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

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

Mais um encontro entre as lideranças 
palestinas. Os assuntos em torno de um 
acordo de paz continuam rendendo 
reuniões. 
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F arda não é mais obngatóna em escol 

Interventor Ildon Marques acaba com exigência do fardamento na rede de ensino municipal 
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Ciro Gomes, teve 

O número 

É o número de prêmios 
que serão sorteados na V 
edição do Bingão do Conor 
Farias, cujo sorteio será 
realizado no próximo dia 26 

será exibido pela TV 
vJapital, Canal 5, Rede 
Record, e rádios Capital 
AM, João Lisboa, e Clube 
FM, Açailândia. 

público recorde no lançamento de "O Próximo Passo " O interventor ildon Marques proibiu a obrigação do fardamento escolar 

O interventor estadual do 
município, Hdon Marques de 
Souza, assinou decreto 
proibindo a obrigação do uso do 
fardamento, nas escolas 
vinculadas à rede municipal de 
ensino. 

A notícia foi aplaudida pelos 
pais de alunos, tendo em vista 
que muitos deles não 
dispunham de verbas para 
promover o fardamento de seus 
filhos. "Foi uma iniciativa 
correta e que já deveria ter dido 
tomada há vários anos', 
observou o vendedor Carlos 
Nascimento, residente no 
Centro. 

Mesma opinião tem a dona- 
de-casa Maria Evangelista, 
moradora da rua Beta, Bacuri. 

O secretário de Educação do 
Município, advogado 
Agostinho Noleto, afirmou que 
o interventor agiu dentro da 
tuaíidade do contexto 
econômico de Imperatriz. 

Segundo ele, todas as 
providências já estão sendo 
tomadas no sentido de que a 
medida de Hdon Marques seja 
cumprida à risca. 

Mais um reflexo positivo da 
administração de Ildon 
Marques. 

Só usará farda escolar o 
aluno que quiser. página3A 

Caema 

F uncionários são demitidos 

Governadora náo respeita CLT e coloca 

no dlho da ma vários funcionários da estatal 

O fato 
o 

presidente da 
N uclebrás, 
Dario Gomes, 

anuncia, no Rio de Janeiro, 
; que as obras da usina 
i nuclear Angra II serão 
i desaceleradas e que o início 
: da construção de Angra IH, 
| programado para o começo 
i deste ano, foi adiado (4/1); 
i porém a usina de 
; enriquecimento de urânio 
i não será afetada pela 
i decisão. 

A pessoa 

; ívo cio 
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P i t a n g u y , 
cirurgião 
plástico. Formou- 
se na Faculdade Nacional de 
Medicina do Rio de Janeiro 
(1945). Fez pós-graduação 
nos Estados Unidos, 
especializa? ido-se em cirurgia 
plástica. Em 1949, criou a 
primeira clínica de cirurgia de 
mão e plástica do Brasil. Foi 
professor de pós-graduação 
da PUC do Rio de Janeiro. Em 
1967, foi admitido como sódo 
efetivo da Associação Médica 
Brasileira. 

à 

nenhuma", política ao demitir 
os funcionários da Caema em 
massa. 

Disse que o sindicato entrou 
com ações na Justiça do 
Trabalho e na Comum, através 
de liminar, pedindo o 
reconhecimento do contrato de 
trabalho e do direito de defesa 
dos trabalhadores que estão 
ameaçados de demissão. 

Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LÜIZ 

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

Com uma linguagem ágil, 
Frederico Luiz abusa da 
charge eletrônica com o Zé 
da Praça, personagem criado 
para a coluna. 
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Governadora demite fm ionários da Caema 
A governadora Roseana 

Sarney continua insistindo na 
demissão em massa de 
trabalhadores.Com o projeto 
de demissão voluntária, eles 
vão demitir mais de dois mil 
servidores públicos. 

Segundo o Sindicato dos 
Urbanitários, na Companhia de 
Águas e Esgotos do Maranhão 
(Caema), é muito mais grave. 
De 938 empregados demitidos 
depois da promulgação da 
Constituição de 1988, ele 
abrirá concurso público, 
apenas para 45 vagas, 
resultando na demissão do 
restante, ou seja, quase 

novecentos trabalhadores. 
O sindicalista Clóvis 

Fernandes, lotado na Caema 
de Imperatriz, diz que a 
posição do Stiu-MA é de 
continuar negociando junto à 
direção da autarquia, a 
realização de concurso público 
para todos os cargos que hoje 
estão disponíveis. Além disso, 
orienta os trabalhadores a não 
se precipitarem, assinando a 
demissão voluntária, que o 
governo vem impondo aos 
funcionários públicos estaduais. 

Clóvis Fernandes reiterou 
que a governadora Roseana 
Sarney faz, "sem dúvida 

ornai Capita 

Soraya Luíza comenta a 
sociedade açailandense e 

Jussara Cerqueira, a 
imperatrizense 

A Imprensa é Notícia 

Programação da TV 

Encontro da Bancada 

Parlamentar da Amazônia 

desperta interesse de sindicatos 
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da Aids 
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Gostaria de aproveitar o 
espaço que é oferecido a 
nós, leitores deste matutino, 
para parabenizar o trabalho 
que é desenvolvido pela 
Polícia Rodoviária Federal 
em Imperatriz. 0 inspetor 
Kleber, juntamente com sua 
equipe de patrulheiros, tem 
prestado bons serviços à 
nossa comunidade. 

Júlio Santos 
Ba c uri 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso ainda não 
confirmou, mas deverá vir a 
Imperatriz, no final deste 
mês, quando a cidade estará 
sediando o Encontro da 
Bancada Parlamentar da 
Amazônia. O convite já foi 
feito pelo deputado 
Sebastião Madeira, anfitrião 
do evento, que terá 
participação de outras 
autoridades nacionais. Aliás, 
e ao deputado Madeira que 
eu quero parabenizar, pelo 
empenho em favor do 
Município. 

Joana Farias 
Centro 

Gostaria de chamar a 
atenção dos leitores do 
Jornal Capital, jxJo fato de a 
TV Mirante não ter 
transmitido, neste último 
final de semana, o Bingo 
Domingão da Sorte. Caiu na 
descredibilidade em nossa 
região, depois das denúncias 
levadas a público pelo 
Sistema TucamCs de 
Comunicação. Pelo menos, 
é o que está patente. 

Marcelo Barbosa 
Centro 

O Departamento 
Municipal de Trânsito em 
Imperatriz realmente vem 
fazendo um trabalho 
invejável. Em outras 
administrações municipais, 
não se via empenho de seus 
dirigentes. O órgão, como 
destaquei, realmente vem 
fazendo um trabalho digno 
de elogios. 

Maniano Filho 
Nova Imperatriz 

A eleição dos colegiados 
das escolas públicas 
estaduais vai acontecer no 
próximo dia 19 de abril. 
Considero que o fato 
fortalece a democracia no 
nosso País. Pais, 
professores, servidores 
outros e alunos 
devidamente matriculados, 
estão todos empenhados na 
eleição do colegiado do 
Polivalente, por exemplo, 
onde estuda minha filha. 
Uma iniciativa que merece 
nossa participação, sem 
dúvida. 

Luiza Nunes 
Treze de Maio 

Já estou cansada de 
lamar sobre o estado que 
encontra a maioria das 

ruas do bairro Santa Rita. 
Mas o negócio aqui está de 
mal a pior. Cada dia 
ai lentam mais os buracos 

nato. Mais parece uma 
Marginal é o qu- não 
Já medo saii de casa 

ate o comercio mais 
uróy ' . Alguém tem que 

üguma providência. E 
' "cia. 

-Ira Ferreira 
Janta Rita 

A Doença do Século 

As doenças são impostos pagos pelos prazeres ilícitos 

Numa sessão espírita 
realizada no subúrbio 

carioca de Jacarepaguá, em 27 
de fevereiro de 1975, poucos 
meses após seu falecimento no 
Rio de Janeiro, o médico 
psiquiatra dr. Lauro Neiva 
revelou que, dentro de dez 
anos, haveria de reencarnar 
"para continuar a luta, não 
contra o câncer e sim contra 
doença mais grave" que estava 
por vir, jxrrque a erradicação do 
câncer já se mostrava muito 
próxima. E dando ênfase à sua 
afirmativa: "é um mal muito 
maior do que o câncer". (Cf. 
Memórias de um Presidente 
de Trabalhos — Luiz da 
Rocha Lima, pág. 433). 

Eis que se cumpre o triste 
vaticínio: aí está a Aids — 
(Acquired Deficiency 
Syndrome ou, em nossa língua, 
Síndrome de Deficiência 
Imunológica Adquirida). 

A Aids é uma lesão 
irreversível do sistema 

imunológico, provocada por 
vírus da classe HIV (Human 
Imunodeficiency Virus), que 
podem levar 5 a 10 anos para 
manifestar-se — segundo 
atestam renomados médicos e 
autoridades sanitárias. 

Há quem assegure que os 
vírus "HIV foram criados 
artificialmente em laboratório 
para emprego em guerra 
química e posteriormente 
ineficientes em tal finalidade. 

A Aids é a Doença do Século, 
considerada incurável. Uma 
epidemia que, na verdade, já se 
transformou em pandemia: 
alastra-se por 102 países e a 
maior parte dos que se 
contaminam com o terrível 
agente patológico não sobrevive 
além de dois anos após o 
diagnóstico. 

Em 1991, consoante 
previsões epidemiológicas do 
Instituto de Medicina e da 
Academia de Ciências dos 
E.E.U.U., houve 270.000 casos 

declarados de Aids; 7.000 de 
casos de transmissão 
heterossexual e a decuplação 
dos aidéticos infantis. 

Um nosso irmão protestante 
acha que a Aids é um castigo 
divino, "como a chuva de fogo e 
enxofre que caiu sobre Sodoma 
e Gomorra". 

Não pensa assim o ilustrado 
confrade e amigos Carlos de 
Brito Imbassahy, que, 
abordando o assunto, em sua 
coluna "Qual é a sua dúvida?", no 
Jornal do Brasil iKmtifica: 

"Agora é a vez da Aids. Ela é 
importuníssima pois forçará a 
criatura humana a chegar nos 
pontos indispensáveis ao rigor 
dos costumes. É uma prova 
evidente de que a doença tem 
endereço certo está no fato de 
que, quem esteja programado 
para tê-la, mesmo não praticando 
a sodomia, acaba contaminado 
por uma transmissão de sangue 
ou a adquire num ato sexual 
normal, o que é bem mais raro". 

Há opção! 

0 debate das idéias e o 
confronto das opiniões, 

colocadas de forma sincera e 
desapaixonada, com o objetivo 
único da procura de soluções para 
os enigmas existenciais cotidianos 
é exercício salutar e útil, a que 
deveríamos constantemente 
recorrer, para revigorarmos o 
espírito e reacender a centelha de 
idéias relegados a segundo plano, 
pela crueza da faina diária. 

Atendendo ao gentil convite do 
Dr. Francisco Maia, procuraremos 
expor a razão de defendermos a 
união de classes representativas da 
nossacidadc, para criação de novos 
cursos universitários, valorização 
dos já existentes e o fomento de 
eventos culturais, visando criar 
perspectivas favoráveis para 
Imperatriz e seu pólo de influência 
regional 

Devido sua estratégica 
localização, às margens de duas 
importantes vias de transporte, 
uma providência divina, o rio 
Tocantins, outra, fruto da 
engenhosidade humana, a Belém- 
Brasília, Imperatriz enraizou-se e 
cresceu, alimentada por levas de 
migrantes, atraídos por diversos 
estímulos, como o da terra boa e 
barata, o sonho dourado de Serra 
Peladae a madeira abundante ede 

fácil acesso e exploração, criando 
uma cidade úniiar, cadinhodeuma 
gama de culturas e hábitos de 
nosso vasto Brasil, que fundidos, 
resultaram nesse povo 
independente, inquieto, 
incompreendido, inconformado e 
algumas vezes até atrevido, que a 
tornam tão pulsátil e cheia de vida! 

Todavia, esse crescimento, 
levado a efeito muito mais pelo 
vigor físico, coragem e persistência 
de nossos predecessores, do que 
pela racionalidade, gerou 
problemas sociais e econômicos, 
tais como: a fragilidade de nossa 
estrutura urbana, condições 
sanitárias insatisfatórias, 
despreparo profissional, 
analfabetismo e ix)brcza material 
de boa i)arte de nossa população, 
incertezas políticas; fatores todos 
que somados, fazem com que essa 
cidade, paradoxalmente, apesar de 
seu vigor, esteja estagnada, sem um 
norte aparente a que mirar, 
definhando em meio a tanto, 
potencial, como se fosse um 
desnutrido cercado de farta 
alimentação, mas que se esqueceu 
de como comer! A nosso ver, a 
opção educacional é uma das mais 
viáveis e atrativas, considerando a 
boa infra-estrutura a nível de 
escolas de I e II graus que já 

(lisj jomos, iiarticulares ou públicas, 
a punjância cultural de nossa 
cidade, com cantores, poetas, 
escritores, músicos, jornalistas e 
suas representações, a variedade 
dos meios de comunicação, a 
carência de formação superior na 
região, a possibilidade de atração 
da intelectualidade jovem da região 
e sua influência cultural e política, 
riqueza inestimável, e, concluindo, 
o fato de já contarmos com o 
funcionamento de dois campus 
universitários. 

