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ÕTempo? 

0 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 
A 

Entrevista comovereadorjoel Costa, ||||Í|| 

no programa Cidade Agora, que vai ao p|||^p 
ar às 08 hs na TV Capital, canal 5.. |||||||^ 
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Deoclides desvia AIH em Porto Franco 
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Tfcíeputmlo federal SeWifiWwlllaãe^^Te»q^è3Ía molnÈ^mSo o seu partido, o PSDB, 
para conseguir recursos do Governo Federai para atender as vitimas das enchentes 
que assolam imperatriz. Anteontem, a governadora Roseana Sarney decretou a 
homologação do Estado de Calamidade Pública em Imperatriz. Com a medida, é possível 
recorrer ao Fundo de Reserva da União, uma espécie de caixa existente do Orçamento 
para atender Estados e Municípios que são acometidos por situações de Emergência 
ou de Calamidade Pública. A governadora Roseana Sarney garantiu ao interventor 
lidon Marques que mobilizará a bancada federal do Maranhão, para lazer gestões 
junto ao governo FHC com o objetivo de obter dinheiro para atender a população que 
sofre com o inverno rigosoro que se abate sobre Imperatriz. 
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Deoclides Macedo, prefeito de Porto franco 

Marginal é executado 

com três tiros 

O crime aconteceu no povoado Serra do Cintra 

Situação desconfortável está 
vivendo a população do vizinh 
Município de Porto Franco, 
prefeito Deoclides Macedo está 
fazendo uso inconveniente das 
212 AIHs destinadas à sua 
cidade. O atendimento a 
comunidade, por indicação do 
próprio prefeito, só está sendo 
feito através da Clínica do Dr. 
Jorge Anchieta, que dispõe de 
apenas um médico em seus 
quatro anos de existência. 

Denúncia neste sentido e 
feita pelo médico João Ricci, 
proprietário do Hospital Sao 
Luís, revelando que seu 
estabelecimento de saúde 
possue melhor estrutura e três 
médicos em seu quadro clínico, 
além de* 14 anos de serviços 
prestados à Porto Franco. O 
prefeito tem procurado 
beneficiar o Hospital do seu 
aliado político, mesmo 
sacrificando à comunidade 
portofranquina". 

De acordo com o Dr. João 
Ricci, que é candidato a prefeito 

pelo PMDB, o prefeito 
Deoclides Macedo está 
desviando 20 por cento das 
AIHS para o Hospital das 
Clínicas, em Imperatriz, por 
causa de suas ligações com o 
médico Carlos Edson. A saúde 
já foi municipalizada em Porto 
Franco, só que até agora a 
população não tem o direito de 
escolher o médico de sua 
confiança para uma consulta. 
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Jornal CQpít0l 

Soraya Luíza comenta a 
sociedade açailandense e 

Jussara Cerqueira, a 
imperatrizense 

l, -. •fí-Prato 
Prógrawí ;*o da TV 
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Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte Nacional 

US$ Com. Compra 

ÜS$ Com. Venda 

US$ Black Compra 

no,mm 

US$ Black Venda i 

R$0.» (0%) 

OSS Flut Compra : 

mo.mnm) 

[ üS$' i .nda | 

r$ iiom (o?*) 

Ouro (grama) 

RS (quarta-feira) 

1,3678% (04.03,96) 

CDB/RDB 

38.40% (13.03.96) 

Por meio de um telefonema 
anônimo, o Jornal Capital 
tomou conhecimento no final 
da tarde de ontem, que dois 
agente '■ 'olícia Civil de 
Impei lotados na 
Direto i Regional de 
Segura Pública, haviam 
prent" o elemento 
co'd vao no submundo do 
crime pela alcunha de 
"Cabecinha", residente no 

bairro Santa Rita. 
Segundo a denúncia, os dois 

agentes, ao efetuarem a prisão 
de "Cabecinha", eoleCi 
marginal na viatura p nal. 
Logo em seguida, saíra i. O 
denunciante, percebendo 
alguma coisa estranha no ar, 
decidiu segui-los. Constatou 
que os policiais não levaram o 
preso para a delegacia. Saíram 
rumo ao povoado de Lagoa 

Verde. Quar u garam1 

proximidauos da Serra 
Cintra 
de cr d: ud: 

x. do ' d ele 
ouviutr jluos. 

Minutos depois, foi olhar e 
encontrou o corpo de 
"Cabecinha". Tudo indica que 
ele foi executado, ou seja, mais 
uma queima de arquivo 
praticada em Imperatriz. 

il 

Salão mostra novidades 

O Salão de Frankfurt 
continua em alta. A cada dois 

anos proporciona um dos 
maiores espetáculos do mundo 
dos automóveis, apontou 
recentemente as tendências 
que devem predominar neste 
fim de milênio e começo do 
próximo. 

As linhas arredondadas 
decididamente são a moda e 
estiveram em alta durante o 

evento. Foi um salão prático, 
em que os lançarqentos se 
concentraram nos gêneros de 
modelos mais procurados, os 
médios e pequenos-médios. 

Máquinas e Motores 
mostra, ainda, as novidades 
apresentadas ao público que 
esteve no Salão de Frankfurt, 
Alemanha. Página 4A 

É o número de dias qu; 
a cidade ficará em estado de 

, calamidade pública, de 
acordo com o decreto 008/ 
96. 

O fato 
1 promotor 

militar Antonio 
Brandão 
Andrade pede, 
na Bahia, a 

pena de morte para os 
guerrilheiros Theodomiro 
Romeiro dos Santos e Paulo 
Pontes da Silva, 

responsáveis pela morte do 
sargento da Aeronáutica 
Walter Xavier de Lima 
durante um tiroteio; <> 
Conselho Especial de 
Justiça da Aeronáutica 
condena à morte, em 
Salvador (BA), Theodomiro 
Romero dos Santos; Paulo 
Pontes da Silva é 
condenado à prisão 
perpétua. 

A pessoa 

pensamento 

Página 4B 

um 

ônibus é 

linEia 

Sérgio^ 
Bernardes; 
W 1 a d i m i r , h 
arquiteto e -f ^ 
urbanista. Criou, 
em 1972, o projeto do 
Mastro da Bandeira 
Nacional na praça dos Três 
Poderes, em Brasília; 

, também na capita! federal 
s projetou o Clube Nav^1 0 

| Centro de Convenções e v. 
I Planetário, que fazem parte 
\ do Espaço Cultural. No 
; início dos anos 70, desenhou 
| o Mausoléu do presidente 
í Castello Branco, en 
í Fortaleza. Foi premiado e, 
1 em 1958, na Alemanha e na 
J Feira de Bruxelas, 

Josí 7Pli« > usa e abusa da 
sátira ^ra criticar os 

■1* ^s da região e da 
o.uade. O colunista não 
esquece a sua Para 
Meditação e relembra aos 
políticos o estado em que se 

encontra os bairros da 
cidade. 

Confira. 
Lembre-se que no Seu 

Líder Diário, você encontra 
colunistas nas páginas de 
notícias. Página 4A 
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A governadora Roseana 
Sarney já deveria ter sido 
sensível aos vários 
problemas observados em 
Imperatriz e municípios 
vizinhos. 

As obras reclamadas 
pela comunidade ainda não 
foram atendidas. 

Mesmo assim, a 
governadora insiste em 
afirmar que sua 
administração promove 
mudanças radicais no 
Estado. 

Que vergonha, não? 
Seria bom que ela 
trabalhasse, isso sim, em 
projetos que possam 
assegurar o incremento do 
processo de 
desenvolvimento por que 
ainda passa o Estado, 
mesmo sem o seu apoio. 

Carlos Vicente 
Centro 

Estou acreditando que o 
Encontro da Bancada 
Parlamentar da Amazônia 
Legal, que será realizado 
no final do mês em 
Imperatriz, trará resultados 
positivos para esta região. 

Estarão entre nós vários 
deputados federais. Foi 
uma excelente iniciativa do 
deputado federal 
Sebastião. 

Tem conseguido nos 
representar de forma 
digna, em Brasília. 

Patrícia Vieira 
Mercadinho 

0 comércio local 
consegue resistir com 
competência aos altos e 
baixos da economia 
nacional. 

Antonio Hernandes 
Vendedor 

A Secretaria de Obras 
deveria trabalhar no 
sentido de ouvir os pedidos 
da popupalção periférica. 

Maria Ferreira 
Vila Cafeteira 

As chuvas que se 
abateram sobre Imperatriz 
danificaram maioria das 
ruas de nosso baifro. 

Estamos pedindo que a 
Secretaria de Obras dê-nos 
atenção especial. Não 
estamos mais suportando 
os problemas. 

Miguel Melo 
Parque Anhanguera 
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Comunicar a verdade 

Comunicação da verdade do mundo de Deus 

. j 

porSeicho Taniguchi 
Diretor da Seicho-No-le 

Já se passaram 45 anos 
desde o térmimo da guerra no 
Pacífico. Atualmente no Japão 
há muita fartura, mas durante 
a guerra houve escassez de 
materiais e alimentos quase 
imposssível de se imaginar 
hoje, acrescida ainda de falta 
de comunicação. Todos 
sabiam a escassez material, 
mas deconheciam a "escassez 
de imformações", sem as 
imformações corretas, os 
homens perderam até a 
esperança de viver. 

Quando há comunicação 
normal e principalmente 
voltada para a verdade, a vida 
sem sentido de até então se 
preenche repentinamente de 
energia e de alegria e as 
pessoas passam a ter grande 
disposição para cumprir sua 

respectiva missão. 

Por isso elas precisam ser, 
não simplismente informadas, 
comunicadas da Verdade 
realmente valiosa, ou seja, 
"Verdade do Reino de Deus". 
Neste sentido, é importante 
transmitir o conseito correto 
a resspeito do homem (sua 
origem divina), orientando as 
pessoas do dia de hoje, e do 
futuro. 

O sr. Taizo Kobayashi, que 
reside em Hikari-shi, na 
província de Yamaguchi, 
conheceu a Seicho-No le em 
junho de 1935. Na época ele 
estava servindo em Toquio e 
foi muitas vezes à Sede 
Central, em Akasaka. Mas, em 
1941, foi novamente 
convocado pelo Exército e 
seguiu para Ilirosshima. Ele 
fazia parte da artilharia ante- 
aéria, encarregada da defesa 
contra ataques aérios, e ficava 
o tempo todo no escritório do 
quartel general do batalhão. 

O sr. Kobayashi queria ficar 
para sempre ali, mas em 
outubro de 1942, 
repentimente decidiram 
enviá-lo para uma frente de 
batalha. 

Depois de embarcar num 
navio no porto Ujina, foi-lhe 
informado que o destino seria 
Rabaul. Ouvindo isto, ele 
lamentou: "Por que estão me 
enviando para Rabaul? Por 
que não me deixam ficar mais 
tempo em Hiroshima?". 

Entretanto, se tivesse 
permanecido em Hiroshima, 
com certeza teria morrido, 
vítima da primeira bomba 
atômica. 

Por isso, o destino do 
homem não precisa ser 
exatamente como ele pensa. 
Existem inúmeros casos em 
que a passoa acha 
desagradável se desviar do 
destino que traçou e pensa 
temporariamente "Que 
infelicidade!", porém, 
justamente por iso, consegue 
um resultado melhor. Isso 
acontece freqüentimente 
quando a pessoa tem fé e 
conhece a Verdade. 

Cortando sapé 
O navio que levou o sr. 

Kobayshi, felizmente, não foi 
atacado por um projétil 
sequer e, no dia 25 de 
dezembro, chegou a ilha 
Rabaul, no arquipélago de 
Salomão, no longínquo 
hemisfério Sul. Ele 
permaneceu nessa ilha até 
janeiro de 1943. Depois foi 
trasferido para o aeroporto do 
exercito de uma ilha a 30 km 
dali, onde assuniu no posto, 
juntos a conhões anli-aério. 

Porém, em maio do 
mesmo ano, deixaram 
totalmente de enviar navios 
de carga do Japão, ficando 
interropido o fornecimento 
de mantimentos. Isto porque 
a situação do Japão na guerra 
piorara. 

