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0 Inst. Nac. de Meteorologia 
informa que o tempo em Imperatriz 
hoje será nublado a moderado com 
pancadas de chuvas isoladas e 
visibilidade boa. 
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Acontece 

hoje 

Mais um encontro entre asi ücfiçao 
autoridades palestinas. Outra vez, a paz 
na região é tema de debates, fazendo às 
com que reuniões sejam envidadas. 

Assembléia Legislativa será instalada 

em Imperatriz nesta segunda-feira 
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R presen tan do Balsas, o deputado estadual Francisco Martins confirma presença e afirma lutar pelos projetos solicitados pela comunidade regional 
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Soraya Luíza comenta a 
sociedade açailandense e 

Jussara Cerqueira, a 

imperatrizense 

Por De ro da Imprensa 

ProQí-arr íçào da TV 

, 
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Ondas. Curtas 

Tendência 

Esporte Nacional 

US$ Com. Compra 

K$ 0,9879 (+0,13%) 

US$ Com. Venda 

K$íWai(+0,m) 

US$ Black Compra 

R$O,m 0.im 

DSS Black Venda 

K$ 0,992 (-0,10%) 

USS Flut Compra 

R$ 0,0900(0%) 

VSS Flut. Venda 

R$0.9911 (0%) 

Ouro (grama) 

RS 12.53 (quarta-feira) 

1,3678% (04.03.96) 

CDB/R DB 

28.40% (20.03.96) 

A cidade de Açailândia 
vivenciou nas últimas horas, um 
clima de pânico, terror e revolta, 
com o mistério que envolvia o 
desaparecimento de Célia 
Barbosa Costa e Silva. A 
comunidade açailandense deu 
provas f1' união e solidariedade, 
mantc v gília em frente a 
delega ia de polícia, pedindo 
ação poiinahe justiça, a fim de 
que localizada Célia 
Barlx;sa, viva ou morta A Polícia 
Judiciária de Açailândia efetuou 
a prisão de José Antonio Costa 
e Silva, esposo da vítima, por 

suspeitar de ser o responsável 
pelo seu desaparecimento. Em 
seguida, a polícia também 
determinou a prisão do 
caminhoneiro Agnel Lopes, que 
já trabalhava com o fazendeiro 
há 17 anos. Tudo começou 
quando o casal resolveu mudar 
de Açailândia para Belo 
Horizonte, sendo que na noite 
anterior ao dia da mudança o 
casal visitou familiares, onde o 
fazendeiro sempre fazia 

questão de tratar bem a sua 
esposa, com beijos e abraços 
dizendo que Célia ia morar em 
um novo apartamento em 
Minas Gerais, quando o casal 
retornou das despedidas de 
parentes e amigos, aí coí neçou 
o mistério. Célia, segundo o 
fazendeiro sai novamente no 
carro para ir à casa de outra 
amiga, daí não mais aparece. 

Misteriosamente, Célia 
Barbosa desaparece 
juntamente com um automóvel 
Monza, dirigido por ela, que era 
de seu esposo, por volta das 

22:00 horas de sábado e não 
mais retornou. A Pobcia Civil de 
Açailândia começou a 
investigar o desaparecimento 
de Célia. Depois de uma sessão 
de tortura, conseguiu que o 
caminhoneiro Agnel Lopes 
abrisse o jogo a respeito do 
crime ocorrido. Em seguida a 
Polícia Judiciária voltou as 
investigações para o fazendeiro 
José Antonio Costa e Silva, 
também com uma sessão de 

pancadas e torturas, 
persuadiram o fazendeiro a 
contar todo o crime nos 
mínimos detalhes. O 
agropecuarista José Antonio 
CosT» o .itndrvu dois 
pLl, -> , na C Ude de 
impera .... cara executar a sua 
esposa um dia ante da viagem 
para Minas Gerais. Os 
pistoleiros renderam Célia 
Barbosa no automóvel Monza 
e se deslocaram em direção à 
ladeira vermelha, onde lá 
chegando, executaram-na com 
três certeiros tiros de escopeta, 
acertando um no olho e dois no 
peito da vítima. 

O crime ocorreu por volta 
das 22:00 às 22:30 horas de 
sábado, sendo que Célia foi 
executada fora do carro. A 
vítima deixou três filhas 
menores órfãs: D.C.S.,J.C.S. e 
M.C.S. A mais velha com 
apenas treze anos de idade. 
Segundo as investigações 
policiais, o motivo do crime foi 
financeiro. 

nota à 

Página 6A 

ao 

Unha 

Direta 

José Filho usa e abusa 
da sátira para criticar os 

problemas da região e da 

i O colunista não 

esquece o seu "Para 

Meditação" e relembra aos 

políticos o estado em que 

■■'-x 

s*> 

se encontra os bairros da 

cidade. 

Confira. 

Lembre-se que no Seu 

Líder Diário, você encontra 

colunistas nas páginas de 
notícias. página 4A 

Todos os detalhes 
continuam sendo definidos, a 
fim de que o processo de 
instalação da Assembléia 
Legislativa Estadual em 
Imperatriz não seja 
prejudicado. A programação é 
fechada aos poucos. 

Tanto é que ainda faltam 
itens considerados 
importantes, como por 
exemplo, a questão do 
cerimonial da Assembléia 
Legislativa, que terá de se 
deslocar de São Luís nas 
próximas horas. 

A programação vai ser 
aberta às 17h00 do dia 25, 
portanto na próxima segunda- 
feira, e será desenvolvido até 
0 dia 28 na Câmara Municipal, 
à rua Simplício Moreira, 
Centro. Será colocada em 
prática uma verdadeira 
maratona de eventos, como 
por exemplo, o hasteamento 
de bandeiras, como forma de 
se prevalecer no local o 
espírito cívico do 
imperatrizense. 

Tratando do fechamento da 
programação em torno da 
instalação da Assembléia 
Itinerante, já encontra-se na 
cidade o assessor parlamentar 
Mário Zilmem. 

O número 

41 
É o número do ano em 

que o navio Monza, de 
Bandeira Francesa (França 
de Vichy) é interceptado em 
águas territoriais brasileiras 

1 pelo cruzador inglês Áustria; 
0 governo brasileiro protesta. 

  O fato 
A produção 

de artigos de 
papelão 
ondulado 
(caixas, 
acessórios e 

chapas no Io bimestre do ano 
cresce 3,3% em relação ao 
último bimestre de 95, 
segundo o presidente d • 
Associação Braasileira do 
Papelão Ondulado (ABPO), 
Paulo Sérgio Peres. A 
produção entre janeiro e 
fevereiro chegou a 220.598 
toneladas, contra 213.550 
toneladas anterior. 

A pessoa 
Ronaldo . g-. 

Rogério de Freitas / w, 
Mourão, astrônomo. 
Formou-se em V} ; m 
Física em 1959. 
Realizou estágios em diversos ] 
übservaíórk>s estrangeiros. Em 
1967, doutourou-se pela 
Sorbonne, em Paris. Foi 
idealizador e fundador do 
Museu de Astronoi.' e 
Ciências Afins, do qual u. 
diretor. Exerceu o cargo de 

: astrônomo-chefe do 
1 Observatório Nacional, 
i Escreveu mais de quare-t - 
1 livros, além de colabo 
1 regularmente com revistas < 
| jornais especializados em Erio 
i o mundo. 
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Os vereadores de 
Imperatriz não tomam jeito 
mesmo. Promovem cada 
tipo de situação que até 
parece coisa de gibi. 

Enganam seus 
eleitores. Parece até que 
eles são meninos, que se 
deixam enganar com uma 
simples balinha. 

Márcio Garcia 
Centro 

Algumas ruas do centro 
comercial da cidade estão 
esburacadas. Já passa da 
hora da Secretaria de 
Obras do Município 
resolver o problema. 

Os comerciantes da 
região estão reclamando 
bastante. 

Ana Paula 
Rua Amazonas 

O diretor-presidente do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação, Conor 
Farias, recebeu convite da 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Maranhão com 
o seguinte teor: 
"A Mesa Diretora da 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Maranhão tem a 
grande honra de convidar 
V. Exa. e digna família para 
a Sessão Especial de 
Abertura da Assembléia 
Intinerante, que será 
realizada às 17 horas do dia 
25 de março de 1996, na 
sede da Câmara Municipal 
de Imperatriz". 

Deputado Manoel 
Ribeiro 

Presidente 
A estrada do Arroz 

permanece abandonada. 
Mesmo assim, a 
governadora Roseana 
Sarney não faz nada no 
sentido de recuperá-la. 

Antonio Fortes 
Nova Imperatriz 

É grande o número de 
catadores de lixo nas ruas 
de Imperatriz. 

O povo tem de ser mais 
respeitado pelos políticos. 

Mirtes Ferreira 
Vila Nova 

ANDE 

SEM 

INFORMADO 

LEIA E 

ASSINE O 

JORNAL 

CAPITAL 

O SEU 

LÍDER 

DIÁRIO. 

FONE: 

723-2034 

O valor das vitaminas 

Imperatriz, 21 de março de 1996 

O hábito de comer 
vegetais ricos em 

vitamina C diminui o risco de 
infartes. Esse bom hábito à 
mesa somado a comprimidos 
da mesma vitamina faz a 
incidência despencar 37%. 

O alcoolismo é o makor 
causador de deficiência de 
vitaminas em nosso País. Em 
pessoas que bebem demais e 
com freqüência, as vitaminas 
B estocadas no corpo são 
consumidas para degradar a 
bebida no fígado. 

No caso de fumantes, as 
moléculas de vitamina C são 
aniqueladas pelas de nicotina 
do cigarro, quando as duas 
se esbarram na corrente 
sangüínea. Sendo assim, os 
fumantes necessitam de 
quantidades maiores de 
vitamina C, no mínimo o 
dobro para manter o 
funcionamento normal do 
corpo. 

Quem pratica esportes 
precisa se preocupar mais 
com o consumo de vitamina 
B2. 

Os esportistas, ao 
fazerem exercício físico, 
perdem as vitaminas do 
complexo B e C, que se 
dissolvem na água do suor e 
essas vitaminas são 
importantíssimas para os 
músculos. 

Os idosos acima de 6o anos, 
em comparação com os adultos 
mais jovens, devem consumir 
um terço a mais de vitamina 
B6. O reforço, segundo os 
nutrólogos, ajuda a manter a 
rapidez de raciocínio e a 
memória. 

Em grávidas, o consumo de 
vitamina BI reduz pela metade 
o risco de se gerar crianças 
com defeitos congênitos. Essa 
vitamina ajuda a regular o 
desenvolvimento das células 
do embrião. 

A cada um de nós compete 
uma tarefa específica do 
bem. 

Erga-se, para trabalhar, 
porque as tarefas são muitas 
e importantes, e poucos são 
os que tem consciência delas. 

Estenda seus braços 
eficientes no cultivo do Bem, 
para que, quando os recolher, 
os traga cheios dos frutos 
abençoados da felicidade e do 
amor. 

Sua luz deve brilhar de 
dentro para fora. 

Procure manifestar a todos 
a luz interior que vibra em 
você, através de seus atos e de 
suas palavras de compreensão 
e de otimismo. 

Seja você mesmo sua 
própria luz, iluminando a todos 
com suas palavras de conforto 
e incentivo, com seu sorriso e 
entusiasmo e de 
encorajamento, com seu 
exemplo de fé e otimismo. 

Culpa, graça e cobrança 

esta parabola, assim como um escravo que E bastante irado com ele, 
J S n « rerphía nm calát-tr. íld   1   • - 

om esta parábola, 
/e s u s 
expressou seu ensino 

sobre o perdão com toda a 
clareza, em cores vivas e som 
estereofônica. Ela contém 
muitas relações sobres nossa 
restauração espiritual e 
emocional. Mas isso não deve 
nos surpreender. Jesus foi a 
única pessoa equilibrada e 
perfeitamente sadia que já 
viveu neste mundo. A Bíblia 
afirmou que ele sabia o que o 
que estava no coração do 
homem, até mesmo o que se 
esconde bem lá no íntimo. 
Assim sendo, podemos saber 
de antemão que seu ensinos 
e princípios contêm as mais 
profundas verdades 
psicológicas. 

A Parábola 
Certo rei resolveu acertar 

as contas com seus credores 
e, ao fazê-lo, descobriu que 
um de seus servos lhe devia 
a fantástica quantia de dez mil 
talentos. Jesus citou aqui uma 
soma realmente elevada, 
praticamente impossível de 
se resgatar. Os impostos 
anuais das províncias da 
Judéia, Iduméia, Samaria, 
Galiléia e Peréia somando 
chegavam apenas a cerca de 
800 talentos. Mas o exagero 
da quantidade é para acentuar 
a verdade ensinada. Nossa 
dívida para co Deus e com os 
outros é tão elevada, que se 
torna impossível resgatá-la, 

assim como um escravo que 
recebia um salário de poucos 
talentos por mês não podia 
economizar o suficiente para 
saldar um débito de dez mil 
talentos. 