Os benefícios adviriam do 
aporte de recursos econômicos 
trazidos para a manuteção desses 
estudantes por seus familiares; da 
valorização imobiliária pelo 
crescimento da demanda; da 
criaçã< > de novos empregos daárea 
de serviços, dos mais humildes aos 
especializados; maior incremento 
comercial; intensificação dos 
serviços bancários; maior 
conscientização jxilílica e social da 
população; fortalecimento de 
Imperatriz como pólo regional de 
desenvolvimento em detrimento 
de outros focos regionais 
(Araguaína, Marabá), favorecendo 
futuros investimentos; criação de 
màodeobra farta e especializada; 
finalmente, melhora global da 
qualidade de vida! 

SliliSlllls 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

José Filho 
Diretor Comercial 

Jornal Capital 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 
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TRIBUNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Ilustre convidado 
Ildon Marques não teve 

apenas uma participação 
formal na palestra de Ciro 
Gomes. O interventor foi o 
último a sair do jantar 
oferecido ao ex-ministro pelo 
deputado Madeira, em sua 
residência. Nas conversas 
travadas com diversos 
interlocutores, num misto de 
alegria e certeza, o mandatário 
revelava planos que pretende 
colocar em prática ao longo de 
96. Ildon já não cogita em 
deixar o cargo, no que conta 
com a solidariedade irrestrita 
dos madeiristas. 

Faz sentido 
Política é sempre dinâmica 

De tal ordem surpreendente 
e imprevisível que, na 
conjuntura imperatrizense, já 
não se pode descartar a 
hipótese do grupo Sarney ter 
como candidato oficial o líder 
oposicionista Sebastião 
Madeira. Neste caso. Cafeteira 
e seus simpatizantes já nào 
teriam espaço no palanque, 
abrindo caminho para uma 
rearrumação dos grupos 
político-partidários da cidade. 

Também 
Por sugestão do deputado 

local João Paiva(PSD), a 
Assembléia Legislativa deve 
instalar-se em Imperatriz na 
semana entre 25 e 29 de 
março, por ocasião do governo 
itinerante e do Encontro da 
Bancada Parlamentar da 
Amazônia Legal. 
Acompanhado por um 
assessor da presidência do 
Poder Legislativo Estadual, o 
deputado está uJtimando 
preparativos, tendo em vista a 
transferência provisória da 
Assembléia para a maior 
cidade interiorana. 

Fato inédito 
Esta será a primeira vez 

que o Legislativo maranhense 
se deslocará da capital para a 
zona rural do Estado. Durante1 

a semana, os 42 integrantes do 
Poder e mais cerca de 40 
funcionários estarão 
exercendo suas atividades 
normais na cidade. As sessões 
tendem a acontecer no 
plenário da Câmara Municipal. 

Matérias de interesse da 
região e do município serão 
discutidas. Acredita-se que 
questões como as obras 
inacabadas do Governo em 
Imperratriz serão temas de 
debates. 

Perguntinha 
Ficará como o discurso 

oposicionista se Madeira, pelo 
caminho da Prefeitura, 
aproximar-se do Palácio La 
Roque? 

Lógica estranha 
Fiquenistas constatam com 

um quê de surpresa o 
tratamento dispensado ao ex- 
governador por seus aliados 
de São Luís. A doutora 
Roseana, de fato, constrói um 
novo tempo no Maranhão. 
Tempo novo e duro para quase 
todos, principalmente aqueles 
que trabalharam por sua 
apertadíssima vitória no pleito 
de 94. 

Estímulo 
O bancário Trajano 

Brandão fera um motivo a mais 
para lutar por sua eleição. E 
que o candidato a tereador do 
PSDB e dos maçons vem de 
ser transferido do BB citadino. 

Retorno 
Nesta tarde o vereador 

Enfermeiro Ribamar 
reassume seu mandato na 
Câmara. Sai do plenário o 
professor Simplício Zuza 
Neto, que em 3 meses no 
legislativo mostrou que tem 
condições de representar 
com dignidade a população 
no Palácio Dorgival Pinheiro 
de Souza. Foi Simplício que 
comandou a comissão que 
produziu um relatório que 
constatou malversação de 
verbas na edilidade, o qual 
poderá implicar na criação de 
uma CPI para investigar o 
presidente Antonio Salgado 
Filho. 

Reivindicação 
Se ouvisse as bases do 

partido, a vereadora 
Conceição Formiga pediria 
uma licença para que 
Simplício Zuza ou o advogado 
Lula Almeida atuassem 
provisoriamente em seu 
lugar. Apesar das posições 
coerentes que tem assumido. 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

12/03/96 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

12/03/96 
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Ildon determina fim da exigência do fardamentc 

Medida tem como objetivo tirar ônus dos pais dos alunos 

li 

fardamento IJdon Marques (dir.) acabou com exigência 

por Frederico Luiz 

O interventor estadual em 
Imperatriz, Ildon Marques de 
Sousa determinou que as 
escolas do município deixem 
de exigir o fardamento 
escolar para que o aluno 
assista as aulas. 

A medida de acordo com 
o secretário de Educação, 
Agostinho Noleto, é para que 
os filhos de pais carentes não 
fiquem impedidos de 
freqüentar as escolas 
públicas do município. 

"O ideal, é que o aluno 

tenha a farda para 
economizar sua própria 
roupa, porém, alguns pais 
não estão em condições 
financeiras, de no momento, 
adquirirem o fardamento", 
explicou Agostinho. 

Ainda de acordo com o 
secretário de Educação, as 
escolas da rede municipal de 
ensino passarão a exigir o 
fardamento quando apropria 
prefeitura se responsabilizar 
pela entrega do material. 

"O ensino é público e 
gratuito, portanto, o cidadão 
não deve arcar com 

quaisquer despesas para com 
um-filho, ou parente que 
esteja numa escola 
municipal", disse o auxiliar 
de Ildon Marques. 

Agostinho Noleto ainda 
esclareceu que a medida visa 
acabar com a discriminação 
na Escola. "Já imaginou, um 
aluno voltar da porta d^ 
escola porque o pai não poc 
comprar a farda?" questionou 
Agostinho que pode ser 
indicado Interventor 
Estadual com a saída do 
interventor para disputar as 
eleições de 03 de outubro. 

Governador do 

DF sofre atentado 

Cnstovam Buarque acusa narcotráfico 

Da panelada ao pato 

por Wauro Trevisan 

Sete tiros atingiram : 
aontcm o Palácio do Buriri, 

sede do governo do Distrito 
Federal 

O governador do DF, 
Cristovam Buarque, PT, 
declarou que os tiros foram : 
disparados por um grupo i 
ligado ao narcotráfico. 

Cristovam Buarque 
denunciou semana passada 
que um deputado da Câmara 
Distrital estaria ligado ao 
tráfico de drogas. 

A denúncia irritou o 
parlamentar e gerou a 
criação de uma CPI, 

Comsssào Parlamentar de 
Inquérito, para apurar o caso. 

Semana passada, o 
governador Buarque lançou 
uma Campanha contra o 
narcotráfico. 

O governador atravessa 
sua pior crise desde que i 
assumiu o governo, 
derrotando o candidato que 
contava com o apoio do então 
governador local, Joaquim 
Roriz. 

A última pesquisa da revista i 
Veja constatou que Cristovam: 
Buarque é o governador 
menos popular do pais, com 
um índice de reprovação bem 
maior do que os que 

consideram bom ou 
excelente sua 
administração. 

A Polícia Federal foi 
acionada ontem mesmo e já 
está investigando o episódio i 
do atentado. 

Os policiais já 
descobriram que os tiros 
foram disparados por 
pessoas que conheciam 
bem o Palácio e que a arma 
usada foi uma pistola 
automática com balas de 9 
mm. 

O laudo definitivo pode 
ser entregue a justiça; 
Federal nos próximos 
quinze dias. 

M 

m 

<■ 
Carlinbos Ãmorim participou 

O imperatrizense já se 
acostumou cora CPI que 
terminava em marmelada. 

Depois, vieram as CPIs que 
acabam em pizza. 

Porém, todos enjoaram 
pizza com marmelada. 

E aqui, Impeatriz criou a 
CPI da panelada. Uma grata 

da Comissão que quer a CPI 
homenagem a culinária local. 

Mas de tanta marmelada, 
pizza e panelada, as CPI se 
tornaram enjoativas. 

Aproxima CPI a ser criada 
será a CPI do pato no tucupi. 

O pato no tucupi é para ser" 
degustado com um pouco de 
pimenta e quente. Como são os 

discursos, azeitados e 
temperados pelos respectivos 
dom da palavra. 

Assim será a próxima CPI da 
Câmara, mais uma invenção 
para chatear o contribuinte, o 
eleitor. 

O filme já passou várias 
vezes no plenário da Casa de 
Dorgival Pinheiro de Sousa. 

É sempre a mesma coisa. 
Primeiro, uma comissão 

de brilhantes vereadores, 
^provam um relatório que 
propõe medidas drásticas 
contra os desmandos 
administrativos. 

Depois, o relatório vai a 
votação no plenário e perde 
feio. Mas feio mesmo. 

Prevalece atualmente na 
Câmara Municipal, o chamado 
espírito de corpo. Daqueles que 
deixam o contribuinte cada vez, 
sendo obrigado a pagar nlais 
impostos para cobrir os gastos 
com as instituições e seus 
membros. 

E assim caminham as CPIs 
de Imperatriz, são as Comis- 0 

que levam nada, a lugar alg- 

População cobra ação do governo estaduai 

Governadora Roseana Sarney instala governo itinerante em Imperatriz 

por Frederico Luiz 

A governadora Roseana 
Sarney chega a Imperatriz no 
próximo dia 25 de março e 
instala seu governo itinerante. 

Durante cinco dias, 
Imperatriz será a capital do 
Maranhão. 

Porém, o imperatrizense 
quer do governo do Estado, 
dinheiro para aplicar em obras 
na periferia da cidade. 

Nem só de fé vive o 
cidadão. É necessário saúde, 
educação, segurança, ruas 
asfaltadas e obras que 
previnem a ação das águas. 

O Jornal Capital lança hoje, 

uma campanha com o objetivo 
de despertar no governo, a 
idéia de investir no 
município. 

A campanha tem logomarca 
própria (confira amanhã no 
Jornal Capital). Será diária, 
com artigos e matérias sobre 
o governo itinerante. 

Faz-se necessário esse tipo 
de cobrança por parte da 
sociedade. Até o presente 
momento, Imperatriz nào 
conheceu os investimentos do 
atual governo. A região 
tocantina, de importância 
econômica e estratégica para 
o Estado, é discriminada pelo 
atual governo. 

Temos esperança que essa 
discriminação se acabe com 
a visita da governadora. 

Até porque, veremos como 
será o governo itinerante em 
Balsas, a cidade mais 
importante da micro-região do 
alto sertão. 

Mas, para avisar, que vem a 
cidade para trabalhar, a 
governadora bem que poderia 
acenar com a liberação de 
algum dinheiro para o 
município. Para dizer, que está 
disposta a celebrar convênios 
durante seu gover-o 
itinerante. 

A população dos bairros de 
Imperatriz, agradeceria. 

Ligue TSS-iofs-a e 

f" a sinatura do Seu 
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Oi i .asma do neoliberalismo aterroriza o Brasil 

Idéias movimentam economistas, sociólogos e comunidade acadêmica 

Linha 

Direta 

m 

por JOSE FILHO 

Ministro 

Continuam repercutindo 
em Imperatriz, 
especialmente nos meios 
políticos, as declarações do 
ex-ministro Ciro Gomes. 
Ele mostrou que conhece o 
País e analisou de forma 
consciente e racional as 
posíveis soluções para todos 
os problemas. 

Reeleição 

Sobre a reeleição do 
presidente das República 
ele diz que é a favor, mas 
tão para as próximas 
eleições. "E preciso 
estabelecer critérios e 
preparar o Brasil para a 
reeleição. A democracia 
exige isso e 4 anos é muito 
pouco para o presidente 
elaborar e executar um 
programa de governo. Se 
ele for bom é reeleito. 

A reeleição poderia 
começar a partir do 
sucessor de Fernando 
Henrique Cardoso", disse o 
ex-ministro. 

Privatizações 

Elas são necessárias, 
afirmou Ciro Gomes, mas é 
preciso tomar cuidado com 
0 sistema financeiro. Não 
basta vender uma estatal 
que está indo bem para 
pagar a conta que só cresce. 
Esse não é só o caminho 
para saldar a dívida interna 
e externa, afirmou o ex- 
ministro. 

Escândalos 

Quanto aos escândalos 
financeiros, Ciro Gomes 
afirmou que todos ele 
devem ser apuradefs e os 
culpados devidamente 
punidos. "É preciso 
moralizar o País", disse Ciro 
Gomes. 

Câmara 

Na opinião do vereador 
Simplício Zuza Neto, 
presidente da Comissão 
Especial que investiga as 
contas do presidente 
1 Vntonio Rodrigues Salgado 
Filho, "dificilmente ele vai 
conseguir explicar com o 
dinheiro da Câmara foi 
aplicado. A situação de 

íado é muito delicada", 
mou Simplício. 

Candidatura 

Enquanto isso o 
vereador João Pinto 
afirmava que "Não há 
como evitar a candidatura 
de Davi Alves Silva à 
prefeitura de Imperatriz. 
Ele tanto será candidato 
como deverá vencer as 
eleições"disse o vereador 
João Pinto. 

