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O Tempão 

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

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

lilc&p- 
Entrevista com o vereador Joel Costa, t 

no programa Cidade Agora, que vai ao [ 
ar às 08 hs na TV Capital, canal 5.. 

Ildon decreta Estado de Calamidade 

Município está apto para receber verbas do fundo de reserva do Estado e da União 

Medida tem validade oor trinta dias e foi tomada em virtude das fortes chuvas que assolam a cidade 
 I íA r^r 

Editorial 

Em defesa 

de Imperatriz 

O jornal Capital não tem costume de 
trazer editorial cm sua primeira página, mas 
este caso é de caráter exce{H Íonal. Estamos 
presenciando acontecimentos que estão 
marcando a população de Imperatriz, em 
particular, cidadàos de baixa renda que 
habitam em locais alagados, cm função do 
grande volume de água que vem caindo 
sobre a cidade. 

O interventor estadual fldon Marques de 
Sousa, em virtude da falta de recursos 
próprios do Município para assistir aos 
desabrigados foi forçado a decretar Estado 
de Calamidade Publica no Município. 

Agora, resta esperar pelas tomadas de 
posições da governadora Roseana Sarney 
que diz estar sem recursos para auxiliar 
imperatriz, e do presidente da república 
Fernando Henrique Cardoso que pouco 
tem lembrado do Maranhão. 

Vamos esjterar, porque não acreditamos 
que o presidente e a governadora 
demonstrarão mais uma vez insensibilidade 
para com a região {«cantina. No entanto, 
caso haja descaso, haverá uma resposta e 
eles hão amargar como hoje sofre o povo 
maranhense. 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
IMPERATRIZ - MARANHAO 

DECRETO N* 008, da 14 da março de 1.996. 
Declva •*> •siaáo de calamidade pública a aede do Município de (mper^rft. 

it Imtwnera, « 

OWmoí 20 aros. pot toao o mH da março, 
ConatdarinOo, qu« Mflundo pravlséaa m<lao.D(6oioaJ. artm da ftwta aalMionada ao»* a 

Cklad.. outras «SSm a So? »u. ocaaroorrio nova. Ohum sob,, a Cktad.. no. ^»mo. d-s. 
ConaktaraiHto loúmwos cav» de mundaçOas, "d«at-m«los, «traflo. na malfa vima da 

sotwrana iodas as rastoancias: 

Rc^ toda a maríem duada da rodovia Brtém^rasllla - BR 010. rosultanl. do tmnrt>ord~n«do dos no. BKon. Capivara • Santa Teresa: 
Coneldarando. a d. rrtocaçdo de tnúm«« tamllias, que se encontram em 

áreas de rlsoo. e fim de que poesam ter evitados danos malotes e traqadias: 
ConeMvendo. rtinal, a (alta de recursos tlnaneeitos de que se ressente o Munldpto para 

tazer face a esta sHuaçOo. 
DECRETA: 

Artl*- Fica declarado an estado de calamidade pública, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias. o Município ds Imperatriz 

Art. r- Este Decreto entra em vigor na data d. sua puMcaçio, revogad» as dlsposiçSes em contréno 
OAfitNETE DO WTERVENTOR ESTADUAL DO MUNtCÍPIO DE IMPMArMt ESTADO 
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MARQUES DE SOUZA Interventor 
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Ildon Marques decretou Estado de Calamidade 
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Ponta Semanal - Compara preços dos últimos 5 dias 
úteis com o mesmo período imediatamente anterior 

Sistema Tucanu s promove 

Torneio de F utebol em abril 

Jackson da Silveira organiza evento 

ü 
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Codcrm 

jornalCopilal 

Soraya Luíza comenta a 
sociedade açailandense e 

Jussara Cerqueira, a 
imperatrizense 

A Imr ^sa é Noticia 
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Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte Nacional 

US$ Com. Compra 

R$ 0,9845 (+0.05%) : 

ÜS$ Com. Venda 

RS 0,9847 (+0,05%) 

US$ Black Compra 

RS 0.981(0%) 

US$ Black Venda 

USS Flui. Compra 

ÜSS Flut ^ 'enda 

R$0,9880 (0%) 

Ouro (grama) 

RS 12,()(> (quarta-feira) 

Poupança 

1,3678% (04.03.96) 

CDB/RDB 

38,40% (13.03.96) 

O Sistema Tucanu's de 
Comunicação e a Prefeitura 
Muncipal promovem a 
primeira Copa Tucanu's de 
Futebol, nas categorias, 
empresas e estudantil. 

Na categoria Empresa, 16 
equipes participam da Copa, 
que terá jogos aos domingos 
com transmissão ao vivo do 
Estádio Municipal Frei 
Epifânio D'Abadia. 

No dia 26 de março 
acontecerá, no Departamento 
de Esporte e Lazer da 
prefeitura, chefiado por 
Jackson da Silveira, a reunião 
inicial com as empresas, que 
decidirá acerca do 
regulamento. 

Os respectivos torneios 
começam no mês de abril, 
conforme solicitação 
confirmada pela Prefeitura 
Municipal. (Veja fac-símile ao 
lado) 

Esporte 
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Sistema Tucanu s de Comunicação 
Rádio Capital - TV Capital ■ Jorna» Capital 

OBcio 77196 , „ Do: Diretor Presttíettts da Sifitarra Tucanu s ti» Comunieaçjo . 
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TRIBUNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 
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" ^.aio Pereira mostra os 
bastidores da política 
tocantina. Crítico e irônico, o 
colunista desnuda os 

principais fatos que são 
notícias na imprensa local. 
Confira. 
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O interventor Ildon 
Marques decretou Estado de 
Calamidade Pública em 
imperatriz pelo prazo de 30 
dias. 

Ildon Marques éstá em São 
Luís e reivindica da 
governadora Roseana Sarney 
a liberação de R$ 25 milhões 
para fazer obras definitivas de 
combate a ação das águas. 

Segundo Ildon Marques, o 
município também precisa de 
R$ 1 milhão e 500 mil mensais 
para poder fazer as obras 
necessárias na periferia da 
cidade. 

Com o decreto, (veja fac- 
símile ao lado) o município 
está apto a receber verbas dos 
fundos de reserva do Estado e 
da União. . , , T1. 

O secretariado de Ildon 
Marques assinou o decreto 
que determina o Estado de 
Calamidade. 

O deputado federal 
Sebastião Madeira disse que 
está tentando em Brasília, 
recursos federais para 
socorrer os bairros atingidos 
pelos fortes temporais que se 
abatem pela cidade. 

O decreto agora, será 
analisado pela Câmara de 
Vereadores. págjnaSA 

O número 

30 

É o número de dias qu< 
a cidade ficará em Estado 
de Calamidade Pública, de 
acordo com o decreto 008/ 
96 do interventor Ildon 
Marques. 
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O fato 

As fortes 
chuvas que se 

abatem sobre 
Imperatriz fez 
transbordar os 

riachos que estão situados 
à margem direita do Rio 
Tocantins. 

A pessoa 

O interventor . ^ 
Ildon Marques Cr! 
quer R$ 25 
milhões para 
poder fazer obras definitivas 
de combate a ação das 
águas. "Ildão" afirma que a 
cidade não pode mais 
conviver com obras 
paliativas, que são 
destruídas em pouco tempo 
causando mais prejuízos aos 
cofres públicos. 

Radio 

Capi 

AM 

950 KH 
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A governadora 
Roseana Sarney precisa 
tomar conhecimento da 
situação em que vivem os 
moradores da grande 
periferia de Imperatriz. A 
situação realmente não é 
nada fácil. Aqui, por 
exemplo, além de ilhados 
agora estamos sem 
transportes. Revolta e 
indignação levaram a 
população local a 
interditar a avenida 
Liberdade, única via de 
acesso pela Rodovia BR- 
010 e pela Pedro Neiva 
de Santana. Revolta, 
governadora, para com o 
descaso de seu governo, 
diga-se de passagem. 

Antonio Nunes 
Vila João Castelo 

Eu quero ver o que os 
político (sic) vão fazer 
pelas enchentes. 

Pedro Araújo Neto 
Vila Nova 

Quando é que o 
prefeito de Açailândia, 
Ildemar Gonçalves, vai 
atualizar a folha de 
pagamento dos 
município? 

João M. Sobrinho 
Açailândia 

O Clube de Mães, 
agradece, através de sua 
presidente, os préstimos 
concedidos por ocasião 
do evento que realizamos 
recentemente. 
Desejamos sucesso em 
seus empreendimentos. 

Conceição Formiga 
Imperatriz 

A todo instante, a TV 
Capital passa uma 
propaganda, pedindo ao 
prefeito de Sítio Novo 
para comparecer ao 
departamento comercial 
da emissora, para pagar 
débitos. Eu nasci em Sítio 
Novo, e me criei por lá. 
Estou em imperatriz há 
dois anos. Eu sei muito 
bem que o prefeito 
Clériston Bandeira jamais 
pagou, sequer, promessa 
a santo. 

José Amarante Silva 
Santa Rita 

O Dr. André Paulino 
está certo quando cobra 
mais coragem por parte 
destes vereadores de 
Imperatriz. Porque eles 
não defendem o cidadão? 

Francisco Moreira 
Bacuri ■ Impeatriz 

Ildon Marques é um 
prefeito sério e bom 
admnistrador. O resto é 
conversa de quem passou 
muito tempo na mamata. 

Paulo F. Moreira 
Bacuri - Imperatriz 

Esse temporal que 
íiu sobre a cidade 
ostrou o descaso dos 

outros administradores. 
João M.Pinheiro 

Parque Anbanguera 

Do jeito que as coisas 
a governadora 

i. eana será a pior 
política do Maranhão. 
Com ,»ode ela deixar de 
i • nção a uma cidade 
( 'ssa? 

ria Aparecida 
Juçara 

Doença não existe 

A declaração "Doença não existe!" 

porKatsumi Tokuhisa 
Autor de livros 

Tendo lido "A Verdade da 
Vida", julgava ter 
compreendido cm linhas 
gerais os ensinamentos da 
Seicho-No-Ie. Mas percebi 
que, no subconsciente, 
mantinha o pensamento de 
que doença existe, o que 
contrariava o ensino do 
professor Taniguchi. 
Recriminei-me seriamente, 
considerando-me indigno 
de afirmar que era adepto 
da Sochi-No-Ie. 

Lembrei-me de que 
minha mãe afirmara 
categoricamente: "O 
professor Taniguchi, que é 
superior a você, diz que 
doença não existe. 
Portanto, doença não 
existe, e pronto!", e 
reconheci que ela, sim, era 
uma verdadeira adepta da 
Seichi-No-Ie. Senti-me 
realmente envergonhado da 
pequenez da minha fé. 

Então refleti; "Mesmo 
lendo a afirmação Doença 
não existe que costa em 
várias partes da coleção" A 
virtude da Vida" e também 
nas sutras sagradas, no 
subconsciente eu ainda 
venho mantendo o 

pensamento de que doença 
existe. Devido à minha fé 
vacilante, nada se resolve 
satisfatoriamente para 
mim." Ainda hoje me 
lembro de que os 
professores Niro llattori e 
Kunitaro Yoshida, grandes 
pioneiros da Seichi-No-Ie, 
ao fazerem palestras, 
declaravam 
categoricamente: "E)oença 
não existe". Muitas das 
palestras desses 
professores apresentavam 
saltos de idéias, que faziam 
com algumas afirmações 
fossem incopreensíveis do 
ponto de vista da lógica. 
Apesar disso, as suas 
palestras tinham grande 
poder de atrair as pessoas, 
e eu fazia questão de ouvi- 
las. A inexistência da 
doença é uma verdade que 
o professor Taniguchi 
alcançou através do 
despertar espiritual. Não é 
por esta ou aquela razão 
lógica que doença não 
existe; doença não existe 
simplesmente porque estaé 
a Verdade. 

Quando finalmente 
compreendi isto, senti um 
grande alívio. 

Se a pessoa questiona 
"Por que não existe 

doença?", é prova de que 
ele ainda se encontra sob a 
ilusão da existência do 
fenômeno e pensa que 
doença existe. Após muitas 
reflexões, percebi que, para 
se conscientizar que a 
doença não existe, é 
essencial ter plena 
compreensão da Verdade da 
inexistência da matéria, que 
é a primeira revelação 
divina recebida pelo o 
professor Tanigunchi e que 
constitui o ponto de partida 
do ensinamento da Seichi- 
No-Ie. 

Ao lançar o despertar, o 
professor Taniguchi 
afirmou: "Quando se 
conhece como inexistente o 
que inexiste, manifesta-se o 
que existe 
verdadeiramente" (Vol. 20 
de "A Verdade da Vida"). 

"Reconhecer como 
inexistente o que inexiste"é 
importantíssimo, pois é isso 
que possibilita a 
manifestação daquilo que 
existe verdadeiramente. 
Assim, quando se 
conscientiza que doença 
não existe, manifesta-se o 
que existe 
verdadeiramente, ou seja, a 
Vida eterna (a própria 
saúde). 

Diolinda e Clarimundo 

porVeríssimo 
Cronista 

Diolindae Clarimundo. Um 
dia, quem sabe?, deixaram de 
ser personagens históricos e 
se formaram em tipos, como 
Pierrot e Colombina. 
Máscaras fixas numa 
reincidente tragédia de, arte 
à brasileira. Sairão do 
noticiário e entrarão no 
folclore, e durantes anos 
ouviremos história em que um 
"Clarimundo" se dá bem 
enquanto uma "Dolinda" se 
ferra. 

Pois as histórias serão 
sempre de perversidade e 
prioridades trocadas, e 
sempre acabaram com o 
"Clarimundo" redimido e a 
"Diolinda" presa. 