E o homem caiu de joelho 
e pediu misericórdia ao seu 
senhor. O que ele pede é uma 
concessão especial, a 
makrothumason. Todas as 
vezes que este vocábulo 
aparece no Novo Testamento 
significa "dilatação do tempo, 
adiamento". 

- Senhor, seja paciente 
comigo, diz ele. Adie essa 
cobrança, e lhe pagarei tudo. 
Dê-me um pouco mais de 
tempo. 

Vemos aí que a idéia que o 
servo tinha sobre perdão era 
uma, e a do rei era outra. O 
senhor, em sua misericórdia, 
perdoou-lhe e o libertou. 

Mas aquele mesmo servo, 
ao sair dali, encontrou um 
colega seu, outro servo do rei, 
que lhe davia a mísera quantia 
de 100 denários. Então 
agarrou-o pelo pescoço e 
disse: 

-Pague-me o que me deve. 
E vendo que o outro não 

tinha condições de pagar-lhe, 
ele não teve misericórdia e 
lançou-o na prisão, até que o 
pagasse. 

Então o rei mandou chamar 
o servo e disse: 

- Olhe aqui, eu lhe perdoei 
toda a sua dívida, e agora você 
age assim com o seu colega? 

E bastante irado com ele, 
mandou-o para a prisão, até 
que pagasse a dívida. Se 
história terminasse aí já seria 
bastante trágica, mas Jesua 
disse outra coisa logo a 
seguir, que foi uma 
verdadeira "pontada". 

"Assim também meu Pai 
celeste vos fará, se do íntimo 
não perdoaste cada um o seu 
irmão". 

Espere um pouco aí, Jesus. 
O que o Senhor está 
querendo dizer com isso? 
Que imagem do Pai celeste é 
essa que o Senhor está 
protegendo? Não seria isso 
uma tradução inexata? Não; a 
inferência está muito clara. 
Deus será um cobrador 
drástico e duro com aqueles 
que não perdoarem e não 
forem perdoados. 

Será isso um exagero, como 
no caso na quantia em 
dinheiro? Ou será que se 
refere apenas à vida futura, ao 
castigo dos impostos? É 
possível que ele se aplique aos 
ímpios também, mas, na 
verdade, não precisamos 
esperar a outra vida, para 
vermos essa palavra de Jesus 
se cumprirem. Aqui mesmo e 
em nossos dias, as pessoas que 
não perdoam ou não são 
perdoadas vivem sofrendo com 
um sentimento de culpa e 
ressentimento. 

Elas vivem numa prisão, 
onde são torturadas por todo 
tipo de conflito emocional. 

Sistema TucamTw dc Coimmicaçâo 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

José Filho 
Diretor Comercial 

Jornal Capital 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 
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Capa de filé assada 
Ingredientes: 
* 1 peça inteira de capa de 

filé 
* óleo de soja 
* 2 folhas de louro 

pequenas 
*sal 

Modo de fazer: 
Limpe bem a capa de filé, 

eliminado qualquer 
aderência. Regue fartamente 
com o óleo de soja, untando- 
a por inteiro, e esfregue toda 
a superfície com um pouco 
de sal, para temperar. 
Coloque em uma assadeira e 
cubra com papel-alumínio, 
fechando bem. Leve ao forno 
alto (240QC), preaquecido e 
asse por 15 minutos, 
aproximadamrnlc. Retire, 

levante <» papel-alumínio 
cuidadosamente * evitando o 
contato das mãos com o 
vapor que irá se desprender, 
para não se queimar) e 
verifique' o caldo que se 
formou no fundo do 
tabuleiro, que deve estar 
com a consistência de uma 
fina crosta marrom. Se 
precisar, deixe assar mais 
alguns minutos para obter 
este ponto. Recoloque o 
tabuleiro no forno, 
acrescente água quente até 
chegar à altura de 2cm, 
aproximadamente, e junte as 
folhas de louro. Volte a 
cobrir com o papel-alumínio 
e continue a assar por duas 
horas, sempre em forno alto, 
verificando a cada 30 
minutos se é preciso juntar 
mais água. Nos últimos 20 
minutos, retire o papel- 
alumínio e deixe a carne 
dourar. Retire, corte o 
assado em fatias de 0,5cm de 
espessura e arrume no prato 
de servir. Retire o caldo de 
cozimento do fundo do 
tabuleiro, coe, coloque em 
uma panela e leve ao fogo 
alto, deixando reduzir até a 
consistência desejada. 
Regue a carne e sirva, 
acompanhando com 
nhoques. 

Nhoques de aipim 
Ingredientes: 
* 1,600 kg de aipim 
* 150g de farinha de trigo 

(1 xícara + 5 colheres de 
sopa) 

* 4 colheres (sopa) de 
manteiga 

* 600g de mozarela 
* lOOg de ricota 
* 1 ovo 
* pimenta-do-reino 
* sal 
* folhas de salsa 

Molho 
* 250 g de tomates 
* 2 colheres (sopa) de 

azeite 
* 1 colher (sopa) de 

extrato de tomate 
* 1 colher (chá) de açúcar 
* 1 dente de alho 
* 1 cebola picadinha 
* sal 
* piment a-du i c ino 

(opcional) 
Modo de fazer 

Descasque o aipim, * 
cozinhe e passe pelo moedor, 
com a ricota e a mozarela. 
Junte a farinha peneirada, a 
manteiga, o ovo, sal e 
pimenta-do-reino a gosto e 
amasse tudo até uniformizar. 
Divida a massa em pequenas 
porções, forme rolos finos 
(l,5cm de diâmetro) e corte 
em pedaços de 2cm, 
trabalhando em massas 
enfarinhada. Cozinhe os 
nhoques em pequenas 
porções, em uma panela 
grande Qunte 2 colheres 
(sopa) de óleo à água). Retire 
com escu madeira depois de 
três minutos e mergulhe-os 
em água fria. Depois de todos 
cozidos, escorra, coloque em 
travessa rasa e regue com 
óleo. 

Molho 
Elimine as peles e as 

sementes dos tomates, 
amasse as polpas e refogue ' 
em 4 colheres (sopa) de 
azeite, com o alho inteiro, a 
cebola e o extrato. Junte o 
açúcar e 1 litro de água 
quente e cozinhe por 20 
minutos. Tempere com sal e 
pimenta e elimine o alho. Na 
hora de servir, coloque os 
nhoques por 2 minutos em 
água fervente, retire, 
escorra, arrume em prato 
raso e regue com o molho 
quente. Salpique como queijo 
parmesão ralado e decore a 
gosto. 

plontõo Hospitolof 

Plantâo 24 horas de emergência dos 

hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

21/03/96 

Hospital Qeral 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais conveniados - 

SUS - hoje, dia 

21/03/96 

Hospital Hice JCobão 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
IMPERATRIZ - MARANHAO 

IEIN* 190/96 

• crtK** fc 
■ a crnçH • 

O INTERVENTOR ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE 
IMPERATRIZ, no uso de suas atribuições legais, faço saber a todos os seus 
habitantes que a Câmara AAjnicipal de Imperatriz aprovou a eu sandono a seguinte 
Lei: 

Ttma i 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

cwtnu i 
DOS OBJETIVOS 

Artigo 1* - Fica criado o Conselho Municipal de Assislâocia 
Social - CMAS. órgão deliberativo, de caráter permanente e âmbito municipal 

Artigo 2* - Respeitadas as competências exclusivas do 
Legislativo Municipal, compete ao Conselho Municipal de Assistência Social 

7 

I- 
II- 

III - 
IV- 

v- 

VII 

definir as prioridades da política de assistência social, 

estabelecer as diretrizes a serem observadas na 
elaboração do Plano Municipal do Assistência; 
aprovar a Política Municipal de Assistência Social: 
aluar na formulação de estratégias e controle da 
execução da política de assistência social, 
propor critérios para a programação e para as execuções 
financeiras e orçamentárias do Fundo de Assistência 
Social, e fiscalizar a movimentação e aplicação dos 
recursos, 

acompanhar critérios para a programação e para as 
execuções financeiras e orçamentárias do Fundo 
Municipal de Assistência Social, e fiscalizar a 
movimentação e a aplicação dos recursos. 
acompanhar, avaliar e fiscaTízar os serviços de 
assistência prestados ã populaçôo pelos órgãos 
entidades publicas e privadas no Município: 
definir critérios de qualidade para o funcionamento dos 
serviços de assistência social públicos e privados no 
âmbito municipal, 

PREFEITURA MUNICIPAL 
IMPERATRIZ - MARANHAO 

V /• • 
/•] 

IX - definir critérios para celebração de contratos e convênios 
entre o setor público e as entidades privadas que prestam 
serviços de assistência social no âmbito municipal; 

X- apreciar previamente os contratos e convênios referidos 
no inciso anterior; 

XI - elaborar e aprovar seu Regimento Interno; 

Xí- zelar pela efetivação do sistema descentralizado a 
participativo de assistência social; 

XBI- convocar ordinariamente a cada 02 (dois) anos, ou 
extraordinariamente, por maioria absoluta de seus 
membros, a conferência Municipal de Assistência Social, 
que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência 
social, e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do 
sistema; e 

XIV - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos bem como os 
ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos 
aprovados 

MPtnti n 
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

Stçtt I 
DA COMPOSIÇÃO 

Artigo 3" - O CMAS será constituído de 14 (catorze) membros, 

06 (seis) Membros representando o Poder Público 
Municipal indicado pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal, pertencentes ás Secretarias e órgão que 
diretamente desenvolvam ações voltadas á assistência 
social 
01 Membro da Secretaria Municipal de Educaçêo; 
01 Membro da Secretaria Municipal de Saúde, 
02 Membros da Secretária Municipal de Promoção Social, 
01 Membro da Secretária Municipal de Fazenda. 
01 Membro do Gabinete Civil; 
01 Membro do Poder Legislativo 
07 (sele) membros indicados pela sociedade civil, assim 
representadas 
Dos Prestadores de Serviços 
02 Membros representantes das creches 
01 Membro representante de escolas especializadas e 
albergues ou asilos; 
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01 Membro representante de instituições de alendinv 
à criança a ao adolescente 

b) Dos Profissionais da Area: 

01 Membro representante dos assistentes social, 
psicólogos e sociólogos 

c) Dos Usuários: 

02 Membros representantes de Associações 
Comunitárias, Clubes de Mêes e Sindicatos de 
Trabalhadores. 

§1*- Cada titular do CMAS terá um supiento, oriundo da 
mesma categoria representativa 

52*- Somente será admitida a partkápaçêo do CMAS d^ 
entidades constituídas e em regular funcionamento 

Artigo 4* - A atividade dos membros do CMAS reger-se-a pelas 
disposições seguintes: 

I - O exercício da funçáo de Conselheiro 6 considerado 
serviço público relevante, e nâo será remunerado; 

H - Os Conselheiros serão excluídos do CMAS e siXistituidos 
pelos respectivos suplentes em caso de faltas 
injustificadas a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 
(cinco) intercaladas; 

III - Os membros do CMAS poderão ser substituídos mediante 
solicitação da entidade ou autoridade responsável, 
apresentada ao Prefeito Municipal, 

IV - Cada membro do CMAS terá direito a um único voto da 
Sessão Plenária; 

V - As decisões do CMAS serão consubstanciadas em 
resoluções 

\/ 

SfÇAl R 
DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS 

Artigo 5* - No processo da escolha dos membros do Conselho 
serão os pré-requisitos para a elagibilidade: 

I - No caso das entidades. 

a) estar cumprido efetivamente suas funções 
estatutárias, há pelo menos um ano, a partir da 
data da publicação desta Lei; 
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b) possuir os seus Estatutos Sociais adequados aos 
princípios exigidos pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social - CMAS; 

c) ler a sua sede e prestação do serviços no 
Município, tendo a sua comprovação realizada 
através de contas de água, luz, telefone, e outros 

II - No caso de pessoas físicas, representado categorias 

a) estar desenvolvendo trabalho profissional no 
Município, há pelo menos um ano: 

b) possuir reconhecido compromisso com as causas 
sociais. 

c) ser devidamente registrado no órgão competente 
da categoria, a nível regional 