Venda de Lotes 

Excelente oportunidade para você adquirir lotes da CRVD no Bairro São 

Salvador em Imperatriz/MA 

São 09 lotes em: r 
* Area Urbanizada 

* Local privilegiado 

* Excelente vizinhança 

* Preços a partir de R$ 2.920,00 

* Pagamento facilitado de apoio da CRVD na Estação Ferroviária de 

Imperatriz - tel. 723-2260, com o Sr. Gilberto. 

Habilitação até as 14hs do dia 22/03 

Abertura das propostas dia 22/03 às 15hs. 

Qualquer dúvida estamos a disposição. 

m Sl£t&ista> ÍWeaiüt*# de Coistimi 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

José Filho 
Diretor Comercial 

Jornal Capita 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 

- ■ ■ . ■' :■ f i ■■■; ■ ísalev-s 

R, Ce* Manoel Bandeira. ITOâ. Fone t698) 72â 416 * CEP 66900 . 060 * Impaiairii . Maranhão 
Represéntanle Nacional: Formato • Fone (0111 21^ ,'^4 

F uce Leonel 
Diretora de Redação 

Joselita Damacena 
Diretora Comiicial 

Soe. Carneiro 
Diretor^ oe Informática 

Editores Assistentes: Raimundo Primeiro (Da Editaria do 3o Caderno) 
Editoração Eletrônica: DeiviPl aos Santos Machado 
Colaboradores: Jucelir redra , Ulisses Braga, e Lima Rodrigues 
Fotografias: Fot^ l.xarannão do Sul 
Montagem: Joel Gomes Braga 
Impr"o.,ão: Juao Santana 

. ■ : ■ • . :• • • . 
1 iPlpi?!! :;Íú:;ÍÉÍlÍÍ 

C&d- Sdãddiyç .'dar--" 'deMM 
Ac ectffor é fscaHado o dir 'o dè oúbticàdas de forma r&s tcf.a 

Fatm e matérias enviadas ndo -A * :v*d\ndas. wcsinp que td ■*publicai*. * 

Capital 

Cozinha 

por IVO MARCONDES 

Coelho 
Pequeno mamífero 

roedor, o coelho 
(Oryctolagus cuniculos L), 
originário da Europa, já era 
utilizado na culinária no 
século 17. Foi trazido à 
América com a colonização. 
O mesmo aconteceu com a 
Austrália e a Nova Zelândia, 
regiões onde ele se tornou 
uma praga nas lavouras. A 
epécie passou por 
melhoramento genéticos e 
hoje são conhecidas cerca de 
quarenta raças e oitenta 
variedades. A criação de 
coelhos é feita em granjas e 
sua carne é encontrada o ano 
todo, pois quase sempre é 
vendida congelada. Com 
sabor semelhante à do 
frango, é tão nutritiva quanto 
outros tipos de carne, com a 
ventagem de ser magra e de 
fácil digestão. O coelho 
per tente à família dos 
leporídeos e é considerado 
símbolo de fertilidade. As 
fêmeas engravidam de sete 

a oito vezes iwr ano, com até 
oito filhotes por cria. O abate 
ocorre entre os sessenta e 
setenta dias de vida, quando 
o peso médio é de 1,7 quilo, 
o que significa 1,1 quilo de 
carne com osso. As raças 
mais cultivadas no Brasil são: 
nova-zelândia-branco, com 
olhos róseos e pêlo branco; 
azul-viena, com olhos e pêlo 
azuis-escuros; nova-zelândia- 
alaranjado, de olhos 
castanhos e pêlo alaranjado; 
califórniá, com pêlo branco 
e extremidades escuras; e 
fulvo-de-borgonha, rústico e 
com pêlo cinzento. Os 
coelhos de granja fornecem 
subprodutos, como a pata 
dianteira, usada em 
chaveiro, pois, na 
superstição popular, pé de 
coelho dá sorte. O ditado 
"não compre gato por lebre" 
(ou coelho) deve-se ao fato 
de estes dois animais, sem 
pele, apresentarem certa 
semelhança. Para evitar 
enganos, basta observar a 
quantidade de gordura: a 
carne do coelho é bem mais 
magra. 

Como se escolhe 
Escolha os animais já 

limpos (sem pele, patas e 
orelhas) de 
aproximadamente 1,5 quilo. 
Eles devem ter carne firme, 
magra, com cor rosa clara c 
aparência brilhante, não 
pegajosa. Caso seja abatido na 
hora, prepare-o enquanto 
ainda estiver quente ou 
espere de dois a três dias para 
a carne ficar macia. Evite o 
coelho de caça, pois sua carne 
pode ser um reservatório de 
bactérias patogênicas. 
Descarte aqueles com sinais 
evidentes de doenças, como 
fígado com manchas ou 
granulações. O coelho é 
encontrado na maioria das 
vezes congelado. Observe se 
ele está totalmente 
endurecido, com 
embalagem intacta. 

Como se prepara 
Para descongelar, deixe-o 

por 24 horas na parte baixa da 
geladeira, ou por quatro 
horas, em saco plástico;, 
dentro de uma bacia com água 
- trocada a cada hora. I .ave-o 

bem por dentro e por fora. 
Para destrinchá-lo, corte as 
patas dianteiras pelas 
articulações. Retire as patas 
traseiras fazendo um corte na 
parte de baixo dó conx). Para 
fazer ensopado ou cozido, 
tempere três ou quatro horas 
antes e cozinhe em fogo 
baixo, durante uma hora. 
Pode-se acrescentar fatias de 
bacon. Para assar, tempere de 
véspera e regue váriãs vezes 
com o molho que se forma na 
assadeira. Deixe sempre em 
vinha-d'alhos com vinho seco, 
branco ou tinto. 

Tradicional picante 
Limpe o coelho e corte-o 

pelas articulações. Deixe por 
duas horas na marinada feita 
com limão, água, sal, pimenta, 
salsa e cebolinha. Cozinhe no 
tempero, por 20 minutos, em 
panela tampada. Tire da 
panela, pincele os pedaços 
com a mostarda e ponha-os 
num refratário. Leve para 
dourar por 15 minutos no 
forno quente, preaquecido. 
Enquanto isso, cozinhe as 
ervilhas al dente em água 
fervente suficiente para cobri- 
las, com uma pitada de sal, por 
4 minutos. 

& 

Plantão 24 horas de emergência 

hospitais conveniados - SUS ■ 

hoje, dia 

17/03/96 

X 

Plantão 24 horn- d ■ emergência 

pediátrica dos t^ws^.iw^ ^ ivenicoos - 

SUS - hoje, dia 

17/03/96 

r. M 
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Comandante saúda conscrito 

Linha 

Direta 

W 

por JOSÉ FILHO 

Aumento 
A governadora Roseana 

Sarney, mesmo sem 
autorização do Ministério 
das Minas e Energias, 
acaba de empurrar 
garganta abaixo do 
consumidor maranhense, 
um aumento superior a 
100% nas tarifas de energia 
elétrica. Anteriormente ela 
autorizou um aumento 
exorbitante na taxa de 
iluminação pública para 
bancar o seu "Viva Luz", e 
agora dá o golpe de 
misericórdia nos pequenos 
consumidores da Cemar. 

Auditoria 
Deve ser encerrada na 

próxima semana uma 
auditoria que está sendo 
realizada no INSS de 
Imperatriz. Os trabalhos 
foram iniciados no último 
mês de dezembro e pode 
apresentar muitas 
novidades na cidade 
quando estiver 
devidamente concluído. 

Afastamento 
De acordo com uma 

fonte oficiosa mas que 
merece crédito, já existem 
funcionários afastados de 
suas funções, o que pode 
resultar em inquéritos 
administrativos e até 
mesmo demissões. 

Pergunta 
O deputado federal Davi 

Alves Silva arriscaria uma 
candidatura a prefeito de 
Imperatriz mesmo "sub 
júdice", correndo o risco de 
na instância superior ser 
mantido o parecer do 
Tribunal de Contas do 

as 
Crise 

Continuam 
demissões no comércio de 
Imperatriz. Essa é a pior 
crise do setor nos últimos 
25 anos. Também a 
Contrução Civil está 
amargando um período dos 
mais difíceis. O número de 
desempregados na cidade 
já assusta e pode refletir até 
mesmo na própria 
economia do Município. 

Pagamento 
Prefeitura de todo o País 

continuam enfrentando 

dificuldades financeiras até 
mesmo para quitar salários 
do funcionalismo. Em 
Açailândia, o prefeito 
Ildemar Gonçalves efetuou 
na última quinta-feira, 
pagamento dos servidores 
municipais referente aos 
meses de dezembro de 95 
e janeiro deste ano, mas 
ainda deve o décimo- 
terceiro e os meses se 
fevereiro e março. 

Calamidade 
O deputado federal 

Sebastião Madeira (PSDB- 
MA), me telefonou ontem 
de Brsasília dando contas 
de que foi ele o autor da 
proposta de Estado de 
Calamidade em sugestão 
feita ao interventor Ildon 
Maruqes. Segundo o 
parlamentar tucano, o 
Governo Federal vai ser 
mobilizado a partir da 
próxima semana para 
ajudar Imperatriz a sair do 
caus a que foi submetida 
pelas chuvas que caíram 
recentemente. 

Eleição 
Fernando Fiveda, atual 

diretor de Operações da 
Cooperleite, tem seu nome 
cogitado para suceder 
Carlos Gomes Amorim, na 
presidência da Cooperativa 
Agropecuária do Vale do 
Tocantins. Em tempo, 
Fiveda tem esteito 
relacionamento com o 
Governo do Estado e 
desfruta de bom trânsito 
em Brasília, por causa de 
sua forte amizade com. o 
senador Edison Lobão. 

Convenção 
Manoel Ribeiro, e 

outros quatro deputados 
estaduais do PSD, 
desembarcam nesta manhã 
na região tocantina, para 
participarem da 
Convenção do partido em 
Estreito e Imperatriz. 
Manoel Ribeiro, que 
preside a legenda a nível 
estadual, é também 
presidente da Assembléia 
Legislativa do Maranhão. 

Meditação 
Trazei todos os dízimos 

à Casa do Senhor e fazei 
provas de mim. (Malaquias 
3. 10). 

Turanus Produções, a 

melhor produtora de 

áudio e vídeo da região, 

localizada à õuper 

Quadra 602, quadra 4, 

casa 3 

1 

porTen-Cel Díógenes 
Dantas Filho 

Comandante do 50° BIS 

Caro conscrito, 
Há mais de 50 anos coloca 

sua defesa nas mãos do 
Soldado-Cidadào. 

Primeiriramente, 
parabenizo-lhe por ter sido 
selecionado para a prestação 
do Serviço Militar inicial, pois 
de um universo de 

aproximadamente um milhão 
e trezentos mil jovens em todo 
Brasil, cerca de 90 mil servirão 
ao Exército Brasileiro, de 
forma análoga a você. No 50° 
BIS, dos 2.700 alistados, 193 
foram escolhidos após a 
realização dos exames médico, 
físico e psicológico. 

Para o Serviço Militar, o 
Exército necessita daquele 
que vai apresentar melhor 
desempenho no manuseio dos 
equipamentos e sistemas de 
armas, maior rendimento na 
capacitação intelectual e física. 
Resumidamente estas são as 
condições para ingressar nesta 
escola de civismo — o 50° BIS 
— onde você terá 
oportunidade de manifestar a 
essência do valor militar, 
conforme preconiza o código 
de ética militar, como: 

- "O patriotismo, que é 
traduzido pela vontade de 
cumprir o dever militar e pelo 
solene juramento de fidelidade 
à Pátria até com o sacrifício da 
própria vida; 

- O civismo e o culto das 
tradições históricas; 

- O amor à verdade e a 
responsabilidade como 
fundamento de dignidade 
pessoal; 

- O respeito à pessoa 

COOPERLEITE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 
VALE DO TOCANTINS LTDA. 

