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

Jornal Capital 

Acontec 

hoje 
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Mais uma edição do "Cidade Agora" [ 
cuja estréia aconteceu segunda-feira. | 
Comandam o programa os jornalistas I . 
Frederico Luiz e José Filho. 
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Temporal deixou bairros de Imperatriz completamente alagados. A previsão é de mais chuvas para os proximos dias 

As fortes chuvas que caíram 
sobre Imperatriz nas últimas 
horas deixaram as ruas cidade 
completamente alagadas, 
numa demonstração real de 
que o Governo do Estado nada 
faz no sentido de atender aos 
pedidos da comunidade local. 

Nem mesmo as artérias 
localizadas no centro 
comercial escaparam. 0 
serviço de infra-estrutura, a 
exemplo do que ocorre em 
outras cidades maranhenses, 
não existe em Imperatriz. 

Os comerciantes afirmaram 
que não entendem o motivo de 
tamanho descaso por parte da 
administração Roseana Sarney, 
em trabalhar na busca de 
soluções para os problemas 
que afligem a comunidade 
imperatrizense. 

Os vários setores da 
população estão preocupados 
com o quadro, tendo em vista 
que o período invernoso ainda 
vive o seu princípio. 
"Realmente, uma situação 
calamitosa, vergonhosa 
mesmo, já passa da hora da 
governadora apresentar 
projetos que visem amenizar o 
sofrimento do povo de 
Imperatriz", disse o vendedor 
Marcos Ferreira. 

Páginas 5A e 8A 

O número 

220 

É o número de prêmios 
que serão sorteados na V 
edição do Bingão do Conor 
Farias, cujo sorteio será 
l^alizado no próximo dia 26 
|;: 'será exibido pela TV 
Capital, Canal 5, Rede 
Record, e rádios Capital 
AM, João Lisboa, e Clube 
FM, Açailândia. 

Regulamentação do petróleo 

Congresso receberá em maio todos os detalhes 

relativos ao final do monopólio do petróleo no Brasil 

O fato 

o 
presidente do 
PFL, Jorge 
Bornhausen, i; 
ontem que o ii 
não indicará I 

O Ministério de Minas e 
Energia pretende enviar ao 
Congresso em maio próximo a 
legislação regulamentando o 
final do monopólio do petróleo 
no País. 

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

A discussão nos bastidores 
mostra que há uma tendência 
para que a Petrobrás prossiga 
importando e distribuindo. 
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Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

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

Com uma linguagem ágil, 
Frederico Luiz abusa da 
charge eletrônica com o Zé 
da Praça, personagem criado 
para a coluna. 
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garantiu 
partido 
membros para compor a 
CPI dos bancos. Segundo 
ele, o PTB e o PSDB 
também não deverão 
indicar membros à CPI. 

A pessoa 

C a c i 1 d a 
Yáconis Beeker, f -.fl 
atriz. Estreiou 
no ter.t imo 
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HamUi, 

| Shakespeare, no Teatro do 
Estudante do Brasil, em 
19940. Trabalhou no Teatro 
Brasileiro de Comédia, TBC, 
do qual foi a figura mais 

l destaca. Formou companhia 
J própria, em 1958. Seus 

! maiores sucessos foram em 
l Anjo de Pedra, de Tenessee 
| Williams, A longa jornada 

noite adentro, de Eugene 
| 0'Neill e Quem tem medo de 
\ Virgínia Woolfí, de Edward 
l Albee, em 1958. 
? Foi uma das fundadoras 
| da Escola de Arte Dramática 
I de São Paulo. 

Encontro Parlamentar 

tem apoio de Roseana 

Afirmação é do deputado Chico Coelho 

O deputado federal e 
secretário de Agricultura do 
Estado, Francisco Coelho, 
afirmou ontem, 12, que a 
governadora Roseana 
Sarney é favorável a 
realização do IV Encontro 
da Bancada Parlamentar da 
Amazônia Legal, que 
acontecerá em Imperatriz 
durante o período de 25 a 30 
deste mês. 