Emancipações 

Afirmou ainda João 
Pinto que a emancipação 
dos novos municípios já é 
uma realidade. Não há 
como evitar a criação das 
novas unidades 
maranhenses, pois essa é 
uma nova vontade popular 
e da classe política que a 
represente. 

Cola 

Já se encontra à 
disposição do consumidor 
imperatrizense nos 
melhores supermercados 
da cidade RC Cola, um 
produto de primeira 
qualidade que vem suprir 
as necessidades do 
mercado de refrigerantes 
de Imperatriz. O produto 
está agradando ao paladar 
de quem já o 
experimentou. 

Sucessão 

O candidato a prefeito 
pelo PSC, coronel Ventura, 
continua mantendo 
contatos com lideranças 
de bairros e de classe 
visando as eleições do dia 
03 de outubro. Ele disse 
que o diálogo é franco e 
aberto e está encontrando 
grande receptividade ao 
seu nome, sobretudo junto 
às populações mais 
carentes do município. 

Apoio 

Por outro lado, o ex- 
ministro Ciro Gomes 
declarou à imprensa que 
vai se fazer presente em 
Imperatriz apoiando a 
candidatura do tucano 
Sebastião Madeira. O ex- 
ministro é um forte e 
considerável apoio a 
Madeira. 

Para meditação 

"Porque para Deus não 
haverá impossíveis em 
todas as promessas." (LC 
1_37) 

ü 
i 
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FHC ainda não optou pelo projeto neo-Iiberal 

por Augusto de Franco 
Físico 

Tal como aquele espectro 
que rondava a Europa em 
meados do século XIX, um 
fantasma atemoriza os países 
do chamado Terceiro Mundo 
ao final do século XX. 

Espectro e fantasmas bem 
podem ser ideologias. Nesse 
caso, ambas - a comunista e a 
neoliberal - são ideologias da 
Modernidade. Do liberalismo, 
a primeira constituiu, talvez, 
influxo mais radical, enquanto 

que a última vai se revelando 
um efluxo terminal. 

Ambos, o espectro do 
"Manifesto de 1847" e o 
fantasma do "Consenso de 
1989", assombraram, cada 
qual a seu tempo e a seu modo, 
novas elites expressivas de 
uma mesma velha ordem da 
Tradicionalidade: a ordem do 
Estado. No seu horror à 
dissolução do Estado, os 
capitalistas da Europa se 
apavoraram tanto com os 
comunistas de então quanto se 
amedrontam hoje dos 

herdeiros desses últimos com 
os sucedâneos dos primeiros. 

Por um desses misteriosos 
fenômenos, que só a alquimia 
ousou explicar, pelo qual um 
pólo da contradição acaba-se 
tranformando no seu oposto, 
a ideologia do capitalismo 
nascente prefigurava a do 
consumismo cessante: as duas 
concebem a realidade social 
como basicamente uma 
desordem, insubsistente sem a 
ordem do Estado. 

Por outro lado, os 
primeiros comunistas — entre 
os quais o jovem Marx — dão 
às mãos aos últimos 
capitalistas quando se trata de 
ir contra os mecanismos de 
dominação ou de regulação 
que impedem a liberdade 
econômica, vistas por aquele 
como a livre associação dos 
produtores e, por estes, como 
a livre atuação do mercado. 

Há muito em comum por 
trás das aparentes diferenças 
entre o comunismo nascituro 
e o capitalismo senil. Primeiro, 
porque são, ambos, 
movimentos de liberdade, 
ramos ideológicos do mesmo 
tronco literal. Segundo, 
porque situam na economia a 
fonte primacial dessa 
liberdade. Terceiro, porque 
projetam um futuro no qual a 
ordem advém dessa geratriz 
econômica e não precisa 
necessariamente sobrevir de 
uma instância de força, extra- 
econômica, reguladora. 

De fato, na utopia 
consumista original, os 
produtores livremente 
associados organizarão uma 
sociedade na qual não haverá 
lugar para a economia política, 
quer dizer, para o Estado 
enquanto agente 
administrador da escassez. 

não é á toa que, para essa 
ideologia, o perseguido reino 
da liberdade se confunde — e 
só assim o pode ser — com o 
reino da abundância! Na 
ideologia neoliberal, por sua 
vez, o próprio mercado, livre 
das peias extra-econômicas 
que o constragem, regulará a 
sociedade em virtude de um 
complexo mecanismo 
"cibernético" de múltiplas 
retro alimentações 
interagentes. Em ambas as 
ideologias, a sociedade é 
quase que um epifenômeno, 
sem racionalidade própria, a 
não ser aquela que deriva das 
"leis (econômicas) da 
História" ou da "mão invisível 
do mercado", as quais, 
deixadas a si mesmas, 
acabarão provendo o bem 
estar-estar geral. 

Aqueles que se opõem a 
este primeiro comunismo ou a 
este último capitalismo 
também não se situam "no 
lugar" da sociedade, mas no do 
Estado. 

Trabalhamos com a idéia 
de que existe uma instância 
social do não-Estado e do não- 
Mercado — a instância da 
sociedade ou da sociedade 
civil (embora o conceito 
original de "sociedade civil" se ' 
refira à esfera do privado e 
abarque, por conseguinte, o 
mercado). 

Não é o caso atual dos que 
invectivam contra o 
neoliberalismo. Pensam como 
se existissem apenas duas 
instâncias sociais 
relativamente autônomas: a do 
Mercado e a do Estado. Seu 
temor baseia-se na suposição 
de que a racionalidade do 
Estado possa ser contaminada 
e desconstituída pela "lógica 
do Mercado". 

Revolução Permanente 

Surge novo mercado; agilidade é fundamental 

por Tasso Assunção 
Jornalista 

. ♦ ' : 
Mudança será a palavra de 

ordem do mercado a partir, 
deste final de século. F 
mudança pra valer sob todos 
os aspectos; estrutural, 
financeiro, cultural e 
competitivo. Os especialistas 
já falam mesmo em uma nova 
dimensão. 

Imprescindível para a 
sobrevivência da empresa no 
mercado moderno, essa 
transformação exige antes de 
mais nada o 
a m a d u r e c i m e n t o 
mercadológico do 
empresariado, ainda 
desagregado no Brasil, 

enquanto os novos tempos 
anunciam o oposto. 

O perfil da empresa do 
futuro se determina por 
fatores que vão desde a 
necessidade de agilizar o 
atendimento, inclusive via 
computador, até o crescimento 
do mercado internacional, 
favorecido pela redução dos 
montantes aplicados na guerra 
fria. 

A transferencia de capitais 
ainda destinados à defesa 
internacional vai restringir o 
campo de ação das grandes 
potências, especialmente os 
Estados Unidos, e, assim, dos 
impostos, além de provocar: 
queda de juros e crescimento: 
econômico globalizado. 

Num nível mais; 
corriqueiro, porém não menos 1 
importante, estuda-se o 
surgimento de novos formatos 
para as lojas, embora náo se 
descarte a padronização. A 
satisfação das necessidades do 
cliente são o imperativo básico 
imediato dessa condição. 

Uma empresa americana 
de produtos de atletismo, por 
exemplo, construiu uma pista 
no centro de sua loja. A 
colocação de gôndolas 
(prateleiras) na diagonal é 
outro recurso que procura 
facilitar a exposição do 
produto ao consumidor. 

Utilizando-se de uma 
estratégia também criativa, bá 
as lojas que constróem seus 

balcões em forma de labirinto 
para que o cliente circule por 
toda a empresa. Mas o forte 
do atendimento do novo 
tempo será mesmo a 
comodidade, do cliente. 

E já se experimenta cm 
várias partes do mundo 
sistemas integrados de 
vendas por televisão ou 
computador. Sem sair de 
casa, as pessoas vão poder 
operar suas contas correntes 
nos bancos, comprar 
raantimentos, confecções, 
eletrodomésticos, veículos, 
etc. 

Tasso Assunçãà é jornalista 
e membro da Academia 
Imperatrizense de letras 
(AJJJ, cadeira 14. 

Tucanu's Produções 

mais completa produtora de áudio e'vídeo do meio norte brasileiro 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - * v • Telefax (098) 723 - 2034 



Social 

Soraya 

Luíza mostra 

os eventos 

sociais da 

Cidade do 

Ferro 

Página 2B 

Sociedade 

Jussara 

comenta a 

sociedade 

de 

Imperatriz 

Página 3B 

Social 

As NovidAdts 

d a sociedAdE 

ilMpERATRÍZENSE 

ESTÁ EM 

EVÍdÊNciA NA 

CapítaL 

SocíaI 
Página 3B 

Geral 

Um fiscal 

engessado. 

Falta de 

habilidade no 

setor imobiliário 

Página 3B 

Imperatiz, (MA). 12 de março de 1996. Encarte especial do Jornal Capital. Consulte o editor para publicação (mesmo que parcial) de matéria 

n? 

por MESSIAS JR. 

Repórter-cantor 
Wagner Montes ficou 

surpreso com o recente 
convite que recebeu para 
gravar um novo disco. Faz 
muito tempo que ele 
abandonou sua carreira de 
cantor, preferindo se dedicar 
totalmente ao jornalismo. No 
Aqui Agora ele é responsável 
pelas matérias especiais. 
Delicadamente o mesmo 
recusou, mas prometeu 
pensar na proposta no futuro. 

Tapas e beijos 
A atriz e entrevistadora 

Bruna Lombarddi tem 
recebido diversas cartas e 
telefonemas sobre o 
comercial da Fiat, que ela 
gravou ao lado do marido 
Carlos, Alberto Ricelli. A 
maioria das cartas é de 

elogios ao comercial. A Fiat 
pensou em fazer outra versão 
do comercial com um beijo em 
vez de um tapa, e colocá-lo no 
Faustão para um "você decide", 
mas a Globo pediu muito 
dinheiro... Não deu. Uma pena. 

Loura ou morena? 

A loirinha Mariane, 
apresentadora infantil do 

Tarde Criança, na Rede 
Record, pode perder a 
qualquer momento, o seu 
espaço, para a morena Mara 
Maravilha. O motivo é que a 
baininha, que já está há muito 
tempo fora da televisão, 
resolveu agora, passar a ser 
uma fiel freqüentadora da 
Igreja Universal do Reino de 
Deus, inclusive dando 
testemunhos em algumas 
entrevistas. E como o fato 
acabou agradando bastante o 
bispo Edir Macedo (dono da 
Record), o mesmo já fez o 
convite para a Mara comandar 
um programa infantil na sua 
televisão, o que já gerou 
comentários de que a Mariane, 
que não gosta da igreja venha 
a "dançar" e perder a vaga para 
a "convertida" Mara 
Maravilha. 

Demitido 
Segundo matéria publicada 

no jornal "Folha de São Paulo", 
o apresentador Raul Gil foi 
demitido da Record, 
simplesmente porque não 
concordava em exibir no seu 
programa, algumas matérias 
de pastores da Igreja 
Universal, fazendo a 

distribuição de alimentos a 
pessoas carentes. Segundo o 
mesmo jornal, Raul Gil achava 
que esse tipo de matéria 
deveria ser exibidas em 
programas jornalísticos e não 
em programas musicais como 
o seu. Não concordou, 
"dançou". 

Demitido I 

que o Chico não dormiu no 
ponto. Já está movendo uma 
ação na Justiça, e pode ganhar 
uma "bolada" da Record, por 
não ter cumprido a sua parte 
no contrato. Uma das 
exigências do Chico foi de nao 
exibir nenhum tipo de matéria 
que parecesse "propaganda" 
da igreja. 

Comenta-se 
Que a produção do Jô 

Soares Onze e Meia já encara 
como um desafio, levar o 
cantor Lindomar Castilho ao 
programa. Primeiro porque p 
reação de boa parte do público 
seria negativa. Segundo, 
porque o próprio cantor não 
quer colocar os pés em São 
Paulo, cidade onde matou sua 
mulher, Eliane de Gramont. 

Âncora 

Imperatriz Notícias, é a 
repórter Eliene França. Ela, 
durante algum tempo, já foi 
âncora do telejornal e com 
isso já tem uma certa 
experiência na função. O 
amigão aqui vai continuar nas 
externas. Sucesso prá nós! 