Assembléia Geral Ordinária 

Edital de Convocação 

O presidente da Cooperleite - Cooperativa Agropecuária Vale 
do Tocantins Ltda., no uso de suas atribuições estatuárias, 
convoca todos os cooperados em pleno gozo de seus direitos 
para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA, a realizar-se no 
próximo dia 31 de março de 1.996, no salão de reuniões da 
COOPERLEITE às 13:00 horas, em primeira convocação com 
a presença de 2/3 dos cooperados, às 14:00 horas, em segunda 
convocação com a metade mais um dos cooperados e, em 
terceira e última convocação, às 15:00 horas, com a presença 
de, no mínimo, 10 (dez) cooperados, para discutirem e 
deliberarem sobre os assuntos: 

a) Prestação de contas dos órgãos de administração, 
compreendendo; 

- Relatório da gestão; 
• Balanço Patrimonial e Demonstrativo de sobras e per 

encerrados em 31/12/95, com o parecer do Conselho Fist 
do auditor externo; 

b) Eleição dos componentes Hn Con^11" ' i „ 
e fisc 

c) ' r assuntos de interesse social. 
Nu to de associados regulares até a presente data, 925 

(novec s e vinte e cinco). 

Imp ratriz-MA., 15 de março de 1996 

COOPERLEITE - COOP. AGROP. VALE DO 
TOCANTINS LTDA 

CARLOS GOMES DE AMORIM 
- PRESIDENTE - 

humana; 
- O acato às ordens das 

autoridades civis; 
- A ênfase do cumprimento 

dos deveres de cidadão; 
- A observânvia às normas 

de boa educação." 
Doravante, você travará 

contato com profissional 
dedicado que será exemplo em 
todas as atividades. Este 
profissional — condutor de 
homens—ajudará a vencer os 
obstáculos que ele mesmo, por 
dever de crença e diretriz 
superior, apresentará 
cotidianamente. Ele está 
orientado para tratá-lo com 
firmeza, seriedade, paciência, 
bondade e senso de justiça e 
sabe que não se comanda 
apenas com os melhores, os 
preferidos ou favoritos. Pois 
comandar com todos, significa 
conhecer todos os homens e 
saber buscar em cada um 9 
melhor que pode ser dado. E 
falsa a afirmativa que todos 
podem e devem fazer 
igualmente todas as coisas. 
Conhecer o subordinado 
hierárquico e bem emprègá-lo 
é contribuir decisivamente 
para o ajustamento e a 
harmonia da coletividade e o 
cumprimento da missão. 

Ao Sr. Pai posso afiançar 

que teu filho, já nos primeiros 
meses, apresentará mudanças 
para melhor no 
comportamento, pois a boa 
educação alicerçada no berço 
de sua casa, muito facilitará o 
trabalho no Quartel e 
propiciará o desabrochar e o 
consolidar de outros valores, 
principalmente a confiança, 
simplicidade e praticidade na 
reafização de tarefas. 

E, finalmente espero torná- 
lo no melhor combatente do 
mundo, dar-lhe o direito de 
intitular-se COMBATENTE 
DE SELVA DO EXÉRCITO 
BRASILEIRO, privilégio de 
poucos, posteriormente 
devolvê-lo ao lar em melhores 
condições para o exercício da 
cidadania, constituindo o 
contigente de reservistas 
indispensável aos interesses 
da Mobilização e da Defesa 
Nacional para o bem do Brasil. 

Selva! 
Defendendo esta brasileira 

Amazônia 

Este discurso vai ser lido 
hoje, no 50° BIS, pelo ten-cel 
Diógenes, durante a 
soleniddde de incorporação 
dos novos soldados a unidade 
do Exército Brasileiro, em 
Imperatriz. 

COOPERLEITE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 
VALE DO TOCANTINS LTDA. 

Assembléia Geral Ordinária 

Edital de Convocação 

O presidente da Cooperleite - Cooperativa Agropecuária Vale 
do Tocantins Ltda., no uso de suas atribuições estatuárias, 
convoca todos os cooperados em pleno gozo de seus direitos 
para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no 
próximo dia 31 de março de 1.996, no salão de reuniões da 
COOPERLEITE às 13:00 horas, em primeira convocação com 
a presença de 2/3 dos cooperados, às 14:00 horas, em segunda 
convocação com a metade mais um dos cooperados e, e 
terceira e última convocação, às 15:00 horas, com a presen 
de, no mínimo, 10 (dez) cooperados, para discutirem 
deliberarer' sobre os assuntos: 

a) Prestação de contas dos órgãos de administração, 
comprf md- .do 

- Reiãtór V vão; 
- BalanÇ' atri tonio- nstrativo d. obras e perdas, 

encerrados rr '12/05, tvecordr Iho Fiscal e 
do' 't-u 

«dw n T inistração 
•' jé 

c) C, taisqüor a itos T u. acesse social. 
Número de associados regulares até a presente data, 925 

(novecentos e vinte e cinco). 

Imp- ratriz-MA., 15 de março de 1996 

COOPERLEITE - COOP. AGROP. VALE DO 
TOCANTINS LTDA 

CARLOS GOMES DE AMORIM 
- PRESIDENTE - 

OFERTA DE EMPREGO 9 

Sociedade de profieeionaie liberais oferece vaga para secretária. 

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

conhecimentos práticos de informática e formação secundária. 

Gráfica Jardim 

O MELHOR EM Off SET DA REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

  Rua luis Domingnes. n0 1206 fone 721 107T  
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Um salão marcado por novidades na mais disputada das faixas 

Zfe 

úmff 

^ z: 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Duplicação 
da fernão Dias 

As obras de duplicação 
da Fernão Dias (BR-381), 
que liga São Paulo a Belo 
Horizonte, foram 
retomadas no final de 
novembro, após um ano 
de paralisação. 

Inicialmente, será 
duplicado um trecho de 
217 km, que vai de Belo 
Horizonte a Nepomuceno, 
ao sul de Minas. As obras 
deverão começar no km 
620 da BR-381, município 
de Perdões, a 213 km de 
Belo Horizonte. 

O custo da duplicação 
desse trecho — cujas 
obras deverão terminar 12 
meses — está avaliado em 
163 milhões de reais. 

No ano passado, dez 
meses depois do início das 
obras de duplicação, as 
empresas que venceram a 
concorrência desistiram 
do trabalho, alegando 
prejuízos causados com o 
Plano Real. 

Alternativa 
para Dutra 

Os engarrafamentos no 
trecho inicial da via Dutra 
poderão acabar em dois 
anos. Um projeto conjunto 
com a Secretaria de 
Desenvolvimento da 
Baixada Fluminense e da 
Light, orçado em 38 
milhões de reais, prevê a 
construção de uma 
estrada de 10 km de 
extensão, com início na 
avenida Roberto Silveira, 
em Nova Iguaçú, e 
término a 2 km do 
entroncamento entre a 
Dutra e a Linha Vermelha, 
no bairro da Pavuna. A 
nova rodovia escoará 45 
mil veículos por dia. 

Muitas 
cores 

Quem viaja muito de 
São Paulo a Cotia, com 
certeza já percebeu que a 
Raposo Tavares, nesse 
trecho, está ficando cada 
vez mais colorida. 

É que o DER — 
Departamento de 
F tradas de Rodagem de 
v o Paulo — firmou um 

mvênio com a Akzo 
)bel, grupo de origem 
Handesa, para 
xuperação e pintura de 
3 passarelas e cinco 

viadutos existentes entre 
os quilômetros 10 e 30 da 
rodovia. 

As cores escolhidas: 
degradês de verde para 
os viadutos e amarelo 
para as passarelas. 

Explica-se: o amarelo 
indica atenção e os tons 
de verde, cada vez mais 
escursos, sugerem o 
adensamento da natureza, 
à medida que o viajante se 
distancia da cidade. 

Segundo a Akzon, a 
obra estará pronta em 
fevereiro, se a chuva não 
prejudicar o seu 
andamento. 

Para Luiz Carlos 
David, superintendente 
do DER, esse projeto 
estimulará novos acordos 
com a iniciativa privada, 
visando a preservação 
das estradas paulistas. 

Atenção 
garantida 

Os turistas que, neste 
verão, deixarem o Rio de 
Janeiro ou São Paulo em 
busca de praias na área da 
rodovia Rio-Santos, 
devem dirigir com 
cuidado em certos 
trechos dessa estrada, 
principalmente nos 300 
km entre Rio e Parati. 

Há depressões no 
asfalto, acostamentos 
estreitos e mal 
localizados e sinais 
insuficientes. A Polícia 
Rodoviária Federal tem 
poucas viaturas na área, 
muitas delas em péssimo 
estado e com mais de dez 
anos de uso, além de 
poucos patrulheiros. 

Pelas alegações do 
Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem 
— DNER — e da Polícia 
Rodoviária, a situação da 
estrada não vai melhorar 
nos próximos tempos: 
faltam verbas para aplicar 
em obras de recuperação e 
para comprar equipamentos 
para os patrulheiros. 

A Rio-Santos, até onde se 
sabe, não integra a lista das 
estradas a serem 
privatizadas. Enquanto ela 
não entra nessa lista, a 
melhor solução é andar com 
cuidade nesses trechos, 
reduzindo sempre a 
velocidade nas curvas e 
lombadas. 

por Raimundo Primeiro 

A última edição do Salão de 
Frankfurt, que a cada dois 
anos proporciona um dos 
maiores espetáculos do 
mundo dos automóveis, 
apontou no final de setembro 
do ano passado as tendências 
que devem predominar neste 
fim de milênio e começo do 
próximo. As linhas 
arredondadas decididamente 
são a moda e estiveram nos 
grandes sucessos da mostra. 
Foi um salão prático, em que 

1'4 4,0 CV, 1.6 ífc» 1 £ 
mate 

2.0 de 16 válvulas e 
cv, uma exclusividade 
oo cupê 
esportivo. 

os lançamentos se 
concentraram nos gêneos de 
modelos mais procurados, os 
médios e pequenos-médios. 
Mas não deixou de haver 
lugar para os sonhos, alguns 
deles bem próximos da 
realidade, como dois ou três 
protótipos urbanos cuja 
fabricação já está decidida. 
Acompanhe, agora, os 
grandes lançamentos do salão 
alemão, muitos dos quais 
devem aportar no Brasil ou 
mesmo ser fabricados aqui. 

Foi na faixa de mercado 

mais disputada pelas 
montadoras, a dos médios e 
pequenos-médios, que se 
concentraram os lançamentos 
mais importantes. Um desses 
lançamentos, destaque entre 
as novidades do salão, veio da 
Itália: a dupla Bravo/Brava, da 
Fiat, que entra com ousadia 
num grupo de modelos do 
tamanho aproximado do atual 
Tipo (que já começou a ser 
fabricado no Brasil). Pela 
França, entre na disputa o 
Renault Mégane, um 
expressivo avanço em relação 

às sóbrias linhas do modelo 
19 — último Renault francês, 
aliás, a ser designado por um 
número. Do lado alemão, dois 
importantes lançamentos, que 
deverão ser fabricados 
também no Brasil a partir 
deste ano: um reestilizado 
Fiesta, o modelo mais 
compacto da Ford — e que na 
verdade pertence a uma faixa 
de carros menores — e a 
segunda geração do médio 
Opel Vectra, que chega 
também nas versões 
hatchback e perua. 

as 

140 
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Renault Mégane 
Outro produto ambicioso na faixa média e que também será feito no Brasil; Mégane foi lançado em versões dois volumes de 

quatro portas e cupê de duas, mas também terá desdobramentos em três volumes, um monovolume que funcionará como perua e 
finalmente um conversível, tudo sobre a mesma plataforma. Do mesmo tamanho que o Renautl 19 (4,2 m), a maior distância entre 
eixos do Mégane garante mais espaço interno e estabilidade. Para começar, a motorização inclui as opções 1.4 de 80 cv, 1.6 de 16 
válvulas e 115 cv, mais o 2.0 de 16 válvulas e 115 cv, mãos 2.0 de 16 válvulas e 140 cv, uma exclusividade do cupê esportivo. 