Na mesma oportunidade, 
a chefe do Poder Executivo 
promoverá a instalação do 
governo itinerante na 
cidade. Francisco Coelho 
observou que a governadora 
"transfere para Imperatriz a 
sede do governo para 
analisar as necessidades 
comum do dia-a-dia da 
comunidade do tocantins 
maranhense. Página 4C 
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Soraya Luíza comenta a 
sociedade açailandense e 

Jussara Cerqueira, a 
imperatrizense 

A Imprensa é Notícia 

Programação da TV 
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PSB elege bancada 

de vereador 
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Tendência 

Esporte Nacional 

US$ Com. Compra 

R0 0,9838 (-0,03%) 

tj$$ Com. Vencia 

US$ Black Compra 

0,9878 
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US$ Flui. Venda 

R$ 0,9875 (+0,01%) I 

Ouro (grama) 

RS 12.60 (sexta-feira) 

Poupança 

1,3678% (04.03.96) 

CDB/RDB 

28,40% (11.03.%) ; 

Profissão: 

fotógrafo 
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Zagallo 

prepara 

Seleção 

4C 

Descaso 

de 

Roseana 
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Cartas 

Fax 

FONES(J) 

Vimos através desta 
comunicar a V.Sa. que dia 
04/02/96, às 16h, foi 
fundada a Central 
Comunitária do Sul do 
Maranhão (Centralsum), 
com a participação de 
quarenta e três 
representantes de 
diversas entidades da 
região. 

A referida entidade 
pretende organizar os 
movimentos sociais e 
consicentizá-los da 
necessidade de participar 
do desenvolvimento dessa 
importante região, através 
de discussões e 
apresentação de 
propostas viáveis para os 
problemas existentes. 

Desde já, esperamos 
contar com o apoio de V.Sa 
e assim podermos 
alcançar todos os nossos 
objetivos. 

Na oportunidade, foi 
escolhida uma Comissão 
Provisória que irá 
representar essa entidade 
durante noventa dias. 

A referida comissão 
ficou constituída da 
seguinte forma: Pedro dos 
Santos Ambrósio 
(presidente), Carlos 
Antonio C. Cabral 
(secretário), Domingas 
Amélia dos Santos 
(tesoureira). 

A comissão eleitoral foi 
formada por Félix Lima e 
Silva, Raimundo Ferreira 
Neto e João Veira da Silva. 

Conforme o 
estabelecido, a eleição 
defnitiva e aprovação do 
Estatu to será realizada dia 
04/05/96, das 09 às 17h. 

Neste ensejo, 
aproveitamos para 
agradecer a atenção de 
V.Sa. e nos colocamos a 
sua inteira disposição. 

Pedro dos Santos 
Ambrósio 

Presidente da 
Comissão Provisória 

da Centralsum 

Os trombadinhas 
continuam agindo na 
região da Praça Brasil. É 
preciso haver maior 
fiscalização naquela área, 
tendo em vista que eles 
promovem todo tipo de 
desordem. 

Marcos Braga 
Juçara 

Realmente, a política 
econômica do governo 
Fernando Henrique 
Cardoso é dura. O País 
vive uma forte crise. 
Mesmo assim, nada que 
busque solucionar o 
problema é anunciado. 

Maria Sousa 
Centro 
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Ufpam: Salvação Científica 

e Tecnológica de Imperatriz 

por João Renôr 
Professor Universitário 

Quando as inteligências se 
mobilizam, a sociedade se 
organiza e cria condições 
materiais para melhorar o seu 
padrão de existência. Este fato 
novo e promissor de felicidade 
está acontecendo em Imperatriz 
neste exato momento. 

Li recentemente em artigo 
do jornal O Progresso (edição 
de 29.02.96) na coluna 
Educação, a notícia de que 
"Imperatriz quer Universidade 
Federal". O Dr. Mário Cortez é 
um dos atuais pregadores da 
idéia que começa a ter eco na 
tribuna da Associação Comercial 
e Industrial de Imperatriz. 
Conheço bem o Dr. Mário 
Cortez e sei o quanto ele é 
combativo em favor do 
progresso de Imperatriz e da 
região tocantina. Sua companha 
em prol da criação da 
Universidade Federal da Pré- 
Amazônia (Ufpam) merece 
todo o apoio material dos 
imperatrizenses e de toda a 
sociedade dos grupos de 
intelectuais do Maranhão, do 
Estado do Tocantins e do Sul do 
Pará. Este triângulo geográfico: 
Sul-Maranhense, Sul-Paraense 
e Norte do Tocantins tem hoje 
em dia a maior densidade 
demográfica desses três estado 
fronteiriços. A Ufpam vai 
beneficiar indiretamente 
6.p00.000 (seis milhões) de 
hábitantes nestes três estados 
com área na Pré-amazônia. 