Quando ninguém mais se 
lembrar de quem foram a 
Diolinda e o Clarimundo 
originais, a Diolinda dos sem- 
terras e o Clarimundo dos 

balanços maquiados, suas 
aventuras serão contadas por 
todo o País, e variarão em 
tudo, menos no final. O final 
será sempre o mesmo, o final 
será sempre a marca de uma 
danaçào. A "Diolinda" punida 
e o Clarimundo" solto, 
independentimente do que 
fizeram e do que merecem. 

A única constante nas 
histórias, fora as máscaras e 
o desenlace, será o cenário. 
Tudo sempre se passará no 
Brasil. Numa história o 
"Clarimundo" será um 
político corrupto, noutra será 
um empreiteiro corrupto, 
noutra, um latifundiário 
truculento, noutra, um 
banqueiro sem escrúpulos. 
Em todas, a "Diolinda" será 
só uma pobre moça atrás de 
justiça, e será sempre a que 
sai perdendo. Sim, serão 
melodramas improváveis, 
tudo muito esquemático e 
simplista e decididamente 

panfletário. Exatamente 
como a realidade. 

Eles ainda não são folclore 
mas já são emblemas. O 
Clarimundo já é um 
"Clarimundo", já é o 
arquetípico. nem merece a 
execração, talvez nem 
merece ser preso. 

Pelo menos, não sozinho. 
Era um funcionário, estava 
apenas cumprindo ordens - 
esse adágio do século 20. É 
pouco provável que os does 
se encontre em vida, Se se 
encontrassem, não teriam o 
que falar, fora generalidades. 
Aposto que o Clarimundo é 
pela liberdade para Diolinda, 
a favor da reforma agrária e 
contra o patriarcado rural. 
Mas no folclore estarão 
sempre juntos e oposto, a 
porta-bandeira e o mestre 
maquiador, simbolizando o 
absurdo nacional. São os dois 
extremos de um contraste 
grotesco e de uma vergonha. 

Si&t&msi de Cosuuitleaçâo 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

José Filho 

Jornal Capital 

Frederico Luiz 
)r dt 

; 

Elenice Leonel 
Diretora de Redação 

Joselíta Damacena 
Diretora Comercial 

Socorro Carneiro 
Diretora de Informática 
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TIUBIJINA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

CPI Já 
Simplício Zuza Neto 

reassumiu o exercício do 
mandato de vereador na tarde 
de ontém defendendo a 
imediata criação da CPI dos 
Reais. O parlamentar do PSB 
está argumentando com os 
colegas que, depois de tomar 
conhecimento do desvio de 
pelo menos 212 mil reais dos 
cofres da Câmara, o povo está 
reivindicando a imediata 
tomada de providências para a 
responsabilização do 
presidente Antonio Salgado 
Filho. Na última quarta os 
vereadores haviam deliberado 
pela dilatação do prazo para 
apresentação de defesa por 
parte do presidente Salgado. 

SOS 
Lideranças comunitárias 

concluem que a atual 
administração deixa muito a 
desejar. Atribuem a esse 
imobilismo os problemas 
enfrentad( )S pelas comunidades 
dos bairros periféricos, que 
sequer podem transitar nas 
mas princr|)ais. O presidente da 
Associação de Moradores do 
Parque Anhangüera, 
Raimundo Nelo. lembra que o 

reduto também é habitado por 
contribuintes e merecem um 
tratamento mais humano. 

Bola de neve 
Como era de se esperar, ex- 

servidores do Banco do Brasil 
que "aderiram" ao programa de 
demissão voluntária começam 
a ingressar na Justiça do 
Trabalho reivindicando direitos 
rescisórios. Será mais uma 
bolada do erário a ser 
consumida graças à iniciativa 
do Governo FHC. Por outro 
lado, as aposentadorias 
precoces que estão sendo 
providenciadas Brasil afora, 
fruto das anunciadas mudanças 
na Previdência, implicará 
enormes prejuízos aos cofres 
públicos. A emenda da reforma 
constitucional, neste campo, 
ixxie sair pior que o soneto. 

A quantas anda 
Funcionários estaduais 

lotados no núcleo 
imperatrizense do SINE - 
Sistema Nacional de 
Empregos, tinha um motivo 
forte para comemorarem na 
manhã de ontém. E que o 
telefone do órgão, bloqueado 
há seis meses, voltou a 
funcionar. 

Governo itinerante 
Roseana Sarney deve 

anunciar as primeiras 
realizações de sua 
administração por ocasião de 
sua permanência na cidade na 
semana do Encontro da 
Bancada Parlamentar da 
Amazônia. 

Campanha 
O ex-secretário de Saúde 

Luis Carlos Noleto, agora na 
Câmara, conseguiu aprovar 
requerimento pedindo a 
permanência do interventor 
Ildon Marques no cargo. 
Parlamentares que não fecham 
com o líder peemedebista, 
entretanto, fizeram 
pronunciamentos nada 
agradáveis ao autor da matéria. 
José Carlos Soares, por 
exemplo, afirmou que o 
interventor é truculento e 
inoperante. João Francisco 
Silva afirmou que o 
administrador tem uma 
performance semelhante à de 
Salvador Rodrigues, seu 
antecessor. Por sua vez, o 
vereador I lomero Garcia disse 
que o atual interventor e o ex- 
prefeito têm uma coisa em 
comum:" um tomava pingae o 

outro consome muito uísque, 
mas ambos sào cachaceiros. 

Perguntinha 
Prefeito só realiza obra 

quando o governador ou o 
presidente lhe dão dinheiro? 

Candidatos 
A Frente Ética parece 

inclinada a escolher seu 
representante na sucessão 
local ainda em março. José 
Cor tez Moreira e Uílio 
Oleiveira são os prefeituráveis 
mais próximos da chapa da 
coligação PT-PDT-PV. 

Mudança 
Após a CPI dos Reais é 

provável que o advogado Lula 
Almeida assuma o mandato 
provisório na Câmara.A 
vereadora Conceição Formiga 
cogita de solicitar uma licença 
para tratar de assuntos 
particulares. 

Depredação 
Vândalos estão 

destruindo o novo Terminal 
Rodoviário. Se o Governo ou 
a Prefeitura não assumirem 
suas responsabilidades em 
relação à obra a mesma vai 
ser depredada, 
lamentavelmente. O prejuízo 
será coletivo. 

0) plontao Hospitalar 

Plantão 24 horas de emergência dos 

hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

15/03/96 

H 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais conveniados 

SUS - hoje, dia 

15/03/96 
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Madeira se preocupa com enchente 

Parlamentar busca soluções ao problema em união com o interventor Ildon Marques 
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Deputado federa! Sebastião Madeira, candidato a prefeito de Imperatriz 

Interventor decreta Estado 

de Calamidade Pública 

Medida foi tomada 

em virtude do inverno rigoroso 

por J. Morada 
Jornalista 

Solidário às vítimas 
das enchentes 
provocadas pelo 
transbor damento dos 
riachos Cacau e Bacuri, 
devido às fortes chuvas 
que se abateram nos 
últimos dias sobre 
Imperatriz, o deputado 
Sebastião Madeira 
(PSDB-MA), já está se 
movimentando junto ao 
Ministério do Bem Estar 
Social e a Defesa Civil, 
em Brasília, para levantar 
verba de emergência para 
o Município. Ele 
aguardava ontem o 
decreto do interventor 
Ildon Marques 
estabelecendo o Estado 
de Calamidade Pública e 
o reconhecimento dessa 
decisão, pelo Governo 
estadual, para formalizar 
o pedido ao Governo 
Federal. Tão logo tomara 
conhecimento da 
situação, o parlamentar 
maranhense deu início a 
uma bateria .de 
telefonemas, pedindo o 
apoio do líder do PSDB 
na Câmara. José Aníbal, e 

de deputados e senadores 
da bancada maranhense. 
Pediu que somassem 
esforços para alavancar 
os recursos. "Diante da 
gravidade da situação, o 
momento exige união, 
independente de 
partidos. Devemos juntar 
forças para tentar ajudar 
a população", disse. 

Alertando para o 
perigo de incidência de 
doenças pelas águas 
represadas, como a 
leptospirose, transmitida 
através da urina de ratos, 
o deputado Sebastião 
Madeira disse que o 
momento "é crítico e 
exige que todos dêem as 
mãos, independente de 
paixões políticas ou cores 
partidárias". Ontem 
mesmo o interventor 
Ildon Marques seguiu 
para São Luís para levar 
à governadora Roseana 
Sarney, um relatório 
sobre a situação e pedir 
o reconhecimento dela ao 
Estado de Calamidade 
Pública no Município^ 

O deputado Madeira 
teme que a situação 
venha a se agravar, haja 
vista, que as previsões 

metereológicas 

indicariam a extensão do 
período de intensas 
chuvas por mais 5 dias. 
Ele lembrou que o 
problema se agravou pela 
falta de infraestrutura de 
saneamento na cidade, 
ponto que mmais do que 
nunca merecera a atenç: > 
das administrações 
locais. Ele observou que 
era certos "pontos 
críticos" da BR-010, as 
águas pluviais ficam 
represedas porque 
devido ao grande volume 
o seu escoamento é 
dificultado. Notícias 
procedentes ^e 
Imperatriz davam conta 
ontem, de que a ponte 
sobre o riacho Cacau 
estaria ameaçada de ruir. 

As fortes chuvas e o 
transbordamento do 
Cacauzinho e do riacho 
Bacuri provocaram o 
alagamento de vários bairros, 
como o Bacuri, Santa Rita, 
Anhangüera, Parque Alvorada 
e Redenção I, II e Ilí. A fábrica 

; da Coca-Cola, situada à 
margem da BR-010, foi 
invavida pelas águas, 
causando grande prejuízo 
àquela indústria. 

Câmara será passada a limpo? 
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Ildon decretou Estado de 
Calamidade Pública em 
Imperatriz 

por Frederico Luiz 

O interventor estadual de 
Imperatriz, Ildon Marques de 
Sousa, ao constatar os 
estragos que as águas das 
chuvas estão provocando na 

cidade, resolveu decretar 
Estado de Calamidade em 
todo o Município. 

A medida não é 
demagógica. Como querem 
uns. Nem precipitada, como 
pretendem alguns. 

Para se ter acesso a 
verbas extras, não previstas 
nos orçamentos do Estado e 
da União, se faz necesssário 
a decretação dos Estados, 
ou de Emergência ou de 
Calamidade Pública. 

Até porque, nos 
respectivos orçamentos, da 
União e dos estados, existe 
verba do chamado fundo de 
emergência (não confundir 
com o Fundo Social de 
Emergência), que serve 
exatamente para situações 
como essas, no caso, 
enchentes, grandes 
incêndios, alto índice de 
violência e situações em 
geral que causam grande 
comoção social. 

Ontem mesmo, o 

deputado federal Sebastião 
Madeira, por telefone, 
participando do Programa 
Cidade Agora, disse que a 
decretação do Estado de 
Calamidade Pública, 
facilitaria a articulação para 
se conseguir verbas 
federais. 

Será necessário, no 
entanto, unidade das 
bancadas estaduais e 
federais de Imperatriz. 

Neste aspecto, o 
deputado Sebastião Madeira 
mostra seu desempenho em 
favor de Imperatriz. Bem 
articulado, ele já garantiu o 
apoio da bancada federal do 
PSDB, composta dos 
deputados Jaime Santana e 
Márcia Marinho. 

Resta saber como será o 
comportamento, do auto- 
intitulado, senador de 
Imperatriz, Edison Lobão, 
bem como, a atuação do 
deputado federa] Davi Alves 
Silva. 
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Joel Costa recua e admitiu 

adiar a CPI de Salgado Filho 

por Frederico Luiz 

A Câmara de 
Vereadores de Imperatriz 
mostra o quanto é difícil 
para um parlamento 
viciado, mudar e passar a 
apoiar medidas que 
favoreçam a população. 

Para se ter uma idéia, 
no começo do ano, os 
vereadores mudaram os 
paralmentares que faziam 
parte das Comissões da 
Casa. 

A chamada oposição ao 
grupo do deputado Davi 
Alves Silva ganhou espaço 
e ocupou presidência e 
relatoria de importantes 
Comissões. 

Em seguida, os 
parlamentares tiveram a 
coragem, ou melhor, a 
ousadia de votar favorável 
ao parecer do Tribunal de 
Contas, que rejeitou as 
contas do atual deputado 
federal, e então prefeito 
de Imperatriz, Davi Alves 
Silva. 

As contas rejeitadas 
foram referentes ao 
exercício de 1989. 

A atitude dos 
vereadores despertou 
simpatia perante a 
população. 

Os órgãos da imprensa 
ecrita, falada e televisada, 
e particularmente o 
Sistema Tucanus de 
Comunicação, foram 
fartos em elogiarem as 
atitudes dos 

parlamentares. 
Porém, eis que numa 

atitude meramente 
corporativista, e 
mostrando, ou melhor, 
desnudando o espírito de 

o retrocesso e 
os adjetivos 

corpo, 
todos 
adequados, os vereadores 
decidem adiar a CPI, 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito, que deveria 
averiguar desvios na 
administração do 
presidente da Câmara 
Antônio Salgado Filho. 

Como é do dom1 

público, uma comD 
formada por l 
vereadores apui a 
irregularides e desvio de 
dinheiro por parte do 
presidente da mesa 
diretora. 

Presidida, pelo vereador 
Simplício Zuza, PSB, e 
composta de Conceição 
Formiga, PSDB e Valmir 
Izídio, PTB, a Comisão 
concluiu que Salgado Filho 
desviou R$ 212 mil. 

Adiar o julgamento de 
Salgado Filho, e a 
instalação de uma CPI, é 
uma prova clara, que a atual 
Câmara de Vereadores de 

Imperatriz não tem a 
mínima vocação para 
passar a limpo a Casa de 
Dorgival . Pinheiro d 
Sousa. 

