), 

vitaminas e sais minerais que estão permanentemente presentes na mesa da 

turma da saúde. Gente como Letícia Sabatella e Bruna Lombardi fazem isto. 

Esta última, aliás, toma um suco de cenoura com mel todos os os dias e adora 

saladas verdes. 

*7" Não usar açúcar branco - como todo alimento refinado, esse também 

passa por processos químicos que o descaracterizam. Bem mais puros são o mel 

e o açúcar mascavo. 

O melhor é não usar adoçante algum. Cristina Oliveira não chega a tanto, mas 

não usa açúcar branco de jeito nenhum. 

8~ Tirar sempre toda a maquiagem antes de dormir - Para isso, use 

sempre um produto que combine com o tipo de pele. Para as mais secas, cremes 

de limpeza: para as mais oleosas, tônicos, para peles normais, hidratantes 

específicos. A maquiagem fecha os poros e, por melhor que seja sua qualidade, 

deixa a pele sem respirar. Esta é uma recomendação também de Luíza Brunet, 

uma expert no assunto. 

Usar sempre filtro solar - para as loiras, diariamente um fator 15; para 

as de pele mediamente clara, fator 10 ou 12; para as morenas de 6 a 8. Só assim 

evita-se que o sol diminua a elasticidade da pele e cause manchas indeléveis. A 

chamada luz fria também pode causar manchas e, por isso, o filtro deve ser usado 

também no dia-a-dia, mesmo em casa, como fazem Valéria Monteiro e Leila 

Cordeiro. 

IO2 Cortar as frituras - só para ter uma idéia, uma porção de bananas 

fritas tem o dobro de calorias que a mesma quantidade de purê de batatas. ^ 

Frituras engordam, fazem mal a saúde e tornam a pele oleosa demais. Por isso 

sandália aberta a lop model Monique Evans faz questão de deixar a frigideira longe de sua cozinha. 

Assista todos os dias, pela TV Capital, a partir das 13h00 

Com sm TT 

participação m CídOCfa n 

Unidade Móvel ^ 9 «1 íyitCYãtlVO 



6A 

rrrm 

Automobilismo Imperatriz, 11 de fevereiro de 1996 

Não seja multado 

Participe do Curso de "Direção Defensiva" e conheça princípios básicos de como 

se comportar no trânsito 

De 

Carona 

por Raimundo Primeiro 

Uma 
dica 

0 objetivo da coluna é 
fazer divulgar as coisas do 
mundo do automobilismo 
brasileiro. Isso em todas as 
áreas. 

As empresas de 
Imperatriz podem entrar em 
contato. Divulguem seus 
eventos. Sua campanhas. 
Enfim, suas empresas. 
Fones para contatos: 723- 
2034 (jornal) e 723-2009 
(residência). Participe! 

Alarme 
para dorminhocos 
A novidade vem do Japão. 

E um alarme que, 
literalmente, vai tirar o sono 
dos motoristas que dormem 
ao volante. O sistema, 
desenvolvido pela Nissan, 
consiste de uma câmera 
acoplada a um computador, 
que controla a freqüência do 
piscat de olhos. 

Ao menor sinal de que o 
motorista vai começar a 
"l)escar", o lar me dispara. Já 
que a engenhoca vai 
demorar a chegar por aqui, 
o bom mesmo é ficar de 
olhos bem abertos, 
principalmente na estrada. E 
aí vão algumas dicas: 

1) procure dormir bem 
na véspera da viagem; 

2) evite refeições fartas 
durante o trajeto; 

3) pare e descanse um 
pouco após três horas de 
viagem; e 4) antes de viajar 
evite remédios que causem 
sonolência. 

Entenda o 
seu amortecedor 

A gente mal pensa neles, 
mas todos sabem: se 
falharem, o risco de algum 
acidente é sério. Mas você 
sabe como avaliar os 
amortecedores de seu 
carro? Lembre-se, em 
primeiro lugar, que, em mau 
estado, eles sempre causam 
sérias deformações nos 
pneus e desgaste 
generalizado em todo o 
sistema de suspensão, o que 
acaba comprometendo a 
estabilidade do carro. 

Para sua segurança, 
confira a seguir os sinais de 
que a peça já não presta 

is: nas curvas, o carro sai 
1 trajetória ou os pneus 

jantam, e todo o conjunto 

pela feito pipoca em pistas 
irregulares. 