Artigo 6' - A indicação dos nomes para compor os 
representantes da sociedade civil no CMAS. dar-se-á medidas eleição segundo os 
critérios 

a) a referida Assembléia deverá ser amplamente divulgada 
nos meios de comunicação disponíveis no Município; 

b) a Assembléia deverá ser devidamente registrada em Ata e 
averbada em cartório; 

c) o processo eleitoral deverá ser acompanhado e 
fiscalizado pelo Ministério Público; 

x d) o número de candidatos nâo poderá exceder, a 05 (cinco) 
i por categoria, sendo o eleito, aquele que conseguir a 

maioria simples 

SCÇtoH 
DO FUNCIONAMENTO 

Artigo 7*- O CMAS terá seu funcionamento regido por 
regimento interno próprio e obedecendo as seguintes normas 

I- Plenárlo como órgêo de deliberação máxima; 
II- As sessões plenárias seráo realizadas ordinariamente a 

cada mês e extraordinariamente quando convocadas pelo 
Presidente ou por requerimento da maioria absoluta dos 
membros 

Artigos*- A Secretaria Municipal de Promoção Socai 
p estara o apoio administrativo necessário ao funcionamento do CMAS 
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Artigo 9* - Para melhor desempenho de suas funções o CMAS 
poderá recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios: 

I- consideram-se colabcxadoras do CMAS, es instituições 
formadoras de recursos humanos para a assistência 
social e as entidades representativas de profissionais # 
usuários dos serviços de assistência social sem embargo 
de sua condição de membro; 

■ - poderão ser convidadas pessoas ou instituições de 
notória especialização para assessorar o CMAS em 
assuntos específicos; 

«I - poderão ser criadas comissões internas, constituídas por 
entidades membros do CMAS e outras instituições, para 
promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas 
específicos 

Artigo 10 - Todas as sessões do CMAS. serão publicadas e 
precedidas de ampla divulgação 

Parágrafo Único - As resoluções do CMAS, bem como os temas tratados em plenário de diretoria e comissões, serão objeto de ampla a 
sistemática divulgação 

TtTVLll 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Mrtmai 
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO FUNDO 

C I Artigo 11 - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, instrumento de captação e aplicação de recursos que tem por 
objetivo proporcionar recursos e meios para funcionamento das ações na área de 
assistência social 

Artigo 12 - Constituirão receitas do FMAS 

I- recursos provenientes da transferência dos Fundos 
Nacional e Estadual de Assistência Social; 

II - dotações orçamentárias do Município e recursos 
adicionais que a Lei estabelecer no transcorrer de cada 
exercício; 

/ doações, auxílios, contribuições, subvenções e 
transferências de entidades nacionais e internacionais, 
organizações governamentais e não governamentais, 
receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo 
realizadas na forma da Lei; 

OFERTA DE EMPREGO 

Sociedade de profbeionaie liberais oferece vaga para oecretavla. 

Intereeeadae poderão enviar currículoo a portaria da TV Capital. Exige-^e 

conhecimentoo práticos de informática e formação secundaria. 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

 Rua Luís Domingues, n0 1206 fone 7Z1 ííí77  

Tucanus Produções, a melhor produtora de áudio e vídeo da região 
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V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas 
próprias oriundas de financiamentos das 
econômicas, de prestação d .6 

transferências que o Fundo ^ 
Social terá direito a receber por força da Lei e oo 
convênios no setor, 

VI - produtos de convênios firmados com outras entidades 
financiadoras; 

Vã- doações em espécie feitas diretamente ao Fuido; 
VW - outras receitas que venham a ser legalmeota instituídas. 

§1* - A dotação orçamentária prevista para o õrgão 
administração pública municipal, responsável pela assistérwa »oc. 
automaticamente transferida para a conta do Fundo Mumdpel de assistência 
tão sejam realizadas as receitas correspondentes. 

| 2* - Os recursos que compõem o Fundo 
em instituições financeiras oficiais, em conta especial sob a denominação - 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. 

Artigo 13 - O FMAS será gerido pela Seaelaria Municipal de 
Promoção Social, sob orientação e controle do CMAS 

§1*- a proposta orçamentárias do Fundo Municipal de 
Assistência Social - FMAS. constará do Plano Diretor Municipal; 

§2*- O orçamento do FMAS integrará o orçamento da 
Secretaria Municipal de Promoção Social 

CAPITULO II 
DA REGULARIZAÇÃO DO FUNDO 

Artigo 14- Fica regulamentado o Fundo Municipal de 
Assii'«ncia enviai - FMAS que tom por objetivo criai condições financeiras e oe 
edr inistração de recursos que serão oplicados em: 

flnanciamenlo total ou parcial do programas, projelcg^e 
serviços de Assistência Social desenvolvidos pelo órgão 
da administração Pública Municipal, responsável pelo 
execução da política de Assistência Soda» ou por órgãos 
convém ados: 

pagamento pela prestação de serviços e entidades 
convoniadas de direito público e privado execução de 
programas e projetos específicos no setor assistência 
social. 
aquisição do material permanente e de consumo e do 
outras insumos necessários ao desenvolvimentos dos 
programas: 

À 

Leia e assine o 

Jornal Capital, 

0 seu líder 

diário. 

Fone: 

723-2034 
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IV- construção, reforma, ampliação ou locação de imóveis 
para prestação de serviços e assistência social; 

V- desenvolvimentos de programas de capacitação e 
aperfeiçoamentos de recursos na área de assistência 
social: 

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de 
gestão, planejamento, administração a controle das ações 
de assistência social; 

VU - pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto 
no inciso I do artigo 15 da Lei Orgânica da Assistência 
Social. 

Artigo 19- 0 repasse de recursos para as entidades e 
organizações de assistência social, devidamente registradas no CMAS será 
efetuada por intermédio do FMAS, de acordo com os critérios estabelecidos pelo 
CMAS 

Parágrafo Único - As transferências de recursos para 
organizações governamentais e nâo governamentais de assistência social se 
processarão mediante convênios, contratos, obedecendo a legislação vigente sobre 
a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pela 
CMAS 

SfÇlll 
DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO 

Artigo 16 - 0 Fundo ficará subordinado operacionalmente à 
Secretaria Municipal de Promoção Social, que o Executivo Municipal a o CMAS 
elegerem para execução de orçamento e contabilidade dos mesmos 

stçiai 
DOS RECURSOS DO FUNDO 

Àftlgo 17 - Definido no artigo 12 desta Lei 

SMSÇill 
DOS ATIVOS DO FUNDO 

Artigo 18- Constituem ativos do Fundo: 

I - disponibilidades monetárias em bancos oriundos das 
receitas especificas no artigo anterior; 

II - direitos, que porventura, vier a constituir; 
III - bens móveis e imóveis, com ou sem ônus. destinados á 

execução dos programas e projetos do Plano de Ação 
Municipal. 
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Parágrafo Único - Anualmente, se processará o inventário dos 
bens de direitos vinculados no Fundo. 

smtçMi 
DOS PASSIVOS DO FUNDO 

Artigo 19 - Constituem passivos do Fundo as obrigações de 
qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir, do comum acordo 
com o CMAS, par implementação do Plano de Ação Municipal. 

Sffilll 
DO ORÇAMENTO E DA CONTABIUDADE 

mwtm 
DO ORÇAMENTO 

Artigo 20- 0 Orçamento do Fundo evidenciará as políticas, 
diretrizes e programas de Ação Municipal, observados o Plano Plurianual, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e os Princípios da Universidade e de Anualidade 

§1* - O Orçamento do Fundo integrará o orçamento do 
Município, em obediência ao principio da unidade 

52* 0 Orçamento do Fundo, observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente 

. snsfçMn 
\ DA CONTABILIDADE 

y\ , Artigo 21 - A contabilidade do Fundo Municipal tem por /objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do próprio 
rundo, observando os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente. 

Artigo 22 - A contabilidade será organizada de forma a permitir 
o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subseqüente e de 
informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e, conseqüentemente 
de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar o resultados obtidos 

partidas dobradas 
Artigo 23 - A escrituração contábil será feita pelo método das 

51'- A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, 
inclusive dos custos de serviços 

52* - Entende-se por relatório de gestão, os balancetes mensais de receita e despesas do Fundo e demais demonstrações exigidas pela 
administração e pela legislação pertinente 

83° - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a 
integrar a Contabilidade Geral do Município. 
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Ktlan 
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

mttfMi 
DAS DESPESAS 

Artigo 24 - Imediatamente após a sanção da Lei Orçamentária 
a Secretaria de Promoção Social submeterá ao CMAS o quadro de aplicaçãodos 
recursos do Fundo para apoiar os programas e projetos do Plano d# Ação Mumctpai 

Artigo 29- Nenhuma despesa será realizada sem a necessária 
autorização orçamentária. 

Parágrafo Único - Para os casos de insufidôncias e omissões 
orçamentárias poderão ser utilizadas os créditos suplementares e espadais, 
mediante aprovação do Poder Legislativo. 

Artigo 26 - As despesas do Fundo se constituirá no objeto do 
Ari. 14 desta Lei. 

Parágrafo Único - Fica vedada a aplicação de recursos do 
Fundo para pagamento de atividades-meio do CMAS 

MRttçMl 
DAS RECEITAS 

Artigo 27 - A execução orçamentária das receitas se 
processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei. 

itmiM 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 28 - 0 CMAS elaborará seu regimento interno no prazo 
de 60 (sessenta) dias a sanção desta Lei. 

Artigo 29 - 0 Fundo terá vigência indeterminada. 
Parágrafo Único - Extinto o Fundo, 

remanescentes serão incorporados ao patrimônio do Município. 
os seus bens 

Artigo 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO INTERVENTOR ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE 
IMPERATRIZ. EM 11 DE MARÇO DE 1996. 176* DA INDEPENDÊNCIA E 108* DA 
REPÚBLICA. / y 

ILDON MARQUES D? SOUZA 
Inte 

Linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Desafio 
Mesmo com dinheiro, 

se constitui em um grande 
desafio para o novo 
inventor de Imperatriz, 
Dorian Menezes, 
administrar a cidade. O 
maior desafio é o problema 
do saneamento básico. 
Não adianta asfaltar ruas e 
avenidas sem que os 
serviços de infra-estrutura 
sejam relizados. 

Enchentes 
O drama vivido pelos 

moradores de Imperatriz 
nos períodos de inverno 
reslta da falta de 
saneamento, e 
principalmehteem 
decorrência de serviços 
mal-feitos, como a 
drenagem co córrego 
Bacurí, responsável pela 
alagação de dois bairros. 

Investimentos 
Imperatriz, apesar de 

ser maior e mais 
importante comunidade do 
interior maranhense, não 
recebe investimentos do 
governo federal. A 
prefeitura consegue 
dinheiro emprestado 
vinculado ao FPM, mas 
nunca teve acesso aos 
recursos provenientes do 
Fundo Perdido. 

Solução 
Para resol ei esse 

problema em definitivo e 

ter aceso aos recursos 
federais a nível de 
investimentos, Imperatriz 
precisa ter elaborado o seu 
Plano Diretor. Sem ele a 
cidade continua sendo 
apenas um ponto vermelho 
no mapa do Brasil e do 
Maranhão. 

Interventor 
A elaboração do Plano 

Diretor da cidade bem que 
podia ser a meta prioritária 
do interventor Dorian 
Menezes. Se ele fizesse isso 
estaria dando à cidade a 
oportunidade de dar a maior 
e o importante passo para o 
seu desenvolvimento, 
inclusive com investimentos 
federais nas áreas mais 
deficientes, como o próprio 
saneamento básico, 
educação (criação da 
Universidade Federal de 
Imperatriz), saúde e 
incentivo à industrialização. 

Show 
Será realizado amanhã, 

no Teatro Ferreira Goulart 
a partir das 20 horas, o Show 
Gospel, com a Banda S8 e a 
participação especial do 
Ministério de Louvor Monte 
Sinai e dos cantores 
evangélicos Arnaldo Alencar 
e Vilani. 

Adhonep 
A Associação dos 

Hoi-ens de Negócios do 
E/argel.h . .eno, realiza 

hoje a partir das 20 horas, 
no salão de convenções do 
Hotel Posseidon, mais uma 
reunião do capítulo 205. A 
entrada é franca e toda a 
sociedade é convidada. 

Pergunta 
Durante todo o período 

em que Ildon Marques 
permaneceu como 
interventor de Imperatriz, 
a governadora Roseana 
Sarney passou declarando 
que não havia dinheiro 
para "ajudar" a 
administração dele. E 
agora governadora, de 
onde virá o dinheiro para 
"colaborar" com a 
administração de Dorian 
Menezes? 

Lagoa 
O cruzamento da 

Avenida Pedro Neiva de 
Santana com a Rua da 
Assembléia, principal via 
de acesso da Vila Redenção 
I, já se transformou em 
uma imensa lagoa com um 
brejo de cada lado, 
devidamente adornados 
por um imenso depósito de 
lixo. Mais uma chuva e o 
acesso à Vila Redenção I só 
será possível através de 
barco ou canoa. 