Uma pena. - 

Tucanus Produções, a melhor 

produtora de áudio e vídeo 

Gd dão, localizada à duper 

Quadra 602, quadra 4, casa 3 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luís Domíngues, n0 1206 fone 721- y 

Jornal Capital 
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Assembléia confirma instalação na cidade 

Deputados estaduais discutem em Imperatriz questões regionais 

I 
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Deputado estadual João Paiva 

A Assembléia Legislativa 
do Maranhão vai mesmo 
funcionar provisoriamente 
em Imperatriz durante uma 
semana. 0 presidente do 
poder Legislativo, deputado 
Manoel Ribeiro (PSD), 
ultima preparativos para a 
instalação da Casa de Leis no 
maior Município do interior 
do Estado, já tendo inclusive 
promovido reserva de hotéis 
para os 42 deputados e pelo 
menos 40 funcionários que 
estarão desenvolvendo suas 
atividades entre os dias 25 e 
28 a nível local. 

O deputado João Paiva 
(PSD), autor da sugestão da 
transferência, informou ao 
Jornal Capital que as 
sessões serão realizadas no 
período matinal no plenário 
da Câmara Municipal. A 
Mesa Diretora da edilidade 
colocou suas instalações à 
disposição da Assembléia, 
que funcionará com agenda 

normal durante a semana em 
que também acontecerão na 
cidade o projeto Governo 
Itinerante e o encontro da 
Bancada Parlamentar da 
Amazônia, que trarão á 
cidade a governadora 
Roseana Sarney, mais sete 
governadores amazônicos, 
ministros de Estado e cerca 
de 100 deputados federais e 
senadores da República. 

Único representante 
imperatrizense no 
Legislativo maranhense, 
João Paiva acredita que a 
iniciativa produzirá 
benefícios para a região 
tocantina. Durante o período 
ele pretende colocar em 
discussão problemas 
pertinentes a esta parte do 
Estado, como a 
pavimentação de estradas e 
a retomada de obras 
inacabadas do governo 
Fiquene. "Acredito que, em 
atendimento às nossas 

reivindicações, a 
governadora anuncie a 
liberação de recursos para 
as conclusões de obras como 
o Terminal Rodoviário, 
Socorrão, Primeiro Distrito 
e o asfaltamento de ruas", 
acentua o parlamentar. 

Conforme Paiva, o 
funcionamento da 
Assembléia fará com que os 
deputados conheçam mais 
de perto o potencial e as 
dificuldades enfrentadas 
pela região que tem em 
Imperatriz seu principal 
centro urbano. "Isso nos 
aproximará mais dos centros 
de poder, criando a 
expectativa de soluções para 
nossos problemas mais 
graves. Vamos procurar 
mostrar a contribuição que 
o tocantins poderá dar ao 
Estado a partir do momento 
em que recebermos um 
tratamento diferenciado", 
sublinha o parlamentar. 

Fechamento de agências bancárias 

Bancários definem Assembléia Geral que discutirá novas propostas ao Governo Federal 

por André Cunha 
Da Editoria de Política 

O superintendente do 
Banco do Brasil no 
Maranhão, João Carlos de 
Mattos, foi à Assembléia 
Legislativa tentar justificar o 
fechamento de agências em 
Alto Parnaiba, Buriti Bravo, 
Riachão e Fortaleza dos 
Nogueiras, atendendo a uma 
convocação da deputada 
Maria Aparecida. 

Os argumentos levantados 
por Mattos não convenceram 
os deputados. Eles 
protestaram, reclamaram da 
atual política do BB e 
formaram uma Comissão 
para ir à Brasília na próxima 
semana tentar interferir junto 
à presidência da empresa. 
"vamos tentar sensibilizar a 
direção do Banco para 
manter as agências 
funcionando e prestando 
serviços às comunidades", 
afirmou a deputada Maria 
Aparecida. A .sessão 

especial da Assembléia foi 
acompanhada pelo 
presidente do Sindicato dos 
Bancários, Uílio Oliveira. 

Ele entregou à vários 
deputados um Manifesto dos 
funcionários do BB na região 
tocantina com propostas 
alternativas para o banco. 

Uílio explicou à deputada 
Maria Aparecida que há um 
processo de desmonte do BB 
que implicará no fechamento 
de mais unidades. 

Ele também solicitou a 
inclusão do Sindicato dos 
Bancários e representantes 
do funcionalismo no BB na 
Comissão que irá à Brasília. 

Da tribuna alguns 
parlamentares protestaram 
de forma veemente contra o 
fechamento. O líder do 
Governo, Mercial Arruda, 
disse que é "preciso decretar 
luto pelo fechamento das 
agências". Arruda lembrou o 
papel que o Banco do Brasil 
historicamente cumpriu no 

País e lamentou a situação 
atual. 

Ele também criticou a 
postura do Governo Federal 
"que socorre bancos 
privados com dinheiro 
público, mas não socorre 
municípios como Riachão, 
Buriti Bravo, Fortaleza dos 
Nogueiras e Alto Parnaiba". 

Preocupados com o 
fechamento de agências de 
pessoal, os funcionários do 
BB marcaram para a próxima 
terça-feira, dia 19, uma 
Assembléia Geral na sede do 
Sindicato dos Bancários para 
definir o que fazer. 

Eles temem o fechamento 
de mais unidades. Uílio 
Oliveira assegurou aos 
deputados de que a garantia 
dada por João Carlos de que 
outras agências não seriam 
fechadas não merece crédito. 
"Agora ele diz que não fecha, 
mas esperem daqui a três 
meses para ver o que 
acontece", desafiou. 

Üi 

dos Li lio Oliveira, presidente Sindicato Bancários 

CONVOCAÇÃO DE EMPREGADO 
A Firma Destilaria Caiman S/A, inscrita no C.G.C. 07.636.897/0002-74 convoca os 

funcionários abaixo relacionados a retornarem ao trabalho no prazo de 72 horas sob pena de 
serem demitidos conforme o art. 482 da C.L.T. 

Mat. Nome CTPS Série 
002925 Joaquim Sousa da Silva 025393 00001-MA 
003287 Reginaldo da Silva Pereira 017986 00009-MA 
003510 Francisco da Conceição Santos 012150 00009-MA 
003602 Domingos Santos dos Santos 046741 00009-MA 
004256 Marco Antonio Ferreira da Silva 091130 00009-MA 
004302 Fernando Vieira da Silva 068074 00009-MA 
004383 Antonio da Silva Castro 009087 00006-MA 
004388 Luis Brandão da Conceição 074753 00009-MA 

Sintonize Rádio Capital AM, 950 Khz, 

10.000 Watts. A Sua Melhor Onda 

Leia e Assine 

Jornal Capital 
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TucaniTs Produções 

mais completa produtora de áudio e vídeo do meio norte brasileiro 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - 
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defax (098) 723 - 2034 
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MU 

por MESSIAS JÚNIOR 

Repórter coragem 
Em recente entrevista, o 

repórter, advogado e 
deputado federal, Celso 
Russomano, disse que o 
momento mais difícil da sua 
carreira, foi quando ele 
mesmo fez a reportagem 
por ocasião do falecimento 
de sua esposa. Que faleceu 
ao dar a luz ao seu primeiro 

'ho, em um hospital em 
v.ao Paulo. Celso disse, que 
a reportagem era somente 
uma brjncadeira que iria 
fazer para a esposa, quando 
estava iniciando a matéria, 
soube que ela eslava 
morrendo logo após o 
parto. 

Antena ligada 
A minha amiga Regina 

Santana, continua 

desempenhando muito bem 
as suas funções, no 
departamento de jornalismo 
da Mirante AM. Simpática e 
boa profissional, a Régina 
está sempre por dentro da 
notícia, e consegue transmiti- 
las com seriedade e 
imparcialidade. Sucesso! 

Ria se puder 
Está sendo aguardado 

com muita expectaiva, o 
show do humorista Tiririca, 
que irá fazer ura grande show 
no Juçara Clube. Tiririca, é 
mais uma revelação 
humorística, que nasce no 
Ceará, estado que já revelou 
para o Brasil nomes como: 
Chico Anísio, Renato Aragão, 
Tom Cavalcante e muitos 
outros. Se Tiririca for bom 
mesmo, brevemente estará 

brilhando na telavisão; ou 
será televisão? 

Informado 
O repórter Elson Araújo, 

continua sendo um dos mais 
respeitados, dentro do nosso 
jornalismo. Ele, que já milita 
na imprensa imperatrizcnse 
há muitos anos, consegue se 
destacar pela competência e 
seriedade com que encara o 
seu trabalho. Além de 
escrever no jornal O Estado 
do Maranhão, ele é também 
presença marcante na TV 
Nativa, no programa TV 
Alternativa; onde sempre 
aparece com um show de 
informação. Quem é bom já 
nasce feito. 

Música e informação 
O radialista Aurino Brito 

(Rádio Capital), é um dos 
veteranos na comunicação de 
Imperatriz. Sempre bem 
informado do que acontece, 
principalmente na polícia, o 
Aurino deixa muito bem 
informados, os milhares de 
ouvintes da Rádio Capital. 
Portanto, quem gosta da 
notícia séria e imparcial, é só 
ligar das 08:00 às 11:00 no 
programa Tribuna da Cidade, 

onde Aurino Brito dá um 
banho de informação, e muita 
música. Um abraço 
companheiro! 

Caiu fora 
Segundo me informaram, 

o radialista Roberto Chaves 
está morando na cidade de 
Crateuz, no estado do Ceará, 
onde está trabalhando em 
uma emissora de rádio e já 
conseguiu sair na frente 
como maior audiência da 
cidade. Pelo que se comenta, 
o Gordo foi embora de 
Imperatriz, porque estava 
devendo à Deus e ao mundo, 
mas saiu com o bolso cheio. 
Segundo informações de 
taxistas, ele vendeu um 
terreno próximo ao novo 
Terminal Rodoviário, 
recebeu o dinheiro dos 
taxistas, mas nunca entregou 
os pontos. 

A volta 
Quem estiver com 

saudades do Conor Earias 
nas ondas do rádio, ele avisa 
que brevemente estará de 
volta pela Rádio Capital. A 
volta do homem do povão, só 
está dependendo da 
instalação dos estúdios da 

Rádio Capital AM, na Super 
Quadra 602. O prédio, já está 
totalmente pronto e 
brevemente, tudo estará 
resolvido. Segundo Conor 
Farias, ele quer os seus três 
"filhos" pertinho dele. Os 
filhos são: O Jornal, a Rádio 
e a Televisão. 

No volante 
Lindbergh Barbosa, que 

já trabalha como cinegrafista 
na TV Capital, agora também 
ganhou mais uma função: 
pela manhã ele percorre a 
cidade, ao lado do Chico do 
Vale, a bordo da Unidade 
Móvel, procurando notícias 
para a Rádio Capital. E isso 
aí meu. Continue assim. 
Filmando e acelerando! 

Boa opção 
O programa Câmera 

Manchete, é um dos 
melhores programas 
jornalísticos qua já surgiram 
nos últimos tempos. O 
programa sempre aborda 
assuntos picantes e que 
conseguem prender a 
atenção do telespectador do 
começo ao fim. O Câmera 
Manchete, é apresentado 
Ronaldo Rosas, todas as 

segundas logo após a 
novela Tocaia Grande. 
Confira! 

Campeão 
O companheiro Deda 

do Norte, é a melhor 
opção para o ouvinte que 
gosta de acordar cedinho. 
O Deda apresenta de 
segunda a sexta, na Rádio 
Capital, o programa 
Varandão da Fazenda. 

Sempre apresentando o 
melhor do forró e da 
música caipira. Com 
simplicidade e talento, o 
Dedeão dá o seu recado, e 
é o campeão no horário. 
Grande fera! 

Chorona 
A repórter do Aqui 

Agora, Madalena 
Bonfigliole, já ganhou um 
apelido dos colegas nde 
trabalho, eles estão 
chamando a Madalena de 
torneirinha, isto, porque a 
repórter é bastante 
emotiva e sempre que faz 
algumas reportagens que 
mexem com a emoção, a 
moça não consegue se 
conter e chora mesmo na 
frente da câmera. 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

,o oo Reprise do 
Imperatriz 24 Horas 

07:00 Repórter 190 
08:00 Cidade Agora l3 

Edição 
09:00 Note e Anote 
12:00 0 Rádio na TV 
13:00 Falando de Deus 
13:03 Cidade Agora 
14:30 Cine Aventura 
15:30 Tarde Criança (com 

Mariane) 
18:00 Oração das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Imperatriz Notícias 
19:15 Jornal da Record 
20:00 Imperatriz 24 Horas 
21:30 Paixões Perigosas 
22:00 Arquivo X 
23:00 25a Hora 
01:00 Palavra de Vida 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

Seja mais um 

assinante do 

Jornai Capital 

e fique por 

dentro das 

notícias mais 

quentes da 

região 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

05:00 Igreja da Graça 
06:30 Diário Rural 
07:00 Home Shopping 

Show 
07:30 Local 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa 

da Ofélia 
10:30 Meu Pé de laranja 

Lima (novela) 
11:25 Vamos Falar com 

Deus 
11:30 Estação Criança 
12:00 Jaques Cousteau 

Olhas Chanel: A 
Beira da Maré 
Humana 23 Parte) 

12:45 Anos Incríveis 
(Buster) 

13:15 Local 
15:15 Cine Trash (A Morte 

os Espera) 
17:00 Supermarket 
17:30 Programa Silvia 

Poppovic 
19:00 Meu Pé de Laranja 

Lima (novela) 
20:00 Cavalo Amarelo 

(novela) 
20:50 Local 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Louco por Você (Um 