Para checar se eles ainda 
servem, há um truque bem 
simples: pressione, para 
baixo, a parte da lataria que 
cobre cada roda, soltando 
em seguida... Se o carro 
balançar muito, é hora de 
trocar os amortecedores. 

Cuidados em 
pista molhada 

Dirigir sob chuva forte 
exige atenção especial. Além 
da visibilidade ser sempre 
menor, há o risco de 
aquaplanagem, situação em 
que o carro perde o contato 
com o solo e escapa 
completamente do seu 
controle. 

Quando isto acontecer, a 
primeira coisa a fazer é tirar 
o pé do acelerador — em 
menor velocidade o carro 
pesa mais e se planta de novo 
no chão. 

Depois, procure 
recolocar o veículo em linha 
rela, movimentando o 
volante suavemente para a 
direita e para a esquerda, 
abrindo caminho na água. E 
não cometa um erro muito 
comum nessas horas: pisar 
no freio. 

Pois, em vez de retomar 
sua trajetória ao tocar 
novamente na pista, o carro 
freado tende a derrapar e 
pode acabar rodando ou 
sofrendo uma capolagem. 

Muita atenção \ 
na garagem 

Quem mora em 
apartamento e dirige na 
garagem todo dia deve 
habituar-se a alguns 
cuidados essenciais. 

Pela manhã, evite 
esquentar o motor por 
períodos longos, 
principalmente se for um 
ambiente fechado ou se 
houver crianças no interior 
do veículo: a fumaça que sai 
do escapamento é altamente 
tóxica. 

Ao dar marcha a ré ou 
fazer qualquer outra 
manobra, certifique-se 
também de que não há 
crianças ao redor. 

Por serem de baixa 
estatura, elas estão quase 
sempre fora de seu campo de 
visão ou do alcance dos 
retrovisores. 

De repente você é flagrado 
cometendo uma infração de 
trânsito e o policial lhe faz uma 
proposta: trocar sua multa por 
um curso de educação de 
trânsito. Nem pense em 
recusar. Você estaria 
recebendo, gratuitamente, 
aulas que em escolas para 
reciclagem de motoristas 
custam muito dinheiro. Esses 
cursos, geralmente 
denominados de "Direção 
Defensiva", proliferam nos 
Estados Unidos, Europa e 
Japão desde os anos 50, e 
ganham cada vez mais força 
aqui no Brasil por um único 
motivo: o que se aprende neles 
pode salvar sua vida. 

Com as ruas cada vez mais 
cheias, não basta mais dirigir 
bem: é preciso defender-se das 
imprudências dos outros. O 
experiente piloto Roberto 
Manzini, proprietário da 
Escola de Pilotagem 

Interlagos, em São Paulo, 
concorda com a importância 
desses cursos, embora não 
aprove completamente o 
termo. "Direção defensiva dá 
uma certa conotação de 
passividade, de receio, 
quando, na verdade, a melhor 
defesa é não esquecer os 
princípios básicos da direção". 

Seja direção defensiva, de 
aperfeiçoamento ou 
reciclagem, o conceito é o 
mesmo: como agir de maneira 
a evitar acidentes, 
independentemente das ações 
de outros motoristas ou das 
condições de trânsito. Um 
exemplo prático do que se 
ensina nessas aulas é o uso do 
acostamento, que nunca deve 
ser utilizado como faixa de 
rolamento — mas apenas para 
estacionar em situações de 
emergência. Batidas em 
carros parados no 
acostamento são freqüentes 

em ruas e estradas. Por isso, 
sempre que precisar utilizá-lo 
acione o pisca-alerta, 
sinalizando com o triângulo e 
com galhos de árvore. 

A ultrapassagem é outra 
situação abordada nas aulas. E 
fundamental avaliar a 
velocidade do carro que será 
ultrapassado e daqueles que 
estão vindo na direção 
contrária. Deve-se observar o 
espaço disponível para 
manobra e, em caso de dúvida, 
nunca ultrapassar. 

Aprende-se, também, a 
manter a distância adequada 
do carro à frente. Você sabia 
que a 80 km/h, a distância 
ideal é de 44 metros? E a 60 
km/h, 33 metros? O curso 
ensina, ainda, o uso correto 
dos freios. Um erro muito 
comum é dirigir em descidas 
com o carro desengalado, em 
ponto morto. Isto acaba 
forçando os freios em demasia 
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curso Manzini instrutor Direção Defensiva 

e deixa o carro mais solto. O 
correto é descer engatado, 
usando o freio motor. 