Jacaré 

Outro que mal entrou e teve 
que sair da Record, foi o 
apresentador de telejornal 
Chico Pinheiro. O seu contrato 
com a emissora foi reicindido 
porque ele também se recusou 
a aceitar no Jornal da Record, 
a exibição de uma matéria do 
pastor Ronaldo Didini, fazendo 
a distribuição de alimentos. Só A nova apresentadora do 

TV Capital 

Canal S 

Rede Record 

06:00 - Imperatriz 24 
Horas - Reprise 
Repórter 190 
Cidade Agora- Ia 

Edição 
08:30- O Despertar da 

Fé - local 
Note e Anote 
O Rádio na TV 
Falando de Deus 
Cidade Agora - 29 

07:00 
08:00 

09:00 
12:00 
13:00 
13:03 

14:30 - Tarde Criança 
(com Mariane) 

17:00- Oração das Seis 
17:05 - Cidade Alerta 
18:00 - Imperatriz 

Notícias 
18:15 - Jornal da Record 
19:00 - Imperatriz 24 

Horas 
21:00 - Campeões de 

Audiêmcia 
23:00 - 25° Hora 
01:00- Palavra deVida 

Seju iais um 

assinante do 

Jornal Capital 

e fique por 

dentro das 

notícias mais 

quentes da 

região. 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF 

TV Mirante Bj 

Canal 10 

Globo 

Não forneceu programação 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

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

Show 
07:30 - Passando a Limpo 
08:00-Dia-Dia 
10:00- Cozinha 

Maravilhosa da 
Ofélia 

10:30 - Novela- Meu Pé de 
laranja Lima 

10:25- Vamos Falar Com 
Deus 

11:30 - Estação Criança 
12:00 - lacques Cousteau 

O Rio Nilo - 2a 

parte 
12:45 - Anos Incríveis - A 

Recusa 
13:15-Jogo Aberto 
15:15-CineTrhash- 

Espírito Assassino 
17:00 - Supermarket 
17:30 - Programa Sílvia 

Poppovic 
19:00- Novela- Meu Pé de 

Laranja Limpa 
20:00- Novela - Cavalo 

Amarelo 
20:50 - Local 
21:00-Jornal 

Bandeirantes 
21:30- Superliga Nacional 

de Vôlei Feminino 
23:45 - Gente de 

Expressão 
00:15 - Jornal da Noite 
00:45- Circulando 
00:50- Flash 

3omci 

íScvpi+cil 

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 

Lancellotti 
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 
15:40 - Home Shopping 
16:00 - Winspector 
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 
22:45- Câmera Manchete 
23:40 - Boletim Olímpico 
23:45- Momento 

Econômico 
00;00 - Home Shopping 
00:15-Jornal da 

Manchete - 2:, 

Edição 
00:45 - Clip Gospel 
01:45-Espaço Renascer 
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m TU 

Capital 

IMPERATRIZ 

TV Difíusora 

Canal 7 

05:58- Palavra Viva 
06:00-Alvorada 

Sertaneja Cocai) 
07:00- Bandeira 2 Cocai) 
07:30 - Thompson Sem 

Censura Cocai) 
08:00 - Bom Dia & Cia 

(com Eliana) 
10:00 - Programa Sérgio 

Mallandro 
11:30-Moreira Serra 

Especial Cocai) 
12:00 - Carrossel das 

Américas 
12:40- Repórter Difusora 

Cocai) 
13:35 - Cinema em Casa — 

"Bebê a Bordo" 
15:25 - Kung Fu, a Lenda 

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

Sangue 
20:45 - Copa do Brasil — 

América MC x São 
Paulo 

22:45 - Sangue do Meu 
Sangue 

23:30 - Jornal do SBT 
23:45 - Jô Soares Onze e 

Meia 
01:00 - Jornal do SBT 
01:00- Programa Joyce 

Pascoeitch 
01:35-Perfil 
02:35 - Telesisan 

Manoel Cecílio foi 
demitido da Rádio Capital, 
onde comandava o programa 
Rádio Festa. Segundo se 
comenta, ele estava faltando 
muito ao trabalho, e por isso 
foi engolido pelo "jacaré". No 
seu lugar ficou Aurino Brito, 
das 08h00 às IlhOO. Confira! 

Boa previsão 
Segundo as previsões da 

sensitiva "Mãe Diná", o 
apresentador Gugu Liberatto 
terá em breve, o seu próprio 
canal de televisão e irá até 
ultrapassar o patrão, Sílvio 
Santos, nos negócios. Será? 

TV CNT 

Canal 23 

Não forneceu programação 

TV Capital 
Mais perto de você 

A TV 

Capitai 

agora 

também 

com o 

esporte 

nacional. 

Seja 

mais 

um dos 

que 

não 

perdem 
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lodedaci® em 

Expressão 

por SORAYA LUIZA 

A sociedade açailandense vive sempre em badalaçâo. 

Os eventos promovidos na cidade contam com o apoio de todos 

os segmentos sociais. 

Prova cabal de que a cidade cresce e ganha destaque a nível 

regional. Sua economia vive dias prósperos. 
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A senhora Fr.incisca, clicudn ao lado dn nora Cristinn, cm momento de dcscontrnção Pvtrônio Gonçalves, médico bastante conceituado em nossa sociedade 
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at cos Aurélio C.tfi i Silvio Caldas, sempre presentes nos eventos da Cidade do Ferro O casal Parra: Adriana e Rubens, com suas prin cesinhas, em momento festivo 

SAME 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

lanos de saúde para empresas, famílias e individuais. 

•aúdc- é produto de primeiríssima necessidade 

Plontõo de Vendas: 738-1750 (Gessila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

ndia Maranhão 

líÉüfâíltó C ilillfi 

0 melhor sabor pelo menor" preço 

AceÀtom&i encomzHda paéia toda tlpjo de jjeita 

Rua São Luís, em frente ao Banco 

do Estado do Maranhão 

mmm 
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Acailândia - Maranhão 
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por FREDERICO LUIZ 

Confidências 
de Agostinho I 

Agostinho Noleto me 
garantiu ontem, por telefone, 
que Ildon Marques é o 
candidato do PMDB a 
prefeito de Imperatriz. Não 
tem prá ninguém, o PMDB 
vai de Ildon. O secretário de 
Educação descartou a 
possibilidade de disputar 
algum mandato eletivo este 
ano. » 

Confidências 
de Agostinho II 

O braço direito de Ildon 
Marques, também garantiu 
que a sigla vai disputar a 
eleição com candidato 
próprio. Ele acredita, que 
mesmo acontecendo uma 
decisão pessoal do 
interventor, de querer 
permanecer à frente da 
prefeitura, o Partido dispõe 
de nomes para vencer o 
pleito. 

Confidências 
de Agostinho II 

Além do secretário de 
Obras, Jairo Oliveira, 
Agostinho Noleto citou o 
nome de Wellington Costa, 
João Matiolli e Carlos 
Amorim. Todos em condições 
de vencer a eleição, disse o 
secretário de Educação. 
Agostinho Noleto no entanto, 
afirma que nenhum nome é 
melhor do que Ildon 
Marques. 

Lula 
Almeida 

O pr 'dente do PSB de 
In c candidato a 
vereae t a Almeida, está 
confiante no bom 
desempenho da sigla nas 
eleições deste ano. Apoiando 

a candidatura de Sebastião 
Madeira, do PSDB, Lula 
Almeida garante os socialistas 
locais estão unidos em torno 
de um projeto moderno para a 
cidade. "Chega do 
clientelismo", afirma Lula. 

Guilherme 
Ventura 

O candidato do PSC, a 
prefeito de Imperatriz, o 
coronel Guilherme Ventura, 
está otimista com sua 
campanha. Todas as semanas, 
novas adesões estão 
movimentando seu comitê. O 
jornalista Nilson Santos é um 
dos coordenadores da 
Campanha. Quieto e calado, 
mas agindo a todo vapor nos 
bastidores, Nilson vai dando o 
tom da candidatura do PSC. 

Universidade 
da Amazônia 

Governo 
Itinerante 

Eu quero é ver. Com esses 
dois olhos que Deus me deu. 
A governadora vai passar cinco 
dias em Imperatriz, no tal de 
governo itinerante. Quanto em 
dinheiro, em grana, a 
governadora vai liberar para 
que o interventor possa 
realizar as obras nos bairros da 
cidade. Quero ver também, se 
a governadora visitará a 
periferia do município. 
Sabemos que ela gosta de 
passear pelo centro histórico 
de São Luís. Vamos ver se a 
governadora vai dar uma 
voltinha no Santa Rita, Vila 
Dibão, Vila Cafeteira e etc. 

São Paulo 
e Coringão 

Meu amigo, foi cinco a zero. 
No último domingo. Virgem 
que riqueza. Meio mundo de 
futebol. É, o São Paulo não é 
mais o mesmo depois que 
mestre Telê Santana deixou o 
comando da agremiação. 
Muricy Ramalho deve estar 
com a cara mais amarrada 
desse mundo. 

Cinema 
Municipal 

Ondas Curtas 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Ildon Marques é o candidato do PMDB. 

Mas até o dia 31, tudo pode mudai*. 

E Ildon Marques ser o candidato de mais partidos. 

Quem viu Ildon Marques no sábado, já sabe que ele não é neo-liberal. 

Sebastião Madeira marcou um ponto danado na palestra. 

Fortaleceu a Banda Ética de Imperatriz. 

A outra banda pode ficar na poeira na eleição de 03 de outubro. 

Quando o povo vira, meu amigo, sai de baixo. 

0 crescimento da candidatura do Coronel Ventura não é à toa. 

É a banda ética se fortalecendo. Prá ganhar. 

Ontem começou o Cidade Agora - Primeira Edição. O colunista e José Filho. 

1 loje tem Sebastião Madeira, no Cidade Agora, Primeira Edição. 

Eliene França voltou ao Imperatriz Notícias. Confira. 

Jussara Cerqueira também retorna ao Cidade Agora, Segunda Edição. 

Lula Almeida estará no Cidade Agora, primeira edição, na quarta-feira. 

Quem assistiu ontem, no Caneleiros Bar, O Quatrilho, comprovou que vai dar Oscar. 

O prazo de Salgado termina hoje. 

Vem aí, a CPI do Pato no Tucupi. Porque o povo já cansou de pizza e panelada. 

A praça Mané Garrincha está ficando um brinco. 

O nome não importa. 
Universidade Federal de 
Imperatriz. Universidade da 
pré-Amazônia. Universidade 
da Amazônia. O que a cidade 
reivindica é mais cursos 
superiores. Até porque o meio 
norte brasileiro precisa ser 
fortalecido com mais cursos de 
terceiro grau. 

Encontro da 
Amazônia 

Sebastião Madeira vai 
marcar mais pontos durante os 
três dias do Encontro da 
Bancada Parlamentar da 
Amazônia Legal. Aliás, vai ser 
ponto de não acabar mais. 

Estamos sem cinema na 
cidade. Desde janeiro que 
estamos privados da sétima 
arte. Meio milhão de 
habitantes. A segunda cidade 
do Estado. Pode uma coisas 
dessas? Pode! 

André 
Paulino 

O suplente de vereador pelo 
PMDB, médico André Paulino, 
é especialista em criar bons 
fatos políticos na cidade. 
Primeiro, sugeriu que a Frente 
Ética indicasse o vice de Ildon 
Marques. Agora, André lança 
o nome de Jairo Oliveira, para 
ser o candidato do PMDB a 
prefeito de Imperatriz. Já 
pensando na possibilidade de 
Ildon Marques permanecer à 
frente da chefia do Poder 
Executivo. 

Vai ter CPI para apurar 

as denúncias contra Salgado 
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VALE TRANSPORTE 

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

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendar - ' .siçáo dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos ^eus funcionários. 

TCI - BR-010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 

VALE - TRANSPORTE . 
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avador magnético melhora som 

Um microfone e uma bobina transformam o som em 

variações de campo magnético que são registradas numa fita especial 

por Mauro de Queiroz 
Jornalista 

Sob o nome genérico de 
gravadores magnéticos são 
conhecidos os equipamentos 
com fitas magnetizáveis, 
destinados ao registro e 
produção de som. Uma das 
vantagens da gravação 
magnética sobre a tradicional 
gravação mecânica, em discos, 
é a de permitir ao usuário 
registrar os sons de sua 
escolha, uma vez que é de fácil 
operação e não exige o uso de 
aparelhos especiais. Também 
permite participar dos 
registros já feitos através, por 
exemplo, de truncagens 
(cortes) na fita magnetizável. 
Além disso, as filas são 
recuperáveis — podem ser 
apagadas para que novas 
gravações sejam feitas — o que 
é impossível por métodos 
mecânicos. Por tudo isso, a 
gravação magnética tornou-se 
< meio mais prático e popular 

se registrar o som. 
A gravação é feita sobre 

filas especiais (magnetizáveis) 

constituídas de grânulos que 
se orientam segundo o campo 
magnético varia de acordo com 
a intensidade da corrente na 
bobina que, por sua vez, é 
alterada conforme a densidade 
sonora. 

As propriedades das 
bobinas são conhecidas desde 
que Oerested mostrou a 
relação entre corrente elétrica 
e campo magnético. A 
aplicação dessas propriedades 
para o registro do som, no 
entanto, só foi posssível depois 
da criação dos microfones — 
aparelhos destinados a 
transformar as ondas sonoras 
nos impulsos elétricos 
necessários à excitaçào da 
bobina de gravação. 

A primeira gravação 
magnética foi feita em 1898 
pelo cientista dinamarquês 
Valdemar Poulsen com um 
sistema constituído 
basicamente de um fio de aço, 
uma bobina de fio de cobre e 
um mecanismo destinado à 
tração do fio de aço. O 
funcionamento desse sistema é 
muito simples: inicialmente, o 

som a ser gravado é convertido 
em sinais elétricos por meio de 
um microfone. Ksses sinais são 
em seguida aplicados à bobina, 
originando-se assim um campo 
magnético cuja freqüência e 
intensidade variam de acordo 
com o som captado pelo 
microfone. A cabeça de 
gravação — nome dado por 
Poulsen à bobina — consiste 
de um enrolamenlo de fio de 
cobre em torno de um 
pequeno anel metálico dotado 
de uma fenda muito pequena, 
chamada de entreferro. 
Quando passa diante do 
entreferro. o fio de aço é 
magnetizado pela ação do 
campo magnético variável 
produzido pela bobina: essa 
magnetização constitui o 
registro do som. 