Filho For?! de Hora) 
22:00 Cine Chevrolet (A 

Igualdade é Branca) 
00:00 Jornal da Noite 
00:30 Circulando 
00:35 Flash 

TV Difusora TV Mirante 

Canal 7 Canal IO 

SBT Globo 

05:58 Palavra Viva 06:15 Telecurso 2000- 
06:00 Alvorada Sertaneja Curso 
07:00 Bandeira 2 Profissionalizante 
07:30 Thompson Sem 06:30 Telecurso 2000-2° 

Censura Grau 
08:00 Bom Dia & Cia (com 06:45 Telecurso 2000 - 1° 

Eliane) Grau 
10:00 Programa Sérgio 07:00 Bom Dia Brasil 

Malandro 07:30 Bom Dia Imperatriz 
11:30 Moreira Serra 08:00 TV Colosso 

Especial 12:35 Globo Esporte 
12:40 Repórter Difusora 12:50 Jornal do Maranhão 
13:35 Cinema em Casa l3 Edição 

(Sexta-Feira 13 - 2a 13:15 Jornal Hoje 
parte) 13:40 Vídeo Show 

15:25 Kung-Fú, a Lenda 14:10 Vale a Pena Ver de 
Continua Novo - Despedida de 

16:20 TV Animal Solteiro 
16:50 Passa ou Repassa 15:35 Sessão da Tarde - 
17:20 Programa Livre Sempre Parceiros 
18:15 Aqui Agora 17:25 Malhação 
18:55 TJ Maranhão 18:00 Quem é Você 
19:15 TJ Brasil 18:50 Jornal do Maranhão 
20:00 Sangue do Meu 2a Edição 

Sangue 19:10 Cara & Coroa 
20:50 Carrossel 20:05 Jornal Nacional 
21:40 Sangue do Meu 20:45 Explode Coração 

Sangue 21:45 Globo Rapórter 
22:30 Sexta no Cinema 22:50 Festival de Verão - 

(Hellraiser III - Queimando-se 
Renascido do Lentamente 
Inferno) 00:40 Jornal da Globo 

23:57 Fórmula Indy - Feras 02:10 Corujão - Sexta-Feira 
00:00 Jô Soares Onze e 13 - 33 parte (A 

Meia Matança Continua) 
01:15 Jornal do SBT 03:50 Corujão II - Os Doze 
01:45 Programa Joyce Condenados(A 

Pascowitch Próxima Missão) 
01:50 Perfil 
02:50 Telesisan 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

07:15 Home Shopping 
07:30 Telemanhã 
08:00 Patrine 
08:30 Escola Bíblica da Fé 
09:00 Cozinha do Lancelotti 
09:15 Dudalegria 
10:30 Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olímpico 
12:30 Edição da Tarde 
13:00 TV Alternativa 
14:30 Os Médicos 
15:30 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessão Animada 
18:15 Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
18:40 Imperatriz em 

Manchete 
19:00 RX 
19:30 Solbrain 
19:55 Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:15 Manchete Esportiva 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:40 Boletim Olímpico 
22:45 Sexta-Máxima 

(Casanova & Cia) 
23:40 Boletim Olímpico 
23:45 Momento Econômico 
00:00 Home Shopping 
00; 15 Jornal da Manchete 23 

Edição 
00:45 Momento Econômico 
01:00 Dose Dupla 
01:45 Home Shopping 
02:00 Jornal da Manchete 23 

Edição 
02:30 Clip Gospel 
03:30 Espaço Renascer 

TVCNT 

Canal 23 

TV, 
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Açailândia/Social Imperatriz, 15 de março de 1996 

■ 
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m 

por SORAYA LUIZA 

S,t\thA4*C %\Ay**ÁíSj£ 

Seja um vencedor falando para pequenos e grandes grupos. Conquiste-os 

realizando a verdadeira arte da comunicação. Continuam abertas as inscrições 

do curso de Oratória e Marketing Pessoal, o qual teve sua data adiada. O local 

será o mesmo (Santa Maria Hotel). Segundo os organizadores, a transferência 

foi em decorrência dos inúmeros compromissos assumidos anteriormente por 

empresários e políticos da região, que estarão participando do importante curso, 

tendo à frente, o advogado empresarial, Orlando Júnior. Vale ressaltar, que o 

curso está aberto a profissionais de diversas áreas. 

Com um requintado jantar, o colunista social Jonas Ribeiro realizou no último 

sábado, uma das mais elegantes noites para a higt society de Imperatriz, 

prestigiada por personalidades expressivas de outros estados. Inspirado no Dia 

Internacional da Mulher (08 de março), o meu amigo Jonas Ribeiro homenageou 

elegantes damas com o prêmio Mulher Talento/96. Devo confessar a minha 

tamanha frustração, quando uma intoxicação me pegou de surpresa, o que motivou 

minha ausência nesta grande noite, a qual tive a honra de receber um convite 

carinhoso do colunista para figurar na lista de Mulher Talento/96. O que podemos 

afirmar da elegante noite, é que foi simplesmente espetacular. Sem igual mesmo. 

Como atestam os depoimentos das mulheres maravilhosas de Imperatriz e a 

imprensa regional. 

StjfCtáúiAÍO' 

O Clube Gigantão, sempre trazendo o que há de melhor no País, para o público 

açailandense, apresenta no próximo domingo, dia 24, diretamente de Fortaleza, 

um super espetáculo, recheado de alto astral, que tem contagiado a platéia 

brasileira, com piadas e o show Florentina. Tiririca, é sem dúvida nehnuma, um 

grande humorista. O mesmo se apresentará ao vivo para você, no Gigantão. 

Confira e viaje no alto astral deste espetáculo. 

m 

Ü 

:-í : 

Está marcado para a próxima segunda-feira, a minha estréia pela TV Cidade, 

no programa "Gente Que Acontece", exibido às 13h45 e produzido pela KSJ 

Associados Produções e Promoções. E por falar em KSJ, os diretores desta 

empresa estão organizando para o próximo dia 22, um coquetel de lançamento 

do programa "Panorama", o qual será exibido pela TV Difusora, no próximo 

domingo, dia 24. 

O casal Silvana e Wanderley Marcos, marcaram presença no Mulheres de Espressoes/96 

O gatinho KalHI 
Tancredo Lustosa, 
foi o aniversariante 
da última semana. 
Ele é filho do casal 
Gardênia e Neves 

(Itaú) 

L 

5 
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Celeste Santos, foi contemplada na noite com uma belíssima jóia das Obcas Matas 

***** Está uni agito só, a Academia Alta Temperatura, que retomou suas atividades 
depois de ter passado por uma ampla reforma, trazendo para a geração saúde, muitas 
novidades. Inclusive uma sala especial para os mais cheinhos malharem e suarem. 

***** Os bastidores políticos de Açailândia começam a esquentar. Esperamos que os 
nossos representantes tenham prudência nesta hora. E os que buscam o consenso, ja que 
estiveram reunidos com a governadora nos últimos dias, pensem em Açailândia com carinho. i 

***** Pensar positivamente na potencialidade de Açailândia e do próprio caráter, já seria 
um bom começo para os politiqueiros radicais, que só visam o próprio interesse e a vaidade, j 
Açailândia precisa de um administrador preparado. Politicagem só levaria a nossa cidade a 1 

cada vez mais se afundar em um verdadeiro caos. Que reflitam todos... , 
I 

***** A PizzariaZeppelin voltou cheia de gás, na sua reinauguraçáo. sendo o poim mai* . 
badalado pela família açailandense, além de uma ótima opção para a mamàc, o papai e «p 
pimpolhos saborearem a melhor pizza da cidade, enquanto os corujas curtem o memor tia 
MPB ao vivo. Vale conferir. 

***** A aniversariante do dia de ontem, foi a nossa amiga Leidinalva Santos, apresentadora 
esportiva da TV Difusora. Ela que recebeu os cumprimentos dos colegas e amigos na linda 
data. 

àAME 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

Planos de saúde para empresas, famílias e individuais. 

f iúde é produto de primeiríssima necessidade 

Plantão do Vendas: 738-1750 (Gossila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

ndia Maranhao 

Venda de Lotes 

Excelentes oportunidade para você adquirir lotes da CVRD, ^ 

bairro São Salvador em Imperatriz-êAA. 

São 09 lotes em área urbanizada, local privilegiado, excelente 

vizinhança e preços a partir de R$ 2.920,00. 

Pagamento facilitado em até 5 parcelas. 

Informações: Escritório de apoio da CVRD, na Estação Ferroviária 

de Imperatriz. Fone: 723-2269, falar com o sr. Gilberto ou Virauy. 

Limitação até as 14h00 do dia 22/03. 

Abertura das propostas dia 22/03 ás 1 5hQ0   
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Estado de 
Calamidade I 

Ildon Marques, cie forma 
acertada, fez do decreto 008- 
94, o instrumento legal capaz 
de arrancar dinheiro dos 
governos estadual e federal. 

Estado de 
Calamidade II 

A decisão foi de todo o 
secretariado. Todos 
concordando que o caos reina 
na cidade. Os cofres 
municipais, sem dinheiro 
para combater a ação das 
águas. 

Estado de 
Calamidade III 

Ildon Marques pediu 25 
milhões à governadora 
Roseana Sarney para poder 
atender as vítimas das cheias. 
K pouco, mas dá para 
começar a remover as vítimas 
das águas e fazer um trabalho 
decente para que este fato não 
se repita. 

Ildon Marques 
é "lldão" 

Governadora 
Roseana 

Menino dos olhos pretos, 
sobrancelha de veludo. Quem 
quiser ver um negócio 
escandaloso. É só comprar a 
revista Veja desta semana. 
Quem não quiser comprar, não 
tem problema, amanhã, o 
Jornal Capital coloca a matéria 
na íntegra. Os termos usados 
contra a governadora são de 
arrepiar. Depois a tropa de 
choque da governadora fica 
reclamando do Sistema 
Tucanu s de Comunicação! 
Pode pegar a veja. na página 
32, no ultimo parágrafo da 
matéria principal. 

E o governo 
Federal 

Vamos ver se o PSDB 
nacional se preocupa 
realmente com Imperatriz. 
Esta é a hora de saber quem é 
quem. O deputado federal 
Sebastião Madeira é o 
presidente estadual da sigla. É 
vice-líder da bancada em 
Brasília. O PSDB tem três 
deputados .federais no 
Maranhaò. O mterventor 
decretou Estado de 
Calamidade Pública. Só falta o 
governo federal dizer que não 
tem dinheiro, também. 

Palio 
vem aí 

Uma atitude digna, Ildon 
VIarques está tomando a 
favor e em defesa de 
Inie Chutando pau, 
on;,, iv; : ■ ntos e tudo que 
estive, barraca. O 
interventor quer é resolver o 
drama da águas. 

12 
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A Fiat, Fábrica Italiana de 
Automóveis, vem com uma 
novidade quentíssima para o 
mercado brasileiro. Vem aí, o 
Palio, o mais novo carro da 

marca. Compacto e conômico, 
é o que promete a Fiat sobre 
seu lançamento. 

Copa 
Tucanu s I 

Vem aí a Copa Tucanu s de 
Futebol, nas categorias 
estudantil e empresa. Para 
movimentar o futebol da 
cidade. Com organização de 
primeiro mundo. Os jogos 
acontecem no Frei Epifânio 
D Abadia. Um mil reais para o 
campeão da modalidade, 
empresas. Francisco Do Valle 
do Departamento de Esportes 
do Sistema está animadíssimo. 
Também, pudera. 

Copa 
Tucanu's II 

A organização geral da 
Copa Tucanu's fica a cargo do 
competentíssimo Jackson da 
Silveira. O chefe do 
Departamento de Esporte c 
Lazer da Prefeitura Municipal. 
Vai arrebentar. Pode apostar. 

Câmara 
Municipal 

A situação da Câmara Mu- 
nicipal de Imperatriz é séria e 
dramática. Os vereadores 
precisam saber se vão ou se 
ficam. A população já não 
agüenta tanta indefinição. 
Ontem, o vereador Valdiná 
Barros disse tudo. O espírito 
de corpo tomou de conta dos 
vereadores. O episódio do 
aumento dos salários dos 
parlamentares mostrou que a 
Casa de Dorgival Pinheiro de 
Sousa ainda tem que andar 
bastante para merecer o 
respeito da população. 

Ondas Curtas 

□ lldão decretou Estado de Calamidade Pública. 

I I Como manda e impõe a situação. 

□ Só falta a goverenadora liberar dinheiro. 

□ O que está difícil. Não mandou até agora. 

□ Vamos esperar Madeira, e o governo FHC. 

[_]| E o senador de Imperatriz? Ainda não se pronunciou. 

□ O drama das águas está nas imagens da periferia. 

I í E não é para inglês, é para imperatrizense ver. 

I I Imperatriz está sem ambulância para atender a população. 

□ Ontem André Paulino perguntou por uma ambulância que tomou chá de sumiço. 

□ A ambulância foi adquirida na administração de José de Ribamar Fiquene. 

□ E os vereadores da cidade? Faltou lápis e borracha. 

Q A Câmara deixa de ser passada a limpo. 

□ Eu só queria ver a CPI do pato-no-tucupi. 

□ Afinal, no meio da tristeza tem espaço para sorrir. 

□ E a Câmara de Imperatriz dá prá gente sorrir a vontade. 

□ Compre o Bingao. Compre o Bingao. Compre o Bingão. 

I j E assista a primeira edição do Cidade Agora. Às 08 hs da manhã. 

□ Joéder Oliveira está rodando a cidade para ver a situação dos bairros. 