Nas aulas, aprende-se como 
comportar-se caso um 
motorista mais apressadinho 
lhe ultrapasse e em seguida dê 
uma fechada: fique atento para 
não permanecer "colado" em 
sua traseira, pois seu espaço 
de frenagem fica bastante 
reduzido. 

No Rio de Janeiro, a direção 
defensiva tem sido uma 
preocupação constante da 
Polícia Rodoviária Federal. 
"Desde a fundação do órgão, 
ministramos cursos desta 
natureza", informa o inspetor 
Aruanan de Lima Ferreira, 
chefe do setor de Ensino e 
Educação no Trânsito. 
Composto por 18 horas de 
aulas teóricas, o curso é mais 
disputado que ingresso pjg|g 
final de campeonato: todas a» 
vagas eslào lotadas até o final 

de fevereiro. E o melhor: não 
é preciso pagar nada para 
participar. 

Em São Paulo, policiais de 
trânsito levam o assunto às 
escolas e aos motoristas 
através do projeto "Anjos do 
Trânsito". Os infratores são 
parados em bloqueios e 
convidados a assistir uma aula 
de direção defensiva numa 
estação móvel usada pelo 
projeto. 

Curso com três módulos 

Quem estiver interessado 
em começar o curso agora,, 
pode contar com as opçõc 
oferecidas por particulares. 
Por exemplo, o Instituto 
Nacional de Segurança no 
Trânsito (INST), fundado por 
Roberto Scaringela, ex- 
secretário dos Transportes de 
São Paulo. "Nos levantamos 
tudo que havia em lermos de 
educação de trânsito', diz 
Maria Tereza Ramos Mahler, 
consultora do instituto na área 
de psicopedagogia de trânsito. 
Os resultados dessa 
pesquisa serviram para 
fundamentar o curso, que é 
dado em parceria com a 
Escola de Pilotagem 
Interlagos. 

Três módulos estão à 
disposição dos interessados. 
Para quem tem volante, a 
escola oferece aulas de 
aperfeiçoamento de direção. 
No estágio superior, são 
apresentadas noções para 
aprimorar a técnica e dirigir 
com segurança. Cada 
modalidade custa 450 reais 
para 13 horas de aula. Uni 
terceiro curso, de alta 
performance, destinado 
exclusivamente a executivos, 
engloba segurança na 
direção e pessoal. Sai por 
1.400 reais e, por medida de 
segurança, é oferecido 
apenas a empresas. 

Jornal Capital 
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Comitê combate injustiça 

Vizinhos, armados, 

agridem trabalhador 

por Kleverson Almeida 

Dois homens, até ontem de 
identidades desconhecidas, 
utilizaram-se de um facão para 
a prática de agressão contra o 
trabalhador César Augusto 
Mendes, de 41 anos. 

0 caso aconteceu nas 
proximidades da casa da 
vítima, localizada na rua C n0 

10 (Santa Rita). César disse à 
polícia que os agressores são 

seus vizinhos. 
Um terceiro homem, este 

utilizando-se de uma 
espingarda, também 
participou da trama que 
deixou várias lesões no 
trabalhador César Augusto. 

"Fui jogado ao chão", disse. 
"Além disso, ameaçaram de 
morte toda a minha família". 
Aos agentes do 1° DP, além 
de contar o caso, solicitou que 
sejam tomadas providências. 

Ladrões arrombam 

casa de militar 

por Socorro Carneiro 

0 soldado PM-MA Kairo 
Ijeite Sena, de 28 anos, esteve 

anteontem à tarde na 
permanêndado l9 DP (Centro). 
Ele comunicou ter sido vítima 
das ações dos gatunos. 

0 crime foi praticado ix)r 
ladrões esjjecializados na prática 
dearrombamento. Os bandidos 
entraram na sua casa, situada 
na rua Projetada 5 n9 9 
(Bacuri). 

Do interior da mesma 
levaram um tevê em cores e 
um equi|)amento de som 2 em 
1.0 televisor foi recui)erado, 
já que os bandidos o deixaram 
escondido em meio a um 
matagal. 