Na produção do som 
gravado, o mecanismo de 
tração primeiro retrocede o fio 
de aço para em seguida passá- 
lo novamente pelo entreferro 
no mesmo sentido da gravação. 
Com isso, num processo 
inverso ao da gravação, as 
partes diferentemente 

CIDADE AGORA 

1- Edição - 08 hs 

Apresentação: Frederico Luiz 

Comentários: José Filho 

2- Edição - 13 hs 

Apresentação: Conor Farias 

Comentários: Otair Moreira e 

Frederico Luiz 

TV Capital, canal 5 

O que era bom, 

está em dobro 
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rnagnetizadas do fio induzem 
correntes elétricas variáveis na 
bobina. Percorrendo o circuito 
do fone de ouvido, essas 
correntes são convertidas 
novamente em ondas sonoras. 
Para que o fio possa receber 
novos registros, coloca-se, 
durante as gravações, um 

pequeno imã antes da cabeça de 
gravação a fim de apagar o 
registro anterior. 

A partir desse sistema 
simples, desenvolveram-se 
novos processos de gravaçao 
magnética, visando a melhorar 
a fidelidade da gravação 
magnética, e reprodução 

sonora. Para isso. 
introduziram-se modificações 
tanto no material magnetizável 
como no aparelho gravador. () 
fio de aço foi substituído por 
fitas metálicas que reduziam as 
distorções na gravaçao, 
oferecendo área maior para o 
registro anterior 

QUANDO VOCE 

COMPARA 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASING DE 24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DJ 

^FÁBRICA. 

FORT1NHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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Não é você que queria um caminhão 

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

REVENDEDOR AUTORIZADO 

Jornal Capitai 
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Guerra petroquímica no Mercosul 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Petróleo/ 
regulamentação 

O ministro de Minas e 
Energia pretende enviar ao 
congresso em maio próximo 
a legislação regulamentado 
o fim do monopólio do 
petróleo no País. 

A maior dificuldade nos 
estudos que se desenvolvem 
para a regulamentação está 
na questão da importação 
do petróleo, principalmente 
quem será autorizado a 
importá-lo. 

a discusssão nos 
bastidores mostra que há 
uma tendência para que a 
Petrobrás prossiga 
importando e distribuindo. 
Mas isto ainda não é 
definitivo, pois companhias 
multinacionais poderiam 
trazer o petróleoa custo 
menor para o Brasil, 
utlizando suas subsidiárias 
no Exterior. 

Também está sendo 
analisado como esse tipo de 
importação poderá ocorrer. 

Uma coisa é certa; na 
regulamentação da 
legislação do final do 
monopólio do petróleo no 
País, haverá a 
transformação do 
Departamento Nacional de 
Combustíveis (DNC) em 
um órgão gestor, a exemplo 
do que acontecerá com o 
departamento Nacional de 
Águas e Energia Elétrica 
(Dnaee), na área de energia 
elétrica. 

A Petrobrás passaria ter 
poderes de uma companhia 
de economia mista, como é 
a Companhia Vale do Rio 
Doce, também gerida pelo 
Ministério de Minas e 
Energis, e não mais de 
governo. 

O ministro de Minas e 
Energia já está debatendo a 
regulamentação do final do 
monopólio em seminários e 
tem ouvido especialistas. 

Pretende enviar a 
regulamentação em maio ao 
Congresso para que não 
haja um engerrafamento 
com a votação da reforma da 
Previdência. 

Linha 
de crédito 

O BNDES regulamentou 

o chamado BNDES 
Automático/POC, uma 
linha de crédito que 
financia investimentos fixos 
de empresas privadas 
através de agentes 
financeiros credenciados. 

O BNDES Automático, 
cujas operações podem ser 
de até US$ 5 mi por ano, 
inclui a liberação para obras 
civis, materiais e 
instalações, gastos com 
controle ambiental, 
racionalização e consumo 
de energia, projetos de 
capacitação tecnológica, 
programa de qualidade e 
produtividade e despesas 
de importação, entre 
outros. 

O programa exclui, no 
entanto, a compra de 
equipamentos novos ou 
usados e terrenos. 

Entre as condições 
estão: TJLP nas juros de 
3,5% a 6%, dependendo do 
porte da empresa; prazo de 
amortização de 5 anos, 
incluindo prazo de carência; 
e participação do BNDES 
no investimento total de 65% 
a 75%, variando de acordo 
com o tamanho da 
empresa. 

Dia 
nervoso 

O mercado de câmbio 
teve ontem um dia bastante 
especulativo, na visão dos 
operadores do setor. 

Dois fatores devem 
influir diretamente nos 
negócios; l)as prováveis 
repercussões do episódio 
do Banco Mercantil de 
Descontod (BMD), que 
culminou com a demissão 
do chefe-adjunto da 
Procuradoria Geral 2; 2) o 
mercado aguarda 
ansiosamente um leilão de 
spread promovido pelo 
Banco Central para elevar 
a atual intrabanda (R$ 0,983 
a R$ 0,988 por dólar). 

Dependendo da 
temperatura do pregão, 
argumentam estes 
operadores, não está 
descartada uma ação do 
banco do Brasil para atuar 
como uma espécie de 
escudeiro do BC no 
mercado. 

GASTROCLÍNICA 

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

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

por Milton F. da R*. Filho 

O Brasil está se 
preparando para enfrentar o 
complexo petroquímico que a 
Dow Química instalará em 
Baia Blanca, no Sul da 
Argentina. A Dow vai 
produzir inicialmente cerca 
de 600 mil toneladas de 
eteno, matéria-prima para 
uma série de termoplásticos 
(PVC, polietileno e outros 
compostos plásticos 
resistentes à temperatura). O 
pólo de Baia Blanca foi 
recentemente provatizado 
pela Argentina. A Dow ficou 
com o controle. 

A indústria brasileira 
detém hoje 30% do mercado 
argentino de polietileno. 
Apenas o Pólo Petroquímico 
de Camaçari, a maiorias das 
45 indústrias estão investindo 
US$ 750 milhões, entre 
outras razões, para se 
preparar para a concorrência 
argentina. O diretor 
executivo da Associação 
Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim), 

Gulherme Duque Estrada, 
afirma que a indústria 
brasileira está na frente da 
Argentina. Assim, não terá 
problemas na competição, 
com o Pólo de Baia Blanca. ^ 

O diretor comercial dâ 
Politeno, José Ricardo Roriz 
Coelho, diz que a abertura 
econômica levou as 
indústrias do setor no País à 
concorrência sem tréguas. 
"É isto que está fazendo com 
que a indústria tenha preços 
competitivos, a luta com 
multinacionais fortíssimas", 
afirma Coelho. No caso da 
Polietano, por exemplo, a 
empresa está axportando 
para 40 países. 

Para o diretor 
superintendente da Estireno 
do Nordeste S.A. (EDN), Ruy 
da Silva Jardim Filho, a 
indústria nacional da área 
química está preparada para 
a concorrência. Na sua 
opinião, o setor deve buscar 
mais mercado no exterior, 
proncipalmente no Mercosul. 

O responsável pelas 
expirtações da Politeno, 

Cleantho Paiva Leite Filho, 
declara que a produção 
nacional de termoplásticos 
tem condições de aumentar 
suas vendas para o Mercosul, 
proncipalmente para a 
Argentina. "O produto 
nacional é de qualidade, 
ganhando nos preços. 
Ganharíamos muito mais se 
houvesse uma rede 
ferroviária ou de cabotagem 
para a retirada da produção 
de Camaçari. Seríamos mais 
competitivos", explica 
Cleantho. 

O gerente da Polibrasil em 
Camaçari, Luiz Fernando 
Landeiro, diz que sua unidade 
industrial está investindo 
cerca de US$ 12 milhões no 
aumento da produção de 
compostos, que são utilizados 
pela indústria automobilística. 
"Devemos vender o nosso 
material para Fiat, General 
Motos e outras montadoras", 
afirma. Ele diz que não teme 
a ampliação da produção de 
termoplásticos da Argentina, 
pois o parque industrial 
nacional tem condições de 

ampliar as vendas para lá 
com produtos de qualidade. 

A idéia na área da 
Petroquisa é ampliar a 
pridução de eteno a partir 
de março de 1997, 
chegando a 1,2 milhão de 
toneladas. O investimento é 
de US$ 180 milhões. 
Também será ampliada a 
produção de paraxileno de 
140 mil tonaiadas para 240 
mil tonaladas/anuais, conta 
o superintendente da 
Copene, engenheiro 
Fernando Paes de Andrade. 

Um levantamento 
realizado pela Abiquim 
mostra que há prevosão para 
investimentos na área 
química e petroquímica 
nacional de cerca de US$ 5,7 
blhões até 1999. Hoje, o 
fatruramento estimado total 
da indústria química 
brasileira é de US$ 26 
bilhões. Caso seja excluído 
deste total os setores de 
fibras têxteis, laboratórios 
farmacêuticos e outras áreas, 
o valor cai para US$ 13 
bilhões. 

Odebrecht lança ações na bolsa 

Agência Estado 

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), aprovou 
no final de fevereiro a 
abertura de capital da OPP 
Petroquímica SA, das 
Organizações Odebrecht. A 
empresa ainda não fixou 
uma data para concretizar a 
operação. A OPP deve lançar 
ações também na Bolsa de 
Valores de Nova York por 
meio de ADRs. Para tanto, já 
está com seu balanço 
adaptado às exigências da 
Securities and Exchange 
Commission (SEC), a CVM 
americana. A Odebrecht já 
testou a receptividade de um 
possível lançamento de 
ações no exterior, utilizando 

a colocação de bônus no 
mercado. Captou US$ 125 
milhões para a área química, 
US$ 25 milhões a mais do 
que o planejado. 

Para enfrentar o 
complexo petroquímico da 
Argentina, a Odebrecht está 
procurando adquirir o 
controle de uma companhia 
no mercado argentino, além 
da abertura de capital no 
Brasil. O mercado portenho 
é importante para as 
exportações da companhia. 
Em 1995, pouco mais de 50% 
do faturamento das 
Organizações Odebrecht 
foram geradas na área 
petroquímica, um fato 
inédito. Isto deverá ser 
divulgado nos próximos 

dias. O faturamento total do 
grupo deverá passar de US$ 
3,8 bi. 

A Odebrecht ganhou uma 
licitação da prefeitura de 
Itatiba, na Grande 
Campinas, para a compra de 
um galpão industrial. 
Instalará uma fábrica de 
compostos para a indústria 
automobilística, onde 
investirá US$ 5 milhões. A 
nova fábrica começará a 
operar ainda este ano de seu 
novo produto o Pálio, um 
veículo de pequeno porte. 

O grupo acertou com a 
Unipar a questão de 
participação no Pólo do Rio de 
Janeiro. A Unipar ficará no 
Pólo do Rio, enquanto a 
Odebrecht transferirá 6% de 

ações que tem na 
Petriquímica União para a 
Unipar, ampliando em 
contrapartida sua 
participação na Poliolefinas 
de 51% para 65%. Esta questão 
já está com sua dicumentaçao 
jurídica sendo preparada há 
dias. 

Esquadrias de PVC - A 
Companhia Petroquímica der 
Camçari (CPC), controlada 
pela Odebrecht, desenvolveu 
uma esquadria para janelas 
totalmente de PVC, de grande 
resistência e já começa a 
apresentá-la a construtores 
Vai concorrer diretamenl 
com as esquadrias 
alumínio, diz o gerente gei 
da fábrica em Camaçari, Luiz 
Sérgio Figueiredo Barbosa. 

Ráòio Capital AM, 

950 Kj)z; 10 Mil 

WaWs de potência 

A sua melhor sintonia 

Messias Júnior - Repórter Verda 

De segunda a sábado - i S hs - TV Capital - Canal 5 
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Só 4 prosseguem na Copa Júnior 
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RESULTADOS (CHAVE A) 
OURO VERDE 1 
VOLTA REDONDA 7 

PONTE PRETA 1 
MARÍLIA3 

PSV1 
GUARANI 3 

RESULTADOS (CHAVE B) 
MARWEL2 
PLAZA2 

ASKEN x BANANAL 
(ADIADO) 

REDES JANDUÍ11 
FABRIL 1 

Jandul fez melhor campanha 
Pontuação obtida pelos semifinalistas na Ia fase da 2a 

Copa Antártica de Futebol Júnior 

15 

11 10 

m 

Redes Jandui Volta Redonda 

O time do Marília, que busca o tricampeonato da categoria Júnior 

porJaldene Nunes 

Durante a última rodada da 
rimeira fase, realizada no 

ultimo final de semana, 
tornou-se possível conhecer 
os quatro times classificados 
para a semifinal da 2ã Copa 
Antarctica de Futebol Júnior. 

O time do Marília, 
classificado em primeiro lugar 
na chave A, garantiu o passe 

Juntamente com o Volta 
Redonda; enquanto Redes 
Jandui, que fez a melhor 
campanha até agora, 
conquistou a vaga ao lado do 
Plaza, na chave B. 

De acordo com o 

presidente da Liga 
Imperatrizense de Desportos, 
Antonio Alves dos Santos, 
apenas um jogo deixou de ser 
realizado durante a fase 
inicial: Asken e Bananal, que 
jogariam no domingo. 

Assim como o nível de 
arbitragem, a média de gols é 
considerada excelente. Em 29 
jogos, foram marcados 195 
gols, o que totaliza a média de 
6,7 por partida. Nesse 
marasmo — para as defesas, 
é claro — a que menos sofreu 
foi a do Jandui: sofreu 3 gols. 