VALE TRANSPORTE 

O Vaie Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre mpregados e empregadores 

resente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está á . .çáo dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

0 Interventor decretou Igora vamos ver se Fniie 

Estado de Calamidade 

m 
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A utilidade do Alto-F alante 

Montada entre os pólos do ímã permanente, 

a bobina é magnetizada pelos sinais elétricos, fazem vibrar o diafragma 

por Elízabeth De Fiori di 
Coprani 

Jornalista 

Os primeiros alto- 
falantes surgiram entre 
1924 e 1921», como 
equipamento capaz de 
amplificar o som produzido 
pelos fonógrafos elétricos 
primitivos. Os diminutos 
movimentos comunicados 
à agulha, quando de sua 
passagem pelo sulco do 
disco, eram transformados 
(mu sinais elétricos que 
precisavam ser 
convertidos em vibrações 
mecânicas. K essa função 
não podia ser exercida 
pelas cometas acústicas 
dos fonógrafos mecânicos. 
Surgiu, assim o alto-falante 
de bobina móvel, 
desenvolvidos pelos norte- 
americanos. A 
simplicidade de sua 
construção e a boa 
qualidade de reprodução 
sonora possibilitada pelo 
novo dispositivo fizeram 
com que ele permanecesse 
praticamente inalterado 
até hoje. 

Ksse tipo de alto-falante 
consiste basicamente de 
um cone (o diafragma) 
circular ou eliptico de 
pouco peso, geralmente de 
papelão, e de um conjunto 
de bobina e imã. O 
diafragma fica preso ao 
chassi de metal por meio de 
um sistema de suspensão 
localizado ao redor de sua 
borda externa. Na parte 
central do cone, fica a 
bobina, posicionada entre 
os pólos de um ímã 
permanente e mantida 

nessa posição por uma 
segunda suspensão 
chamada "aranha". Ao 
enrolamento da bobina 
ligam-se os fios de saída do 
amplificador. Quando os 
sinais elétricos 
provenientes do 
amplificador passam pela 
bobina, produzem nela um 
campo magnético que varia 
de acordo com as 
variações de sinais. Como 
a bobina estã sob a 
influência magnética do 
ímã permanente, ela passa 
a vibrar, fazendo vibrar 
também o cone. A vibração 
transmite-se ao ar, sob a 
forma de ondas sonoras. 
Assim, o som produzido 
pelo alto-falante nada mais 
é do que a turbulência 
ritmada do ar provocada 
pela a vibração do 
diafragma. Mesmo antes 
do desenvolvimento dos 
alto-falantes, os estudiosos 
de .icústira iã previam o 
surgimento do problema 
com a irradiaçao de ondas 
sonoras numa ampla faixa 
de freqüências, A 
fabricação de 
equipamentos capazes de 
emitir toda a gama de 
freqüências audíveis pelo 
homem - de 20 a 1b 000 
llerlz (ciclo por segundo) 
aproximadamente - exigiu a 
criação de novas 
variedades de alto-falantes. 

Atendendo ãs exigências 
de reproduções cada vez 
mais fiéis do som original, 
os novos projetos passaram 
a considerar formas de 
superar os problemas 
causados pelo sistema de 
bobina movei. Foi 

necessário cuidar para que 
o som gerado na superfície 
frontal do cone fosse 
isolado do emitido pela 
superfície posterior; caso 
contrário, com o som 
emitido em todas as 
direções, as baixas 
freqüências (que têm 
grandes comprimentos de 
onda) apresentam um 
inconveniente: o som 
emitido frontalmenle pelo 
alto-falante entra em 
oposição de fase com o 
emitido pela parle 
posterior do cone, jã que 
este último é refletido 
pelas paredes e demais 
superfícies do ambiente. 
Assim, as ondas sonoras se 
cancelam, prejudicando a 
reprodução do sons 
graves. 

Com os sons de alta 
freqüência ocorre outro 
fenômeno: eles não são 
emitidos em toda* a* 
direçõe* ni'»< » .itram- 

<(' em f'' i x v. ' 'es. 
Assim, para meihui ar a 
produção e produzir os 
efeitos de interferência 
sobre os sons de baixa 
freqüência, o alto-falante 
passou a ser montado em 
uma caixa acústica. 1 rala- 
se de uma caixa selada, 
revestida internamente com 
isolantes acústicos, de 
modo que a emissão sonora 
da superfície posterior do 
cone fica perfeitamente 
controlada. As caixas desse 
tipo, chamadas caixas de 
suspensão acústica, 
requerem maior potência do 
amplificador. mas oferecem 
melhor resposta em baixa 
freqüência. 

O som que ganha o ambiente 

As emissões da parte posterior do cone são ajustadas para interferir construtivamente 

com as emissões da superfície frontal 
cm. sao responsáveis {tela laixa 
de freqüência dos sons agudos, 

Pi 

P ...: 

por Elizabeth De Fiori di 
Coprani 

Fm outros modelos, como a 
caixa acústica refletora ou 
sintonizada, as emissões da 
parte posterior do cone são 
ajustadas para interferir 
construtivamente com as 
emissões da superfície frontal. 
Nos modelos de labirinto ou de 
linha de transmissão, as 
emissões posteriores são 
conduzidas à frente, onde se 
ajuntam às ondas emitidas pela 
a superfície frontal do cone, 
formando o som que ganha o 
ambiente. 

As caixas acústicas de alta 
qualidade possuem sempre 
mais de um alto-falante, para 
cobrir melhor toda a faixa de 
freqüências audíveis. As 
unidades pequenas (tweeters), 
com diafragma de apenas 2 a 2 

superando o problema de 
emissão direcional em feixes 
estreitos. Além do tweeter 
(uma ou mais unidades), a 
caixa deve possuir um alto- 
falante1 de baixa freqüência 
(woofer) de 25 cm, (10 
polegadas) de diâmetro, 
cobrindo a faixa de freqüência 
que vai de aproximadamente1 

200 a 500 llertz, e uma unidade 
de freqüência intermediária, de 
mais ou menos 15 cm (6 
polegadas) de diâmetro, 
o])erando entre 500Hz e 4 kl Iz. 

Num equipamento desse 
tipo, o sinal que alcança os 
alto-falantes passa antes por 
um circuito divisor de 
freqüência (uma espécie de 
filtro elétrico), que1 distribui o 
espectro sonoro 
adequadamente entre as 

diferentes unidades. O projeto 
tem que ser cuidadosamente 
planejado para que o sistema 
apresente um som integrado 
único, v não uma coleção de 
fontes sonoras separadas. 
Alguns equipamentos 
empregam tweelrs com 
diafragma em forma de 
cúpulas e woofers dotados de 
cometas acústicas que 
melhoram sua eficiência. 

Kmbora não apresente a 
mesma simplicidade de 
construção e a versatilidade 
dos modelos de bobina móvel, 
novos tipos de alto-falantes 
têm sido criado como 
alternativas l>ara 

determinadas aplicações. O 
alto-falante de fita, usada liara 
reprodução de alta freqüência, 
consiste em uma pequena fita 
de metal leve. com alguns 
centímetros de comp: 'to. 

í; •• 
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O Rádio na TV - Programa especiaí òo Pia 

Internacional da Mulher. 

T'r Capim Apresentaçco. Clélio Silveira 
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Combinação de remédios reduz taxa de HI\ 

Os novos medicamentos contra Aids podem reduzir até 99% a taxa do vírus diz o infectologista John Bartle 

T 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Prova neles! 
C< nu o lema "O | )r< )vã<) nã( > 

prova nada ", o DCK da PUC 
do Rio entrou etn campanha 
contra a avaliação de final de 
cursos, instituída pelo MKC. 

O pnflelo do DCb. no 
entanto, mostra que os alunos 
precisam muito mais do que 
uma prova de final de curso, 
mas s-im de aulinhas de 
português. 

No texto, os ("sludanles 
^.tpí i am a palavra 
pr<>liv<i(iii;iiv com i" — 
"lirolissionais1-, duas ve/es, 
o que com])rova que a culpa 
não é do datilografo. 
Perguntar não ofende 

No Japão tem 
marimbondos? 
Apontando diferenças 

Pedro Piva aponta 
diferenças no caso do 
Hanespa com relação aos 
outros dois bancos sob 
intervenção — Kconòmico e 
Nacional. 

"Para se ter uma idéia, os 
responsáveis pelos outros 
bancos não querem depor no 
Senado, mas Mário Covas 
está pedindo para vir explicar 
o rombo", diz. 

Se Miranda não convocar 
Covas. Piva promete fazer um 
jantar do governador com os 
senadores para dar-lhes as 
explicações. Bingo! 

Constatação feita no 
Planalto; o governo pode 
contar sempre com algo <>111 
torno de 280 votos na 
Câmara. Os 28 que faltam 
para garantir a aprovação de 
emendas constitucionais são 
voláteis. 

Por isso, o governo tem de 
estar esperto e fazer lista de 
presença a cada votação. 

K haja crise. 
Descobrindo retensão 

Desde já, governadores 
identificam no colega 
Eduardo Azeredo a 
pretensão de disputar a 
Presidência da República em 
1998. 

O assunto foi motivo de 
conversas entre colegas do 
Sul-Sudeste,dei>oisda reunião 
para lançamento do pr< igrai 1 ia 
educacional em Belo 
Horizonte. 

Debatendo problema 
A Câmara Municipal de 

Belém dediciu debater o 

problema do desemi)n 'gí > em 
sessão especial. Os debates 
certamente passarão pelo 
consumo de álcool, jogos de 
azar. drogas, roubos e outros. 

O número de 
desempregados em Belém já 
ultrapassou a casa dos 70 mil. 

Polícia investigando 
A Polícia Federal está 

investigando um casal 
estrangeiro que pretende 
adotar uma criança paraense. 

() casal apareceu pedindo 
a at !< >çã< > com uma criaiiça de 
nove meses. A comissão 
desconfiou. 

Fazendo proposta 
O presidente da Força 

Sindical. Luiz Antônio de 
Medeiros, entregou ao 
relator da emenda da 
Previdência, Michel Temer 
(PMDB-SP), e ao líder do 
governo na Câmara, Luiz 
Carlos Santos (PMDB-SP), 
uma relação com os ixmtos 
defendidos pela Central. A 
Força se uniu ao governo na 
lula pela aprovação da 
reforma. Alguns pontos 
relacionados não serão 
atendidos. 

A Torça Sindical quer, por 
exemplo, o fim de todas as 
aposentadorias esjieciais — 
de juizes, promotores ou 
ixúíticos. Mas o relator não 
poderá atender o pedido de 
fim da aposentadoria 
especial para juiz. 

Michel 'Temer já disse 
que vai manter a 
aposentadoria especial para 
os magistrados como é hoje: 
cinco anos anos apenas de 
exigência no exercício do 
cargo, porque não existe 
emenda sobre o assunto. 

Outro ponto que não 
haverá ser acatado pelo 
relator é a criação do regime 
único, geral e universal da 
Previdência. 

Este regime, 
reivindicado pela Força 
Sindical, deverá incluir 
todos os trabalhadores: 
celetistas e estatutários, 
com abrangência na 
iniciativa priva e no setor 
público, no Executivo, no 
legislativo e no Judiciário, 
com um sistema de 
contribuição de repartição e 
teto de benefícios. 

GASTROCLÍNICA 

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

Rua Sergipe. 601 - Centro - Fone: (038) 721-3746 
Fax (098) 721-7248 - Imperatriz-MA 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agência Estado 

O u<0 i ombinado dos 
novov medicamentos contra 
a Aids reduzem em ate 99% 
a taxa de IIIV no sangue.. A 
revelação foi feita pelo 
infectologista americano 
John Bartlett, da Johns 
Ilopkins University, que está 
no Brasil para participar do 
Simpósio Internacional de 
Aids. Considerado um dos 
maiores especialistas do 
mundo no tratamento da 
Aids e das infecções 
oportunistas, Bartlett deu 
palestras sobre os novos 
medicamentos e afirmou que 

eles podem aumentar em 
pelo menos três anos a 
sobrevida de pessoas 
contaminadas. "Estamos 
muito excitados com a 
descoberta", disse." E um 
grande passo no sentido de 
controlar a doença". 

Os novos medicamentos, 
chamados inibidores de 
protease, impedem a 
produção de protease — 
substância responsável pela 
entrada do IHV nas células. 
Quando não consegue entrar 
nas células, o vírus tende a 
morrer rapidamente. "São as 
drogas mais potentes já 
descobertas", afirmou 
Bartlett. Segundo o 

infectologista, os inibidores 
de protease são o caminho 
para transformar a Aids em 
uma doença crônica. "E 
importante lembrar que 
essas drogas não têm 
potencial de cura", ressaltou. 

Outra ressalva feita pelo 
pesquisador, é sobre a 
durabilidade da eficácia dos 
medicamentos. "Em 86, 
quando descobrimos o AZT, 
achamos maravilhoso", 
lembra. "Mas a resistêncua é 
um problema e o AZT 
mostrou-se uma vitória 
temporária". Bartlett não 
afasta a possibilidade de os 
inibidores de protease 
apresentarem os mesmos 
problemas. Para o 
infectologista. investir em 
novos medicamentos é a 
melhor solução. "A 
esperança é que se houver 
resistência a essas drogas, 
surja uma terceira geração 
de medicamentos". Segundo 
ele, os pesquisadores estão 
muito longe da descoberta 
da Aids. "Não é realista 
pensar que conseguiremos 
isso". 

Vacina 
Quanto à descoberta de 

uma vacina contra a Aids, 
Bartlett aponta um novo 
caminho de pesquisa. Para 
ele, o segredo para se fazer 
uma vacina eficaz está nas 

pessoas que já foram 
expostas ao vírus da Aids e 
não foram contaminadas. 
Essas pessoas teriam o que 
os médicos chamam de 
"células de memória". 

Essas células, por uma 
razão desconhecida, 
recebem o 11IV mas não se 
infectam com o vírus. Criar1 

resistência a ele e 
repudiam quando 
novamente expostas ao 
vírus. "É como se a célula 
estivesse vacinada", 
explicou o presidente do 
comitê de vacinas do 
programa de Aids do 
Ministério da Saúde, 
Euclides Castilho. 