O crime aconteceu na tarde 
de sexta-feira, mas até agora a 
polícia ainda não identificou as 
identidades dos autores do 
delito. 

por Kleverson Almeida 
Da Editoha de Polícia 

Depois de um curto recesso 
de 30 dias, o Comitê Contra a 
Violência retoma atividades 

0 Comitê Permanente 
Contra a Violência e a 
Negligência Médica realizou na 
semana que passou a sua 
primeira reunião depois de um 
curto recesso que durou 30 dias. 

Vários assuntos foram 
discutidos, segundo informou a 
presidente da entidade, 
Conceição Amorim. Ela disse 
que o órgão tomou a decisão de 
questionar o Judiciário acerca 
dos julgamentos que serão feitos 
na próxima temporada do Júri 
Popular em Imperatriz. 

Isso, de acordo com 
Conceição Amorim, porque o 
que se observou durante o ano 
passado é que o Júri Popular 
absolveu a maioria das pessoas 
envolvidas em crimes de 
homicídios na cidade. O Comitê 
Contra a Violência pretende 
acompanhar a pauta de 
julgamentos de perto. 

Conceição lembra que essas 
absolvições são justificadas a 
1 )ar tir da defesa de honra, e até a 
legítima defesa. Ela explica 
casos que aconteceram no 
Tribunal do Júri, e pede que a 
população participe desses 
julgamentos, tendo em vista que, 
para ela, essa situação só vai 
mudar se houver realmente a 
participação da sociedade local. 

Ir ill 

Marcada nova temporada 

.. por Socorro Carneiro 
' Pô E4tíorêâ de Poítóict 

^ 0 Fórum Ministro 

abrir nova temporada de 
Julgamentos ao próximo dia 
26- Será a pràiteirateinpõrada 
do ano. 

Vários acusados sentarão 
no banco dos réus. Os 
Juteátnentos serão presididos 
pelo juiz da Vara Criminal 
da Comarea de Imperatriz, 
doutor Fernando Mendonça. 

'' Conceição Amorim dtsse 

ü 
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VíoK 
todo: A 
finalidade e tentar ^ <;r. 

PM é denunciado por 

agressão a mulher 

i 

Radigc, delegada da Mulher 

por Socorro Carneiro 
Da Editoria de Polícia 

Compareceu na delegacia do 
lg DP (Centro), às 20hI0 desta 
sexta-feira, a doméstica Antonia 
Arlenc Pereira de Araújo. 22 anos, 
moradora lia rua I lenrique de 1 a 

Rocque n0 364 (Bacuri). 
Ida prestou queixa contra o 

policial militar José da Silva 
"Aguiar", de quem declarou ter 
sido agredida fisicamente. Ela não 
explicou os motivos que fizeram 
com que o PM aagredisse. 

0 caso, conforme 
documentou a doméstica, teria 
acontecido no interior de sua 
própria residência. No momento 
da agressão, o PM estava fardado, 
segundo afirmou a queixosa. 

Antonia apresenta 
hematomas na testa, que teriam 
sido causados jxir "Aguiar". Ela 
deverá registrar o caso na 
Delegacia Especial da Mulher, 
onde será instaurado o inquérito 
competente. 

r 

Abrii 
Jov«m 

AGITE SEU 
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COMPARA. 

COMPRA FORD. 

MA 

TREINAMENTO EMPRESARIAL 

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALD.^ 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DT 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATR1CANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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Não é você que queria um caminhão 

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

REVENDEDOR AUTORIZADO 

OBJETIVOS: 

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

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

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

PROGRAMA: 

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

Instruter: Prof VALDIR BATISTELLI (Sociólogo) 
Duração: 15:00 hs. aulas 
Pe. odo: De 12 a 16 de fevereiro de 1996 
V. a. Auditório da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz; 

Av. Getúlio Vargas, ne 1250 - Centro 
Horário: Das 19 às 22 hs 
Valor: R$ 30,00   
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Taxista é assaltado, foge e recupera carro 

Após ter sido imobilizado, o taxista Valber Farias Fonseca foi posto no porta-malas do veículo 

Ele fugiu e, após denunciar o caso à polícia, recebeu a notícia de que o carro havia sido abandonado 

Farra Velha 

Criança de 5 anos 

uida das menores 
r% 
U 

porKIeverson Almeida 

A delegada Radige 
Rodrigues Barbosa, que sc 
encontrava de plantão 
ontem, anunciou que vai 
passar ao Conselho Tutelar 
c à Curadoria da Infância e 
da Juventude, provavelmente 
no início desta semana, o 
endereço da mulher Rosa 
Maria Felix, mãe de três 
crianças. 