Ontem, em conversa 
mantida com a reportagem, 
Antonio Alves confirmou que 
o jogo entre Asken e Bananal 

não será realizado. "Não iria 
alterar em nada o andamento 
da competição", comentou o 
o dirigente da Lid. 

EPe não informou, no 
entanto, quando serão 
realizadas as partidas da fase 
semifinal da Copa Júnior, que 
será disputada em jogos de 
ida e volta. A expectativa é 
que se confirmem os 
primeiros jogos para este final 
de semana. 

A forma de disputa definida 
é a seguinte: o campeão da 
chave A enfrenta o vice da 
chave B; enquanto o campeão 
da chave B enfrenta o vice da 
A. Os vencedores, depois de 
rodada dupla, farão a 
finalíssima em um único jogo. 

2a COPA ANTARCTICA DE FUTEBOL JÚNIOR 
Promovida pela Liga Imperatrizense de Desportos 

CHAVE A PG PP J V E D GP GC SG 

MARÍLIA 13 2 5 4 1 0 28 6 22 

V.RED ONDA 11 4 5 3 2 0 24 8 16 

P. PRETA 10 5 5 3 1 1 15 14 1 

O. VERDE O O 12 5 1 0 4 11 19 -8 

GUARANI 3 12 5 1 0 4 10 29 -19 

PSV 3 12 5 1 0 4 9 21 -12 

PG: Pontos Ganhos; PP: Pontos Perdidos; J: Jogos; V: Vitorias; E: Empates: D; Derrotas; GP: Gols Prc ; GC: Gols Contra; SC:Saldo de Gols 

CHAVE B PG PP J V E D GP GC SG 

R.JANDUÍ 15 0 5 5 0 0 35 3 32 

PLAZA 10 5 5 3 1 1 18 13 5 

MARWEL 8 7 5 2 2 1 18 11 7 

ASKEN 3 9 4 1 0 3 10 26 -16 

FABRIL 3 12 5 1 0 4 9 31 -22 

BANANAL 1 11 4 0 1 3 8 14 -6 

PG: Pontos Ganhos; PP: Pontos Perdidos; J: Jogos; V; Vitorias; E: Empates D; Derrotas; GP: Gols Pró; GC; Gols Contra: SG: Saldo de Gols 

Fomeio Master tem andamento 
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35 TORNEIO DE INVERNO FUTEBOL MASTER 
Promovido pela Liga Imperatrizense de Desportos 

CHAVE A 
LAM IN ADORA 
U.SPORT 
BANGÚ 
CAMELEIRA 
PG; Pontos Ganhos; PP; Po 
CHAVE B 
U.CASCAVEL 
JV LIDERAL 
XURUPITA 
DNER 

PG PP J V E D GP GC SG 
10 5 5 3 1 1 7 3 4 
7 8 5 2 1 2 9 13 -4 
5 10 5 1 2 2 7 8 -1 
1 14 5 0 1 4 9 22 -13 

Jogos; V: Vitórias; E: Empates; D: Derrotas; GP: Gols Pró; GC: Gols Contra; SG i; Saldo de Gols 
PG PP J V E D GP GC SG 
11 4 5 3 2 0 13 . 9 4 
10 5 5 3 1 1 11 4 7 
9 6 5 3 0 2 19 12 7 
2 13 5 0 2 3 3 7 -4 

: Jogos; V: Vitórias; E: Empates; D Derrotas; GP; Gols Prc i; GC: Gols Contra; St Saldo de Gols 

Laminadora Paraná, bi campeã do Torneio de 

por Jaldene Nunes 

Aberta no último sábado a 
segunda fase do 3Q Torneio de 
Inverno Futebol Master, 
competição também 
f omovida pela Liga 
Imperatrizense de Desportos. 

Essa competição reúne oito 
et jipes, estando estas 

iribuídas em duas chaves: 
e B. Quatro serão 

ssificadas para a semifinal, 
xemplo da Copa Júnior. 
A primeira fase, que se 

„iicerra em 30 de março, está 

sendo disputada da seguinte 
forma: times da chave A 
enfrentam os da chave B, em 
jogos de ida e volta. 

Estarão classificadas para a 
próxima fase, os campeões e 
vices de cada uma das chaves. 
O líder da A vai enfrentar o 
vice da B; enquanto o líder da 
B, o vice da A. 

A fase semifinal, conforme 
definiu o regulamento, 
também será disputada em 
jogos de ida e volta. Mas a 
decisão do título será em única 
partida. 

In vern o 94/94/95 

RESULTADOS 
(Ia RODADA/2a FASE) 
DNER 0 
IAM IN ADORA 0 

U.SPORT 0 
JV LID EI AL 5 

CAMELEIRA 2 
XURUPITA 3 

U.CASCAVEL 2 
BANGÚ0 

Rádio Capitai AM, 950 

Khz, 10.000 watts de 

potência 

eto, objetivo e corajoso. Rsslm é Orlando Metieaes, q 

comando de segunda a sexta-feira, o programa Cidade 

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

A v ^rdade nua e crua, doa a quem doer. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

0 Dia Internacional da Mulher, 08 de março, foi comemorado em 
sexta-feira, na Cantina Don Vito. Em clima de altíssimo astral, onde vanas^cmehtesdac 
uniram suas forças para um jantar de confraternização, que teve um sabor oriental em homenagem 

Este é o terceiro ano de confraternização, onde a cada ano surge novas companheiras, novas 
amizades, objetivo desse encontro que se tem tornado um grande sucesso, tendo como 
incentivadora aDrã Graça Dantas, Marleusa (Marusca) dentre outras. incentivou 

Anoite foi movida por muitas brincadeiras, encabeçadapelapsicologa Diana que mcenüv 
a todas a se identificarem expressando os mais sublimes senümentos ^ 
interpretarem e cantarem a belíssima canção "Maria Mana , da cantora Sunone. Gonar 

I 

1* 
Dra Leo (odontóloga). Glória Holanda, M" Loònia, Oneide e Janicc Rosenda, esta colunista e Cleinir Teixeira 
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Franciene, Sâmia, Viviane e Irene Milhomem 

^ OiÀfaüA' 

Marinha Carrijo, Paula e Ana Célia 

* * * Tucanos (PSDB) e convidados uniram-se no Juçara Clube, onde o ex- 

ministro Ciro Gomes, que tem se tornado um dos grandes líderes político do 

País. Presença de destaque da noite, falou dos problemas políticos do Brasil e 

aproveitou também para lançar o seu livro, "O Primeiro Passo", que foi aceito 

pelo povo de Imperatriz. 

*** Vale ressaltar que o deputado Sebastião Madeira foi o responsável por 

este grande encontro e tem conseguido dar uma ponta de esperança para nossa 

região, quando se trata de política. 

***0 presidente e instrutor do Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz, 

está com suas inscrições abertas para o "curso de tiro defesa", que inicia nesta 

quarta-feira no Edifício Ipanema, sala 402. 

O curso fornece armas calibre 38 e certificados. Aproveitem. Informações; 
977-14 T 

x nr *■ O ilher Talento é o evento realizado pelo colunista Jonas Ribeiro, no 

último sábado e contou com vários segmentos de expressão de nossa sociedade. 

Flashs na próxima edição. 

mim 
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Cláudia, Socorro Frota e PollyóJia 

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

o programa Cidade Agora, onde 5o discutidos temas polêmicos e atuais, 

sobre a política de nosso o: e do Estado, com a participação popular. 

Apresentação: Conor í arias   
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Ü m fiscal engessado 

A comissão de Valores Mobiliários 

tem pouca gente habilitada para monitorar o mercado de ações brasileiro, 
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por Paulo Moreira Leite 
Jornalista 

A Comissão do Valores 
Mobiliários, CVM, é misto de 
nolícia e tribunal para o 

lercado de ações brasileiro. K 
v ia que regulamenta o trabalho 
de bancos de investimentos e 
dos operadores que compram 

e vendem ações. Além disso, 
divulga informações de 
empresas que têm papéis 
negociados no mercado. Num 
mercado como o brasileiro, 
que vem crescendo 
rapidamente (recebeu, no ano 
passado, 11 bilhões de dólares 
de investidores estrangeiros) e 
que mistura grandes bancos de 

investimentos com pequenos 
poupadores, a CVM tem uma 
importância enorme. Mas ele 
não vem funcionando muito, 
bem, a um ponto que o 
presidente da CVM. Thomás 
l otas de Sá. e banqueiros estão 
pedindo que ele seja desligado 
do governo. 

Lm 197(), recém-criada, a 
CVM tinha 54!) entidades que 
trabalhavam e investiam no 
mercado de ações. Hoje, o 
mercado de ações é três vezes 
maior, mas há apenas '.V37 
técnicos para se debruçar 
sobre balanços, informações 
sobre preços de papéis e 
negócios. "Não temos gente o 
bastante para o volume de 
trabalho e os salários estão 
muito baixos", diz Thomás 
l otas de Sá, presidente da 
CVM há um ano. 

A situação é complicada. A 
CVM tem computadores 
modernos instalados em seus 
escritórios em Brasília, no Rio 
de Janeiro eem São Paulo, mas 

Chegou a novidade 

De terça a Sábado 

06h00 às 07h00. 

24 Moras ^ 

Apresentação: 

Conor Farias 

Pela TV Capital 

Canal 5 

% 

não tem pessoal capaz de lidar 
com as máquinas. Os técnicos 
da CVM trabalham com cifras 
na casa dos bilhões de dólares, 
mas têm o mesmo stalus do 
funcionário público que 
carimba protocolos num 
ministério eo seu salário inicial 
é de 750 reais. K um convite ao 
desleixo e á corrupção. Não 
que a CVM seja uma entidade 
pobre, sem condições de pagar 
melhor seus empregados. Ao 
contrário. Todas as empresas 
ou bancos que operam no 
mercado pagam uma taxa de 
serviço á CVM - e o dinheiro 
acumulado, hoje, chega a 23 
milhões de dólares. Mas, por 
alguma razão inexplicável, alei 
não permite que esse dinheiro 
seja aplicado no pagamento do 
salário. "Só funcionaremos 
direito quando formos 
independentes do Governo 
Federal", diz Totas de Sã. 

Desde que surgiu, em 1971, 
com um desmembramento de 
uma diretoria do Banco 

Central, a CVM está 
pendurada no Ministério da 
Fazenda. Fia nasceu para 
arrumar a casa, dois de uma 
desordem provocada por uma 
euforia descontrolada das 
empresas e dos investidores. 
Foi um fenômeno semelhante 
ao que aconteceu nos listados 
Unidos em 1929. As pessoas 
descobriram o mercado de 
ações, jogaram toneladas de 
dinheiro nos papéis. Houve 
uma alta exagerada dos preços 
e, logo de] «ás. uma corrida para 
a venda. O resultado foi uma 
queda estrondosa. Os listados 
Unidos criaram sua CVM há 
mais de sessenta anos. para 
regular o mercado e impedir 
que o desastre de 1929 se 
repetisse. A SliC América é 
uma entidade brasileira, com 
dezoito anos de vida, ]á teve 
doze presidentes, li mal 
aparelhada e lenta. 1 lá um bom 
exemplo disso. Em 1990, Naji 
Nahas, no Brasil, e Michael 
Milken, nos Estados Unidos. 

foram acusados de especulação 
ruinosa no mercado de ações. 
Milken foi julgado, condenado 
v preso no ano seguinte. O 
julgamento de Nahas, na esfera 
administrativa da CVM. so 
aconteceu no final do ano 
passado. 

Ter uma CVM capenga e 
como promover uma final de 
campeonato de futebol com o 
juiz engessado. () governo sabe 
disso. Na sexta-feira passada, 
numa reunião com políticos 
para discutir a revisão da 
Constituição, o ministro da 
Fazenda, Pedro Malan, tocou 
no assunto. Disse que é preciso 
dar condições para que 
entidades como o Banco 
Central, a CVM e a 
Superintendência de Seguros 
Privados tenham profissionais 
de bom nível em seus quadros. 
"St1 não tivermos condições 
decentes de administração, 
novos golpes e escândalos 
poderão acontecer", diz o 
presidente da CVM. 

e reprodução sonora 
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por Mauro de Queiroz 
Jornalista 

A partir desse sistema 
simples, desenvolveram-se 
novos processos de gravação 
magnética, visando a 
melhorar a fidelidade da 
gravação e reprodução 
sonora. Para isso. 
i n 1 r o d u z i r a m - s e 
modificações tanto no 
material magnetizável como 
no aparelho gravador O fio 
de aço foi substituído por 
filas metálicas que reduziam 
as distorções na gravaçao, 
oferecendo área maior para 
o registro. Essas filas, no 
entanto, eram incômodas 
para manusear e assim, 

pouco antes da Segunda 
Guerra Mundial. 
1 ics q u i s a d o r e s al e maes 
desenvolveram um sistema 
mais prát ico, composto de uma 
fita de papel coberta com uma 
fina camada de oxido de ferro. 
Alguns anos mais tarde o pa})e! 
foi substituído por materiais 
plásticos que conteriam maior 
durabilidade a fita. 

Nas fitas aluais usa-se em 
geral o dióxido de crorito 
adicionado em forma de 
pequenos grãos de 1 
micromihinetro de 
comprimento. A forma 
granular melhora 
sensivelmente a fidelidade do 
registro, pois reduz as 
interações magnéticas que 
ocorrem no interior da lita. 