Atualmente, os 
pesquisadores estão 
otimistas com uma nova 
vacina que deverá ser 

testada em 1998 nos Estados 
Unidos. Desenvolvida em 
conjunto por um laboratório 
americano e outro francês, a 
vacina segue o mesmo 
princípio da vacina contra a 
varíola. Em vez de receber 
uma carga de H1V, a pessoa 
receberá uma taxa do vírus 
canaripox, previamente 
contaminado pelo vírus da 
Aids. "O HIV cresceria sem 
patogenia dentro desse vírus, 
induzindo a criação de 
defesas do organismo", 
explicou Castilho. 

FHG defende reforma 

Presidente da República voltou a defender a necessidade das reformas 

constitucionais para evitar a volta da inflação alta no País 

por Vicente Patrus 
Da Agência Estado 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso voltou a 
defender a necessidade1 das 
reformas constitucionais 

para evitar a volta da inflação 
no Brasil. No programa de 
rádio "Palavra do 
Presidente", Fernando 
Henrique afirmou que o 
governo, com o apoio do 
Congresso Nacional, acabou 

com o monopólio das 
comunicações e do petróleo 
e tem privatizado empresas 
e estradas para melhorar a 
vida da população de baixa 
renda, aplicando estes 
recursos em saúde e 
educação. 

Fernando Henrique falou 
sobre a distribuição de 
renda proporcionada pelo 
Plano Real, com o aumento 
de 1,2% (dados do Instituto 
de Pesquisa Econômica 
Aplicada) na participação da 
renda do trabalho da 
população mais pobre na 
riqueza do País. "A primeira 
vista, este número — 1,2% — 
parece pequeno, mas não é. 
Representa R$ 7,2 bilhões 

distribuídos entre 10 milhõ 
de famílias", disse. 

O presidente afirmou 
a nova realidade brasil» 
mostra que a melhor polít 
para combater a pobreza foi 
acabar com a inflação. "FXúlar 
a volta da inflação continua 
sendo o maior compromisso 
do meu governo", enfatizou 
no programa de rádio. O 
presidente ressaltou que o 
governo reduzirá a distância 
entre ricos e pobres, 
viabilizando o crescimento do 
País, gerando empregos, 
aplicando mais em saúde, em 
educação, em saneamento. 
"O governo deve centrar 
todos os esforços nessas 
áreas". 

Representantes/Distribuidores 

Empresa Multinacional do 

ramo alimentício, seleciona para 

atuar na região. Interessados 

enviar com máxima urgência, 

Curriculum Vitae/Contrato 

Social, para Av. Tucuruvi, 858/ 

862 - Tucuruvi - São Paulo - SP 

Cep 02304-002 

Ráòio Capital AM, 

950 KÍ^z, 10 Mií 

Wfltfs òe potência 

A sua melhor 

sintonia 

Messias Júnior - Repórter Verdade 

De segunda a sábado ;8 hs - TV Capital - Canal 5 

IMPERATRIZ NOTICIAS 
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Semifinal da CAFJ tem 4 equipes 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

Teremos amanhã o início 
das semifinais da II Copa 
Antarctica de Futebol 
Júnior, ficando determinado 
pela LID - Liga 
Imperatrizense de 
Desporto, os seguintes 
jogos: as 16:00 horas deste 
sábado, jogam no Estádio 
Municipal Frei Epifânio, 
Marília x Plaza, e no 
domingo, também partida 
isolada, às 16:00 horas, Volta 
Redonda xjanduí. As quatro 
equipes foram as que mais 
se destacaram em toda a 
competição. De acordo com 
o regulamento do 
campeonato, no 
quadrangular todos os times 
entram em condições iguais, 
ou seja, nenhum time tem 
vantagem sobre o outro, 
havendo somente uma 
partida entre os times de 
cada grupo, já que o 
primeiro da chave A, joga 
com o segundo da chave B, 
e o primeiro da chave B, 
enfrenta o segundo da chave 

Confiança 
Os dirigentes do Volta 

Redonda e Plaza estão 
confiantes em suas 
respectivas equipes. A 
diretoria do Volta Redonda 
garante que o seu time está 
entrosado e motivado pelo 
bom desempenho da equipe 
na competição. No Plaza, o 
entusiasmo é o mesmo. Os 
jogadores fizeram ontem a 
tarde, o último coletivo antes 
da partida de amanhã contra 
o Marília, atual campeão da 
competição. Já o presidente 
do Janduí, confirmou à 
nossa reportagem, que não 
aquenta mais de tantas 
conquistas como vice - 
campeão, e que agora o 
título é inevitável. Com 
certeza serão dois grandes 
jogos para este final de 
semana. 
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F órmula Indy 

agita RJ 

por Francisco do Vale 

Na tarde desta última 
quinta-feira, máquinas e pilotos 
estiveram em movimento em 
Jacarei)aguá, e foi pela primeira 
vez que carros da Indy 
rodaram em pista brasileira. A 
estrela do Brasil, Emerson 
Fittipaldi, está confiante em seu 
carro. Já o experiente piloto 
Mário Andretti, está 
preocupado com a falta de 

segurança na pista, e i)ediu a 
Emerson Fittipaldi que 
insistisse junto a Indy Car para 
que se colocasse uma parede 
de pneus próximo ao muro de 
proteção na curva 1, a mais 
l^rigosa do oval. Segundo o 
ex-piloto, a barreira de pneus 
daria, na opinião dele, mais 
segurança aos pilotos, 
atenuando o impacto, caso 
alguém chegue a sofrer 
acidente. 

Campeonato de 

Master prossegue 

por Francisco do Vale 

Eis os jogos programados pelo Camjjeonalo de Master, 
para este fínal de semana. 

Na l^iminadora Paraná 

XURUPITA 

DNIAO SPORT 

CAMELEIRA 

JV. LIDERAL 

x IAMIN ADORA 
16:00 horas 

No D.N.E.R 

x D.N.E.R 
16:00 horas 

Na Gameleira 

x UNIÀOC. 
16:00 horas 

No JV. Liderai 

x BANGU 
16:00 horas 

O Janduí (acima) e o Plaza, são os favoritos da Copa Antártica de Futebol Juniores 

OBS: Segundo informações da LID, todos os jogos estão 
programados para amanhã (sábado), dia 16 de março de 
1096. 

Programação da Radio Capitai AM 

João Lisboa- MA ♦ • 

Das 05:00 às 08:00 - Manhã Sertaneja - Manuel 

Leal 

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

| Das 12:00 às 12:30 - Jornal Meio Dia de Notícias 

| Das 12:30 às 13:00 - Lance Livre - Equipe de 

Esporte 

| Das 13:00 às 15:00 - Falando Sério - Helder 
Madeira 

I Das 15:00 às 17:00 - Show da Tarde - Walter Silva 

. Das 17:00 às 19:00 - A Fazenda do Corró - 
Clodomir Guimarães 

| Das 19:00 às 20:00 - A Voz do Brasil 

Das 20:00 às 22:00 - O Som da Estrada - Francisco 
do Vale 

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

Rádio Capital AM, a rádio do povo 

União Sport: a força de uma união 

por Francisco do Vale 

Sábado próximo passado, dia 
09 de março de 1.996, foi para 
toda família UNIÃO SPORT, um 
grande dia, haja visto os fatos e 
acontecimentos transcorridos. 
Toda diretoria, ao amanhecer do 
sábado, já se encontrava 
irriquieta, pelo fato de estar 
ultimando os preparativos para 
a recepção aos atletas e 
familiares da equipe de 
VErFERANOS, da vizinha cidade 
de Dom Elizeu-Pá.Tudo 
transcorreu dentro do esperado, 
graças ao empenho de toda a 
diretoria do UNIÃO SPORT, 
especialmente as bravas e 
determinadas senhoras união, 
diga-se de passagem a diretoria 
(atuante) de eventos e 
cerimoniais. Foi servido, nas 
depedências do Juçara Clube 
(com agradecimentos á sua 
diretoria), um almoço regado e 
acompanhado de um suculento 
churrasco. Porém, o dever do 

time do UNIÃO SPORT teria 
que ser cumprido, como de fato 
o foi; quando ás 16:00 horas 
defrontou-se frente ao excelente 
time do JV- LIDERAL, no campo 
da Laminadora Paraná, quando 
ao final dos 90 minutos foi 
vencido pelo assustador e 
imaginário placar de 5 a 0. 
Espantoso! Inacreditável! 
Porém yerdadeiro. Mas restava 
ao UNIÃO SPORT cumprir com 
o restante de sua missão naquele 
inesquecível sábado, ou seja, 
teria, deveria, jogar com os 
amigos visitantes de Dom Elizeu 
-Pá, fato este acontecido. Toda 
comitiva do UNIÃO SPORT 
dirigiu-se para o Estádio Frei 
Epifânio D'Abadia, e, por 
incrível que pareça, não existia 
rumores e ares de derrota, 
tristeza ou melancolia. Foi 
realizado o jogo, frente ao 
bom time de D. Elizeu-Pá, e 
ao final da partida o UNIÃO 
SPORT ressurgiu com força, 
ímpeto e determinação, 

aplicando uma goleada de 6 a 
0. Ficou uma lição, um 
ensinamento e uma cristalina 
certeza aos jogadores do 
UNIÃO SPORT ! FOI A 
FORÇA DE UMA UNIÃO. 
Somente os deuses do futebol 
têm explicações. 

OBS: Os diretores do 
UNIÃO ficaram tão 
empolgados com o sucesso 
do clube que esqueceram de 
enviar a escalação dos heróis 
desta união...! 

(Na íntegra, conforme o 
diretor Paulo Barbosa) 

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

comando de segundo o sexto-feiro, o programo Cidade 

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

A verdade nua e ona, doa a quem doer. 
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i| Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Aniversariando 

Esta colunista recebeu convite dovice-governador José Reinaklo Tavares, para comemorar 
na ilha, o aniversário dele e de sua esposa Alexandra. O evento ocorrerá no próximo sábado. 

Bastidores 

A sociaelite I lelena Fittipaldi, esteve na city no último sábado, no jantar Mulher 1 alento/96, 
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, realizado pelo colunista Jonas Ribeiro. 

Elegantérrima, Helena Fittipaldi disse a todos, que está viajando pelo Brasil, para conhecer 
um pouco do seu País, já que o Exterior foi onde sempre viveu. 

Ainda no aeroporto, onde também chegava outro passageiros ilustre, recebeu um "torpedo" 
do viajante. 

Bingao 

0 diretor e apresentador da TV Capital, Conor Farias, está movimentando a city e cidades 
vizinhas, com os 220 prêmios que estarão em sorteio no Bingao do Conor Farias, sendo que 
prêmios antecipados serão sorteados dia 16 de março e em 26 de março, serão 02 casas, 01 
carro e 01 moto. 

Curso de tiro 

Adiado para a próxima semana, na quarta-feira, o início das aulas teóricas e práticas da nova 
turma do curso de defesa e proteção, que será realizado pelo Clube de Caça e Pesca de Imperatriz, 
através do instrutor Francisco Guilherme. 

Garota Pantera 

No sábado, a Fly Back recebe as garotas que disputam o título de Pantera, em evento assinado 
pelo cabeleleiro Fred, que contará com a presença de Gisele Fraga, modelo e atriz, trazendo 
ainda, a Miss Pará das Américas, Patrícia Cardoso. 

Velocidade 

É o que promete o novo comercial da Ebel, criado pela Agência Art-Promoções, que irá ao ar 
na programação das emissoras que exibem automobilismo. Muita gente achou que foi feito fora 
de Imperatriz. 

Timbira Shopping 

Estão acelerados os trabalhos para a finalização das obras e preparação para a inauguração 
do prirfieiro Shopping Center da região. Os proprietários das lojas estão animados com o 
empreendimento, que será inaugurado em abril. 

Bodas de Ouro 

É o que o próximo sábado irá comemorar o casal José Alves e Filomena, pais da colunista 
social Maria Leônia. 
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A atriz e modelo Gisele Fraga 

« 

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

o programa Cidade Aqom, onde são discutidos temas polêmicos e atuais, 

sobre a política de nossa cidod ^ jo Estado, com a participação popular. 

Apresentação; Conor Farias 
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B Literatura 

L cira, 

menina 

por Raimundo Primeiro 

Es loira 

Alegria conlagiante de 

minha vida presente 

Inspiração 

(Sensação 

Bonita 

Tesão. 

Es loira 

(Sorridente 

Maravilhosa 

Extrovertida 

Charmosa. 

Es loira 

(Sintonia perfeita com o 

meu mundo 

Pcralta 

Te quero muito. 

Es loira 

Andantc 

Irradiadora de energia 
positiva 

Estudante. 

Es loira 

Menina 

Brincalhona 

Dengosa 

Atenciosa. 

Es loira 

(Sinônimo de tudo o 

que é bom 

Determinada. 

Enfim. 

Es loira 

Minha menina amada. 

M GIPG 

por Raimundo Primeiro 

foi legal conhecê-la. 

Tem uma magia especial. 

Algo impossível de ser 

explicado cm poucas 

palavras. 

Força a mente do poeta 

ao tentar descrevê-la. 

Soneto da 

Comunhão 

Desejada 

(Sc teus cabelos Forem 

o fogo 

De um amor que brilha 

sob a lua 

Meu corpo há de 

aceitar teu jogo 

E minha boca há de se 

unir á tua 

Em lace deste 

enlouquecido amor 

(Sorverei todo o teu 

suor 

E o teu fogo em mim, 

de tanto ardor, 

Me fará ser luz ao teu 

redor 

Dançarei no silêncio á 

t ua alma 

E te darei no amor a 

minha alma 

Assim, meus brilhos 

ficarão... 

E a despeito do que 

diga a tua alma 

(Somos destinos 

descritos na palma 

(Os nossos sós se 

calarão) 

Saud 

M 

osa 

GIPG 

Hoje compreendi que 

a vida sem amor não 

representa nada. A gente 

vive no mundo um destino 

estranho, como se 

estivesse buscando algo. 