Saúde 
A Saúde de Imperatriz 

precisa sair urgentemente 
dos dados estatísticos e dos 
discursos políticos. As 
epidemias estão aí e somente 
serão resolvidas com ações 
enérgicas e eficazes. 

Para meditação 
"Não temas, porque eu 

estou contigo; não te 
assombres, porque eu sou o 
teu Deus; eu to fortaleço, e 
te ajudo, e te sustento com 
a minha destra fiel". (Is 41- 
10). 

O sonho de um governo 

mundial democrático (2a parte) 

por Eduardo Jorge 
Deputado Federal 

(...) O que de certa forma 
é o retorno ao reino animal 
orientado pela pura 
aplicação da lei do mais 
forte. 

A luta pela busca da 
igualdade entre os homens 
desiguais versus a lei do mais 
forte se amoldou à fórmula 
esquerda versus direita só 
muito recentemente. Ela 
adora aspectos concretos em 
cada episódio da História e 
nem sempre essas formas 
são puras em seus ideais e 
menos ainda em seus 
resultados. 

De qualquer maneira, 
para nossa época, acho que 
um grupo que se pretenda 
de esquerda não pode 
abandonar sua motivação 
tradicional, embora tenha 
que assumir sua 

insuficiência enquanto 
programa de construção da 
felicidade na Terra. 

Que elementos, políticos 
e ideológicos, a meu ver, não 
poderiam faltar num 
programa para uma 
esquerda dos nosso dias? 

Igualitarismo 
Persistência e criatividade 

na busca das compensações 
que permitam a homens e 
mulheres desiguais tem 
condições igualitárias de 
vida. Essa é a nossa tradição, 
por ela não deveremos ter 
medo, inclusive, de sermos 
em alguns aspectos 
verdadeiramente 
conservadores. 

Democracia 
A necessária conciliação 

entre luta pela igualdade e 
pela liberdade, evitando que 
esta se desvie para o 
individualismo e o 
corporativismo, passa por 

uma adesão absoluta da 
esquerda à democracia e ao 
repúdio a todas as formas de 
autoritarismo e 
discriminação na 
convivência social. Uma 
democracia que não seja 
sinônimo de esmagamento 
das minorias, que devem ter 
sua sobrevivência garantida, 
à medida, é claro, que sua 
existência não ameace a 
integridade física ou moral 
de outras pessoas. 

para alguns setores da 
esquerda, a adesão à 
democracia deve se 
formalizar perante a opii • 
pública com a condenação 
formal de dogmas como "a 
ditadura do proletariado", "o 
partido único", "a moral ou 
ética classista", assim como 
deve rejeitar condicionanles 

do lipo "democracia 
popular" e "democracia 
socialista", além de implicar 
a aceitação de elementos 
essenciais como: liberdade 
religiosa, política, sindical, 
de expressão, artística e de 
imprensa. Implica a 
aceitação do pluralismo 
político e da alternância de 
governo, escolhido pelo voto 
secreto e universal. Implica 
a defesa de fórmulas de 
controle social permanente 
pelos cidadãos, como 
elementos de democracia 
direta sobre a vida das 
instituições políticas e 
econômicas, públicas e 
privadas, que temham 
significado para o governo da 
sociedade. Por fim, implica 
que a esquerda, sem deixar 
de tomar parte nos comflitos, 
saiba construir consensos, o 
que é uma condição para 
governar na democracia. 

TucamTs Produções 
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tmperatiz, (MA)t 21 de março de 199$. Encarte especial do Jornaf Capitai Consulte o editor para publicação (mesmo que parcial) de matérias deste caderno 

por MESSIAS JÚNIOR 

Novo espaço 
A partir de hoje, a coluna 

vai abrir um novo espaço, 
para que você conheça 
melhor os profissionais que 
fazem a imprensa local. O 
espaço chama-se: Eu gosto, 
Eu detesto. Onde você vai 
ficar sabendo o que os 
repórteres e apresentadores 
mais gostam; e para começar 
esse novo espaço o amigão 
aqui, Messias Júnior (foto), 
conta o que mais gosta e o 
que mais detesta. Confira! 

Eu gosto de: 
01. Crianças 
02. Animais 
03. O meu trabalho 
04. Pessoas idosas 
05. Dormir cedo 
06. Programas 

jornalísticos 

07. Ler a Bíblia 
08. Cafuné 
09. Ver televisão 
10. Pescaria 
Eu detesto: 
01. Política 
02. Transporte coletivo 
03. Pessoas mal humoradas 
04. Violência 
05. Bebida alcoólica 
06. Injustiça 
07. Preconceito 
08. Sensacionalismo 
09. Badalação 
10. Tomar banho com água 

fria. 

Forrozeiro 
O radialista e forrozeiro 

Deda do Norte, infelizmente e 
por motivo desconhecido, 
deixou a Rádio Capital AM, 
onde apresentava o programa 
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Varandão da Eazenda. O Deda 
do Norte é forrozeiro de mão 
cheia, e que em época de 
campanhas políticas é 
disputado por muitos 
candidatos para animar 
comícios. Talvez por falta de 
incentivo, ou mesmo de 
interesse, ele ainda não tenha 

gravado um disco. Mas que é 
bom de forró, isso é! 

Começando 
Manoel Leal, o conhecido 

"Manezin da Voz" do Parque 
Alvorada II, cansado de falar 
apenas para uma pequena 
parte do bairro, resolbeu 

também tentar a sorte na 
comunicação radiofônica. Ele há 
algum tempo está trabalhando na 
Rádio Capital, onde apresenta das 
05:00 às 08:00 horas da manhã, o 
programa Manhã Sertaneja. O 
Manezin parece ser um cara 
humilde, e com muita vontade de 
vencer. Mas para isso, precisa 
estudar um pouquinho, pois o seu 
português é matar. 

Na telinha 
Eu que não assistia o Globo 

Esporte Local há alguns dias, 
fiquei surpreso quando ví na 
telinha a garota da voz misteriosa 
a que me referi na semana 
passada nesta coluna Ela é Djna 
Prado, uma excelente 

«profissional, que acredito, esteja 
começando agora na televisão. A 
Dina tem uma interpretação 
própria, além de uma dicção 
invejável e que na minha opinião 
deveria aparecer nas 
reportagens do Jornal do 
Maranhão, e não se esconder 
atrás de um OFE Essa moça vai 
longe. Quer apostar?! 

A volta II 
A apresentadora Jussara 

Cerqueira, voltou a fazer parte 

da apresentação do programa 
Cidade Agora (TV Capital). 
Uma presença feminina é 
sempre agradável no vídeo, e a 
Jussara além de bonita, é muito 
profissional. Só espero que 
desta vez ela participe mais, 
porque da outra vez, mesmo 
sendo âncora, ela só abria e 
encerrava o programa, pois os 
comentaristas não lhe davam 
espaço. 

Insistência 
A Rede Record continua 

insistindo na contratação de Ivo 
Morganti para a apresentação 
do Cidade Alerta, caso ele 
aceite o convite, o Ney 
Gonçalves Dias pode deixar o 
programa para comandar 

outro programa para 
comandar outro de 
variedades, bem ao estilo do 
falecido Flávio Cavalcante. 
Aliás, o Ney já apresentou um 
programa assim no SBT, 
igualzinho ao que o Flávio 
apresentava. Só que a cópia 
não deu certo, mas como a 
semelhança do Ney com o 
seudoso Flávio é muito 
grande, a Record vai tentar de 
profissional. Só espero que 

TV Capital 

Canal 5 

Rede record 

06:00 Reprise do 
Imperatriz 24 Horas 

07:00 Repórter 190 
08:00 Cidade Agora P 

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

Mariane) 
18:00 Oração das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Imperatriz Notícias 
19; 15 Jornal da Record 
20:00 Imperatriz 24 Horas 
21:00 Campeonato Paulista 
22:30 25' Hora 
01:00 Palavra de Vida 

Seja mais um 

assinante do 

Jornal Capital 

e fique por 

dentro das 

notícias mais 

quentes da 

região 

Programação de hoje para as TVs vhs/uhf - Imperatriz 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV 

Capital 

Canal 

5, a 

verdade 

dos 

fatos na 

tribuna 

do povo 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

De 

segunda a 

sexta-feira 

ouve, na 

Rádio 

Capital 

AM, das 

16h00 às 

17h00, o 

programa 

Tribuna 

da 

Cidade, 

com 

Aurino 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

06:15 Telecurso 2000 - 
Curso 
Profissionalizante 

06:30 Telecurso 2000 - 2o 

Grau 
06:45 Telecurso 2000 - lü 

Grau 
07:00 Bom Dia Brasil 
07:30 Bom Dia Imperatriz 
08:00 TV Colosso 
12:35 Globo Esporte 
12:50 Jornal do Maranhão 

lã Edição 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:10 Vale a Pena Ver de 

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:45 Sessão da Tarde - Um 
Conquistador em Apuros 
17:20 Malhação 
17:55 Quem é Você 
18:45 Jornal do Maranhão 

23 Edição 
19:00 Cara & Coroa 
20:00 Jornal Nacional 
20:35 Explode Coração 
21:40 Planão Médico- 

Home 
22:40 Festival de Verão - Por 
Trás de um Destino 
00:40 Jornal da Globo 

01:10 Campeões de 
Bilheteria - Sonhos 
Destruídos 

TV Nativa 

MANCHETE 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

u:ar\üe 

fíüàjço^ 

a 

prcdutora 

de 

áudio e 

vídeo 

ma\e 

completa 

da 

• SKJ 

região 

TVCNT 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

n 
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ofáÃe. 



Açailândia/Social Imperatriz, 21 de março de 1996 

s 

por SORAYA LUIZA 

£<^4 A HiMvi de BxjAmão/% 

Ainda repercute de forma positiva, em Açailândia, a festa "Mulher de 

Expressão/96", que foi realizada no dia 8 de março, na Dancentena 

Zoom. 

Várias senhoras da sociedade local foram agraciadas com o título. 

Foi uma noite histórica e de esfusiante alegria. Confira! 
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A gerente do SMH, Tânia Figueiredo recebe título Mulher de Expressão/96 Marinaha Nascimento é uma explosão de üJento, recebendo o título Mulher de Expressão/J6 

■ 

■ 
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Si 

■ O belo casal Jane Moraes e Ssh io (leia-se Comaco) na noite do dia 08/03 Ana hosa representando a sua filha Heloísa, recebe o título Mulher de Expressão/96 

SPn 'íoo de Assistência 

Médica Emprescríai 

rimios de saúde para empresas, fairdíiias e individuais. 

Saúde é produto de prlrrieiríssima necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1750 (Gessilo) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia - Maranhão 

Venda de Lotes 

Excelentes oportunidade para você adquirir lotes da CVRD, no 

bairro São Salvador em Imperatriz-MA. 

São 09 lotes em área urbanizada, local privilegiado, excelente 

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

Pagamento facilitado em até 5 parcelas. 

Informações: Escritório de apoio da CVRD, na Estação Ferroviária 

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

Limitação até as 14h00 do dia 22/03. 

Abertura das propostas dia 22/03 às 15h00 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Mudar 
é preciso 

O Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
do Maranhão, escritório de 
Imperatriz, acaba de colocar 
em prática o seu programa de 
Qualidade Total, cujo slogan 
ó "Fique de olho na 
Qualidade". 

Diz que devemos 
combater os desperdícios. Só 
o que desperdiçamos de 
alimentos daria para 
alimentar cerca de 30 milhões 
de brasileiros que passam 
fome. 

Precisamos trabalhar com 
mais saúde e segurança. O 
Brasil, para quem não sabe 
ainda, é recordista mundial 
cm acidentes de trabalho. 

Vivemos melhor num 
ambiente limpo e organizado. 
Está provado que produzimos 
mais com menor desgaste 
num ambiente assim. 

Os clientes exigem cada 
vez mais qualidade. Colocar a 
casa em ordem é o primeiro 
passo para a satisfação dos 
clientes. 

■ Desperdícios geram 
preços altos. O que 

desperdiçamos na empresa 
contribui para tornar nossa 
vida mais. 

Os cursos sobre Qualidade 
Total promovidos pelo Sebrae- 
MA já estão surtindo os efeitos 
esperados na cidade. 

Entre 
nós 

O jornalista William 
Marinho, atualmentç diretor 
do Departamento de Praças e 
Logradouros Püblibos da 
Secretaria de Obras do 
Município, esteve visitando- 
nos ontem pela manhã. 

A propósito, revelou que 
hoje a pasta comandada por 
Jairo de Oliveira trabalhará na 
recuperação de dois 
importantes trechosa da 
Rodovia Belém-Brasília: 
Terminal Rodoviário e Hotel 
Anápolis. 