Nissan Almera 
Mostrado recentemente na 

versão traseira cortada 
(hatchback), o substituto do 
Sunny foi a Frankfurt também 
como sedã (rês volumes. 
Maior e de contornos mais 
arr'ed<mdados que o 
antecessor, mede 4,2 m de 
cumprithehto é pode vir com 
motor 1.4 de 87 cv ou 1.6 de 
100 cv; ambos com quat 
válvulas do cilindro. Tem 
tnesma suspensão traseira de 
braços múltiplos (multilink) 
do topo de linha Maxima 
(recém-lançado no Brasil) e 
vem equipado com freios ABS 
e airbags de série 

Smart 
Carrinho urbano de 2,5 m 

a ser fabricado em conjunto 
pela marca de relógios suíça 
Swatch, autora do projeto, e a 
Mercedes-Benz, que encantou 
com a idéia e contribui com a 
tecnologia de segurança, 
sobretudo. Destinado a 
assegurar a mobilidade ein 
cidades congestionadas, sua 
fábrica está sendo montada na 
França e ele deverá estar nas 
ruas européias em 1998. 
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Sociedade 

Soraya Luiza 

comenta a festa 

Mulheres de 

Expressão/96 

na cidade de 

Açailândía 
Página 2B 

Social 

Jussara 

Cerqueira 

mostra como 

se bronzear 

na medida 

certa 

Página 3B 
Página 4B Página 3B 
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Sociedade 

VeJa o oue 

ACONTECE NO 

MUNdo SOCÍaL 

dA CidAdE do 

Ferro e as 

dicAS dE 

SoRAyA Luíza 

. Especial 

0 esporte 

nacional e local 

no ponto de vista 

de Francisco do 

ImperatU, (MA). 17 de março de 1996. Encarte especial do Jornal Capital. Consulte o editor para publicação (mesmo que pare. 

Jornal Capital e Cerpa 

apresentam 

23 e 24 de março 

(sábado e domingo) 

na 

ím- 
i « 

B 

I « 

Praça da 

Carnaval Fora-de-época Rodoviária 

Animação 

Equipe Phoenix 

Trio Gerpa 

Banda Jovem 

Programação de hoje rara as TVs VHS/üHF - Imperatriz 

  : 
: 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

06:00 Educacional Mec 
06:30 O Despertar da Fé 
08:00 Santo Culto em Seu 

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

Italiano 
19:00 Campeonato Carioca 
21:00 Compacto do 

Campeonato 
Paulista 

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

Seja mais um 

lanle ao 

Jornai Capitai 

e tique por 

dentro das 

noticias mais 

quentes da 

região 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

05:30 Programa Educativo 
06:00 Igreja da Graça 
07:30 Está Escrito 
08:00 Pesca & Cia 
09:00 Domingão da Sorte 
11:00 Clube Irmão 

Caminhoneiro Shell 
12:00 Show do Esporte 
22:00 Domingo no Cinema 

(Uma Cilada de 
Filho Para Pai) 
00:00 Jornal de Domingo 
00:30 Videoclube 

(Henrique IV) 
02:30 Informercial 

Tucanus 

Produções, 

a 

produtora 

de áudio 

e vídeo 

mais 

completa 

da região 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

07:08 Palavra Viva 
07:10 Educativo 
07:30 Siga Bem 

Caminhoneiro 
09:00 Bingão Domingão da 

Sorte 
10:00 Chuck Norris (O 

Homem da Lei) 
11:00 O Renegado 
12:00 Abertura do 

Programa Silvio 
Santos 

23:30 Sessão das Dez (A 
Programar) 

01:15 SBT Esportes 

De segunda 

a sexta-feira 

ouve, na 

Rádio 

Capital AM, 

das 16h00 

às 17h00, o 

programa 

Tribuna da 

Cidade, 

com Auri^ , 

Brito 

TV Mirante 

Canal 10 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV 

Capital 

Canal 

5, a 

verdade 

dos 

fatos na 

h0! I)u na 

TV Nativa 

do povo 

manchete :;c 

06:30 Programa Educativo 
07:00 Renovação Espiritual 
07:30 Grupo Imagem 
08:30 Campus 
09:00 Está Escrito 
09:30 Winspector 
10:00 TV Mappin 
10:55 Boletim Olímpico 
11:00 Brasil Feliz 
12:00 Sorteio Papa-Tudo 
12:15 Futsal 
13:30 Grupo Imagem 
14:30 Sessão Super Heróis 

(RX) 
15:30 Super Liga de Voley 

Feminino 
16:00 2o Super Bingão de 

Imperatriz (Sorteio 
Oficial) 

20:00 Programa de 
Domingo 

21:00 Câmera Manchete 
(Especial Mamonas 
Assassinas) 

21:55 Boletim Olímpico 
22:00 Retrato Falado 
23:00 O Jogo do Poder 
23:30 Grupo Imagem 
00:30 Espaço Renascer 

Especial 

TVCNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃr 

Equipe 

Phoenix, áom 

e Luz, mais um 

emprendimento 

do âtôtema 

Tucanu& 

TV, 

(tystd, 

& $4*6 

thdtõA- 
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Rétrc4f4ctM/* 

por SORAYA LUIZA 

Esta coluna mantém estreito contato com seus leitores, sempre trabalhando com 
suas aspirações e desejos. Desta forma, vamos atender inúmeros pedidos de damas 
de nossa sociedade, relembrando grandes momentos da homenagem que prestamos 
às Mulheres de Expressão 96, por ocasião do último dia 08 de março, quando 
comemoramos o Dia Internacional da Mulher. As fotos falam melhor que qualquer 
texto, pois mostram, em sua plenitude, o charme, a beleza e a elegância da mulher 
que pontifica nos maiores eventos sociais da Cidade do Ferro. 

'm 

•Vv:.. 

Railda Ramos, diretora da TV Cidade, foi homenageada Mulher de Expressão/96 Celma Souza, proprietária da Lácqua di fio ri ■ Mulher de Expn ssâo 

Q.Wtfad' ^ ^0^1 

* O qüeridíssimo casal Filomena e José Alves, genitores 
da confreira Maria Leônia, uma das colunistas sociais mais 
lidas da região, está comemorando, hoje, suas Bodas de 
Ouro, com direito a recepção aos amigos. Ontem, o distinto 
casal foi homenageado pela sociedade imperatrizense, em 
movimentado petit comitê, organizado por Maria Leônia. 

* Hoje, como ocorre em todos os domingos, o Ipê Clube 
abre as suas portas e piscinas para associados e a sociedade 
em geral. Como já se tornou tradição, o cardápio do dia 
inclui a famosa feijoada, que já conquistou a preferência dos 
bons gourmers locais. A fama da feijoada do Ipê Clube já 
atravessou fronteiras. 

* Essa vai em primeira mão; os entendimentos políticos 
que vêm sendo realizados entre os dois maiores grupos 
políticos locais, apontam para a candidatura do empresário 
José Carlos Galletti, que se tornaria, assim, o candidato de 
consenso. 

* O empresário Carlos Brandão vai movimentar, esta 
noite, a requintada Pizzaria Zeppelin, quando voltará a 
receber a nata de nossa sociedade, com aquele tratamento 
fidalgo que somente ele é capaz de proporcionar. Para a 
criançada, o play-ground continua sendo a maior atração. 

. * A partir de segunda-feira, às 13hl5, estarei 
apresentando, na TV Cidade, canal 5, o programa Gente 
Que Acontece, uma resenha do que ocorre no mundo social 
e noturno de Açailândia, com destaque para o que ocorre 
em nossa alta sociedade. Não percam! 

1 

/ ste Cutrim recebe título de Mulher de Expressão/96 

m 

mã 
m 

m 

Fátima recebe título das mãos de Paulo Sobreira 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

P nos de saúde para empresas, famílias e individuais. 

•ide é produto de primeiríssima necessidade 

Plantão d ^Vendas-, 738-1750 (Gossila) 

adereço: Hospital São Sebastião 

- Maranhão 

Venda de Lotes 

Excelentes oportunidade para você adquirir lotes da CVR -, • iO 

bairro São Salvador em Imperatriz-V\ . 

São 09 lotes em área urbanizada, local privilegiado, excelente 

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

Pagamento facilitado cm até 5 parcelas. 

Informações; Escritório de apoio da CVRD, na Estação Ferroviáiia 

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 às 15hQ0  
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poimentos universitários 

por José Geraldo da Costa [*] 

UNIVERSIDADE . 
rima com criatividade, mas... 

Rima, sim. Mas também com passividade ... 

Infelizmente. E só ver a prática nos seus diferentes campi, 
onde se testemunha uma realidade que se mostra muito aquém 
de seus discursos e quantas teses ... Até mesmo nos que têm 
sede no ... interior. Ou principalmente nestes, em que deveria 
ou poderia ocorrer exatamente o contrário. 

Já tentei discorrer sobre isto, em outra oportunidade, até 
"desafiando" a quem seja do ramo... Pois os campi interioranos 
ou interiorizados (por quem?) de modo só aparentemente 
contraditório, têm potencial — que pode estar em estado de 
hibernação, ou de ... passividade — para criar e gerenciar 
mudanças. Isto pelo fato mesmo de estarem "longe" das sedes. 
[Olha o chamado da criatividade !] 

Estar neste "longe" pode ser entendido e praticado, por 
exemplo, mais ou menos assim; 

# não ter muitos laços ou compromissos com "vícios" 
históricos da instituição 

# não estar envolvido com interesses menores de grupos 
burocráticos e burrocratizantes que, encrostados em diferentes 
setores, assim administrativos como "acadêmicos", 
apenas procuram se "salvar" no emprego [ que não é o mesmo 
que trabalho ... [ desdenhando até os objetivos da 
instituição e suas conseqüentes funções sociais 

# estar relativamente fora dos controles burocráticos 
formais imediatos 

# pela situação espacial — e especialmente geopolítica e 
social — poder ser estimulado pelos desafios 
inusitados que somente acontecem exatamente fora dos 
ambientes tradicionalmente trabalhados ... 

# ... e quantas coisas mais, que seria até exaustivo 
continuar enumerando-as. 

desse tipo, bem ou mal..., podem até ser um tipo de expediente 
visando "queimar" uma argumentação que, no final das contas, 
certamente poderá lhes trazer maiores 
... nos seus "empregos"! 

está intimamente aliada à 

"^nVS 

í 

  

Por isso não creio estar sonhando. Mantendo minhas 
reservas com alguns circunvizinhos [?[ continuo tentando outras 
perspectivas de trabalho. Preferentemente as criativas. 

Alguém mais poderá argumentar que, sem autonomia, 
especialmente financeira, estar no interior [ leia-se: fora da sede] 
significa mesmo é estar sistematicamente sem recursos. 
Significa ter-se de assumir uma síndrome de pedinte 
permanente. Isso frustra qualquer estímulo à criatividade ... 

A tanto responderia: Até que pode ser. Especialmente se se 
padece de outra síndrome. A da passividade. Que melhor seria 
escrever assim: 

...passividade... 

I De passagem, uma referência bibliográfica, tomada por 
empréstimo do mundo empresarial: MOREIRA, D & 
DAMBRÓSIO, O, Síndromp da passividade. São Paulo, 
MAKRON Books, 184pp, R$23.00. Para quem gosta de ler e 
refletir, pode ser uma boa pedida. Aqui oferecida ...] 

Naquele estado hipocondríaco, claro, não há como serem 
buscadas — quase diria inventadas ; ou, que seja, re-criadas 
— formas e fontes alternativas de recursos ; especialmente 
financeiros, mas igualmente os materiais e humanos e, 
especialmente os ditos tecnológicos. 

Na seqüência lógico-operacional de formação do 
conhecimento e das suas aplicações técnicas, novas tecnologias 
[e os instrumentos delas resultantes] significam, antes de tudo, 
... invenção. Significam, portanto, criatividade. De novo e 
sempre, olha ela ai apelando, clamando! 

c r i a t i v i d a d e 

Será que há alguma dúvida sobre isto?! 