Nenhum professor seja qual 
for o seu nível, e nenhum 

homem de bom senso pode 
ficar por fora desta companha 
lançada pelo Dr. Mário Cortez 
em prol da criação da 
Universidade Federal da Pré- 
Amazônia. E preciso que 
nossas inteligências se 
mobilizem em torno de projetos 
como este da fundação de outras 
Universidades no Maranhão. 
Coloco-me à disposição do Dr. 
Mário Cortez e da ACH para dar 
assessoria intelectual na 
montagem do projeto. 

2. Preciso sair do "Gueto" da 
Ufma: 

A idéia da criação de uma 
Universidade Federal em 
Imperatriz já é antiga. Há anos 
atrás, eu debatia este assunto 
com o saudoso Renato Mureira, 
com Edelvira Marques, com 
Vítor Milesi, com José Geraldo 
da Costa, com o jornalista Jurivê 
de Macedo e com os antigos 
diretores da ACII, notamente o 
Jairo Oliveira e o meu velho 
amigo de longos bate-papos 
Alair chaves, dono da Movelaria 
Moema. 

Tive também oportunidades 
de levantar este assunto em 
reuniões da Academia 
Imperatrizense de Letras, e 
troquei idéias algumas vezes 
com o Dr. Mário Cortez e com 
o entusiasta companheiro, 
Licínio Cortez. Sempre 
lembrei aos estudantes da 
Ufma do Campus H a 
necessidade de se ter em 
Imperatriz a Universidade 
Federal do Vale do Tocantins 
para nos libertarmos do "gueto 
fechado" da Ufma da Ilha de 

São Luís. Quando fui diretor do 
Compus II da Ufma em 1993 e 
1994, defendi esta tese da 
autonomia do Campus II e fui 
bloqueado de avançar por falta 
de apoio da administração da 
Ufma em São Luís. Era 
compromisso do Reitor da Ufma 
criar em Imperatriz o curso de 
Enfermagem, mas o mesmo 
não diligenciou nenhum 
mecanismo para implantar 
novos cursos no Campus II de 
Imperatriz. 

Quero parabenizar a todos os 
estudantes e professores da 
Ufma de Imperatriz pelo 
espírito de vanguarda do qual 
estão imbuídos no sentido de 
levar adiante a proposta da 
criação da Universidade Federal 
da Região Tocantina a fim de sair 
da condição humilhante de 
Imperatriz ser o eterno feudo 
de São Luís. A Ufma, em São 
Luís não dispõe de condições 
econômicas nem pedagógicas 
para continuar gerenciando o 
Campus 11 de Imperatriz. 

3. As vantagens de uma 
Universidade regionalizada: 

Imperatriz tem todas as 
condições de ter a sua 
Universidade Federal com seu 
quadro próprio de professores, 
com sua gestão autônoma e 
com um elenco de novos cursos 
voltados para os setores 
produtivos e área de saúde. 

A agronomia e a medicina 
veterinária bem como 
engenharia florestal e 
processamento de dados serão 
os novos cursos de fundamental 
importância para o 
desenvolvimento da região 
tocantina O aprimoramento dos 
cursos já existentes na Uema e 
dos três cursos da Ufma, 
juntando-se a infra-estrutura do 
Cefet constituem os fatores 
fundamentais na gestação da 
nova Universidade de Imperatriz 
regionalizada. 

Vale aqui destacar que em 
todos os países do l3 mundo que 
estão no comando da Ciência e 
Tecnologia (Alemanha, Japão, 
Estados Unidos, Canadá, 
França e Russa) foram as 
Universidades que prepararam 
todos os quadros científicos e 
técnicos levando esses países 
para a liderança mundial. Vamos 
fazer o mesmo! 