(Se compreendi isso 

hoje, loi por sua falta. Nós 

nos vimos algumas vezes. 

Nem mesmo falamos ao 

telefone... mas através 

nasceu em minha 

alma ura amor intenso. 

Acredite-me, 

querida, esta minha 

confissão ê sincera. 

Falo de um amor puro, 

intenso, que ê mais forte 

do que eu mesmo; um 

amor que tomou conta de 

minha alma... 

Mc ire (Mei), estai' 

perto de você, para mim. 

ê um motivo de alegria 

muito grande. Pelo seu 

jeito alegre, humilde, 

amigo... 

e por você ser tão 

agradável. 

Junto de você, chego 

até ter raiva de mim 

mesmo, porque sou tímido 

c não consigo lhe falar o 

que sinto por você. No 

entanto, hoje resolvi 

escrever e confessar o 

meu amor. E só espero 

uma oportunidade de lhe 

confessar pessoalmente. 

Aliás, esclareço: já 

revelei-me. 6ó que ainda 

não foi como acho que 

deve ser. Faltou algo. Um 
detalhe especial. 

O certo, porém, 

acredito, ê que te adoro. 

Valeu conhecê-la. Foi num 

dia de festa. 

êendo assim, penso 

que nossa vida será 

sempre uma grande festa. 

Deplcta de muitas e boas 
alegrias. 

De coração. 

Raimundo Primeiro 

M erre 

por Raimundo Primeiro 

No choro dos teus 

olhos 

Concentram-se lágrimas 

Fertilizantes 

Que são capazes de 

melhorar qualquer solo. 

Mesmo assim, 

Não faça isso. 

Quero apenas 

observar você 

desenhando esse sorriso 

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

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

de refrigeração, caldeiras, laticínios, couros, sabão e etc. 
Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA1', saunas, rodos, 

" is, luminárias, peneiras, escovas e etc. 
Vcidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária" KIBONA", 

u, solução de bateria, essências, barrilha, cloros, adubos, etc. 
* Xampújjara auto, super ativo "MARASIL", desinfetantes, detergentes, 

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

Promoções: 
'Cwrofjranulado (balde 10 kg) H$ 

• à vista oit cheque p/ S dias 
* Algicida manutenção (01 U) RS 

3,80 - à vtsía 
•Barrüha (kg) RS -á vista 
• Sulfato de Alumínio (kg) RS 0.90 

- a vista 

sem igual no seu toque de 

semblante. 

Não chores mais, 

Pois a vida ê linda 

E você 

Uma rosa 

Que alegra qualquer 

ambiente. 

OB eijo 

por Roberta Vieira 

O Beijo; 

Para mim ê sempre a 

calma 

Tirada da porta da alma 

Um traço que passa 

tangente. 

Faz o peito pulsar mais 

louco 

Num gest.o insensato 

de não respirar 

Para que dure mais o 

tempo pouco 

Ou se encontre razões 
de amar. 

O beijo: 

Algo de surdo e tão 

inexato 

Troca dois mundos num 

tato 

Pára o tempo, 

estremece 

Do jeito que íor, o 

beijo mexe... 

Abre-nos para o imenso 

Em sua pequenez 

Dá-nos um que, que é 

mais intenso 

E nos tira a sensatez 

O bcijo...impulso nato... 

De uma coisa eu sei 
de fat.o: 

E bom. quero outra 
vezlas 

O significado 

Imperatriz, 15 de março de 1996 

olhar... 

Não estaria prazeroso, 
Inspirado pro amor. 

Não me contentaria 

Não estaria satisfeito 

Nem cantaria 

Nem sorriria 

Nada me fatia esquecer 

que de melhor de tudo 

E ver-te realmente! 

h OJG 

d o amop 

cSe o céu est relado na 

maravilha de suas noites 
Indizíveis 

Retratasse o brilho 

vivo de teus olhos, 

A perfeita harmonia de 
teus lábios. 

A singela arte de tua 
face 

E a meiguice 

incomparável dc teu 

Hoje, como ontem, 

penso cm ti... 

Abraço o teu sorriso... 

Te absorvo na minha 

lembrança como se 

absorvida fosse pelo teu 

amor. 

Nada te peço além de 
que me ames... 

Neste momento me 

eternizo na tua lembrança, 

e busco nos teus lábios o 

pòlcm da minha vontade 
de viver... 

Então calo... choro... 

como as rosas que não 

falam, mas choram... 

Chegou a novidade 

De terça a Sábado 

06h00 às 07h00. 

24 Moras 

Apresentação: 

Conor Farias 

Pela TV Capital 

Canal 5 

O Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

Ijgue 738-134S 

wr Divulgue sua empresa. 

esqueça que a propaganda é a alma do negócio 
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Cooperativa de crédito rural é alternativa 

Federação dos Agricultores estuda formas de fortalecer o setor e uma delas é a securitização das dívidas rural; 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

-Olá, bom dia! 

Fiat lança 
novo produto 

A Fiat Administradora de 
consórcios anunciou ontem 
que vai lançar na segunda- 
feira a campanha nacional do 
Consórcio Fiat On Line, 
centralizada no Mille 
Eletronic. 

O sistema foi inspirado no 
Mille On Line, lançado em 
94 para inibir o ágio. 

Amenizando 
crise 

  

O porta-voz da 
presidência, Sérgio Amaral, 
disse ontem em Tóquio, que 
o presidente Fernando 
Henrique Cardoso não 
concorda com a declaração 
do governador do Ceará, 
Tasso Jereissati (PMDB- 
AP). 

Jereissati classificou o 
senador quarta-feira de 
"irresponsável e leviano", 
por articular a CPI do 
sistema financeiro. 

Segundo o porta-voz, 
FHC afirmou que Sarney 
nunca lhe faltou com a 
colaboração necessária. 

Aprovando 
super poderes 

A Câmara aprovou 
quarta-feira à noite, o projeto 
de lei que dá maiores 
poderes ao Executivo 
argentino, para deflagrar a 
segunda reforma do Estado. 

Agora, o ministro de 
Economia, Domingo 
Cavallo, poderá iniciar a 
reforma tributária que 
precisa para acertar as 
contas do País, exigidas pelo 
FMI. 

A Câmara decidiu aceitar 
apenas «ma das duas 
cmeaií ..r 'sentadas pelo 
Senado, • a emenda se 
refere ao poder de controle 
que o Congresso terá sobre 

o Executivo na questão 
tributária. A nova lei 
aprovada pelos deputados, 
permitirá o aumento do 
imposto que hoje os lucros 
e a eliminação da isenção de 
impostos que hoje têm os 
salários do Legislativo e do 
Judiciário. Com esses 
"supcrpoderes", Menem 
poderá ainda definir novos 
impostos sobre direitos 
autorais e sobre as ações nas 
bolsas. O governo poderá 
também manter o IVA em 
21% (cm abril teria de cair 
para 18%) e tributar por 
decreto nos correios, o 
ingresso para espetáculos 
(cinema e teatro), as casas 
de jogos e, além disso, 
aumentar entre 0,5 e 1 ponto 
percentual o imposto sobre 
propriedades não 
declaradas dos argentinos 
no Exterior. 

Mercosul 
e Chile 

O Mercosul e o Chile 
chegaram a um acordo no 
ponto mas polêmico para a 
criação de uma zona de livre 
comércio a partir de 2004. 
Os técnicos das duas partes, 
reunidos ontem em Buenos 
Aires até o final da noite, 
definiram a questão tarifária 
da seguinte forma: 95% do 
universo dos produtos 
chilenos terão de chegar à 
alíquota zero, de forma 
gradativa, em 8 anos; os 
restantes 5%, a maioria de 
produtos agrícolas, terão um 
prazo de 18 anos para se 
adequar ao regime de tarifa 
zero do Mercosul. Entre 
eles: carnes, farinha de 
trigo, arroz, azeite e cereais. 
Falta saber que produtos e 
em que prazo terá de haver 
essa adequação. Outro 
ponlu aeerlado onlem, foi a 
integração física entre o 
Mercosul e o Chile, o que 
significa definição de 
responsabilidades pelos 
investimentos em infra- 
estrutura. O acordo global 
para a criação de uma zona 
de livre comércio, 
entretanto, não está 
totalmente definido. Resta 
negociar cerca de 11 pontos, 
entre eles a "taxa estatística" 
(sobretaxa de 3% nas 
importações argentinas) e 
os "direitos específicos" 
(também outro imposto 
cobrado pelos argentinos). 
O Chile quer que a 
Argentina elimine esses 
impostos de importação. Os 
negociadores das duas 
partes estão otimistas com a 
possibilidade de conclusão 
das negociações até o dia 31 
deste mês. 

por Raimundo Primeiro 
Da Redação 

A Federação de 
Agricultores do Estado do Pará 
(Faepa), está promovendo uma 
série de quatro encontros por 
todo o Estado com o objetivo 
de discutir os problemas e 
dificuldades emergentes 
enfrentadas pelos 
trabalhadores na agricultura, 
como a questão da Reforma 
Agrária, o Imposto Territorial 
Rural (ITR) e os convênios dos 
agricultores com o INSS. 

O primeiro dos encontros 
ocorreu na quarta-feira, em 
Belém, e teve a participação 
dos trabalhadores do Marajó, 
Baixo-Tocantins e de 
municípios vizinhos de Belém, 
totalizando 27 sindicatos. 

Outros encontros 
Ontem, o encontro foi em 

Castanhal e envolveu 20 
sindicatos da região do 
Salgado, Bragantina e da 
região da Estrada, que engloba 
os municípios de São Miguel, 
Mãe do Rio, Capitão Poço, 
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Garrafão do Norte, Ipixuna, 
Paragominas, Rondon do Pará, 
entre outros. 

O terceiro encontro 
aconteceu em Marabá, com a 
participação de 17 sindicatos, 
todos do Sul do Pará, incluindo 
a região do Alto Tocantins. 

O último ocorrerá dia 17, 
próximo domingo, em 
Santarém, envolvendo mais 20 
sindicatos do médio e baixo 
Amazonas, daTransamazônica 
e da Santarém-Cuiabá. 

Vários temas 
De acordo com Carlos 

Xavier, presidente da 
Faepa, serão discutidos 
vários temas nos encontros. 
Entre os mais importantes, 
está a discussão da segunda 
parte da securitização das 
dívidas rurais dos 
trabalhadores. 

Produtor formaliza pedido 

Categoria quer ter acesso aos benefícios de securitização 

por Raimundo Primeiro 

A primeira etapa encerrou 
no último dia 29 de fevereiro, 
onde os produtores 
formalizaram o seu pedido de 
acesso aos benefícios da 
securitização, que é o 
alongamento do pagamento 
das dívidas para prazos que 
variam entre sete e dez anos. 

Até o dia 30 de junho os 
bancos deverão conferir e 
fornecer os saldos dos 
trabalhadores e decidir quem 
realmente pode desfrutar do 
benefício. 

Avaliação 
Também será discutido e 

avaliado nos encontros, a 
possibilidade da criação de 
cooperativas de crédito rural 
nos municípios, incentivando 
a criação de pólos de 

psicultura, suinocultura, 
fruticultura, de óleo de palma 
(dendê), soja, cacau e cultura 
irrigada do arroz de várzea no 
baixo Amazonas. "Nosso 
objetivo é que cada 
comunidade rural possa ter 
uma espécie de banco que 
funcione como captador de 
recursos para o 
desenvolvimento de 
atividades e que possam 
gerar renda e mais empreg' 
no Estado", disse Car 
Xavier. 

Outra preocupação 
Faepa é a criação 
programas de fixaçao do 
homem no campo, a criação 
de parques de exposição e um 
programa de eletrificação 
rural. Outro projeto, a médio 
prazo, seria a criação de 
rádios comunitárias rurais. 

OFERTA DE EMPREGO 

Socieriade de profissionais liberais oferece vaga para secretaria. 

Interessadas poderão enviar currículos à portaria da TV Capital. Exige-se 

conhecimentos práticos de informática e formação secundaria. 

Assista todos os dias pela Rádio 

Capital AM, o programa A Fazenda do 

Corro, a partir das IThOO 

Apresentação: Clodomir Guimarães 

Tribuna da 

Cidade 

Segunda a Sexta - 09 hs 

Mhmm taç rTiWA fTTs riTni • iTí ul 

Rádio Capital AM - 950 KHz 

Sua Melhor Onda 



«If# 

•« m Economia imperatriz, 15 de março de 1996 

f'*®» 

nos trilhos 

Grupo americano compra malha Oeste da Rede Ferroviária Federal 

por Milton Leitão 
Editor de Economia 

Foi uma surpresa para 
muita gente ver um grupo 
americano comprar a Malha 
Oeste da Rede Ferroviária 
Federal, no leilão de 
privatização realizado no 
começo do mês. Foi a primeira 
vez que um grupo estrangeiro, 
sozinho, ou seja, sem parceiro 
local, se arriscou a conquistar 
um pedaço da privatização 
brasileira. 

Os compradores 
americanos, a Noel Inc., são 
especialista em ferrovia em 
seu país e disseram ter certeza 
absoluta de que vão conseguir 
transformar a Malha Oeste 
numa operação eficiente e 
rendável. A surpresa ficou por 
conta dos analistas de bolsa, 
acontumados a ver a 
privatização brasileira ser feita 

de maneira muito peculiar, via 
empresa estatal ou fundo de 
pensão também estatal. Essa 
estranha maneira de 
desestatizar está até sendo 
chamado de "privatização à 
brasileira". 

O lance de audácia da Noel 
Inc. chama a atenção também 
porque nos próprios Estados 
Unidos alguns especialistas 
estão discutindo os risco da 
compra, por parte dos 
americanos, de pedaços da 
infra-estrutura de países 
estrangeiros. 