E já que acima recorri aos do mundo empresarial, até lhes 
arrematando referência bibliográfica, aqui recolhida como 
sugestão para o ... mundo universitário, será talvez oportuno 
relembrar também algumas afirmações encontradiças em 
textos daquele ramo, ao que se sabe correntes, faz muito tempo, 
em suas falas e práticas, pelas quais procuram se adaptar — 
com "sucesso", que para eles significa lucros — aos tempos 
em mudança... 1*1 

[sobre a importância de se adotar uma] ... "visão 
estratégica para com as neces 

sidades de conhecimentos da época e de uma 
apropriada administração no desenvolvimento 

2 "A velocidade de operação das novas máquinas 
permitiu a aceleração dos questionamentos, 
alterando significativamente a tomada de decisão. O 
processo de competição entre negócios, diante da 
facilidade emergente, agilizou a 
modelagem de ações, neutralizando muitas atitudes 
protegidas por interesses pessoais 

[Hummm... Impossível aqui me conter e nao fazer 
comentário, breve que seja, sobre o significado do 
conteúdo desta citação . Imagino-a como um esquema-de- 
referência e/ou um 'padrão' para se verificar até que ponto 
uma organização [ a universidade, digamos [ 

se adaptou aos novos tempos; para não dizer... se 
modernizou ; pois que no contexto da política econômica 
brasileira atual, é uma expressão tanto dúbia quanto falaciosa. 
E viria a pergunta do macaco: e "aqueles" interesses 
pessoais, dos/nos estamentos 

[ aqueles denunciados "grupinhos" burrocratizantes...! 
foram devidamente neutrali_ zadas ... dentro da 
universidade ? [Não precisam responder, só queria perguntar 

3 [sobre o livro Revolucionando o aprendizado, de 
DRYDEN,G& VOS, J. da MAKRON Books, 
544pp,R$49,00] ... "revolucionário no mundo todo, pela 
inovação e criatividade, e comprovadamente 
aumenta os resultados e benefícios no estudo ^ a 

aprendizagem , mostra como usar ao máximo a capacidade 
cerebral [...1 maneira divertida e rápida de 
transformar a educação na escola, no trabalho e em 
casa" 

4 [ sobre a necessidade de se 
do]..."desenvolvimento de funcionários globais e 
do uso das novas tecnologias da informação" 
reflexão a fazer ... e sugestões a colocar ! 

cuidar 

Quanta 

Sobre recursos para projetos, por exemplo, tem-se notícia 
[é só ler a literatura dos ramos técnicos e científicos, nos campos 

 — ——   da pesquisa e/ou desenvolvimento ambiental, por exemplo] de 
,, , . . -j ^ Que freqüentemente retornam às fontes, ou nem mesmo delas 
Iguém poderá dizer, denunciando que estou sonhando. saem SIMPLESMENTE [!] POR FALTA DE PROJETOS. 
estou fora da realidade . Desconfiem que comentários 0u de 1)rojetos competentes. E a competência, bem se sabe. 

5 "Tanto a ciência como o senso comum reconhecem 
que o ser humano tem capacidades mentais e 
intelectuais subutilizadas. Ao mesmo tempo torna-se 

evidente que assim o cérebro como as aptidões 
cerebrais vêm-se desenvolvendo 

ao longo da evolução... de tal forma que 
capacidades e "poderes" pouco identifi ^ 
cados, virão aflorar com naturalidade no futuro. 

6 "A visão de emprego com a qual fomos educados 
parece estar se desvanecendo.;. Os empregos estão de 
fato desaoarecendo... A boa notícia e que um cr -prego 

O Rádio na TV - Programa especial Ôo Dia 

Internacional da Mulher. Hoje, òia 08 ôe março, jíeía 

TV Capital Apresentação- Clélio Silveira ,2h00 
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não é a única maneira pela qual as pessoas podem, 
ganhar bem a vida" 

[Não resisto para outro comentário... Desconfio que ser 
empregado — melhor [pior...] : ter a síndrome de...— 
pode ser expressão daquela denunciada passividade... Ao passo 

que 'ganhar bem a vida' , é de conferir na prática... , é 
sinal de criatividade ! ] 

7 MA decisão não é um processo cartesiano: ao invés, 
exige visão holística [ da/na organização e de suas 
funções ] fundamental em que a sócio-economia se torna 

cada vez mais global" 

(*1 Todas as citações, aqui feitas mais ou menos aleatória e 
livremente, foram possibilitadas pelas informações que 

periodicamente recebo da MAKRON Vooks, na qual tenho 
cadastro em su" unidade de Ribeirão Preto, SP. 'A MAKRON, 
portanto, meus reconhecimentos aqui de público, esperando 
poder continuar contando com sua assessoria. 

Retorno ao "meu" mundo e fico pensando e matütaíido sobre 
a universidade. Melhor : sobre a UNIVERSIDAD 
E ... 

Dia desses, um ocupante de cargo de comando na 
comunidade universitária, dizia, na verdade sem muito 
entusiasmo ou convencimento [ou até mesmo sem muita 
segurança/fé no que dizia...] que ...a Universidade é o lugar 
onde se produz o conhecimento... Acho que já ouvi esta 
afirmação algumas outras vezes..., dentro e fora do ambiente 
universitário. Pois sim [ ou nào...l olhando minha circunstância 
mais próxima — participando, com dificuldades mil; e sentindo, 
com angústias até — fico por deduzir o contrário. Ou que o 
afirmado não vem a ser um "universal"... na universidade. 

Aqui mesmo, nesta minha mais recente morada, de trabalho 
e convivência, nesta sede interiorana ( sem contradição... e 
interiorana mas nem tanto, ao menos em potencial e em ... 
arrogâncias ] faz já uns catorze anos que venho tentando passar 
perspectivas e testemunhos sobre nosso potencial local e 
regional... E especialmente sobre as urgências criativas em 
um espaço geo-sócioeconômico como este, tão alvo de cobiças 
[ não por acaso ...]. Bem como sobre como nos deveríamos 
aplicar em cuidados e providências pela construção de um 
ambiente [re]equilibrado de vidae de convivência ...Tarefadifícil 
e ingrata. Às vezes exasperante e até desesperante. Quase 

impossível, áté parece, em algumas situações deste mui vivido 
vácuo de passividade... 

Tudo isto me tem vindo à mente, em cascatas preocupai1' 
no sentimfento mais profundo de impenitente educado 
enquanto mo permitem... I a propósito e justamente nestes d 
em que se organizam listas para reivindicação político-social üo 
uma Universidade Federal de Imperatriz. 

Fico sinceramente e responsavelmente preocupado, bem 
prejuízo e não obstante as quantas posturas bem intencionadas 
em jogo, pergunto-me se estaremos embalando mais um 
modismo de oportunidade [?] no ensejo do anunciado encontro 
dos políticos em exercício de mandatos outorgados pela região 
amazônica, para este mês de março de 96, em Imperatriz, esta 
sede interiorana... 

[ até pelo evento, já nem mais tanto ...] 

Ou iremos — AFINAL, AFINAL! — trocar a passividade 
pela criatividade ? . 

É de lembrar que, socialmente , também ha rima com 
responsabilidade . E até com liberdade ... 

Quem sabe! 

JGC, AFINAL, 60 ! DaUFMA, Campus II, Núcleo de Ações 
Ambientais. ML / Academia Imperatrizense de Letras, Cadeia 
16. AIRT, membro fundador, Diretoria para Assuntos 
Ambientais. ADERT, membro fundador, presidente. 
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Céu azul, sol a pino, o desejo de um corpo bronzeado é quase 

irresistível. Arme-se de um bom filtro e comece seu programa 

de verão, seguindo algumas regras. 

O sol emite três tipos de ondas eletromagnéticas (UVA, UVB e U VC), mas apenas duas chegam 
à terra. São os raios ultravioleta A e B, responsáveis por ativar a melanina, pigmento que dá cor 
à pele. Há pessoas com muita melanina (os negros) e outras com quase nenhuma (os brancos de 
olhos claros). Fique esperta: é a quantidade de melanina sob a pele que determina o seu 
bronzeado. Não existe nenhum produto milagroso que induza ao bronzeamento, se a melanina 
presente no seu organismo for escassa. Quem for branca-de-neve, vai continuar sendo, 
inevitavelmente. 

Escudo de proteção 
Os raios ultravioleta têm duas caras; a simpática faz você ficar morena, bronzeada, mas a 

outra, a perigosa, pede atenção. Os raios ultravioleta B causam queimaduras de pele e modificam 
o código genético das células humanas, podendo provocar o aparecimento de câncer de pele, 
como o do tipo melanona, tão maligno que pode levar à morte. Já os ultravioleta A penetram 
profundamente, alteram a produção de colágeno e elastina, propiciando o envelhecimento 
precoce, o aparecimento de manchas, rugas, pés-de-galinha, pintas e ressecamento acentuado. 
Além disso, a ação dos raios solares é cumulativa, ou seja, sentimos na pele as conseqüências do 
sol tomado desde a infância. É como se tivéssemos uma conta com o sol: quanto maior o tempo 
de exposição, menor o preço a pagar. Se você proteger seu filho desde cedo, o débito será 
menor. Pense nisso. 

A produção da melanina, isto é, o bronzeado, funciona como um escudo protetor contra os 
raios solares. Isso explica o fato de as pessoas claras serem mais propensas ao câncer de pele e 
rugas: elas têm pouca melanina. As morenas, porém, também são sensíveis. Antes da cor aparecer 
naquele período em que a pele está indefesa, corre-se o risco de queimaduras vermelhões e 
bolhas. 

O grande aliado 
Claras ou morenas, todas precisam de proteção que só os filtros solares são capazes de dar. 

Eles controlam a quantidade de radiação solar que entra na pele, promovendo um bronzeado 
seguro. Em resposta a essa necessidade, a indústria de cosméticos oferece uma infinidade de 
produtos, com fórmulas modernas e eficientes, destinados aos diferentes tipos de pele. Escolha 
o seu. descobrindo como sua pele reage ao sol. 
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Com essa guirlanda feita de pedaços de feltro, recheados com fibras sintética voce enfeita 
porta de casa e espera a chegada do coelhinho. 

—Íefiaços de 25 x 15 cm de feltro nas cores lilás, amarelo-pastel, vermelho, vinho, rosa 
choque, rosa-claro, salmão e branco 

— Fibra sintética 
— Cola branca 
—Toalhas de papel rendado Mago 
—T inta guache amarelo 
— Pincel 
— Pedaços de 20 x 30 cm de feltro nas cores vermelho e salmao 
— Linha para costurar nas cores dos feltros e preta 
— Fita xadrez 

-Modo de fazer: -rir 
— Recorte duas flores de cada cor nos pedaços de feltro de 2o x lo. 
— Corte o centro das flores, deixando-as com o miolo vazado. 

— Costure as flores, duas a duas, com ponto cascado. Una as duas faces pelo cenlr"0, cosaire 
as extremidades, deixando uma ponta aberta para rechear a peça com fibr a smté íca. cc ic a 

— Recorte as folhas no feltro verde. Una as duas faces de cada folha com ponto cascado, 
recheando-a com fibra sintética antes de fechar. 

— Faça o vinco das folhas com ponto atrás. . , , „ ■ 
— Recorte as duas faces do coelho no feltro branco. Aplique o nariz e o miolo da ore,na numa 

das faces. 
— Faça a boca com ponto-correntinha e o olho com ponto-cheio. i. 
— Una as duas faces do coelho com ponto-caseado, recheando com fibra sintética an es tu 

fechar. . 
— Pinte o papel rendado com guache amarelo. Recorte-o em círculos um pouco maioi es q i 

o miolo das flores. _ a a . a n ■ 
— Com cola branca, cole os círculos de papel rendado atrás do centro vazado de cada uoi. 
— Una as flores em forma de guirlanda, colando uma à outra com a cola branca. 
— Cole o coelho no centro da guirlanda. 
— Decore com fita xadrez. 

Assista todos os sábados, a partir das 20:15hs pela IV Capita! Ca 5, 

o programa Cidade Agora, onde 'ão discutidos temas polêmicos e atuais, 

sobre a política de nossa ddc * - j0 Estado, com a participação popular. 

Apresentação; Conor Parias 



" >#->• n 
Cidade Imperatriz, 17 de março de 1996 

A expressão do pensamento 

por Tasso Assunção 
Jornalista 

Define-se, propriamente 
redação como o ato de descobrir 
e organizar idéias. Elaborar e 
emitir conceitos implica, no 
entanto, a existência de um 
sistema de sinais através do qual 
se coordenem e agrupem 
juízos. Estes, quando expressos, 
lesignam-se proposições, que 
tribuem (afirmam) um 

predicado a um sujeito ou o 
isentam (negam) dele. 