(1) O Prof. João Renôr é 
professor visitante da Uema/ 
Imperatriz da disciplina 
Monografia e foi Diretor do 
Campus 11 da Ufma nos anos de 
1993 e 1994. 
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Conor Farias 
Diretor Presidente 

José Filho 
Diretor Comercial 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 
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TRIBUNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Ma/s tempo 
Segunda à tarde o 

presidente da Câmara reuniu 
seus pares para pedir a 
dilatação do prazo para 
apresentação do sua defesa. 
Salgado Filho solicitou mais 10 
dias para, segundo 
argumentou, provar sua 
inocência. Informou aos 
parlamentares que seu 
relatório estaria sendo 
produzido pelo ex-vereador e 
procurador jurídico da Câmara, 
José Lamarck. Como o 
professor Simplício ZuzaNeto 
não está mais na Câmara, face 
o retorno do vereador 
Enfermeiro Ribamar ao 
plenário, não será surpresa se 
Salgado tiver mais 10, 20 ou 
30 dias para provar que não 
malversou os recursos do 
poder Legislativo - o que 
eqüivale a uma anistia 

Perda 
Nem o esforço aparente da 

cúpula tucana foi suficiente 
para garantir a permanência do 
primeiro-suplente Simplício 
Zuza Neto na Câmara. 
Durante o período em que 
exerceu o mandato o 
parlamentar do PSB mostrou 
que, com um pouco de 
conhecimento e 
principalmente dedicação, é 
possível fazer obras de vulto 
como o relatório-bomba que 
denunciou o desvio de pelo 
menos 212 mil reais do 
orçamento da Câmara em 95. 
Além do espírito de corpo, os 
outros vereadores não 
costumam investir manhãs, 
tardes e noites analisando 
papéis e verificando a 
contabilidade da Casa de Leis. 

Festa 
Tem gente comemorando 

a saída de Simplício da Câmara. 
E que se acredita que tudo 
ficará como antes, já que o 
"investigador" não tem mais 
assento na Casa. 

Voz solitária 
Agostinho Noleto parece 

ser o único dos amigos 
próximos do interventor a 
continuar defendendo sua 
candidatura a prefeito. Tldon 
Marques parece mais inclinado 
a continuar no cargo até o fim 
do ano. Para evitar a eleição do 
desafeto Fiquene. Por meio do 
apiamento a Madeira, que teria 
em seu PMDB uma ponte na 

direção do Palácio La Roque, 
Expectativa 

Esperança é a última que 
morre. Não custa nada torcer 
para que a governadora 
anuncie, por ocasião do 
projeto "governo itinerante" 
a liberação de verbas para 
suas primeiras realizações na 
cidade. Roseana Sarney teve 
votos demais em Imperatriz 
para conseguir alijá-la das 
ações de sua ainda 
discretíssima administração. 

Golpe fatal 
Cafeteira parece que 

ainda não concebeu a 
gravidade da permanência do 
grupo Davi em seu PPB. A 
filiação do deputado implicara, 
necessariamente, o 
distanciamento do ainda 
oposicionista Sebastião 
Madeira de seu projeto 
eleitoral para 98. Com Davi 
em seu palanque, o senador 
pode esquecer a região 
tocantina porque o ex- 
prefeito é uma figura 
desagregadora. 

Perguntinha 
A oposição terá ou não um 

candidato forte em 
Imperatriz? 

Idéias claras 
As últimas aparições de 

Madeira na mídia mostram 
que o prefeiturável está com 
seu discurso de campanha 
praticamente pronto. 
Geração de renda, Saúde e 
Educação são os temas 
eleitos pelo deputado para a 
campanha. 

Inevitável 
distanciamento 

Só um improvável milagre 
levaria PT e PDT a apoiarem 
o candidato do PSDB. Em sua 
atuação parlamentar, por uma 
questão de sobrevivência 
política Madeira vem 
apoiando integralmente o 
Governo FHC, votanci 
contra privilégios ou direitos 
adquiridos, votando pela 
privatização de serviços 
públicos, votando pelo 
congelamento desalários, etc. 
Se a Frente Ética local 
manifestasse solidariedade 
ao representante do neo- 
liberalismo estaria, na prática, 
negando seu discurso 
nacional e contrariando teses 
que continuam verdadeiros 
dogmas para os socialistas. 

0 plontõo Hospitalar 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS 

hoje, dia 

13/03/96 

Plantão 24 horas ue emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

13/03/96 
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PSB elege bancada de vereadoi 

Lula Almeida confirma Congresso Municipal da sigla 

porCONOR FARIAS 
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Coluna do PX 
PX8-4605 

Conor Farias 
BREAK! BREAK! Para esta 

nova coluna do PX que estamos 
criando a partir de hoje. A todos 
os macanudos da freqüência, TKS 
a vocês fiquem sempre em QAP e 
QRP, ixfis a partir de agora vocês 
já têm um espaço para melhor 
comunicação via éter. Com a 
colaboração do PX8-0644 Rivaldo, 
vamos esplenar como apareceu a 
Faixado Cidadão. 