O problema é que ela 
pode não estar mantendo a 
responsabilidade de ser mãe. 
Através de um incidente, que 
envolveu as crianças, a mãe 

um rapaz — deficiente 
físico, a delegada acabou 
tomando conhecimento "da 
falta de responsabilidade de 
dona Rosa para com suas 
filhas". 

Rosa Maria saiu de casa, 
ontem à tarde, deixando a 
filha maior (de 5 anos) 
tomando de conta das outras 
duas crianças (sendo uma de 
'i anos e a outra de 3 meses 
de vida). Nesse instante, 
começou a confusão, tendo o 
deficiente físico entrado em 

sua casa, na sua ausência. 
Houve denúncia de que o 

desconhecido teria tentado 
enforcar a menor de 5 anos. 
A menina confirmou a 
denúncia feita pela mãe, mas 
nada ficou provado contra o 
homem/Testemunhas foram 
chamadas, mas negaram 
qualquer acusação contra o 
deficiente. 

Contudo, a delegada 
reconhece que não há 
preparo algum da mulher 
quanto à responsabilidade 
de ser mãe. "E inadmissível 
que uma criança de 5 anos 
possa tomar conta de uma 
casa, e das crianças 
menores, morando em um 
local do tipo daquele", disse 
a delegada. 

A mulher mora na rua 
Antonio Miranda n0 133 
(Farra Velha), onde também 
moram "duas mulheres de 
programa". Por orientação 
da delegada, deixamos de 
publicar o nome das filhas de 
dona Rosa Maria, cujas 
iniciais são: T.F., 5 anos; R.F., 
3 anos; e a mais nova, ainda 
sem nome. 

por Kleverson Almeida 

O taxista Valber Farias 
Fonseca, 27 anos, reagiu a um 
assalto e conseguiu evitar que 
seu carro fosse roubado, na 
madrugada de ontem. 

Fonseca estava dentro do 
carro, estacionado no bairro 
Vila Nova, quando três 
desconhecidos se 
aproximaram e pediram 
jiaraque fizessem uma corrida 
até a avenida Beira Rio. 

O taxista não desconfiou de 
nada e, como é feito de praxe, 
iniciou a corrida, conduzindo 
os "clientes" até o local 
desejado. 

No trajeto, já nas 

proximidades da avenida 
Babaçulândia, ainda na Vila 
Nova, um deles agarrou 
Fonseca, puxando-o para trás. 

Nesse momento, o taxista 
percebeu o golpe, mas teve de 
ficar calado. "Fica quieto, se 
não vou lhe matar", teria dito 
um dos criminosos, 
ameaçando-o com um punhal. 

Enquanto isso, o segundo 
desconhecido, que estava na 
poltrona ao lado do taxista, 
pegou no freio de mão e 
ordenou parar o veiculo. 

Daí, os três assaltantes 
trataram de colocar Fonsena 
no porta-malas do carro. Não 
há informações se ele, o 
taxista, ficou amarrado. 

No entanto, após alguns 
minutos "guardado", Fonseca 
conseguiu destrancar o porta- 
malas, e fugiu dos criminosos. 

Na tentativa de fuga, na 
qual obteve êxito, o taxista 
chegou a ser visto pelos 
bandidos, que tentaram 
impedir sua liberdade. Eles 
temiam que o mesmo fosse 
denunciar o caso à polícia. 

Segundo relato na polícia 
feito pela vítima, um dos 
desconhecidos ainda o 
segurou pela camisa e pelo 
braço, vindo a rasgar suas 
vestes. 

Em seguida ao episódio, 
por volta das 5h da madrugada 
de ontem, Valber Farias 

Fonseca se deslocou até o 
Plantão Central da Diretoria 
Regional de Segurança, onde 
contou o que lhe havia 
acontecido. 

À polícia, Fonseca disse 
que o veículo levado pelos 
bandidos é de propriedade de 
seu tio, Vadir Silva Costa. 

Trata-se de um verona G1,S 
Plus, de placas H00 4300 de 
cor branca e ano 93, que foi 
abandonado nas imediações 
do Terminal Rodoviário 

As autoridades policiais da 
Delegacia de Roubos e Furtos 
devem trabalhar no sentido de 
esclarecer o caso, bem como 
por as mãos nos três 
assaltantes. 