Trata-se, em suma, da 
atividade do pensamento. E este 
pode redundar correto ou 
incorreto, visto que o grau de 
validade de um raciocínio 
corresponde à intensidade de 
sua equivalência com a 
realidade. Note-se, a propósito, 
que enquanto a afirmação une 
dois conceitos (O homem é 
inteligente), a negação os separa 
(O homem não é inteligente). 
Um juízo é, portanto, verdadeiro 
ou falso quando une ou desune, 
respectivamente, o que, na 
r ifidade, é unido ou desunido. 

livre associação 
Torna-se, por conseqüência, 

i iperioso ao escrever o 
conhecimento mais e mais 
lúcido sobre o mundo ao redor, 
porque redigir é, 
essencialmente, traduzi-lo em 
código, por meio da faculdade de 
apreender a realidade 
conscientemente e exprimi-la 
com autenticidade, ainda que a 
recriando, a qual é peculiar ao 
ser humano e propicia o 
aprendizado. 

Observe-se, a esse respeito, 
que, além da assimiliação do 
conhecimento, o a redação se 
efetiva pelo estudo da formação 
e estruturação das idéias. 
Cumpre lembrar, assim, que o 
pensamento opera, 
basicamente, através do 
mecanismo da livre associação, 

que supõe um potencial 
ilimitado de relações coerentes 
(ou não) entre lembrança e/ou 
juízos. 

Reação mnemônica 
Verifica-se, ainda, que é a 

memória o fator primordial do 
pensamento. Só é possível 
formular um enunciado a partir 
de fatos e palavras (lembranças) 
armazenadas no subconsciente. 
(Isso não invalida, contudo, a 
primazia do entendimento sobre 
a memorização.) 

E não é o pensamento nada 
mais do que reação da memória 
a um estímulo, por intermédio 
dos órgãos dos sentidos. Ao 
perceber-se um objeto, o termo 
que o denomina açode, de 
imediato, à mente. Logo ao ver 
uma árvore, emerge à 
consciência do indivíduo a 
palavra "árvore". 

Continuidade ilusória 
Embora a reação seja 

instantânea, não é, entretanto, 
simultânea ao desafio. Ao 
contrário do que se supõe a 
princípio, uma fração 
infinitesimal de segundo ocorre 
entre este e aquela. É essa 
celeridade da resposta da mente 
aos estímulos que gera a 
impressão de que o fio do 
pensamento é contínuo. 

Constata-se, além disso, que, 
no nível do intelecto, a atividade 
mental é automática e 
determinada pela memória, 
donde decorre o fenômeno 
qualificado de "hábito" 
(repetição freqüente de um ato). 
Depreende-se da observação, 
oportunamente, que a ideologia 
(o conjunto de valores 
religiosos, filosóficos, jurídicos 
e políticos) de cada um 
configura algo como um 
programa de computador pelo 
qual o indivíduo age. Exerce 
importante papel nesse 
processo a palavra, pois 
pensamento é palavra e palavra 

é pensamento. 
Mensagem simbólico 
Como se disse, redigir é 

traduzir a realidade em código. 
Existem os códigos visual, 
gestual, auditivo, mímico, tátíl e 
outros, além de combinações. A 
questão em exame se refere, no 
entanto, à linguagem verbal, à 
capacidade de estabelecer 
comunicação eficaz mediante o 
emprego de um idioma, que se 
constitui de sinais expressos 
sonoro e graficamente. 

A transmissão de mensagem 
subentende a utilização racional 
de símbolos, que constituem, 
por sua vez, códigos, e se 
formam de sinais. Estes se 
representam, na comunicação 
humana, por fonemas (na fala) 
e grafemas (na escrita). 
Ressalve-se, em tempo, que, não 
raro, o signo se confimde com o 
objeto simbolizado. A palavra 
constitui, entretanto, apenas a 
representação sonora e gráfica 
de algo. 

Interpretação fantasiosa 
Não é difícil concluir que a 

comunicação se alicerça na 
necessidade de o homem 
participar da experiência e 
conhecimento acumulados 
através da razão e da 
inteligência. Dessa forma, 
transmitidos de geração a 
geração, o saber e a tecnologia 
proporcionam ao homem o 
privilégio de influir sobre a 
própria conduta e o meio, 
adaptando-se e alterando o 
ambiente conforme suas 
necessidades. 

A carência de assimilação de 
conhecimento surgiu, 
gradativamente, há milhares de 
anos, quando o homem 
começou a refletir. Sabe-se que 
as explicações que a 
comunidade aceitava sobre os 
fenômenos constavam de 
interpretações fantasiosas e 
equívocos absurdos. E, ainda 

Nota 

"O comandante do 50? BIS, tem a honra de convidar 

as autoridades civis, militares, eclesiásticas, bem como 

os familiares e amigos dos jovens selecionados para a 

prestação do serviço militar inicial e estudantes em 

geral, para com suas presenças abrilhantarem a 

solenidade de incorporação do contingente/96, que 

realizar-se-á às 08:00 horas do dia 18 de março do 

corrente ano, no pátio interno do 50? BIS". 

Produtos Químicos Ltda 
ia Benedito Leite, 1757 - Mercacünho CEP 65903-290 hiperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 - Fax: (098) 721-3296y 

Temos completa linha de: 
' Produtos químicos paia tratamento de água em geral, piscinas, torre 
eftigeração, caldeiras, laticínios, couros, sabão e etc. 
* Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, 
idas, luminárias, peneiras, escovas e etc. 
* Addos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária" K1BONA", 
j, solução de bateria, essências, barrilha, cloros, adubos, etc. 
* Xampú para auto, super ativo "MARASIL", desinfetantes, detergentes, 
ibores de ferro e bombas plásticas, etc. 
* Produtos de fibra de vidro: manta, resina, catalizador, etc. 

Promoções: 
* Cloro granuiado (balde 10 kg) R$ 

60,00 - à vista o» cheque p/ 8 dias 
* Aigioda manutenção (01 U) R$ 

3,80-àvÍ«a 
* Barrilha (k^) RS0,90.aviste 
* Sulfato de Alumínio (kg) R$ 0,90 

- a vista 

hoje, em sociedades ou classes 
menos instruídas, predominam 
as superstições. 

Crenças diversificadas 
Como cada população 

cultivava crenças diversas, foi 
só com o desenvolvimento da 
comunicação entre as 
civilizações que se chegou à 
descoberta de que os mitos são 
contraditórios e meramente 
circunstâncias. Nasceu, por 
conseguinte, a necessidade de 
descobrir esclarecimento sobre 
os fatos válido em qualquer 
ocasião. 

Observe-se, 
convenientemente, que a 
atividade humana civilizada 
supõe o uso da inteligência, 
segundo Aurélio Buarque de 
Holanda Ferreira, a "faculdade 
de apreender, aprender e 
compreender". Os órgãos dos 
sentidos são, não custa lembrar, 
os fatores básicos da operação. 
Enquanto a razão percebe os 
fatos, os estímulos e as 
sensações e os avalia, julga e 
organiza, a inteligência 
emprega adequadamente a 
experiência resultante e 
proporciona a evolução do 
saber. 

Entendimento ampliado 
O organismo humano 

funciona pelo princípio dç 
desafio e da reação. E 
necessário que um estímulo 
exterior ou interior 
desencadeie uma impressão, 
que se conduz por meio do 
sistema nervoso até o cérebro, 
para que surja uma sensação, a 
matéria prima do conceito (a 
representação mental de algo). 

A percepção lúcida do 
estímulo e da sensação 
provocada é, grosso modo, o 
objetivo da epistemologia, a 
parte da filosofia que estuda o 
real valor do conhecimento, por 
meio do exame da relação entre 
o sujeito e o objeto. É assim que 
a ciência amplia os limites do 
entendimento. 

Comparação gradativa 
Verifica-se que ocorre, 

sumariamente, a apreensão de 
fatos (Sócrates é homem), a 
comparação entre conceitos 
(todos os homens são 
inteligentes) e a formação de 
juízos (Sócrates é inteligente). 
Ao comparar-se os conceitos de 
homem e inteligência, chegou- 
se a um juízo; a afirmação ou 
negação entre duas idéias. 

Já a formação de um juízo 
que se infere da relação entre 
dois outros se denomina 
raciocínio, cujo enunciado se 

chama argumento. Ilustra, 
apropriadamente, o comentário 
a definição do mais nobre 
atributo humano legado pelo 
filósofo grego Aristóteles de 
Estagira (384-322 a.C.); "O 
raciocínio é um argumento em 
que, estabelecidas certas 
coisas, outras coisas diferentes 
se deduzem necessariamente 
das primeiras". Ou seja, a razão 
é gradativa. 'Todo homem é 
mortal" e "Sócrates é homem" 
são proposições das quais se 
infere a terceira: "Logo, 
Sócrates é mortal". 

Formação cultural 
Induz-se do arrazoado que o 

pensamento lógico consiste na 
capacidade de encadeamcnto 
de conclusões e de sua correta 
expressão. Esse processo se 
confunde, sem dúvida, com o 
ato de reagir. Assim, afirma-se, 
acertadamente, que "aprender 
a escrever é aprender a 
pensar". 

A escrita inicia, entretanto, 
pela leitura, exercício 
primordial do intelecto, o qual 
propicia o desenvolvimento da 
faculdade de raciocinar e a 
formação cultural necessária à 
universalidade indispensável 
ao posicionamento lúcido ante 
a vida e o mundo.   

Chegou a novidade 

De terça a Sábado 

06h00 às 07h00r 

X 

24 Moras ^ 

Apresentação: 

Conor Farias 
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O Jornal Capitai - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

liâue 738-1348 
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A dura tarefa da credibilidade 

Sistema financeiro redobra as exigências de rigor por parte das empresas que analisam seus balanços 

principalmente, se o tomador das empresas de auditorias 

Brasil em 

Revista 

[=□ 

por SOCORRO CARNEIRO 

Realizando 
emissão 

A Telesp vai realizar 
uma emissão de US$ 310 
milhões em conjunto com 
a NEC. O objetivo da 
operação é levantar 
recursos para a 
importação de 
equipamentos da NEC do 
Japão. 

Os títulos serão 
denominados em ienes 
mas a operação será 
exclusiva para o mercado 
japonês. A Telesp 
convidou mais de 40 
instituições financeiras 
para participar da 
licitação que escolherá o 
coordenador do negócio. 

Já foram entregues as 
propostas. No mervado, o 
comentário era de que 
apenas 15 instituições, 
aproximadamente, 
tinham feito propostas 
porque o negócio é 
relativamente complexo. 
A rigor, o emissor desses 
bônus será uma "special 
purpose companhy", 
criada com o propósito 
específico de repassar o 
dinheiço à NEC. 

A garantia do papel 
será dada pela Telesp e 
pela Telebrás. E a 
captação, com prazo de 5 
anos (2 de carência) será 
lastreada ■ nesses 
equipamentos. 

Delfim: 
CPI já era 

Delfim Netto destilou 
seu habitual veneno. Para 
o deputado do PPB, a CPI 
é um problema superado. 
"O governo não dá 
número e ela se forma. O 
custo político disso é todo 
Executivo", disse. 

"A exposição do 
Gustavo Loyola no 
Congresso foi perfeita, 
lógica, correta. No final, 
ficou-se com a impressão 
que o BC estava 
ganhando dinheiro com 
as intervenções e que 
mais umas quatro e 
estaria tudo resolvido", 
ironizou. 

Portanto, insistiu, foi o 
governo quem produziu 
tudo isso ao ignorar a 
necessidade de melhores 
explicações. 

Área 
d Wütopeças 

ifiví, íundo de 
pensa• Banco do 
Brasil, esta destinando 
parte de seus recursos 
para investimentos no 

setor automotivo. 
O fundo acaba de 

assumir participações de 
25% na Kleper Weber e na 
Fras-Le e de 20% na 
lochpe-Maxion. 

O presidente da Previ, 
José Valdir Ribeiro dos 
Reis, afirma que a 
reestruturação do setor 
de autopeças está 
criando boas 
oportunidades de 
investimentos. "Não há 
novos negócios em vista, 
mas estamos atentos 
porque o setor é 
interessante", afirma o 
presidente da Previ, José 
Valdir Ribeiro dos Reis. 