Vivemos num século de 
invenção maravilhosas e ninguém 
pode negar que a radiodifusão seja 
uma delas. 

Muito estudo, muitas 
modificações e aperfeiçoamento 
foram necessários para se 
construir os delicados aparelhos 
de comunicação que transmitem 
com clareza e segurança os sons 
falados a longas distâncias. 

A radiíxliAisão é a aplicação da 
radioeletricidade por meko de 
ondas eletromagnéticas, 
chamadas hertizianas. 

Com o advento da 2° Guerra 
Mundial, a telecomunicação, ou 
seja, a comunicação a distância 
tomou grande impulso. Os 
WalMe-taUdes" eram usados com 

eficiênciaparaa comunicação com 
as tropas terrestres e vários rádios 
receptores transmissores de porte 
pequeno também foram usados. 

Após a guerra, em 1947, o uso 
livre e arbitrário das faixas de 
freqüência de rádio era de tanta 
intenc idade que estava 
prejudicando as companhias de 
navegações aéreas em suas 
comunicações com a terra. 

Afim de regularizar a situação, 
a União Internacional de 
Telecomunicação (UTT) com o 
objetivo de acabar com esta 
confusão radiolétrica do espaço, 
reuniu-se para distribuir as faixas 
de freqüência entre os países. 

O Comitê Internacional de 
Registro das Freqüências 
associado ao UT1 dividiu o mundo 
em três iv ...Aes: Europa, União 
Soviética l ' :ca comporiam a 
região uni; o cv jienteamericano 
comix)ria a região dois; a índia e a 
Oceania a região três. 

Extraído do 

jornal "O 

Progresso" de 

20 de julho de 

1980 

Dentro destas regiões, as 
faixas foram subdivididas de 
modo que cada uma tivesse uso 
específico. 

Em 1948 nos Estados Unidos 
um conhecido por Gross 
inventou um rádio transmissor- 
receptor de tamanho pequeno e 
obteve autorização para usá-lo. 
Daí a comercialização foi só um 
passo. Em 1958 foi autorizado a 
utilização da faixa por pessoas 
civis. Nascia assim a famosa 
FAKA DO CIDADÃO, a "citzen 
Band" CB. 

Como era de esperar as 
grandes firmas, principalmente 
do Japão começaram afabricação 
dos rádios que logo se 
transformaram numa 
conqueluche para os norte- 
americanos. 

No Brasil no início de 1980 
começaram a aparecer na 
clandestinidade, para finalmente 
serem legalizados em 26 de 
outubro de 1970 pela portaria nQ 

033. 
Ainda existem algumas 

restrições, mas com a evolução 
da técnica dentro em breve 
poderemos, sem dúvida alguma, 
assistir a superação de novos 
limites. 

A participação em grupo 
dessas pessoas que entram em 
comunicação, não cria opinião, 
mas costuma desencadea-las; daí 
é necessário uma boa dose de 
bom senso nas conversas. 
Embora os preconceitos sejam 
adquiridos através da própria 
educação que se tem, por incrível 
que pareça, dentro da Faixa do 
Cidadão, eles são existentes. 

E uma posição filosófica que 
faz com que as pessoas se unam 
numa amizade desinterassada, 
sem se preocupar com a situação 
financeira, credo ou mesmo a 
raça. 

Um aficionado da Faixa 
dificilmente deixa de comparecer 
às reuniões, onde se tem 
oportunidade de se conhecer 
pessoalmente o colega o qual se 
fala através do éter. 

A carência dos bate papos de 
outrora está sendo suprida pelo 
radinho, pois viver marginalizado 
é uma triste experiência. 

Qualquer pessoa que tenha 
tido oportunidade de ver como 
funciona a Faixa, sente-se 
imediatamente tentado para 
entrar para o grupo que poderia 
ser considerado não como o ornai 
Globo publicou no ano passado 
no dia 3 de janeiro "de corações 
solitários" mas sim de corações 
solidários; porque só um 
macanudo nunca fica mas está 
sempre prestando auxílio, quer 
através de uma palavra amiga, 
quer atendendo a quem precisa. 

por João Estrada Branco 
Jornalista 

O presidente do PSB, 
Partido Socialista Brasileiro, 
advogado Lula Almeida, disse 
que o seu partido elegerá uma 
bancada de vereadores na 
eleição de 03 de outubro deste 
ano. 