Governo 
confiante 

ressalva dos destaques que 
seriam votados só na semana 
que vem. 

Depois, acrescentou, é que 
virá a votação em segundo 
turno, como exigem as 
reformas constitucionais. 

Boa 
repercussão 

Repercutiu de forma 
positiva a entrevista concedida 
pelo interventor Ildon 
Marques de Souza elogiando a 
escolha de Dorian menezes, 
ex-deputado estadual, para 
sucedê-lo. 

Era só 
o que faltava! 

derrotas do governo: o maior 
problema do barbeiro FHC é 
enfrentar a aliança "bigode- 
barba-topete", uma referência 
a Sarney, ao PT e a Itamar, 
respectivamente. 

Instalação 
da Assembléia 

Confirmado para às 17h00 
da próxima segunda-feira, 25, 
a instalação da Assembléia 
Legislativa Estadual em 
Imperatriz. 

Já encontra-se na cidade 
Mário Salmem, assessor 
parlamentar, ultimando a 
programação do evento. No 

final da tarde de ontem, ele 
esteve fazendo visita ao Jornal 
Capital e colocou-se a 
disposição no sentido de dirimir 
dúvidas sobre o evento. 

Deputados de várias regiões 
do Estado já confirmaram 
participação. Portanto, 
Imperatriz vai ser o centro das 
atenções já a partir desta sexta- 
feira. 

Isso é 
que é verdade 

Roberto Gouveia substitui 
Rui Falcão na liderança do PT 
na assembléia paulista. Falcão 
quer sair como vice de 
Mercadante. Falta combinar 

com a Erundina. 

Clélio 
Silveira 

O boa praça Clélio 
Silveira, apresentador do 
programa "O Rádio na TV , 
continua emplacando. E isso 
aí, campeão! 

Que 
legal... 

...Saber da tua existência. 
Figura sublime, doce, 
humana. Enfim, 
compreensiva, companheira. 

— De um colega da 
imprensa local para sua cara- 
metade. 

*0*0 

O líder do governo na 
Câmara, deputado Luiz Carlos 
Santos, informou ontem ter 
"absoluta convicção" de que vai 
ser aprovada a proposta de 
reforma da Previdência, 
elaborada por Michel Temer 
(SP). 

Ele confirmou que a votação 
do parecer de Temer está 
mancada para hoje, mas com 

Funcionários da Câmara 
estão exigindo que vereador 
bata ponto, tal e qual o barnabé 
municipal está obrigado por 
lei. 

Muitas 
crianças 

Existem muitas crianças 
sendo vitimas do trabalho 
infantil na sua região? Lembre- 
se que o ECA proíbe qualquer 
trabalho para menores de 14 
anos. 

As crianças não podem ter 
sua infância roubada nos 
campos de trabalho. Todas elas 
têm o direito de brincar, 
estudar e fazer esportes. 

Se 
preparando 

Meio mundo de gente se 
preparando para assistir a mais 
um show do gente fina 
Carlinhos Veloz. O evento vai 
ser realizado no Caneleiros 
Bar, Setor Beira-Rio. 

Navalha 
cega 

Piada no Congresso com as 

Ondas Curtas 

O imperatrizense torce pelo sucesso do Encontro da Bancada Parlamentar da Amazônia 
Legal. 

O escritório regional do Ibama avalia como positivo o trabalho que vem realizando. 

A instalação da Assembléia Legislativa Estadual já movimenta Imperatriz. 

Vai ter eleição no Sindicato dos Jornalistas, Sindijori. 

Que fim terá a novela sobre o caso Barjona Lobão? 

O pleito do ano em curso toma corpo definitivo. 

O comércio reclama crise em face do fracasso do plano econômico do Governo Federal. 

Zé, a coisa tá ptet: 
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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 Vendas est, à r^josição dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

\ • c 

vale 

imperati riz- IVS A- Fone: 723-3444 
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O complexo mecanismo de direção 

O mesmo sistema que reduz as rotações do volante 

amplia o esforço aplicado pelo o motorista no esterçamento 

para o voüante 
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remalh ra -coluna de direção 

rolamento 

pinhão 
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bitola 

distância entre eixos 

motorista. 
Na extremidade da 

coluna da direita está a 
caixa de direção. É o 
mecanismo que, acoplado 
aos braços de comando de 
direção, desliza a 
desmultiplicação 
necessária à obtenção do 
esterçamento. Ao mesmo 
tempo proporciona uma 
ampliação da força 
mecânica resultante do 
esforço aplicado pelo o 
motorista ao volante que é 
muito inferior ao que seria 
necessário para verar as 
rodas com o mecânismo 

direto. De acordo com o 
tipo de mecanismo, as 
caixas de direção 
apresentam aspectos 
diferentes: ,em geral são 
constituídas por um 
conjunto cinemático de dois 
membros, um ligado ao 
volante e o outro ao eixo de 
saída, que comanda 
diretamente o quadrilátero 
da direção. 

O mecanismo efetua uma 
redução entre as rotações 
da coluna e as rotações do 
eixo de saída, que varia 
entre 1:10 e 1:18 de acordo 
com as características do 

kmíl de direção 
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veículo, Essa redução no 
entanto, não é igual às que 
exitem realmente entre os 
ângulos de esterçamento 
das rodas, pois estes 
dependem da posição e do 
comprimento dos braços da 
direção. 

Há cinco tipos mais 
usado de caixa de direção. 
O de rosca sem fim e dedo 
consiste era um pino 
colocado na extremidade 
de uma alavanca (o dedo), 
que desliza entre os filetes 
de uma rosca ligada à 
coluna da direção. O de 
rosca sem fim e setor é 
formado por uma rosca, 
ligada ao volante, a qual 
aciona o setor dentado, 
ligado ao braço de comando 
do quadrilátero. Outro tipo 
é o de rosca globoidal e 
rolo: diferente do anterior 
pele forma de rosca - um 
sólido gerado pela rotação 
de uma linha curva em 
torno do eixo. No tipo de 
parafuso e rosca, 
primeiro, ligado ao volante 
desloca axialmente, 
rodar, a rosca que comanda 
o quadrilátera. Mais 
sofisticado que o anterior, 
o modelo de circulação de 
esferas tem o contado entre 
o parafuso e rosca feita por 
esferas que tr- nsforraam o 
deslizamento em 
rolamento, o que diminui o 
atrito."E, por fim, há o o 
de pinhão e crerp .Iheira; 
 i  

o 

ao 

por Roberto M. Silveira 
Jornalista 

O mecanismo de direção 
é um conjunto mecânico 
formado pelo o valante, 
coluna da direção, caixa da 
direção e eixo das rodas 
que permite a transmissão 
do movimento do volante às 
rodas para realizar o 
esterçamento. A forma 
mais simples desse 
mecanismo foi a usada por 
muitos séculos nos veículos 
de tração animal. Era uma 
viga mestra pivotada no 
centro e dotada de uma 
roda em cada extremidade. 
O sistema funciona de 
forma bastante eficiente 
quando os animais de 
tração se desloca em baixa 
velocidade, mas oferece 
uma estabilidade1 muito 

reduzida nas curvas feita 
em alta velocidade, ocasião 
em que facilmente capota. 

O primeiro registro 
industrial de uma 
modificação neste 
mecanismo corresponde à 
potente britânica 
conseguida em 1818 pelo o 
alemão Lsnkensperger; ele 
idealizou um sistema de 
direção no qual as rodas 
eram pivotadas 
independentimente nas 
extremidades do eixo. Tal 
sistema, entretanto foi 
batizado com o nome de 
agentes de patentes que o 
registrou, chamado 
Ackermann. E, embora a 
idéia e o nome sobrevivam, 
é muito difícil encontrar um 
veículo cuja o sistema de 
direção seja integralmente 
Akermann. 

O volante dos 
automóveis modernos é 
feito de uma armação de 
aço coberta de plástico 
duro ou de couro, embora 
alguns tipos de esportivo 
tenham voltado à madeira 
O cubo do valente possui 
ranhuras que garantem 
seu encaixe firme coluna da 
direção. Esta vai desde o 
interior do automóvel, em 
que se localiza o volante, 
até a caixa de direção que 
se encontra na extremidade 
dianteira do veículo. Hoje, 
tanto o cubo do volante 
como a própria coluna são 
feitos de matérias 
especiais, capazes de 
absorver choques, ou 
suficientemente maleáveis 
para que, em caso de 
acidentes, sejam mínimos 
os ferimentos no peito do 

psiSil tf::::»: v. 
Si:!:;::::: 

* 

iÜ 

ligado ao volante, o pinhão 
alua sobre uma haste 
dentada (a cremalheira), 
que aciona o quadrilátero 
ao se deslocar 
transversalmente. 

Todos os tipos de caixa 
de direção, com exceção do 
último, necessitam de um 
sistema de transmissão de 
movimento para conectar 
com as barras de direção 
nas rodas. Cada fábrica usa 
um sistema próprio, em 
geral composto por braço 
operacional, braço 
intermediário e barra de 
roda. A caixa de direção do 
tipo pinhão e cremalheira 
leva vantagem sobre as 
demais, uma vez que seu 
sistema de transmissão de 
movimento é bem simples:' 
consiste de um barra de 
roda :.í cada extremidade 
da crt malheira, conectada 
às barras de direção das 
rodas. Sua desvantagem 
' Incipal é a situação da 
cremalV i a. no centro da 
parte inteira do carro. 

que dificulta a localização 
do motor dianteiro. 

Em muitos carros 
modernos, a transmissão 
de movimento é ainda 
complicada com a adição de 
sistemas hidráulicos 
destinados a melhorar a 
multiplicação mecânica do 
esforço aplicado ao volante. 

Durante o esterçamento, 
as rodas de direção não 
viram em torno de um eixo 
vertical, mas de um eixo 
inclinado. Com isso evita-se 
o arrastamento e 
conseqüente desgaste dos 
pneus, melhora-se a 
estabilidade, ao mesmo 
tempo que se obtém o 
esforço suave e progressivo 
nas curvas e se facilita o 
realinhamento depois da 
curva. 

O ângulos de câmber (ou 
cabagem) indica a 
inclinação da roda, ou seja, 
é formado pelo o plano 
médio da roda com o plano 
vertical; quando o veículo 
está em movimento, os 

planos médios da roda nao 
ficam paralelos: as rodas 
convergem para baixo 
(ângulo positivo). Nos 
carros modernos^ a 
combagem é geralmente 
positiva (todo tipo de roda 
para fora), reduzindo-se o 
desgaste e o jogo dos pinos 
mestres e dos rolamentos 
das rodas. A inclinação 
deve ser ajustada muito 
bem, caso contrário o carro 
tenderá a deslizar para o 
lado de maior cambagem. O 
ângulo de cáster é formado 
pelo o pino mestre em 
relação a vertical. Quando 
a projeção de seu eixo 
atinge o chão à frente da 
área de contaü) da roda 
surge uma norça de 
alinhamento que mantém 
as rodas em linha reta. A 
inclinação do pino mestre 
faz com que, ao virar, a 
roda tenda a elevar 
ligeiramente o carro, sendo 
necessário aplicar uma 
força suplementar além da 
força da virada. 

Assista todo* os sábados, a partir das 20:15hs pela TV Capital Canal 

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

atuais, sobre a política de nossa cidade e do Estado, com a participação 

popular. Apresei taçao: Conop Parias 
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Resende alerta para uma reversão de expectativa 

Guru do Plano Real também advertiu para os potenciais 

efeitos de paralisia do governo e do Congresso sobre o programa de estabilização 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

BC lento 
Os banqueiros de 

investimento que coordenam 
emissões no Exterior já 
notaram que o Banco Central 
está demorando mais do que 
o normal para liberar as 
captações internacionais. 

O comentário entre esses 
executivos é que há mais de 
50 pedidos de emissões 
parados no BC. O volume 
dessas operações seria da 
ordem de alguns bilhões de 
dólares. O objetivo é reduzir a 
entrada de recursos no País. 

A aparente lentidão do BC, 
combinada com um quadro 
externo de relativa incerteza 
em relação ao Brasil, está 
reduzindo a captação. 

A situação política pede 
cautela, diz um banqueiro de 
investimentos. Assim, os 
investidores internacionais 
estão bastante seletivos em 
relação aos papéis brasileiros. 
De qualquer forma, a 
receptividade para títulos de 
grandes empresas e bancos de 
porte continua muito boa. 

Votando patentes 
Em uma sessão 

extraordinária, no final da 
tarde de terça-feira, discutiu- 
se, mais uma vez, a votação da 
nova Lei de Patentes, já 
aprovada pelo Senado. 

Previdência adiada 
A pedido do PPB, a votação 

do projeto de reforma da 
Previdência deve ficar para a 
próxima semana. 