Já as participações 
que vinham sendo 
estudadas na Peixe e na 
Etti, do setor de 
alimentos, foram 
descartadas pela Previ. 

FHC: adesão 
e tratado nuclear 
O presidente FHC 

indicou ao governo 
japonês a disposição de o 
Brasil considerar a 
adesão ao tratado de não 
proliferação nuclear 
junto com outros acordos 
de desarmamentos 
globais que estão em 
negociação. 

Segundo FHC, "não 
houve um pedido dos 
japoneses, mas o 
presidente, disse que a 
"objeção do Brasil ao 
TNP é técnica". O TNP 
congela o desequilíbrio 
tecnológico", disse. 

Informática 
discute 

Desenvolvedores e 
fornecedores de software 
nacionais e estrangeiros 
estarão reunidos com 
consultores e executivos 
de finanças, 
administração e 
contabilidade de 17 a 19/ 
4, em SP, discutindo 
soluções de informática 
para a área empresarial. 
O evento, 2o Solu-Info, 
será realizado no Centro 
de Convenções 
Rebouças, numa 
promoção da Anefac, 
entidade dos executivos 
de finanças, e do 
Seprosp, o sindicato das 
empresas de 
processamento de dados. 

O presidente do 
Seprosp, Luigi Nesse, 
estima que o segmento 
de serviços de 
informática já movimenta 
US$ 3 bi/ano no País. 

m 

porNilton Horita 
Da Agência Estado 

O BC, os bancos e as 
empresas de auditoria estão 
realizando alterações radicais 
nas ruas normais dq 
comportamento na tentativa 
de buscar a recuperação da 
credibilidade. 

O BC alterou sua rotina de 
fiscalização e espalhou fiscais 
e auditores nas sedes dos 
bancos para esmiuçar detalhes 
qualitativos dos ativos das 
instituições. 

O objetivo é detectar o que 
os bancos estão fazendo com 
o dinheiro da clientela, para 
quem o estão emprestando e, 

é digno de crédito. 
O trabalho é minucioso e 

inclui entrevistas com os 
dirigentes das instituições 
para checar a estratégia de 
atuação. Até agora, os 
auditores do BC limitavam-se 
a checar assinaturas e 
dopumentos burocráticos das 
operações. 

As empresas de auditoria 
amplificaram o rigor das 
análises de balanço. Alguns 
bancos trocaram seu auditor 
independente, preferindo 
múítis com tradição de 
exigência na qualidade técnica 
dos balanços. 

Outras instituições chegam 
a pensar em adotar duas 
auditorias para cruzar as 
análises. Além disso, 
aumentaram os contatos 
corpo-a-corpo com a clientela 
de maior capacidade 
financeira para apresentar 
seus números e seu plano de 
trabalho. 

Pedro Conde, dono do 
BCN, diz que o sistema 
financeiro não teme a verdade. 
Por isso, está redobrando as 
exigências de rigor por parte 

que analisam seus balanços. 
"Não tememos a verdade, é 
preciso que as auditoria 
apontem eventuais falhas", 
afirma. 

"O sistema merece 
confiança. Uma nova u- 
poder pode jogar o sistem? 
lama". Segundo Conde, o 
setor finaceiro deve sempre 
agir com seriedade, 
conduzindo os números de 
maneira correta e provar à 
população que é confiável. O 
banqueiro José Baia 
Sobrinho, do Pontual, afirma 
que a reconstrução da 
credibilidade da sociedade no 
seu sistema financeiro 
preocupa a todos. 

"A melhor coisa a fazer é 
olhar o balanço do seu banco 
e pedir para o concorrente 
das uma avaliação, esta é uma 
forma segura de avaliação", 
afirma. "O problema é que os 
boatos vão continuar e, com 
isso, não há condições de 
convivência racional. A 
verdade é que o BC deve agir 
e quem está errado deve ser 
punido com o fechamento da 
instituição". 

Temer empurra reforma 

O novo relator da reforma da Previdência prevê também 

a transição de dois anos para vigor das novas regras 
por Vicente Patrus 
Da Agência Estado 

A reforma da Previdência 
vai ser quase toda empurrada 
para a legislação 
complementar pelo novo 
relator da proposta, líder do 
PMDB na Câmara, deputado 
Michel Temer (SP). 

Ele também prevê 
transição de dois anos para a 
entrada em vigor das novas 
regras. Dos poucos pontos que 
Temer pretende incluir na 
Constituição, há dois muito 
polêmicos: a troca por tempo 
de contribuição da 
aposentadoria por tempo de 
serviço e a aposentadoria 
especial para juizes após cinco 

anos no cargo. 
O relatório de Euler Ribeiro 

(PMDB-AM), derrotado pelo 
plenário da Câmara, previa dez 
anos no cargo para o 
magistrado requerer a 
aposentadoria integral. O 
trabalho de Michel Temer está 
limitado ao projeto original e 
às 60 emendas à proposta, 
apresentadas à comissão 
especial da reforma da 
Previdência. 

Servidor público 
A emenda constitucional 

não terá nenhum dos três 
requisitos básicos para a 
aposentadoria dos servidores 
públicos: 55 anos de idade, 35 
de contribuição e permanência 
mínima no cargo ou na função 

[pr dez anos. "Esta parte vai 
para a lei complementar", 
explicou o líder do PMDB. 
Também ficam para definição 
em lei complementar as regras 
de contagem do tempo de 
contribuição quando o 
trabalhador esteve em licença- 
maternidade e outros 
benefícios. 

Michel Temer vai 
estabelecer dois anos de prazo 
de transição para a entrada em 
vigor das novas regras. 

Neste tempo, o governo 
deverá fazer um projeto de lei 
complementar com todos os 
pontos pendentes e que não 
puderam ser incluídos na 
emenda constitucional. 

Votação 

O relatório de Michel 
Temer será votado até o dia 27. 
Os líderes dos partidos que 
apoiam o governo querian1 

votá-lo dia 20, mas Ter 
receia não conseguir fec1 

trabalho até lá. "Claro qu 
podemos demorar c< 
definição, porque estam<. 
processo de votação", di» e 
Temer. "Não sei é se dá pai a 
fazer tudo até mesmo a 
semana que vem", desde que 
o relatório do deputado Eu 
Ribeiro (PMDB-AM) foi 
derrubado pela Câmara, na 
semana passada, foram 
suspensas todas as sessões 
ordinárias, pois entrou na 
pauta o projeto original do 
governo. 

Lei criará substituto do IPC 

Relator propõe o fim do Instituto de Previdência dos Congressistas 

por Rodrigo Mesquita congressistas, será na 
Da Agência Estado mesma proporção dos outros 

O relator da emenda 
constitucional da reforma da 
Previdência, Michel Temer 
(PMDB-SP), vai propor em 
seu relatório o fim do 
Instituto de Previdência dos 
Congressistas (IPC) e a 
exigência de uma lei para 
criar o substituto do órgão. 
"Se for prevista a 
contribuição do Tesouro 
para o sistema de 
previdência dos 

planos", disse Temer. 
O governo, os líderes dos 

partidos que apoiam o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso e a Força 
Sindical querem contribuição 
do Tesouro para todos os 
fundos de pensão e sistemas 
de previdência públicos na 
proporção de R$ 1 pago pelo 
trabalhador. A proposta deve 
ci\onstar no relatório de 
Michel Temer. 

O projeto de Euler Ribeiro 

(PMDB-AM), derrubado no 
plenário da Câmara quarta- 
feira passada, previa 
contribuição de até R$ 2 por 
R$ 1, dependendo da situação 
financeira. A Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) 
batalha pela manutenção dos 
R$ 2 a R$ 1, como é hoje. O 
governo alega que a sangria 
dos cofres públicos, 
principalmente dos fundos de 
pensão das estatais, é 
insustentável. 

Michel Temer informou 
que seu relatório vai manter 

todos os direitos dos qm 
hoje estão no quinto ano de 
mandato e vão chegar a oito 
até o final desta Legislatura, 
em fevereiro de 1999. Temer 
não soube dizer se vai exigir 
o fim dos institutos de 
previdência dos Estados e 
municípios, porque tem 
dúvidas sobre a legalidade 
deste ato. A Câmara está 
preparando um projeto de lei 
que mantém a maioria dos 
privilégios hoje concedidos 
aos parlamentares, como 
substituto do IPC. 

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

Com sm   

Cidads rioora 

participação na 

Unidade Móvel interativo 
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por rrancisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

A C.B.F. finalmente definiu 
o amistoso para Seleção 
Brasileira. Depois das 
especulações' em torno de 
acertar com Argentina e Chile, 
a diretoria da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), 
anunciou o amistoso para o 
próximo dia 27 de março, em 
São José do Rio Preto (interior 
paulista). 

Convocação 
Zagalo confirmou a 

convocação de 5 estrangeiros: 

amistoso 

Roberto Carlos, Aldair, André 
Cruz e Caio, do futebol italiano 
e Juninho, do futebol alemão. 
Com a convocação de André 
Cruz e Aldair, o treinador 
brasileiro deixou claro que não 
está satisfeito com as atuações 
de , Carlinhos e Narciso, que 
disputaram o Pré-Olímpico. 

Jogos 
A Seleção Brasileira que vai 

disputar a medalha de ouro nos 
Jogos Olímpicos de Atlanta, 
deverá realizar nada menos do 
que seis amistosos antes de sua 
estréia na competição. Segundo 
o administrador da Seleção, 

Américo Faria, a programação 
da equipe deverá ser 
confirmada ainda este mês. 

Regras 
A decisão da Internacional 

Board, que modificou algumas 
regras do futebol, Américo 
Faria considerou um grande 
avanço, o fato de se poder 
contar com sete jogadores no 
banco de reservas. Ele 
lembrou que na última 
competição, (Pré-Olímpico), 
Zagalo teve problemas por 
contar com apenas cinco 
jogadores no banco de 
reservas. 

Janduí x Volta Redonda 

definem hoje a final da 2a GJ 

por Francisco do Vale 

Com arbitragem de 
Carlos Magno Cabral, e 
bandeiras de: José Batista da 
Silva e Raimundo Moreira i 
Farias, Janduí e Volta i 
Redonda entram em campo 
as 16:00 horas de hoje. A 

partida será realizada no 
Estádio Municipal Freii 
Epifânio D'Ábadiâ. Para o 
técnico do Janduí, não existe i 
favoritismo. Seu time fez uma i 
boa campanha e os jogadores 
estão conscientes dal 
impotância da partida. Por 
outro lado, o treinador do 

Volta Redonda está confiante 
em seu elenco e coloca em 
campo hoje, a sua melhor 
formação. Os dirigentes das 
duas equipes esperam um 
grande número de torcedores 
para prestigiarem o encontro 
que decide a vaga para a final 
da II Copa de Juniores. 

Eis os Jogos programados 

Concurso 115 

São Paulo/SP 
Corinthans/SP 
Botafogo/SP 
Santos/SP 
Inter/RS 
Figueirense/RS 
AÜético/MG 
Paraisense/MG 
Vila Nova/GO 
Bangu/RJ 
Americano/RJ 
Itaperuna/RJ 
América/RJ 

para este final de semana pelo 

(Loteria Esportiva) 

P Desportos/SP 
Ferroviáia/SP 
Palmeiras/SP 
XV. Nov.de Jaú/SP 
Grêmio/RS 
Criciúma/RS 
ValerioDoce/MG 
Cruzeiro/MG 
Atlético/GO 
Botafogo/RJ 
Vasco/RJ 
Flamergo/RJ 
Flumirense/RJ. 

3 

Crônica esportiva lamenta 

desprezo do futebol local 

por Francisco do Vale 

Com a decadência no esporte 
amador e profissional de 
Imperatriz, profissionais como o 
comentarista Carloto Jr., 
(bancário) e o repórter Carlos 
Dantas, (militar), lamentam e 
chamam a atenção das 
autoridades locais, para o futuro 
do esporte local. Do ponto de 

vista do comentarista Carloto Jr., 
a FMD - Federação Maranhense 
de Desporto, é a grande 
responsavél pelo estado de 
calamidade no esporte em 
Imperatriz e todo o Estado. No 
momento, Carloto Jr. está sem 
prefixo, mais espera que as 
autoridades tomem 
providências no que se refere ao 
futebol local. Para o repórter 

Carlos Dantas (Marron), 
também sem prefixo, "a torcida 
em Imperatriz é a maior do 
Estado, e se o empresariado 
local der o aval, a imprensa e a 
galera, corresponde como 
sempre fez. Marron lembrou 
ainda, o Campeonato de 93, que 
todos os canais de rádio e 
televisão local deram cobertura 
aqui em ImixTHtrize fora. 