Simultaneamente a criação 
das fitas magnéticas, o 
mecanismo de tração foi 
substituído por motores 
elétricos e, entre o microfone 
e a cabeça de gravação, 
incon«>rou-seum amplifieador 

para que os registros fossem 
mais intensos e mais 
estáveis. Usando se na 
reprodução o mesmo 
amplifieador tornou-se 
possível substituir os fones 
de ouvido por alto-lalanles, 
mais adequados as audições 
publicas. Também o imã 
dest inado à rea i peraçãf > da 
fita foi dispensado; em seu 
lugar, um gerador de alta 
freqüência, associado a uma 
segunda bobina (cabeça 
gravadora), permitiu um 
cancelamento mais eficaz dos 
registros anteriores. Mesmo 
com essas melhorias a 
gravação magnética ainda 
apresenta dois graves 
problemas: distorções 
maiores que a da gravação 
mecânica e reprodução de 
agudos muito atenuada. 
Depois descobriu-se que se 
o sinal a ser gravado fosse 
mixadocom um sinal de alta 
freqüência, as distorções 
seriam bem reduzidas. 

Produtos Químicos Ltda 

Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 Imperatriz -MA Fone; ; (098) 721-3434 - Fax: (098) 721-3296 ^ 

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

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

escadas, luminárias, peneiras, escovas e etc. „ a" 
* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanilana Klbu \ . \ , 

breu, solução de bateria, essências, barrilha, cloros, adubos, etc. 
*Xampú(araauto,superativ>>"MARASll. .desinleiantes,detergentes, 

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

Promoções: 
* Cloro granukulo vbalde 1.0 kg) IG 

00,0(1 - á vista ou cheqtie p/ ê dias ^ 
' AJgioidn manutenção ÇÚ 1') th 

ãriU-ãvisUi . . 
* barrilha (kg) KMW - a vista ^ 
* Sulfato th AKimimo fkg) th ÇÇ ' 

-àvisui 

O Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

ligue 758-1348 
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Cidade 

Encontro da Bancada Parlamentai 

Entidades preparam evento paralelo e discutem assuntos sindicais 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

-Olá, bom dia! 

Diretor 
de normas 

0 diretor de Normas e 
Fiscalização do Banco 
Central, Cláudio Mauch, 
assume interinamente o 
comando da instituição. 

Gustavo Loyola foi para a 
Suíça, onde se realiza 
encontro de presidentes de 
BCs no BIS. 

Piso 
"Emburrachado" 

O consórcio que ganhou 
o direito de administração e 
exploração da Via Dutra 
quer saber se a Petroflex 
tem condições de ceder 
placas de um emborrachado 
para cobrir as pistas e 
estradas que liga São Paulo 
ao Rio. 

A utilização desse tipo de 
processo, que dá maior 
durabilidade e resistência à 
pista, facilitando sua 
conservação em outros 
países. 

Lançando 
futuro 

Fiesp 
na Internet 

'•'-"-Xv 

A Fiesp vai entrar na 
Internet. Segundo o 
Indusfax, o presidente da 
entidade, Moreira Ferreira, 
criou um comitê para estudar 
a implantação de um "site" na 
rede mundial de 
computadores. 

O coordenador do 
Departamento de 
Estatísticas, Horácio Lafer 
Piva. 

O Banco do Brasil usará a 
Internet para divulgar os 
leilões de Imóveis da 
instituição: através do 
endereço do BB (http:// 
www.bbnet.com.br.), os 
interessados terão acesso aos 
editais, com descrição, preço 
mínimo, localização e 
condições básicas dos 
imóveis. 

Nos próximos dias 22 e 28, 
. o BB licita 404 imóveis, 77 

deles rurais. O valor varia de 
R$ 19 mil a R$ 4,8 milhões. 

Entre os imóveis estão 
uma fazenda em São Gabriel 
do Oeste MT (R$ 1,2 
milhões) e um edifício 
comercial em Belo Horizonte 
(R$ 1,2 milhão). 

Registrando 
queda 

A Chicago Mercantile 
(CME) lança os contratos 
futuros de bônus Brady no 
dia 26. 

A CME vai lançar 
contratos futuros de opções 
de bônus Brady para títulos 
da Argentina, Brasil e 
México. 

0 ex-secretário do 
Tesouro norte-americano 
Nicholas Brady estará no 
lançamento do contrato e 
tocará o sino que simboliza 
o início do lançamento de 
novos contratos na CME. 

Em 1989, Brady foi o 
responsável pelo 
estabelecimento de um 
pacote de medidas destinado 
a reestruturar a dívida 
exteriK 'os países do 
Tercei o. Mundo. O plano 
deu origem :.os títulos da 
dívida externa que levam 
seu nome. 

por Mário Jerry 
Jornalista 

0 Sindicato dos Bancários, 
representado pelo presidente 
Célio Oliveira, vai participar do 
IV Encontro da Bancada 
Parlamentar da Amazônia 
Legal, dias 28 e 29 de março, em 
Imperar riz. 

0 encontro reunirá dezenas 
de parlamentares da região, 
governadores e o presidente do 
Senado, José Sarney. A 
realização do Encontro em 
Imperatriz atende a uma 
solicitação do deputado 
Sebastião Madeira (PSDB- 
MA). 

Evento paralelo 
Além de participar no IV 

Encontro da Bancada 
Parlamentar da Amazônia 
Ilegal, o sindicato e várias 
entidades da sociedade civil do 
Estado vão realizar um evento 
paralelo em Imperatriz, dias 27 
e 28 de março para discutir 
temas relevantes de interesse 
da Região Tocantina. 

A preocupação do sindicato 
com o desenvolvimento 
regional é anterior ao IV 
Encontro da Bancada 
Parlamentar da Amazônia 
I-egal. 

Em outubro do ano passado 
realizou-se em Imperatriz o 
Encontro Estadual dos 
Funcionários do Basa, 
promovido pelo sindicato. 

Uma das deliberações do 
Encontro foi a ampliação dos 
recursos do FNO e extençáo do 
Fundo para toda a Amazônia 
Ix^gal, na qual está incluído o 
Maranhão. 

Esta posição será reiterada 

no IV Encontro da Bancada 
Parlamentar. 

Outra iniciativa 
Outra iniciativa do sindicato, 

que também será reforçada 
junto aos parlamentares da 
Amazônia Legal, é o apoio aos 
pequenos e médios produtores 
agrícolas, através do fomento às 
linhas de crédito. 

Uílio Oliveira é um dos 
coordenadores do Comitê de 
Política Agrícola, uma 
articulação de entidades da 
sociedade civil que vem, desde 
o ano passado, buscando 
alternartivas para viabilizar 
crédito, assistência técnica e 
infra-estrutura para os 
pequenos produtores do 
Maranhão. 0 comitê 
apresentou três emendas nesse 
sentido á proposta de 
orçamento do Estado. 

Crédito para a produção 
Mas para haver crédito é 

necessária a existência dos 
bancos. "Vamos solicitar dos 
parlamentares reunidos no IV 
Encontro a aprovação de moção 
contra o fechamento de 
agências do Banco do Brasil. 

"Sem financiamento à 
produção não há 
desenvolvimento regional e a 
presença do Banco do Brasil é 
fundamental para a produção 
agrícola", sentencia. 

Trabalhadores rurais 
0 evento paralelo das 

entidades reunirá 
representantes do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
Imperatriz, Movimento dos 
Sem Terra, cooperativas de 
produtores, pequenos 
empresários e sindicatos 
urbanos. 
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Uílio Oliveira, coordenador do Comitê de Política Agrícola 
Essas entidades vão ^provar contra a privatização da 

um documento que será levado 
ao IV Encontro da Bancada 
Parlamentar da Amazônia 
Legal. 

0 documento vai solicitar 
dos parlamentares uma posição 

Companhia Vale do Rio Doce, 
defesa dos bancos públicos e 
pelo não fechamento de 
agências, reforma agrária, 
crédito para a produção e 
defesa do meio ambiente. 

O trabalho de sobreaviso 

A Bolsa de Tóquio 
registrou ontem forte qüeda 
e acabou o dia no patamar 
mais baixo do ano. O índice 
Nikkei despencou 359,58 
pontos (1,78%), para fechar 
em 19.79609 pontos. 

As perdas em Wall Street 
na sexta-feira, quando o 
índice üowjonescaiu 171,24 
pontos (3%), repercutiram de 
forma negativa no mercado 
financeiro japonês, onde o 
volume de negócios caiu de 
1,35 bilhão, no último pregão 
para 320 milhões de títulos 
negociados. 

por Antonio de Jesus Leite 
Jornalista 

F2m decorrência do 

constante processo de 
automatização por que 
passam os bancos, muitos 
bancários estão sendo 

obrigados a passar os finais 
de semana à disposição de 
eventual manutenção nos 
Caixas 24 Horas e nos 
sistemas de informática, 
restando, no entanto, saber 
que , ficam aguardando 
qualquer chamado da 
empresa. 

Quando da elaboração da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), que se deu 
no ano de 1943, muitas das 
atividades hoje executadas 
pelos trabalhadores que, e 
que exigem uma atenção 
especial em face da sua 
natureza, não existiam, como 
é o caso da digitação e do 
trabalho com BIP, logo não 
tendo previsão nenhuma a 
respeito. 

No entanto, apesar da 
existência de tal lacuna legal, 

o direito prevê como foi 
de sua aplicação, nesl . 
casos, a analogia, os 
costumes e os princípios 
gerais do direito, conforme 
reza o artigo 4° da Lei (D 
Introdução ao Código Civil, 
que os tribunais trabalhistas 
passaram a adequar o 
trabalho do digitador às 
mesmas condições 
legalmente previstas aos de 
serviços permanentes de 
mecanografia, nos termos do 
artigo 72 da CLT 
(Consolidação das Leis do 
Trabalho). 

Mesma forma 
Da mesma forma^ vem se 

buscando, analogicamente, 
enquadrar em alguma visão 
legal, o trabalho executac 
com o BIP em horário fora do 
expediente. 

EMPREGO 

Sociedade de profiooionaiô liberais oferece vaga para secretaria. 

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

conhecimentos práticos de informática e formação sec^ndarbr 

Tribuna da 

Cidade 

Segunda a Sexta - 09 hs 
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Rádio Capital AM - 950 KHz 

Sua Melhor Onda 
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i B o elogia atuação de Madeira 

Ex-ministro pede voto para candidato tucano a prefeito de Imperatriz 

por Raimundo Primeiro 

Madeira(esq.) é elogiado pelo ex-ministro Ciro Gomes 

"Eu posso dar aqui o meu 
testemunho de que, foi muito 
rápido, em pouco tempo o 
deputado Madeira conquistou 
a confiança, pela seriedade, 
serenidade e determinação na 
defesa de sua Terra e de sua 
gente. E eu até pediria a todos 
os cearenses, meus 
conterrâneos que aqui 
residem, que depositem 
também sua confiança em 
Sebastião Madeira, na hora de 
escolher o seu candidato à 
Prefeitura de Imperatriz". 

A afirmação é do ex- 
ministro da Fazenda, Ciro 
Gomes, repetida em três 
ocasiões diferentes que 
marcaram a sua visita a 
Imperatriz: ao desembarcar, 
em entrevista coletiva, ao 
participar do programa 
"Cidade Agora", da TV Capital 
e em sua palestra. 

Atendendo a convite do 
deputado Sebastião Madeira, 
ele veio participar do II 
Encontro Regional do PSDB e 

lançar o seu livro "O Próximo 
Passo — Uma Alternativa ao 
Neoliberal", na tarde,noite do 
sábado, no salão nobre do 
Juçara Clube. No domingo de 
manhã ele embarcou para 
Brasília. 

Fazendo duras críticas 
Em sua palestra, Ciro 

Gomes teceu duras críticas ao 
grupo neo-liberal (leia-se José 
Serra e Pedro Malan) do 
Governo FHC, que estaria 
dificultando as grandes 
transformações pensadas no 
início, pelo presidente. 

Segundo ele, Fernando 
Henrique "errou na tática" ao 
fazer a reforma econômica 
antes das reformas 
administrativa e da 
Previdência, porque, no 
"início, todo governo tem 
muita força, que vai 
diminuindo até o seu final". 

Ele disse, no entanto, que 
ainda esperança de que se 
concretize as mudanças 
propostas no início por FHC. 
"E não vão me confundir com 
inimigo, porque fui um dos 

executores do Plano Real, um 
dos fundadores do PSDB e um 
dos participantes da eleição do 
presidente Fernando Henrique 
Cardoso". 

Processo sucessório 
Descartando a sua 

participação no processo 
sucessório deste ano, como 
candidato a prefeito de 
Fortaleza, Ciro adiantou que só 
voltará a participar de eleições 
em 1998, quando deverá 
disputar uma cadeira na 
Câmara dos Deputados, pelo 
seu estado, o Ceará. 

Ele negou também que 
esteja pensando em concorrer 
à Presidência da República em 
98. 