O presidente Fernando 
Henrique se dispõe a ouvir e 
discutir, antes da votação, os 
pontos que o partido quer 
mudar na proposta. 

A informação foi dada pelo 
presidente nacional do PPB, 
senador Espiridião Amin (SC). 
Amin esteve segunda-feira à 
noite no Palácio da Alvorada. 
Ele declarou que seu partido 
não está pleiteando 
ministérios, mas quer ter 
participação direta na 
elaboraão do projeto da 
Previdência. 

"Nomear agora um 
ministro do PPB seria muito 
ruim para o presidente e fatal 
para nós", resumiu Amin. Na 

noite de terça-feira, 
representantes do PPB 
voltaram ao Palácio Alvorada 
para jantar com o presidente. 

Resultado da década 
O ano passado garantiu o 

2° melhor resultado de 
rentabilidade sobre o 
patrimônio líquido das 
empresas brasileiras dos anos 
90. 

Do universo de 20 setores 
avaliados pela Economática, 
85% apresentaram uma 
relação positiva de lucro sobre 
patrimônio. 

O recorde da década ainda 
pertence a 1994, quando 92,3% 
de 26 setores apresentaram 
resultados positivos. 

A estatística é baseada no 
comportamento de 260 
empresas acompanhadas 
sistematicamente pela 
economática — que analisou 
70 balanços encerrados (mi 
dezembro e os demais 
referentes a setembro 
passado — e confirma as 
súbitas guinadas de 
determinados setores em 
função dos efeitos do Plano 
Real 

E arriscado, portanto, 
considerar a rentabilidade 
setorial alcançada no ano 
passado como referência 
definitiva de um novo padrão 
de desempenho das empresas 
num cenário de inflação baixa. 

E possível notar, porém, a 
fidelidade com que os três 
setores da economia reagiram 
ao aumento do poder de 
compra da população: 
alimentos, bebidas e 
comércio. 

O setor de alimentos — 
que manteve rentabilidade 
negativa de 1990 a 1993 e 
conquistou 6,28% em 1994 — 
simplesmente disparou no 
ano passado, quando a 
rentabilidade média das 
empresas sobre o patrimônio 
atingiu 11,38%. 

O setor de bebidas foi o 
que apresentou melhor 
resultado em 1995, mas ao 
obter rentabilidade de 25,16% 
sobre o patrimônio, o setor 
praticamente retornou ao 
nível abandonado no início da 
década. 

GASTROCLINICA 

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 - Imperatrlz-MA 

por Ângela Bittencourt 
Da Agência Estado 

"O Plano Real, como passo 
inicial para a estabilidade da 
moeda foi extraordinariamente 
bem sucedido, mas acabou. A 
partir da estabilidade, o que se 
faz é política econômica e isso 

se faz todos os dias. É uma 
tentação acreditar, 
especialmente dentro do 
governo, que a estabilidade 
está completamente garantida. 
E um risco, pois a essência da 
sustentação de um programa 
de estabilidade econômica é o 
equilíbrio das contas públicas 

e isso nós não temos". 
André Lara Resende — ex- 

diretor do Banco Central e ex- 
negociador da dívida externa, 
um dos gurus do Plano Real e 
sócio do Banco Matrix — fez 
as afirmações em entrevista no 
programa "Roda Viva", da TV 
Cultura. 

Resende insistiu quanto à 
necessidade do País conviver 
com orçamento equilibrado em 
todas as instâncias e lembrou 
que, em 1995, as receitas 
cresceram substancialmente. 
Mas as despesas tiveram uma 
expansão mais que 
proporcional, com peso de 
gastos com pessoal e juros da 
dívida pública. "Os juros foram 
e são usados porque o País não 
dispõe de instrumentos de 
política fiscal". 

Ele advertiu para os 
potenciais efeitos da paralisia 
do governo e do Congresso 
sobre o programa de 
estabilização. "A política 
monetária restritiva e a prática 

de juros altos, na ausência de 
medidas de política fiscal, 
contribuiu para o déficit de 
1995. 

Saímos de um pequeno 
déficit em 1994 para déficit 
operacional de mais de 4% do 
PIB no ano passado e 
tamanho do déficit já é o q 
menos importa. Importante é 
o sinal e o sinal está errado e 
isso requer uma ação urgente. 
"Se nada for feito, o País 
conviverá com déficit 
semelhante ou maior que o 
observado no ano passado, 
disse, pois a arrecadaçao parou 
de crescer e as despesas 
existem. 

O economista alertou que 
os agentes econômicos têm a 
percepção do déficit para 
frente, fato que pode provocar 
uma repentina , virada das 
expectativas. "É impossível 
prever este momento e esse é 
o grande risco, porque toda a 
confiança conquistada pode 
ser rapidamente revertida . 

Lançados CD's de Sílvio Caldas 

O mestre seresteiro mostra músicas novas e regrava grandes sucessos 

por Vicente Patrus 
Da Agência Estado 

Sílvio Caldas assinou 
contrato com a gravadora 
Columbia (hoje Sony Music) 
em 1954. Tinha 45 anos, era 
famoso, querido, brilhante no 
palco e fora dele, uma 
personalidade admirada por 
outros artistas e por 
intelectuais — não é 
necessário falar do público. E, 
aos 45 anos, estava no auge da 
forma. Henrique Pongetti 
escreveu: "ele nunca usou 
melhor sua garganta e sua 
garganta nunca foi mais 
generosa do que hoje". 

O jornalista Máximo cita 
Pongetti e abona-lhe a opinião 
no libreto de apresentação da 
caixa Sílvio Caldas, já nas lojas 
(preço sugerido: R$ 50,00), 
que em 3 CD's junta 60 das 
gravaço que Sílvio fez nos 
quase 20 anos em que esteve 
no elenco da gravadora. 

O mebdre seresteiro, que 
nada mais precisava provar, 
além de lançar músicas novas, 
regravou o que já havia sido 
sucesso em sua ou em outras 
vozes (de Orlando Silva, 
Nelson Gonçalves, Carlos 
Galhardo, Gastão Formenti, 
Vicente Celestino e até 
Roberto Carlos). Quase 
sempre, acrescentou ao que já 
era bom e ótimo. 

O melhor da coleção são as 
gravações feitas até a primeira 
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fama 
Sílvio Caldas: 

metade dos anos 60, o período 
em que as virtudes apontadas 
por Pongetti eram verdade 
indiscutível. 

O tom de voz do seresteiro 
tornou-se mais macio e 
aveludado, comandado pela 
técnica aprimorada tanto 
quanto pelo arroubo 
emocional amadurecido. E a 
intuição — melhor falar em 
conhecimento de causa — 
para, por exemplo, descobrir 
as qualidades e lançar um autor 
desconhecido — Vinícius de 

musicas de quando 

Morais — gravando músicas 
dele em seus dois primeiros 78 
rotações para a columbia: 
"Poema dos Olhos da Amada" 
e "São Francisco" (ambas com 
Paulo Soledade). 

Entre as pérolas, a caixa 
Sílvio Caldas tem Serenata e "A 
Única Rima", do cantor e de 
Orestes Barbosa, gravações de 
1957; do mesmo ano, "Feitio de 
Oração" (Noel Rosa e Vadico) 
ou "Maringá" (Joubert de 
Carvalho). Dois anos 
seguintes; "Serra da Boa 

estava no auge 

Esperança" (Lamartine Babo), ' 
"Nos Braços de Isabel" (Caldas 
e José Judice), "Serenata do 
Adeus" (Vinícius de Morais) , 
"Fita Amarela" (Noel Rosa) e 
"Rosa" (Pixinguinha e Otávio 
de Souza). Alguns clássicos do 
repertório aparecem em 
regravações, inferiores aos 
originais, como "Três 
Lágrimas" ou "Faceira", de Ai 
Barroso, em gravações ao vivo 
de 1973. Ainda assim, 
belíssimas. A coleção é 
indispensável. 

Reconhecendo o talento do artista brasileiro 

por Raimundo Primeiro 
v Da Redação 

■generosa do que hoje". 
E bom tomar 

conhecimento de que os 
nossos verdadeiros valores 
artísticos e culturais estão 
tendo, mesmo depois de 

algum tempo fora de cena, o 
reconhecimento de suas 
gravadoras e, principalmente 
do público. 

Isso tem de ocorrer na 
música, no teatro, no cinema, 
na televisão. Enfim, onde for 
possível desenvolver alguma 

manifestação artística. 
No topo de sua fama, Sílvio 

Cüldas conseguiu levar a boa 
musica brasileira além 
fronteiras. Suas canções 
alcançaram o reconhecimento 
real onde foram executadas. 

Artista é artista em 

qualquer local do planeta. 
Entretanto, há de se fazer 
uma ressalva importante: o 
que ele gosta mesmo é de 
sentir o carinho, o calor do 
seu público. Isso renova, 
motiva, é uma espécie de 
combustível. 

Messias Júnior - Repórter Verdade 

De segunda a 2 B hs - TV Capital - Canal 5] 
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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 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

JATURADO 

DIRETO Dl 

ABRICA. 
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FORT1NHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATR1CANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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Não é você que queria um caminhão 

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

REVENDEDOR AUTORIZADO 

- -- 

m 
m 

iãmãMmÊSmimSmKiKÊMmgÊSS^ 
TCCiGfCll 

da 

p>fc—omagtS^Bi^ - - 

   .v— 
1 

u 

Síit-X* 

Mmmm 
mm 

sííA-asíjís 

íSfiSí: 

í-iS:? 

mmmsi ' s<sV ^ 
-s ' . - / 

Apoio: Sistema 

Tucanos de 

Comunicação 
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VOCE VAI MORRER DE RIR! 

NESTE SÁBADO, 

DIA 23 DE MARÇO 

NO JUÇARA CLUBE 

COMPRE SEU INGRESSO ANTECIPADO E GANHE 

UMA FITA K-7 COM OS MAIORES SUCESSOS DO 

IP .AORISTA REVELAÇÃO DO NORDESTE 

A FES TA DA 
Aíf- 
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frloÁtc Ât W/h&OA 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Foi a festa de aniversário do vice-governador José Reinaldo Ta™r
h
es ,e 

Tavares, que comemoraram em grande estilo no ultimo sabado, na dhadoam ■ Sarney o senador José 

• T Cercados por um seleto número de convidados vips, entre eles a g n vinho e wiski na beira da piscina. O 
y^/f XV / Sarney, Nice Lobão, a deputada Marly Abdalla e outros. A noite foi reg i ^ „ e mais tarde foi 

luxo e a sofisticação foi o ponto alto da fésta, onde foi decorada uma belíssima mesa de fnos e, mais tarde, 
^ VX V/ 1/W V servida iima deliciosa "massa" com várias opções de molhos. altíssimo astral. Os convidados 

Sempre atenciosos e elegantes os anfitriões comandaram a festaem cl ac0chegante casa, ao som de 
puderam se divertir dançando na requintada boate improvisada em uma ala da acocheganie c , 
músicas atuais. ~ 
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ar boto JosóKcinaldo r.Voxmdra Tavon* ao lado da governadora Rosaana. na hora dos parabon. 
mm 

Os aniversariantes José Reinaldo e Alexandra Tavares na hora de cortar 
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1 
Os anivxTsaríante, Rdon Marques c Rubens Rocha (Impreco!) em pose especLü para a coluwi Esta colunista, juntamente i'W .• ls ■' _?ÍOTa(vay. -vct ■ 
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Os escritores do livro do senador José Sarney, Jeím eJúlia Orechione ao lado de Nice I^obão Alexandra Tavares, esta colunista, RafaeJa Sarney t a govirn     

- 

Fernando Hictido, esta colunista í'loins Brasília, especialmente para & coluna Capital Social Alini Teixeira, esta columsia t um anug    
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Por mares nunca 

de antes navegados 

Prossegue. 

por Luís Vaz de Camões 

I 
As armas e os barões assinalados 
Que, da ocicental praia lusitana, 
Por mares nunca de antes navegados 
Passaram ainda além da Taprobana, 
Em perigos e guerras esforçdos, 
Mais do que prometia a força humana, 
E entre gente remota edificaram 
Novo reino, que tanto sublimaram; 

II 
E também as memórias gloriosas 

Daqueles reis que foram dilatando 
A fé, o império, e as terras viciosas 

De África e Ásia andaram devastando, 
E aqueles que por obras valerosas 
Se vao da lei da morte libertando: 

Cantando espalhareu por toda parte, 
Se a tanto me ajudar o engenho e arte. 

III 
Cessem do sábio grego e do troiano 
As navegações grandes que fizeram; 
Cale-se de Alexandro e de Trajano 
A fama das vitórias que tiveram; 
Que eu canto o peito ilustre lusitano, 
A quem Netuno e Marte obedeceram. 
Cesse tudo o que a musa antiga canta, 
Que outro valor mais alto se levanta. 