BtNGÃO DO CONOR FARIAS 

Promoção; Federação de Adetismo do Maranhão 

PRÊMIOS 

ANTECIPADOS 

Dia 16 de março 

às 20 Hs. 

Transmissão ao vivo, 

no programa 

Imperatriz 24 Horas 

U H:X1| 

220 

Prêmios 

I Sorteio no dia 26 de março, àa | 

20:00 hs, no programa 

Imperatriz 24 Horas, c/ 

I transmissão ao vivo pela TV e i 

I Rádio Capital AM e Rádio i 
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Marketing 

Freezer CÔNSUL 
Horizontal, 410 Lis, Mod. HB 41 C 
R$ 869,00 à vista ou 
entr. de R$ 179,00 + 

/// R$ ,50 p/ mês 

Freezer CÔNSUL 
Horizontal, 310 Lts, Mod. HA 31C 
R$ 679,00 à vista ou 
entr. de R$ 139,00 + 

R$ ,00 p/mês 

A íezer CÔNSUL 
Horizontal, 220 Lis, Mod. HA 22C 
R$ 599,00 à vista ou 
entr. de R$ 119,00 + 

,50 p/ mês 

■ «r- 

Freezer CÔNSUL 
Horizontal,530 Lts, Mod. HB 53C 
R$ 972,00 à vista ou 
entr. de R$ 195,00 + 

R$ ,50 p/ mês 

Fogâó 
CANOA 4 Bocas, !mtd. 3840 
R$ f09,00 à visíü ou 

entr. ■ R$20,00+ 

m 

Stéreo System CCE 
Duplo Deck, AM/FM,Rack, Mod. SS 6880 
R$ 186,00 à vista ou 
entr. de R$ 38,00 + 

',00 p! mes R$ 

Vídeo Cassete PN/LCO 
4 Cabeças, Auto Limpante,Mod. PVC 9400 
R$ 435,00 à vista ou 
entr. de R$ 87,00 + 

,00 p/mes R$ 

f 
€> Te/e fone CCE Mod. TL 550 

R$ 25,00 à vista ou entr. de R$ 5,00 + 
mm 

R$ mN,20 
mmm 

p/ mes 

Ventilador ARNO 
, 30 Cm, Luxo 
\ Mod. VL 30 
3 R$ 45,00 à vista 
4 ou entr. de 
/ R$9,00 A 

8 * 

O (T 

R$ 

p/i 

TVPN/LCO — 
14", Cores, 5/ Controle, Mod. PC 1443 
R$ 285,00 à vista ou 
entr. le R$ 59,00 + í Liqüidificador 

WALITA 
ROMA.Mod.LQ74 

! 3,00 à vista 
sm R$13,00 + 

* Geladeira CÔNSUL 
275 Lts, Mod. RC 28E 

R$ 475,00 à vista ou 
entr. de R$ 95,00 + 

O 
: ,50 •• fS 

Oi 

IP s/ 

a Ajua 
R$ ',50 ,00 p/ mes R$ 

p/ mes 

...... êmÊÊiSãi 

wsm 
m 

Conf, de Sem PH/LCO 
Entr. pf CD, e Rack, Mod. PMD 200 
R$ 379,00 à vista ou 
entr. de R$ 79,00 + 

48 

rVCCEEO" 
Cores, Controle Remoto, Mod. HPS 2080 
R$ 399,00 à vista ou 
entr. de R$ 79,00 + 

Lavadora L4WMak P/us 
R$ 138,00 à vista ou 
entr. de R$ 28,00 + 

FerroWAL/m 
Modelo FE-44 
R$ 17,00 à vista ou 
entr. de R$ 4,00 + 

2 ,00 p/ mês 
,00 p/ mes 

,00 pi mes ,00 p/ mes R$ 

+ R$ ,00 p! mes 
te» 

Fogão SEMER 
4 Bocas, NEXTPLUS, 

ModSFS 50 NVK 
R$189,00 

à vista ou 
entr. de 

R$ 39,00 + 

',00 

p/ mes 

Fogão SEMER 
6 Bocas, NEXTPLUS 

ModSFS 76 NVK 
r$319,oo 

à vista ou 
entr. de 

R$ 69,00 + 

,50 

p! mes 

Afo 
PAND/N 
Lisa, 6 Prateiem 
Mod. EDPLLSA 
r$37,oo 
à vista ou 
entr. de 
R$8,00 A 

.P* 

R$ -*0,70 

p/ mês 

j 

- ■ÉÉ 

m 

Ss? 

r 

Promoção válida até 23/03/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m CMP/Nilsot Hamo.ia 
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nibus rodoviário é assaltado 

Mais um ônibus foi assaltado nas proximidades de Imperatriz 

Convocação de Empregado 

A Firma Cooperleite - Cooperativa 

Agropecuária Vale do Tocantins Ltda., situada 

à rua Leôncio Pires Dourado, 2000 - 

Imperatriz-MA., CONVOCA o Sr. Elismar 

Pereira da Silva, portador da CTPS ng 29675 

- Série 0002-MA., a retornar ao trabalho no 

prazo de 72 horas, sob pena de ser demitido 

conforme Art. 482 - Letra I - do Decreto Lei ng 

5452 da CLT. 

Imperatriz-MA., 14 de março de 1996 

Programação da Rádio Capital AM 

Joio Lisboa- MA 

Das 05:00 às 08:00 

Das 08:00 às 12:00 

Das 12:00 às 12:30 

Das 12:30 às 13:00 

Das 13:00 às 15:00 

Das 15:00 às 17:00 

Das 17:00 às 19:00 

Das 19:00 às 20:00 

Das 20:00 às 22:00 

co 

Das 22:00 às 00:00 

- Manhã Sertaneja - Manuel 

Leal 

- Tribuna da Cidade - Aurino 

Brito 

- Jornal Meio Dia de Notícias 

- Lance Livre - Equipe de 

Esporte 

- Falando Sério - Helder 

Madeira 

- Show da Tarde - Walter Silva 

- A Fazenda do Corró - 

Clodomir Guimarães 

- A Voz do Brasil 

- O Som da Estrada - Francis- 

do Vale 

- Igreja Universal do Reino de 

Deus 

Rádio Capital AM, a rádio do povo 

por Léo Costa 
Da Editoria de Polícia 

Por volta das 09:00 horas da 
manhã de ontem, compareceu 
na Delegacia do Primeiro 
Distrito Policial, o motorista 
Manoel de Sousa Silva, de 38 
anos de idade, residente à rua 
Santana nQ 23, bairro Bom 
Sucesso, nesta cidade. Ele 
comunicou no referido distrito 
de polícia, que fazia linha no 
ônibus pertencente à empresa 
Itapemirim, com o intinerário 
de Belém ao Rio de Janeiro. 

O denuciante informou aos 
agentes de plantão, que ao se 

aproximar do povoado de 
Campe stre, já por volta das 
02:00 horas da madrugada do 
dia acima citado, fora 
surpreendido por um elemento 
desconhecido, que estava 
dentro do ônibus dirigido por 
ele. O elemento trantava-se de 
um assaltante, que com um 
revólver em punho, ordenou 
que o condutor do transporte 
de passageiros encostasse, a 
uns cem (100) metros da 
Rodovia Belém/Brasília, para 
logo em seguida dar início às 
suas ações marginais. 

Segundo o queixoso, o 
assaltante era moreno e de 

estatura mediana, aparentando 
ter uns vinte e cinco (25) anos 
de idade. O mesmo estava com 
uma bolsa grande como 
pagagem, trajando no 
momento do assalto, uma 
camiseta de cor azul. 

E por não ter nenhum 
companheiro, o mentor do 
assalto pegou uma jovem como 
refém, e escolheu um dos 
passageiros para fazer a coleta 
do dinheiro, sendo uma 
importância de R$ 90,00 
(noventa reais). 

O passageiro disfaçado, 
comprou sua passagem de 
número 137019, com destino 

de Imperatriz ao Rio de 
Janeiro, no Terminal 
Rodoviário de Imperatriz, na 
importância de R$ 80,00 
(oitenta reais), e pegou o 
ônibus quando vinha da capital 
paraense, leia-se Belém do 
Pará, e como todos os outros 
bandidos fugiram tomando 
rumo ignorado, ficando assim 
o prejuízo para a empresa, que 
até o momento não tem 
nenhuma pista do paradeiro 
sequer do assaltante. A polícia, 
ao receber a queixa, efetuou 
algumas diligências, mas não 
conseguiu localizar o 
elemento. 

Loja de discos recebe visita indesejável 

Comerciante teve sua loja furtada por vândalos 

por Léo Costa 

O Primeiro Distrito Policial 
teve um dia de sábado 
bastante movimentado. 
Ontem por exemplo, quem 
compareceu no Plantão 
Central, foi o comerciaante 
Felix F. de Castro, de 36 anos 
de idade, morador na rua 
Tupinabá nQ 2300, 
apartamento 104, Condomínio 

Central Park, aonde 
comunicou que seu 
estabelecimento comercial, 
localizado na avenida Getúlio 
Vargas n0 410, esquina com a 
rua Godofredo Viana, Centro, 
denominado Rotodisco, fora 
furtada por elementos 
desconhecidos. 

Segundo o comerciante, os 
vândalos levaram uma grande 
quantia de CD's, um televisor 

colorido 14 polegadas, de 
marca Phillips, três 
calculadoras pequenas, um 
porta CD's e mas quarenta 
(40) fitas originais. Os objetos 
acima citados, foram os 
contactados até o momento 
do registro, sendo que 
quando deslocou-se do 
endereço de seu 
estabelecimento comercial, 
para registrar a queixa no 

Primeiro Distrito, ele não 
havia feito o levantamento por 
completo do prejuízo 
ocasionado pelos donos do 
alheio. 

Félix de Castro, está 
contando com o trabalho da 
polícia, esperando ele, que as 
autoridades policiais venham 
por as mãos nos responsáveis 
pelo furto de sua Içá- de 
discos. ,s 

Jovem de 18 anos é espancada 

Elisângela, após se divertir em festa é surpreendida a socos e pontapés 
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por Léo Costa 

A jovem Elisângela Sousa 
Carvalho, de 18 anos de idade, 
domiciliada à rua Rio Grande 
do Norte nQ 44, bairro Santa 
Rita, compareceu no Io DP, para 
denunciar o seu ex- 
companheiro, por nome 
Francisco Cleiton Sousa Silva, 

de 21 anos de idade, com 
domicílio localizado à rua São 
Domingos n0 38, bairro Novo 
Horizonte. 

Ela comunicou ao delegado 
de plantão, que Francisco 
Cleiton espancou-lhe na noite 
de sexta-feira a socos e 
pontapés, quando a mesma 
vinha de uma festa. Segundo 

ela, encontrou o seu ex 
companheiro na rua Paraíba, no 
referido bairro, e sem nenhum 
motivo. Elisângela disse que 
ele, em um grande estado de 
embriaguês, ao vê-la, partiu 
para cima da denuciante. 

À queixosa disse ainda, que 
não sabe os verdadeiros 
motivos das agressões sofrida 

por ela. A queixa foi registrada 
no Primeiro Distrito, e na 
segunda-feira será levada ao 
conhecimento da delegada da 
Delegacia Especial da Mulher, 
que tem como titular a D ri 
Radige Rodrigues, que com 
certeza irá chamar o agressor 
para uma conversinha de pe dr 
orelha. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELKIMENTOS 
BANCÁRIOS DO ESTADO DO MARANHÁO/REGIAO SUL 
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Sindicato Rural dc lmpcra»n 

HK 010 - KM 1345 
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Com apresentação de: 

ff „„ ■  »  

Je segunda a sábado, a partir das 19h00 

pela TV Capital 