Num recente número da 
"Harvard Business Review", 
dois desses especialistas 
colocam a dúvida: "É ainda 
arriscado demais o 
investimento numa infra- 
estrutura estrangeira?" Não 
existe uma resposta segura 
para essa pergunta, segundo 
os autores do artigo, o 

professor Louis T. Wells, da 
Universidade de Harvard, e o 
banqueiro Eric S. Gleason. A 
perspectiva do estudo é global, 
mas o Brasil é mencionado 
com destaque. 

Eles lembram como nos 
anos 60 a American & Foreign 
Power (AFP) perdeu todas as 
suas empresas na América 
Latina, Brasil inclusive. O 
mesmo aconteceu com o 
Brazilian Light & Power, 
dizem eles. No caso do 
transporte urbano por donde, 
foi a General Electric 
americana a pioneira no 
Brasil, no fim do século. Um 
grupo canadense 
transformou-se depois no 
maior proprietário de linhas 
de bonde no Brasil, com redes 
em São Paulo, Rio e outras 
cidades. Em 1912, esses ativos 
foram reunidos numa só 
empresa, a Brazilian Traction, 

Light & Power. 
A partir dos anos 30 e 40, 

um crescente sentimento anti- 
ianque levou ao congelamento 
das tarifas dos bondes no 
Brasil e a fortes prejuízos na 
operação do sistema, dizem os 
autores. Nos anos 50 e 60, os 
americanos retiravam-se 
completamente desse setor no 
Brasil. Ou foram, na prática, 
expulsos do negócio. 

Esse processo de expulsão 
poderia acontecer de novo? E 
o que se perguntam os dois 
especialistas da Harvard 
Business Review. Eles 
aconselham os investidores 
americanos a proceder com 
muita prudência em suas 
aquisições nos países 
emergentes. Certamente, 
esse é um artigo de leitura 
obrigatória para os diretores 
de Noel Inc., nova proprietária 
da Malha Oeste da RFF. 
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Promoção; Federação de Atletismo do Maranhão 

Dia 16 de março 

às 20 Hs. 

Transmissão ao vivo, 

no programa 

Imperatriz 24 Horas 

75 Ferros Elétricos 
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| Sorteio no dia 26 de março, às 

| 20:00 hs, no programa 

I Imperatriz 24 Horas, c/ 

I transmissão ao vivo pela TV e 

Rádio Capital AM e Rádio 

Clube FM de Açailândia 
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Transporte coletivo 

é assaltado 

Motorista registra 

ocorrência contra trio de assaltantes na DRF 

por Léo Costa 
Da Editoria de Polícia 

Por volta das 11:03 horas do 
dia 13, quarta-feira, esteve na 
permanência da Delegacia de 
Roubos e Furtos, o motorista 
Francisco Carlos Rodrigues, 
domiciliado à rua Mário Frei n0 

10, Conjunto Planalto, na 
qualidade de motorista da 
Empresa de Transportes 
Coletivos Imperial, localizada 
na marginal direita da Rodovia 
Belém/Brasília, bairro 
Maranhão Novo, nesta cidade, 
comunicou que na noite do dia 
12 do corrente mês e ano, por 
volta das 23:00 horas, três 
elementos armados, sendo que 
um deles estava com uma 
pistola, e outro com um 

revólver, e o terceiro com um 
facão. O trio estava dentro do 
ônibus, que era conduzido pelo 
denuciante. O mesmo, que 
quando vinha pela av. da 
Liberdade, que passa pelos 
bairros, Vila João Castelo, 
Cafeteira e Vila Ipiranga, com 
BR-010. Ele foi rendido pelo 
elemento que estava armado 
com o revólver, que após 
colocar a arma em sua cabeça, 
disse que se tratava de um 
assalto e ordenou que 
unicamente conduzisse o 
transporte de passageiros até 
um matagal nas proximidades 
da Vila Macedo, enquanto que 
os outros dois abordavam o 
cobrador, Edivaldo Sousa dos 
Santos. 

Ao chegar no matagal, os 

assaltantes começaram a 
espancar o motorista e o 
cobrador, e em seguida 
tomaram de assalto todo o 
dinheiro que havia no ônibus, 
que era a importância de R$ 
200,00 (duzentos reais), uma 
boa quantia de vale transporte 
e de passes estudantil. Só que 
não ficou por aí. O motorista, 
além de ter sido espancado, 
perdeu para os elementos, o seu 
relógio, e uma importância de 
R$ 70,00 (setenta reais) em 
dinheiro. Do cobrador levaram 
um relógio, uma máquina 
pequena de calcular e mais R$ 
15,00 (quinze reais). Após o 
assalto, os assaltantes tomaram 
rumo ignorado. A polícia está 
realizando diligências no sentido 
de prender os donos do alheio. 

A nova LDB e a cidadania 

por Uberatan Aguiar 
Deputado Federal 

Estamos falando de uma 
postura que percebe o 

ornem como sujeito 
Histórico, submetido a 
condições de vida 
determinadas por estruturas 
historicamente construídas e 
que, deste modo, não são 
dadas, mas podem ser 
visceralmente mod ifiçadas, 
sobretudo através de 
intervenções nos meios que 
operam no nível da 

legitimação do que já está. 
dentre eles, de modo 
1 >rivílegiado: a educação. 

O espírito renovador da LDB 
está presente desde os objetivos 
da educação, enunciados logo 
ao seu início. Neles se percebe, 
com clareza, a ênfase nas duas 
relações básicas do homem 
como sujeito histórico: a relação 
homem-natureza c a relação 
homem-homem. Na primeira, 
evidencia-se aquilo que 
distingue o homem do restante 
da natureza: a capacidade de 
dominá-la em seu benefício, 

através do trabalho. Na 
segunda, evidencia-se a 
homontalidade que deve 
caracterizá-la; a relação 
homem-homem, para ser 
verdadeira, deve ser de 
cooperação, de participação 
no esforço coordenado da 
organização da sociedade. 
Quando esta relação emerge 
como de dominação, 
descaracteriza-se e 
desumaniza o próprio 
homem, tratando-o como 
coisa, distinta do resto do 
mundo natural. 

CIDADE AGORA 

Ia Edição - 08 hs 

Apresentação: Frederico Luiz 

Comentários: José Filho 

2a Edição -13 hs 

Apresentação: Conor Farias 

Comentários: Otair Moreira e 

Frederico Luiz 

TV Capitai, canal 5 
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Agentes da DRF procuram assaltante 

o 

por FRANCISCO DO VALE 

Furto 
Por volta das 16:00 horas 

de ontem, compareceu na 
Delegacia de Roubos e 
Furtos, o senhor José 
Ferreira Conceição, de 23 
anos de idade, residente à rua 
São João n0 616, bairro Nova 
Imperatriz, para comunicar 
que no dia 12 deste, 
elementos desconhecidos 
adentraram em sua residência 
e furtaram da mesma um 
rádio gravador, um micro 
sistem e um butijão de gás de 
13 quilos. Ele espera que a 
polícia possa recuperar seus 
pertences. E que o mesmo 
registrou o fato para os 
devidos fins. O denunciante 
não soube explicar como os 
elementos entraram em sua 
casa. 

Assalto 
Quem também 

compareceu na Especializada, 
foi o jovem Carlos Rogério 
Ferreira de Oliveira, de 19 
anos de idade, morador na 
rua Eduardo Gomes nQ 1124, 
bairro Maranhão Novo, O 
mesmo denunciou, que na 
tarde do dia 06 do referido 
mês, por volta das 14:30 horas, 
dois elementos armados de 
facas, abordaram sua esposa 
de nome Tatiane Sousa 
Silveira, em frente a Escola 
Delta e tomaram de assalto sua 
bicicleta. 

O assalto se deu no dia 
acima citado, mas somente no 

dia de quarta feira última, ele 
resolveu registrar o 
acontecido. 

Roubo 
Uma outra vítima dos 

gatunos, foi o cidadão Antonio 
S. do Nascimento, de 23 anos 
de idade, residente à rua 15 n0 

117, Parque São José. O 
mesmo comunicou que havia 
deixado sua bicicleta em 
frente ao Sindicato dos 
Arrumadores, localizado àrua 
Sousa Lima ao lado do 
calçadão - Centro, e ao 
retornar ao local, estava 
completamente limpo, sendo 
que a mesma, de marca 
Montaim Baike, de cor preta 
com vermelho, n0 713574 - 5, 
comprada na loja Ciclo Mania, 
em Açailândia, agora está 
servindo de transporte dos 
vândalos. 

Roubo II 
Por volta das 20:45 horas, 

esteve no Plantão Central, o 
senhor Arnaldo Vieira 
Francisco, de 34 anos de 
idade, residente à rua Dom 
Vital n0 219 Vila Lobão. O 
mesmo comunicou que 
deixou seu transix)rte movido 
a pedaladas, em frente à 
Clínica de nome não citado na 
ocorrência, e ao sair da 
mesma não encontrou sua 
baike, pois os larápios já 
haviam levado, tendo ele que 
ir a pé até a Delegacia de 
Polícia para registrar a queixa. 
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por Léo Costa 
Da Editoria de Polícia 

Por volta das 20:25 horas, de 
quarta-feira, compareceu na 
permanência do Primeiro 
Distrito, o senhor Paulo Pereira 
de Sousa, de profissão 
cobrador, residente à rua João 
Paulo II n0 179, Vila Lobão. O 
mesmo comunicou aos agentes 
de plantão, que estava 
trabalhando em um dos ônibus 
daempresaTCI, de prefixo 560, 
com o intinerário Imperatriz/ 
Cumaru, sendo que quando 
estavam retornando do referido 
povoado para Imperatriz, já no 
interior de Mucuíba, pegou um 
passageiro que ao entrar no 
ônibus, pagou a passagem e 
ficou sentado no banco traseiro 
do mesmo, próximo ao 
cobrador, e ao chegar nas 
proximidades do "Cê Que Sabe 
Motel", o elemento sacou de 
um revólver calibre 32, e em 
seguida pediu para o cobrador 
lhe dar todo dinheiro. Ao pegar 
os reais ordenou que o 
motorista, José Carlos, parasse 
o ônibus, do qual ele deceu e 
desapareceu. Além do 
motorista e do cobrador, todos 
os passageiros que vinham no 
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momento do assalto para 
Imperatriz, ficaram bastante 
assustados. 

O grande número de 
assaltos que vêm acontecendo 
na cidade, além de preocupar as 

unção, está trabalhando 

autoridades policias, deixa os 
usuários de coletivos de 
Imperatriz bastante temerosos, 
em saber que também dentro 
dos ônibus, podem ser 
assaltados a qualquer 

para desvendar o assalto 
momento. O Dr. Arlindo 
Assunção, da Delegacia de 
Roubos e Furtos, juntamente 
com toda sua equipe, estão 
trabalhando à procura de pistas 
que levem ao assaltante. 

Mulher é agredida pelo amante 

Agentes da DEM estão à procura do agressor 

por Léo Costa 

A doméstica Ivanilde 
Pereira Marinho, de 33 anos 
de idade, com redidência 
situada à rua José Bonifácio 
n0 365, Bacuri, comunicou no 
Plantão Central do Io DP, que 
estava dormindo em sua casa, 
quando chegou seu amante de 
nome não citado no registro 
policial, e ao adentrar em sua 
residência, lhe acordor. Sem 
nenhuma explicação, ele foi 
logo espancando a denuciante. 
O mesmo estava em 
verdadeiro estado de 
embriaguês, e disse para ela 
que iria dar-lhe um tiro, e 
quando a mãe da queixosa, 
que mora ao lado, ouviu o 
barulho, correu para ver o 
que estava acontecendo na 
casa de sua filha, e ao chegar 

tornou -se também vítima das 
agressões do amante de sua 
filha, que não se contentando 
somente em agredi-las, passou 
a promover um verdadeiro 
quebra-quebra, sendo as 
outras vítimas, uma geladeira, 
um fogão, uma estante, um 
televisor e outros objetos. A 
filha da doméstica, não 
resistindo ver tudo aquilo, 
partiu para cima, e ele já 
bastante irado tacou-lhe na 
parede, tendo logo em 
seguida evadido-se do local. O 
caso será encaminhado para a 
Delegacia Especial da Mulher, 
que tem como titular a 
delegada, Radige Rodrigues, 
que por sua vez irá à procura 
do agressor, para fazer o 
valentão explicar os motivos 
das agressões, para com sua 
amante e a mãe da mesma. 
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Dr0 Radige Rodrigues, da Delegacia Especial da Mulher 

PM's espancam doente mental 

Doméstica denuncia espancamento sofrido pelo seu filho 

por Léo Costa 

A senhora Maria das 
Graças Rocha Feitosa, de 46 
anos de idade, deslocou-se de 
sua residência, localizada à 
rua Ceará n0 1300 - Centro, 
até o Primeiro Distrito 
Policial, para comunicar que 
seu filho, Luís Djalma Rocha 
Feitosa, de 23 anos de idade 
e que tem problemas mentais, 
foi preso por policiais 
militares nas proximidades 
do endereço acima citado, 
onde foi espancado 
barbaramente e até o 
presente momento seu filho 
não fora encontrado em 
nenhuma delegacia. 

Segundo informações da 

própria denunciante, seu filho 
foi preso por uma viatura de 
Policiamento Ostensivo da 
própria polícia, mas a mesma 
não citou nada da referida 
viatura na ocorrência 
registrada na Delegacia do Io 

DP. A doméstica afirmou que 
a prisão ocorreu em 
decorrência de problemas 
relacionados com pessoas do 
Setor Rodoviário. O caso foi 
levado ao conhecimento das 
autoridades policiais, e ela 
espera que possam ser 
tomadas as devidas 
providências, no sentido de 
punir os policiais 
responsáveis pelo 
espancamento de seu filh =. 
que é doente mental. 
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