Fez-se da vida uma 

aventura errante 

por Vinícius de Moraes 

De repente do riso fez-se o pranto 
Silencioso e branco como a bruma 
E das bocas unidas fez-se a espuma 
E das mãos espalmadas fez-se o espanto 

De repentcnte da calma fez-se o vento 
Que dos olhos desfez a última chama 

E da paixão fez-se o pressentimento 
E do momento imóvel fez-se o drama. 

De repente, não mais que de repente 
Fez-se de triste i que se fez amante 
E de sozinho o que se fez contente. 

Fez-se do amigo próximo o distante 
Fez-se da vida uma aventura errante 

De repente, não mais que de repente. 

Multidão em busca 

do objetivo escondido 

por Raimundo Primeiro 

Multidão em tropel anda pelo Calçadão 
Busca algo que parece ter perdido 

O elo é visto 
Porém, não pode ser tocado 

Decepção? 
Talvez 

Persistência. 

Multidão percorre o centro de Imperatriz. Indaga 
Muda seu ideal 
Todavia, de nada adianta 

Multidão fura a rotina do comércio local 
Permanece estática por alguns instantes 

Movimenta-se 
Vai atrás. 

Multidão, tenta fugir da crise aguda que se abateu sobre o 
sistema financeiro 

Encontrar soluções 
Racionar 
Meditar. 

Multidão, frenética, não entende nada 
Entretanto, cobra uma solução rápida e definitiva para o 

problema 
Chega de dor 
Lamentações 

Fome 
Lágrimas. 

Multidão, intranquila, mata a charada 
E hora de desarmar o circo e partir em busca de novos 

horizontes 
O Brasil e nossa cidade carecem de atenção. 

E Fabiano se mostrara 

desentendido 

porGraciliano Ramos 

Fabiano, Sinhá Vitória e os meninos iam à festa de Natal na 
cidade. Eram três horas, fazia grande calor, redemoinhos 

espalhavam por cima das árvores amarelas nuvens de poeira e 
folhas secas. 

Tinham fechado a casa, atravessado o pátio, descido a ladeira, e 
pezunhavam nos seixos como bois doentes dos cascos. Fabiano, 
apertado na roupa de brim branco feita por Sinhá Terta, com chapéu 
de erguer o espinhaço, gravata, botinas de vaqueta e elástico. 

procurava erguer o espinhaço, o que ordinariamente não fazia. 
Sinhá Vitória, enfronhada no vestido vermelho de ramagens, 
equilibrava-se mal nos sapatos de salto enorme. Teimava em 
calçar-se como as moças da rua — e dava topadas no caminho. 
Os meninos estreavam calça e paletó. Em casa sempre usavam 
camisinhas de riscado ou andavam nus. Mas Fabiano tinha 
comprado dez varas de pano branco na loja e incumbira Sinhá 
Terta de arranjar farpelas para ele e para os filhos. Sinhá Terta 
achara iK)uca a fazenda, e Fabiano se mostrara desentendido, certo 
de que a velha pretendua furtar-lhe os retalhes. Em conseqüência 
as roupas tinham saído curtas, estreitas e cheias de emendas. 

Fabiana tentava não perceber desvantagens, Marchava 
direito, a barriga para fora, as costas aprumadas, olhando a 

serra distante. De ordinário olhava o chão, evitando as pedras, 
os tocos, os buracos e cobras. A posição forçada cansou-o. E ao 
pisar a areia do rio, notou que assim não poderia vencer as três 

léguas que o separavam da cidade. Descalçou-se, meteu as 
meias no bolso, tirou o paletó, a gravata e o colarinho, roncou 

aliviado. Sinhá Vitória decidiu imitá-lo: arrancou os sapatos e as 
meias, que amarrou no lenço. Os meninos puseram as 
chinelinhas debaixo do braço e sentiram-se a vontade. 

A cachorra Baleia, que vinha atrás, incorix)rou-se ao grupo. 
Se ela tivesse chegado antes, provavelmente Fabiano a teria 
enxotado. E a Baleia passaria a festa junto às cabras que sujavam 
o copiar. Mas com a gravata e o colarinho machucados no bolso, 
o paletó no ombro e as botinas enfiadas num pau, o vaqueiro 
achou-se perto dela e acolheu-a. 

Corpo Esquelético 

por Raimundo Primeiro 

O homem andava na rua tal qual um andarilho. 
Percorrera várias empresas na grande cidade em busca de um 
emprego. Só que não conseguira 

Faminto estava 
Parecia um indigente 
Corpo esquelético 
Não comia bem há vários dias 
Que situação deplorável 
O homem estava mai< que humilhado'pelo sistema! 

Equipe 

Phoenix, 

ôom e 

Luz, maios 

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

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

de refrigeração, caldeiras, laticínios, couros, sabão o etc. 
* Equipament piscinas, filtros "DAKKA", saunas, rodos, 

•iscadas, luminárias, penou a.-, escovas e etc. 
* Ácidos, soda cáustica (líquida c escama). água sanitária" K1BONA", 

breu, solução de bateria, essências. b-<rri'ha, duros, adubos, etc. 
* Xampúparae.s,detergentes, 

tambores de ferro c b >- 
* Produtos de fibra dc vidro': r .• .ur, etc. 
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Promoções: 
•Clorogranuladc (balde lOkglRS 

60,00 - à vista oh cheque p/ 6 dias 
• Algkáda mor- ação <01 U) R$ 

3,80-avista 
• Barrilha (kg) R$ 0.90 - à vj^a 
• Sulfato de AlumiOiQ (kg) R$ 0,90 

- à vista 

Chegou a novidade 

De terça a Sábado 

06h00 às 07h00, 

24Moms ^ 

Apresentação: 

Conor Farias 
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Segunda a Sábado -12 hs | 

TV - Capital - Canal 5 T 

Apresentação- Clélio Silveira 
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Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Ganhando 
tempo 

0 Brasil vai ganhar pelo 
menos mais de 140 dias antes 
da Organização Mundial do 
Comércio (OMC) se 
pronunciar sobre a MP que 
incentiva a indústria 
automobilística. 

O embaixador Celso 
Lafer, chefe da delegação 
brasileira da OMC em 
Genebra, comunicou ao 
Conselho de Comércio e 
Mercadorias que o País 
apresentou na sexta-feira o 
pedido de "waiver" (dispensa 
de cláusula contratual) para 
a MP dos carros. 

Lafer fez um pequeno 
resumo dos principais pontos 
do pleito, nos quais o Brasil 
argumenta os motivos da 
duplicação da medida, que foi 
contestada por alguns de 
seus parceiros comerciais, 
entre eles, o Japão, Coréia, 
Estados Unidos, Canadá, 
União Européia e México. 

A partir da apresentação 
formal do pedido de "waiver", 
os membros do conselho tem 
um prazo de 90 dias para se 
pronunciar. Mas, a delegação 
brasileira em Genebra foi 
comunicada que a apreciação 
começará a ser feita na 
próxima reunião do 
Conselho de Comércio e 
Mercadorias, marcada para 
22 de maio. 

Com isso, o Brasil ganha 
pelo menos mais dois meses 
antes da decisão dos 
membros do conselho. 

Se não houver consenso na 
decisão, será formado um 
grupo técnico para analisar o 
pleito brasileiro e, 
posteriormente, o pedido terá 
de ser votado. Para sair 
vitorioso desse "contencioso", 
o Brasil terá de conseguir pelo 
menos 3/4 dos votos. 

Em Brasília, o 
representante de Comércio 
dos Estados Unidos, Mickey 
Kantor, foi recebido terçarfeira 
pelo presidente Fernando 
Henrique Cardoso e pelo 
chanceler Luis Felipe 
Lampreia. 

Livre 
comércio 

Os ministros de Comércio 
e Indústria e de Relações 
Exteriores e cerca de 1.200 
empresários de 34 países do 
Continente Americano vão se 
reunir em Cartagena, na 
Colômbia, entre os dias 18 e 21 
para discutir caminhos de criar 
uma Associação de Livre 
Comércio das Américas (Alca) 
a partir de 2005. 

A iniciativa de criar uma 
zona de livre comércio surgiu 
na reunião de cúpula 
presidencial em Miami, em 
dezembro de 94. 

Os Estados Unidos e o 
Canadá são os mais 
interessados em acelerar a 
integração comercial do 
continente. O Brasil e a maioria 
dos países latino-americanos 
propõem um processo de 
integração mais lento e entre 
blocos econômicos já 
existentes. Entre os 

expositores no fórum 
empresarial em Cartagena 
estão o secretário de Comércio 
dos EUA, Ron Brown, e o 
presidente do capítulo 
brasileiro do Ceai, Roberto 
Teixeira da Costa. 

Construção 
pesada 

O Sinicesp, que representa 
a construção pesada, anuncia 
que o setor voltou a contratar 
em'fevereiro, após sete meses 
de contínuas demissões. 

Foram feitas 350 

contratações, contra 3.426 
demissões. O total de 
demissões acumuladas em 12 
meses é de 8.362. O setor 
reúne um contigente de 36.435 
trabalhadores. 

Setor 
vestuário 

A Abravest propôs à Receita 
Federal e ao Decex a adoção 
de um programa de ação 
antidumping no setor do 
vestuário. 

O presidente da entidade, 
Roberto Chadad, argumenta 

eme a Receita tem dificuldades 
para dominar as peculiaridades 
de um segmento que 
movimenta cerça de 1.800 
produtos diferentes e, por isso, 
a Abravest está preparando 
uma base de dados que sirva 
de referência aos ficais 
aduaneiros na identificação de 
práticas desleais de comércio. 

O alvo são os produtos 
chineses, principalmente. 
Segundo Chadad, eles 
continuam entrando no País 
em condições predatórias. 

Um 
alô legal 

Para o empresário Vils* 
Estádio Maia (leia-se Otic: 
Maia), no Calçadão. 

Frase 
do dia 

"As pequenas dívidas são 
aborrecidas como as 
moscas. As -grandes, 
logicamente, deveriam ser 
terríveis como os leões, e são 
mansíssimas". 

(Machado de Assis, 
escritor carioca) 
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A coluna destaca, hoje, o diretor-presklente do Sistema Tucanu's de Comunicação, apresentador on°r àfoi a 
ministro das Comunicações, Sérgio Motta. Em recente encontro, conversaram sobre vários assuntos, po / 
tônica da agenda. Os dois trocaram amenidades sobre outros  
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Início: 14 de abril 

Transmissão ao vivo do Estádio Frei Epifânio D'Abadia 

Curso de Árbitros: 08 a 12 de abril 

Promoção: Liga Imperatrizense de Desportos, Sedei 

e Sistema Tucanu s de Comunicação 



r 

Esporte 

é bi-campeão de Juniores 

Imperatriz, 21 de março de 1996 

por Francisco do Vale 
Da Édit oria de Esporte 

0 Marília Futebol Clube, 
"m dos finalistas do 
Campeonato de Juniores 96, 
fez uma excelente campanha. 
Na primeira fase venceu 04 
jogos e empatou 01. Teve 13 
pontos ganhos e 01 ponto 
negativo. Marcou 28 gols e 
sofreu apenas 06, tendo um 
saldo positivo de 22 gols. No 
quadrangular final venceu o 
Plaza por 2 a 1, num jogo 
bastante movimentado. O 
atacante Vieira foi o principal 
destaque da partida. Mesmo 
com a melhor campanha até 
aqui, o Marília não tem o 
artilheiro da competição, 
dirigida pelos companheiros, 

Manoel Cecílio e João 
Maurício. O Marília faz neste 
próximo domingo, a 4ã partida 
da história do clube, contra o 
Janduí, na qual venceu em 93, 
94 e 95. Invicto há 47 jogos, o 
time é só emoção para o jogo 
decisivo. João Maurício, em 
recente reunião realizada na 
LID, garantiu que "domingo 
terá segurança no Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
D'Abadia, para evitar o que 
aconteceu entre Volta Redonda 
e Janduí e dar mais segurança 
ao torcedor" disse. O time 
treinou terça-feira maratona na 
Beira-Rio e volta novamente 
quinta-feira a se movimentar, 
visando a partida decisiva. No 
sábado, o treinador comandará 
no DNER, o coletivo apronto 

(pela manhã), e no período da 
tarde, palestra e exibição em 
vídeo da última partida. Já 
durante a noite, o time se 
concentra em chácara no 
Bananal, retornando as 14:00 
horas de domingo direto para 
o Estádio Municipal. O time, 
que é patrocinado j)ela Pneus 
Fort, prepara uma grande festa 
para sua torcida. "Temos 
humildade suficiente para 
admitir o favoritismo do Janduí, 
mas vamos fazer o possível para 
ganhar o tri- campeonato, pois 
a nossa raça vai prevalecer", 
frisou João Murício, diretor- 
presidente do clube. O Marília 
está com todos ás categorias 
em atividade. O mais recente 
em ativar o departamento foi o 
Futsal. 