Ressalvando que estará 
bastante atarefado para 
garantir a eleição dos 
candidatos do PSDB no Ceará, 
principalmente em Sobral, sua 
cidade de origem, ele disse, no 
entanto, que dará todo o apoio 
possível a Madeira, vindo 
outras vezes a Imperatriz para 
participar de encontros como 
este, que são "um caldo de 

cultura" para a geração e o 
desenvolvimento de novas 
lideranças", disse. Encontro 
proveitoso 

O deputado Sebastião 
Madeira avaliou como "muito 
positivo" o encontro dos 
tucanus da região Tocantina 
com Ciro Gomes e lembrou 
que este êxito vem comprovar 
que podemos transformar, 
efetivamente, Imperatriz, num 
grande centro de debate 
político, de grandes questões 
sociais e econômicas, do 
Estado e do Brasil. 

Madeira segue hoje para 
Brasília, para ultimar os 
preparativos de outro grande 
evento, de maior envergadura 
e capaz de projetar Imperatriz 
no cenário nacional: o IV 
Encontro da Bancada 
Parlamentar da Amazônia 
Legal, que acontece de 28 a 29 
de março, no Juçara Clube. 

Cerca de 60 deputados, 20 
senadores, dois ministros de 
Estado e sete governadores, já 
confirmaram participação no 
encontro. 
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Promoção; Federação de Atletismo do Maranhão 

Dia 16 de março 

às 20 Hs. 

Transmissão ao vivo, I 

no programa 

Imperatriz 24 Horas 

220 
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75 Ferros Elétricos 
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Pressão 

| Sorteio no dia 26 de março, às 

j 20:00 hs, no programa j 

imperatriz 24 Horas, c/ | 

transmissão ao vivo pela TV e I 

i Rádio Capital AM e Rádio 

Clube FM de Açailândia 
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Lavadora BRASTBMP 
Eletrônica, CLEAN, BLL22 EDA 
R$ 799,00 à vista ou 
entr. de R$ 159,00 + 

ros R$ ,30 p/ mês 

m 

* 

Con/, de Sem PHiLCO 
Entr. p/ CD', e Rack, Mo d. PMD 200 
R$ 379,00 à vista ou 
entr. de R$ 79,00 + 

Ut 
Ui 

,50 p/ mês R$ 

- -- 
m 
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rv sEMP-rosmea 
14", Cores, Controle, Mod. TV J470E 
R$ 349,00 à vista ou 
entr. de R$ 69,00 + 

R$ ,00 p/mes 

Fogão ESMALTEC 
CANOA 4 Bocas,Mod. 3840 
R$ 115,00 à vista ou 
entr. de R$ 23,00 + 

,00 p/ mês R$ 

h 

mim .m. 

j. 

má 

Vídeo Casse fe TOSMiBA 
4 Cabeças, Controle, 

Mod. VCRX 470 
R$ 427,00 à vista ou 

entr. de R$ 87,00 + 

Ide Som. PPM/PS 

com Rack, Mod. AS 125 
vista ou 

entr. de R$ 55,00 + 

R$ 

Bicicleta MONARK 
Barra Circular, Mod. FM 26 
R$ 155,00 à vista ou 
entr. de R$ 35,00 + 

ENTRADA* 

Fogão rmAim? 
RTVÍER. . Ofías, Mod. MI 8421 
R$ 159jtij ' istaou 
entr. de R$ 3^,00 + 

R$ ,50 p/ mês 

R$ 

1 \ 

'icicieta 

,50: 

p/mês 

liqüidificador 
BBiTAN/A 

2 Velocidades 
Mais Pulsar 

R$39,00 
à vista ou 

entr. de 
R$9,00 + 

MOUAPK 
M. BYKE, 18 Marchas,FM26 
R$ 179,00 à vista ou 
entr. de R$ 39,00 + 

,00 pi 

,00 p/mes 

5 R$ ,00 

p/mes 

Ftfa de 
Vídee 
PHiUPS 
T120, 
High Resolution 

R$ 3,00 

a vista 

pl mês 

^T120 
4* Ik ^ Ferro Âutomático ARMO 

Modelo FC 

ÊJir í WWmmiett R$ 19,00 à vista ou 
entr. de R$ 4,00 + 

# fÇO R$ ^ 
R$ dSq,50p/mês 
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Promoção válida até 16/03/96 ou enquanto durar o estoque. Juros IJVc a.m CMP/Nilson Uamada 
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L ema promove aula inaugural 

w 
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por João Estrada Branco 

Aconceteu ontem às 
19:30 hs, a aula inaugural 
da Uema, Universidade 
Estadual do Maranhão. 

A aula inaugural foi 
ministrada pelo teólogo 
Vitor Milesi. 

Ontem no pátio da 
Uema, a direção daquela 
Unidade de Ensino 
Superior promoveu um 
culto religioso com a 
paticipação de um 
orientador de cada religião. 
Católicos, Protestantes, 

Espíritas, Seicho-No-Ie, se 
fizeram presente a 
solenidade. 

A Uema, que já recebeu 
o título de pior 
universidade pública do 
Brasil, tenta este ano, 
reparar a imagem perante a 
opinião pública. 

Porém, o Governo do 
Estado ainda não anunciou 
quando investirá no campus 
de Imperatriz. 

Espera-se que a 
governadora Roseana 
Sarney, quando de sua 
visita a Imperatriz, marcada 

para o próximo dia 25, 
anuncie verbas para a 
Uema. 

A situação de penúria da 
Uema faz com que setores 
da comunidade local 
reivindiquem a fundação da 
Universidade da Pré- 
Amazônia, UnFPA. 

Esta universidade 
englobaria além da Uema, 
o campus da Ufma, e o 
próprio Cefet. 

O Lions Clube defende a 
criação da Unfi, 
Universidade Federal de 
Imperatriz. 

PMDB pode lançar Jairo 

por Frederico Luiz 

O presidente do Lions 
Clube de Imperatriz, médico 
André Paulino 
D Albuquerque, declarou 
ontem no programa Cidade 
Agora, primeira edição, que o 
secretário de Obras do 
Município, Jairo Oliveria, 
poderá ser o candidato do 
PMDB a prefeito da cidade. 

André Paulino acredita que 
o interventor Ildon Marques 
será peça importante na 
sucessão municipal, mesmo 
ficando no cargo de 
interventor até 31 de 
dezembro deste ano. 

O peemedebista disse que 
"Ildon Marques é o candidato 
do PMDB, porém, caso faça 
opção em não disputar a 
eleição, o nome do secretário 
de Obras poderá ser uma 
alternativa viável ao 

eleitorado. 
"O médico e ex-secretário 

municipal de Saúde, Luís 
Carlos Noleto, do PRP, Partido 
Republicano Progressista, 
poderá ser o candidato a vice, 
caso a Frente Ética deixe de 
participar da nossa chapa", 
disse Paulino. 

Ainda de acordo com André 
Paulino, Imperatriz e o 
Maranhão precisam ser 
passados a limpo. O 
peemedebista fez duras 
críticas aos deputados 
estaduais que ainda não 
cortaram a pensão dos ex- 
governadores que é de R$ 
9.200,00. 

"Eles ganham sem fazer 
nada, o senador José Sarney 
recebe também pelo 
Congresso Nacional pois se 
elegeu para a Câmara Alta no 
Estado do Amapá", concluiu 
Paulino. 

Salgado entrega defesa hoje 

por Joào Estrada 
Branço 

Ftího 

Té ria ha á hojé o prazo 
para o pre$Í<|eiité da 
Câmara, Veréador 
Aatôalo Salgado Éilho 
apresentar Sua detésa 
prévia ao relalório de 
uma Comissão do 
Legislativo encarregada 
de apurar possíveis 
desvios ua sua 
adpnmstração, 

O relatdrio da 
Comissão, dívojgado na 
semana passada aponta 
um romVo da ordem de 

KS mil pü$ contas do 
atual presidente da Casa, 

O vereador Luís 
Carlos Noleto, PRP, 
reconheceu ontem que a 
situação de Salgado 
Filho c delicada. 
Segundo ele, a Comissão 
acertou ao conceder 
amplo direito de defesa 
ao presidente da Câmara, i 

"O PRP é 'amplamente 
favorável ao direito de 
defesa, depois da defesa 
de Salgado Filho, é que o 
meu partido tomará 
posição sobre o asutito*, 
disse Luís Carlos Noleto. 

A Comissão que 
apurou s as 
irregularidades é 

presidida pelo vereador 
Simplíeio £uza, PSB, e 
é composta dos 
segnintes membrosi 
Çoneejçáo Formiga, 
PSDB e Vaímir Izíàio, 
PTB, e ainda Carlinhos 
Amo rim, como 
suplente. 

O relatório final da 
Comissão sugere a criação 
de uma CPU Comissão 
Parlamentar de Inquérito, 
com o objetivo de 
esclarecer mais sobre os 
desvios. 

Somente uma CPI, 
Comissão parlamentar de 
Inquérito, pode cassar o 
vereador Antônio Salgado 
Filho. 

Tucanus 

Produções, 

a melliop 

produtora 

de áudio e 

deo da vi 

reqiao 

Começa a Taça Estadual do Rio de Janeiro 

por Francisco do Valle 

O Botafogo estrelou no 
último final de semana pelo 
Campeonato do Rio de 
Janeiro. O campeão da Taça 
Cidade Maravilhosa, não 
conseguiu fazer uma boa 
apresentação diante do novo 
Madureira. Jogando no 
ataque, o Madpreira 

conseguiu envolver o setor 
defensivo do Botafogo, e de 
bola parada conseguiu ainda 
no primeiro tempo fazer 2 x 
0, mais aplicado, o Botafogo 
voltou para o segundo tempo 
determinado para vencer a 
partida. O atacante Dauri, 
aproveitando um 
cruzamento da direita 
diminuiu para 2 x 1, e o meio- 

campo Beto, numa boa 
jogada individual com um 
belo chute de perna direita 
empatou a partida. Com o 
empate, os torcedores 
botafoguenses ficaram 
revoltados e pediram a 
cabeça do treinador 
Marinho, o presidente 
Montenegro, ficou irritado 
com o comportamento da* 

torcida e garantiu à imprensa, 
que o treinador continuarar 
sendo prestigiado pela 
diretoria do clube. Por outro 
lado, não descartou a 
possibilidade de mais reforços 
para a temporada. Já o Vasco 
da Gama, jogando em São 
Janúario, derrotou o Olaria por 
4x1.0 artilheiro Serginho ex- 
-Corinthnas abriu o 

marcador logo no início da 
partida; daí então, estava 
desenhada a goleada 
vascaína. O mesmo Serginho, 
numa boa jogada de Valber 
pela direita, fez Vasco 2 x 0, e 
ainda no primeiro tempo 
Bruno Carvalho fez 3 x 0. Na 
estapa final Valber fez um belo 
gol de cobertura fechando a 
goleada. O Olaria ainda 

descontou cobrando uma 
penalidade máxima, sofrida 
por Pedro Henrique. Final: 
Vasco da Gama 4 xl Olaria. 
Jogando amistosamente o 
Flamengo derrotou 
facilmente o Fast de Manaus 
por 2x0, pelo amistoso o 
time rubro negro recebeu 
uma cota de cento e setenta 
mil reais. 

RESULTADOS PELO Havai 2 Atlético Goianiense 0 Galicia 0 Alagoano Ouro velho 0 
BRASIL Criciúma 1 Crak 6 São Francisco 1 Miguelence 2 13 da Paraíba 0 

Jaragua 0 Goaituba 4 Ipiranga 1 Alagoano 1 Conceição 0 
Campeonato Blumenal 0 Anapolina 2 Poções 1 Bom Jesus 1 Atlético 3 

Paranense. Chapecoense 0. Jataiense 0 River 0 Batalhense 0 Socremo 2. 
Curitiba 2 Campeonato America 1 Fluminense 5 Capela 1 

Taça Estadual Paraná Clube 1 Brasiliense Anápolis 2. Conquista 0 Comecial 1. 
Londrina 3 Gama 2 Campeonato Campeonato Campeonato do Rio de Janeiro 
Toledo 1 Luziania 0 Capixaba Cearense Pernambucano 
União 1 Planaltina 3 Rio Branco 1 Guarany de Sobral 4 Braunas 3 Botafogo 2 
Francisco Beltrão 0 Ceilandia 1 Colatina 0 America 1 Macal 1 America 2 
Maringá 1 Guara 1 Alfredo Chaves 4 Fortaleza 2 Mossqró 2 Vasco 4 
Jandaia 1 Pedro 11 1 Rio Pardo 2 Limoeiro 0 Caicó 1 Olaria 1 
Grêmio Maringa 2 Sobradinho 4 Comercial 3 Itapipoca 1 Corinthans 1 
Coronél Vivida 1 Comercial 0 Muniz Freire 1 Ferroviário 1 Sociedade 0. Campeonato 
Apulcarana 1 Ceilandense 1 Rio branco 2 Uruburetama 0 Campeonato Paulista 
Paranavai 1 Samambaia 0. Mimosence 0 Tiradentes 0 Paraibano Corinthans 5 

oz 3 Campeonato Campeonato Guarany 1 Santa Cruz 2 São Paulo 
.raponga 2. Goiano Baiano Icasa 0 Confiança 0 América 1 
Campeonato Vila Nava 2 Bahia 1 Portuguesa 1 Botáfogo 2 Santos 0 
tarinense Goiás 3 Vitoria 0 Iguatú 0 Guarany 0 Araçatuba 1 
Brusque 2 Santa Helena 0 Catuense 1 Campeonato Atalaia 0 Palmeiras 2 
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Je segunda a sábado, a partir das 19h00 

pela TV Capital 

Com apresentação de: 

âi iene c\ 