Amor causa ódio 

por Socorro Carneiro 
Da Editoria de Polícia 

A estudante Sandra 
Carvalho da Costa, 19 anos, 
esteve anteontem à noite no 1° 
DP (Centro) i>ara denunciar o 
seu ex-amante Ronny Pires 
Leite, morador na rua João 
Pedro nç 838 (Bacuri). 

Aos agentes da Polícia Civil 
de Imperatriz, ela contou que 
sofreu agressão verba} do ex- 
companheiro. Além disso, pesa 
sobre Jonny Pires a acusação 
de ter agredido o seu atual 
namorado, cujo nome não foi 

levantado pela reportagem. 
"Ele também chegou a bahr 

no pai do meu namorado", 
contou, às 20h30 de sexta-feira. 
Ela também não revelou o nome 
do pai do seu namorado, 
conforme levantamento feito 
junto à DP. 

Sandra Carvalho reside na 
rua 18 nQ 21 (Parque Buriti), de 
onde se deslocou para 
denunciar o acontecido. Ela 
informou ainda, que a agressão 
ocorreu às 17h do último dia 9. 
A pedido da declarante, o caso 
deverá ser esclarecido pela 
policia. 

Garçon aplica facada, na Beira Rio 

Tudo aconteceu em meio a uma briga que envolveu pelo menos 15 pessoas 

por Kleverson Almeida 

0 jovem José de Ribamar 
Pinto Tugeuro, de 23 anos, 
sofreu uma lesão na altura 
dos rins, ontem de 
madrugada, quando fora 
socorrido por populares que 
o removeram até o Hospital 
São Marcos, que fazia o 
plantão de emergência 
hospitalar. 

O crime aconteceu no 
interior da Peixaria da Tia, 
de propriedade de Elizabeth 
Lima de Albuquerque, que 
fica localizada na avenida 
Beira Rio. 

0 autor da agressão usou 
uma arma branca, lendo 
atingido a vítima, em meio 
a um tumulto. 

Após a comunicação do 
fato à polícia, o autor da 
facada foi identificado como 
sendo o garçon Nilson 
Conceição Claudino, de 28 
anos, que trabalha no 
referido estabelecimento. 

O acusado, que mora na 
Nova Imperatriz, foi levado 
para o 1° DP (Centro). 

De acordo com a Relação 
de Ocorrência Policial n" 
222/96, documento usado 
pela Polícia Militar no ato 

em que o acusado é 
apresentado no Plantão 
Central da D RS, a lesão 
corporal foi causada cm ^ 
meio a uma briga, que ^3 
envolveu várias pessoas. ^ 

Como se trata de um a 
crime de ação pública, o 
delegado George Miranda, ^ 
titular do 1° DP, deverá ç 

presidir o 
inquérito 

instaurar e 
competente 
policial, 
esclarecer as causas 
episódio, bem como 
causadores do tumulto. 

objetivando 5 

os 

■i 

Delegado George Miranda deve investigar o caso 

Dona da peixaria tem outra versão 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Na versão da dona da 
Peixaria da Tia, a 
comerdante Elizabeth Lima 
de Albuquerque Taveira, 33 
anos, o garçon Nilson 
Conceição apenas tentou 
evitar maiores prejuízos no 
meio do tumulto, que teve 
inicio quando um grupo de 
13 elementos invadiu o seu 
estabelecimento. 

0 caso. conforme relato 

feito na permanência do F DP 
(Centro), teria ocorrido por 
volta das 4h da madrugada, 
quando Nilson eslava de 
serviço, juntamente com o seu 
colega de trabalho Ivan lima 
Barroso "José de Ribamar 
Pinto tomava parte no grupo 
que invadiu a Peixaria", disse. 

Ela foi ao Plantão Central da 
Polícia Civil ontem, as I0h30. 
"Ivan pediu para que os 
desconhecidos não 
agredissem seu colega", disse. 
Foi neste momento que a 

confusão virou-sc {)ara Ivan. 
Em seguida, Nilson tentou 
acalmar o tumulto, tendo 
levado socos e pontapés. 

Os desconhecidos, não 
sa) isíeitos com as agressões 
cometidas contra NOson 
Conceição, ainda 
prenderam o outro garçon 
dentro do bar da Peixaria. 
"Os elementos fizeram um 
quebra-quebra, e até 
espancaram o garçon". O 
caso deverá ser esclarecido 
pelas autoridades policiais 
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