Lid apresenta ofício à imprensa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

O Departamento Municipal de 1 rânsito, com o objetivo de diminur o intenso fluxo de veículos 
da Ay. Dorgival Pinheiro de Sousa, comunica aos Senhores condutores de veículos que a partir 
do dia 23 próximo, sábado, a Rua João Lisboa no perímetro compreendido entre a Rua Amazonas 
e Rodovia BR-010 terá invertido seu sentido de tráfego, passando a ser no sentido Rodovia BR- 
010/Rio Tocantins. Pela atençaoagradece, 

José Cie to Vasconcelos 
DIRETOR -D.M.T. 

por Francisco do Vale 

A LID - Liga Imperatrizense 
de Desporto apresentou em 
recente reunião o ofício 02/96, 
no qual solicitava ao 
comandante do 3° Batalhão de 
Polícia Militar do Estado do 
Maranhão. O ofício enviado ao 
major Linhares, solicitava 
policiamento para os dias 16 e 
17 de março de 96, todos para 
as 16:00 horas. No sábado o 
pedido foi atendido, mas no 
domingo, Janduí e Volta 
Redonda jogarão sem a 
proteção da PM local, e no final 
da partida aconteceu o 
esperado: torcedores e 
jogadores do Volta Redonda 
invadiram as dependências do 
Estádio e danificaram portas e 
armários. Como na segunda- 
feira um orgào de imprensa 
anunciou que a 
responsabilidade da polícia não 
ter feito a cobertura de proteção 
do jogo era da LID, por não ter 
enviado ofício à PM. O 
presidente Antonio Bareta, 
automaticamente, convidou a 
imprensa e apresentou o ofício 
que enviou à Polícia Militar. Até 
o fechamento desta matéria, 
não foi justificado pelo 
comandante, o não 
comparececimento da PM. 

LID 

LIGA IMPERATRIZENSE DE DESPORTOS 
ÓRGÃO MÁXIMO DOS DESPORTOS DE IMPERATRIZ tUMDADAtMaSnZPI 

FiliaAa 4 Ftdi, -tio Mjianhirn i« FuUbol 
Rflcoafiatiea í« Utilidaí» PilliM L.i N" 029(71 

IntcriçBB C G.CJMFi 0B 414 571(0001 36 
Eolidíiía Civil «• Dntfio Privado 

Soda Príprto Est4ílie froi EpriAino d Abadia • Inrporolnl Mararrhio 

H.TPSHiTfl'-! ' e cf Asau. m 1.99® 

OFÍCIO 0P/9Ó 

BA; Li: • • 
]• /. (**£ , j; 2- 

H S 3 ? A 

-..raiA ' riT' rAüAKWXo. 

AiSITiTO: S0LICX7AC7.0 BS PCLTCIAJa 

c -.r-ciM.ífí da 'iiidri wau&azsâsz vr. sbj 
AH«3KIO ALTF.S DOS 3APTOS, '.H' ATRAVás DSST2, SOLICITAR DE 7j 3A| MDI 
F. EST- Kl TO 3 A'-'5H TK, POLIOIAPWTO DARA DAR GAHABT2A3 Í3 REALIZAÇÕES DOS 
sprammf ípoos, valek'» pkla 2a cofa aftaro-iioa as fctsbol juhiobes, 

DIA 16103:96 Xs 15:00 K-US 'TO 23TÁDXP PREI EPIFAHIO D'A- 
3bbT^: P/Rfà-TA :: 1-hAZA, '■ :<0 UÃ-'. l7»03»96 TOn&t XS 15:00 HORAS HO 
M33KO : CCJKW: volta aSDCi<:9A« 

tiA 033TKCA •» COH-IAHSOS OC. SUA VALIOSA COLABORAÇÃO, 
nSITSiíAKOS ROSSOS r-ROT vCICS "TE S3TTKA S COHSIDFRAÇÍC. 

AT EH 010 3AMSSTS , 

n ,1 .í-T 

•Recebido- 

Antonlt) A. SantoS - PiajIctówe-IJO 

BliGiO li com 

Dia 16 de março 

às 20 Hs. 

Transmissão ao vivo, 

no programa 

Imperatriz 24 Horas 

rfr* 

Promoção; Federação de Atletismo do Maranhão 

220 

Prêmios 

| Sorteio no dia 26 de março, às 

| 20:00 hs, no programa 

I Imperatriz 24 Horas, c/ | 

I transmissão ao vivo pela TV e I 

Rádio Capital AM e Rádio 

Clube FM de Açaílândia 
fc mm mm mm mm mm mm mm mm mm A 

mrnm 

slKl Ü 

CARTELAS 

R$ 5,00 

. : 
iípv 

ss 

WÊÊM ;§! -ÍÉííi?»! |py 

1 Geladeira e 1 Fogão t Geladeira e 1 
1 TV a Cores 

1 MOTO HONDA 
TITAN 125 cc 

an» miad Keví vo; ( ela TV< 

Carteia n 

■DUAS1 

.CASAS, 

Dia 26 

de Março 

02 

1 
JARDIM PLANALTO 

CASA NO 
JARDIM PLANALTO 

1 AUTOMCVcLIOOO m 
a vu : 

1 Carro 

JIKm. 

lyfèREADO PELA l£l ZIÇO^PORTARIA OFICIAL DA SEDEI 

01 Moto 

Trtan 

Nome L I I I i LJ I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I 

Endereço i 

Bairro 1 L 

' i I 

Fone 

Cidade l l l I I I I I I I l I I I l V l I I I I Estado I I I 

Carteia n0 



Imperatriz, 21 de março de 1996 Marketing 
7A 

& 
m 

0* 

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

/// R$ ,50 p/mês 

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

R$ ,00 p/ mês 

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

,50 p/mês 

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

R$ ,50 p! mês 

Fogòo USFLMãfTEC 
CANOA 4 Bocas, Mod. 3840 
R$ 109,00 à vista ou 

entr. de RS 20,00 + 

R$ 14. ,00 pi mês 

r 

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

'OOp/mes R$ 

À 

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

. 
,00 p/mes R$ 

*> Telefone CCS Mod. TL550 
R$ 25,00 à vista ou entr. de R$ 5,00 + ; f 

R$ mN,20 

p/mês 40 

Ventilador ARNO 
l 30 Cm, Luxo 
A Mod. VL 30 
S R$ 45,00 à vista 
\} ou entr. de 
7 R$9,00 + 

* 

o 

cJ R$ 

p/mes 

TVPHILCO — 
14", Cores, S/ Controle, Mod. PC 1443 
R$ 285,00 à vista ou 
entr. de R$ 59,00 + 

_j 

| Liqüidificador 
WALÍTA 

J ROMA.Mod.LQ 74 
| R$ 53,00 à vista 
entr. de R$ 13,00 + 

Geladeira CONStIL 
275 Lts, Mod. RC28E 

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

O tf* 'pi mês R$ 

ou 

,00 p/mes R$ R$ 

m p/mes 

Con/. de Som PHILCO 
Entr. p/ CD, e Rack, Mod. PMD 200 
R$ 379,00 à vista ou 
entr. de R$ 79,00 + 

48 

TV CCS 20 " 
Cores, Controle Remoto, Mod. HPS 2080 
R$ 399,00 à vista ou 
entr. de R$ 79,00 + 

R$ ',00 p! mês R$ ',00 p/mês 

ENTRADA +1 

Lavadora LAVYMak Pias 
R$ 138,00 à vista ou 
entr. de R$ 28,00 + 

R$ 18 ',00 p/mês 

Ferro IVM/rA 
Modelo FE-44 
R$ 17,00 à vista ou 
entr. de R$ 4,00 + 

x. R$ Am,00 p/ mês 

Fogão SSMSR 
4 Bocas, NEXTPLUS, 

ModSFS 50 NVK 
r$189,oo 

à vista ou 
entr. de 

R$39,00 a 

',00 

p/mes 

Fogão SSMSR 
| 6 Bocas, NEXTPLUS 

ModSFS 76 NVK 
r$319,oo 

à vista ou 
entr. de 

R$ 69,00 + 

,50 

p/mes 

Promoção válida até 23/03/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m CMP/NiUr 

td 

. 

Ss/an/e de ; 
Afo 
PANDIN 
Lisa, 6 Prateleiro 
Mod. EDPLISA 
r$37,oo 
à vista ou 
entr. de 
R$ 8,00 + immi* 

R$ ',70 

p/mes 

moda 
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A diance de chegar aonde quer 

Países e cidadãos buscam formulas para não ficar à margem da oportunidade tecnológica. Quem parar perde o lugar 

"Numa economia cada vez Computador x Classe Social 

Cem pontos percentuais) 
mais baseada em 
conhecimento, a informação 
está-se tornando tão 
importante quanto a posse de 
terra ou de capital físico. No 
futuro, a distinção entre nações 
lentas, nações conectadas e 
nações isoladas se somará à 
diferença entre países 
desenvolvidos e em 
desenvolvimento", diz um 
relatório de março de 1995 do 
Banco Mundial, Bird, 
preocupado com o andar das 
coisas no continente africano. 
"Se os países da África não 
embarcarem na grande 
mudança tecnológica, poderão 
ser afogadas por ela. Nesse 
caso, ficarão mais 
marginalizados e 
economicamente estagnados 
do que estão hoje." Não é 
necessário ler o relatório do 
Banco Mundial para saber que 
a região do sub-Saara, na 
África, é o lugar do planeta 
menos plugado na tecnologia 
de ponta. Muito antes de 
surgirem bits e bytes, todos os 
indicadores sociais já 
apontavam para as desoladas 
condições de vida do homem 
naquela região. 

O que inquieta, no relatório 

34 

Usam computador 
do Bird, é a constatação de que 
o fosso social entre o Norte e 
o Sul, já enorme, pode 
aumentar ainda mais. A mesma 
tecnologia na qual se deposita 
a esperança de corrigir o 
pêndulo social iníquo causa 
apreensão. "De todas as 
desigualdades existentes, 
nenhuma cresce tanto quanto 
a do acesso à informação. 
Alguns seguimentos da 
sociedade podem ficar 
excluídos de vez", adverte o 
diretor do Centro Canadense 
de Pesquisa para o 
Desenvolvimento 
Internacional, Shahid Akhtar. 
Nao é só na esfera macro da 
geopolítica que há apreensão. 

Assim como países e regiões 
inteiras podem ser levados a 
uma exclusão maior na corrida 
tecnológica, os marginalizados 
sociais dentro de cada País 
também já perceberam que o 
futuro digital não lhes 
pertence, a menos que 
encontrem uma maneira 
rápida de se atrelar à uma roda 
da computação. Nos Estados 
Unidos, a divisão continua 
brutal. Segundo dados do 
Departamento de Comércio 
para 1994, a alocação de 
computadores pessoais por 
grupos étnicos indica onde se 
está concentrando o 
conhecimento; há micros em 
40% dos domicílios. 

Saudade on-line 

O território brasileiro, 
mesmo no espaço virtual, 
não é difícil de reconhecer. 
Do quase 1 milhão de 
brasileiros que compõem a 
diáspora de emigrados 
espalhados pelo Exterior, 
cerca de 200 mil já têm 
endereço eletrônico e 
algumas centenas deles 
colocam páginas multimídia 
na Internet. O resultado é 

uma pátria eletrônica com o 
mesmo humor e paixão da de 
chuteiras. Os brasileiros em 
rede são uma comunidade 
combativa, que discute e 
condena o racismo, a tortura, 
os absolutismos políticos e 
econômicos. Sobretudo, 
ufana-se de seu País e o 
propagandeia sem o menor 
pudor. Claro que se trocam 
receita de acarajé e pão de 

queijo, e todo mundo 
valoriza a informação de 
onde encontrar guaraná 
brasileiro na Baviera ou no 
Texas. Todo esse povo 
costuma encontrar-se num 
cantinho da Internet 
chamado soc.culture.brazil, 
que recebe e lista 
mensagens de pessoas 
interessadas em discutir 
assuntos relativos ao Brasil. 

CIDADE AGORA 

1S Edição - 7:30 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, Agora 

está em dobro 

Jornal Capital e Cerpa 

apresentam 

23 e 24 de março 

(sábado e domingo) 

na 

Carnaval Fora-de-época 

S wni 

i 

Animação 

Equipe Phoenix 

Trio Gerpa 

Banda Jovem 

ll Mi 

De se 

m tAT m no lAsli 

Com apresentação de: 

||éElie.K\e Erei nçc\ ígu. iJc a sábado, a partir das 19h00 

pela TV Capital | 