Lula Almeida confirma que 
o PSB apoiará Sebastião 
Madeira, candidato do PSDB a 
Prefeitura Municipal no pleito 
deste ano. 

O dirigente da agremiação 
socialista confirma que seu 
partido marchará unido na 
eleição deste ano, a exemplo 
do que acontece com o partido 
em nível regional. 

"O PSB do Maranhão não é 
um partido de grupos, nas 
eleições para o diretório 
regional ou para os muitos 

diretórios municipais, sequer 
se apresentam duas chapas", 
disse Lula. 

Segundo Lula Almeida, a 
eleição em Imperatriz tem sua 
importância devido ao peso 
político e a densidade eleitoral 
do município. Ele confirma a 
disposição de seu partido em 
costurar uma ampla frente para 
sustentar a candidatura de 
Sebastião Madeira. 

"O PSB está consciente de 
suas responsabilidades para 
com o município", disse Lula. 

O líder socialista confirma 
para o mês de abril, a 
realização do Congresso 
Municipal da sigla, que terá 
como objetivo, traçar as metas 
do partido para este ano. 

"O projeto do PSB não é 
apenas eleitoral, mas também 
político para o Brasil", conclui 
Lula Almeida. Lula Almeida (PSB) está otimista com a próxima eleição 

Sinos de Belém lança campanha 

por João Estrada Branco 

A Igreja Sinos de Belém, 
"Missão das Primícias", 
localizada na rua Dona Ana 
Nery, 687, São Paulo e que tem 
missionários em Imperatriz, 
está promovendo uma 
campanha para erradicar as 
gangs de ruas e eliminar as 
drogas do meio da juventude. 

O mensageiro da Igreja, 
Gilmar Pinheiro, disse ontem 

que a direção da Igreja vai fazer 
contato com o secretário de 
Educação, Agostinho Noleto, 
para que a prefeitura apoie a 
iniciativa. 

O missionário Josemar O. 
Pinheiro esclarece que a 
campanha é multi- 
denominacional, ou seja, 
contará com a presença de 
igrejas de diferentes correntes 
e matizes. 

Segundo Josemar Pinheiro, 

a situação das gangs de ruas 
tem provocado aflição na 
população de Imperatriz. 

Gilmar Pinheiro confirma a 
opinião de Josemar. "Esta 
semana mesmo, um estudante 
assassinou outro com quatro 
facadas em plena luz do dia", 
disse. 

Ainda de acordo com o 
mensageiro da Igreja Sinos de 
Belém, as gangs e as drogas 
representam os dois grandes 

inimigos da juventude e da 
sociedade. 

Josemar Pinheiro, disse que 
embora a campanha fosse 
multi-denominacional, a Igreja 
Sinos de Belém pretende 
colocar Jesus Cristo como 
rumo principal. 

"A maçonaria será 
chamada, assim como outras 
organizações preocupadas 
com o futuro da humanidade , 
assegurou o missionário. 

Imperatriz ganha Instituto 

A finalidade do Ipesc é fazer pesquisa de opinião em vários campo? 

por João Estrada Branco 

Está nascendo o Ipesc, 
Instituto de Pesquisas 
Capital, uma sociedade de 
direito privado e de natureza 
civil. 

O Ipesc é a mais nova 
empresa do Sistema 
Tucanu s de Comunicação. 

A finalidade do Instituto é 
lazer pesquisa de opinião nos 
campos comercial, cultural, 
atístico, político e 
administrativo. 

Imperatriz e os 
democratas do Maranhão 
necessitavam de uma 
organização como o mais 
novo rebento do Sistema 
proprietário do Jornal 
Capital. 

No Maranhão, as 
pesquisas são, em sua 
maioria, alteradas e 
camufladas pela oligarquia 
que dirige esse Estado a 
trinta anos com mão de ferro. 

A oligarquia que está no 
governo nessa longa data, 
prèga a escuridão, difunde o 
analfabetismo, e pretende 
ser monopolista no domínio 
da informação. 

Nas eleições de 03 de 
outubro desse ano, o andar 
da carruagem será diferente. 

Não adianta, institutos de 
quinta categoria, 

previamente acordados e 
comprados, divulgarem 
pesquisas tendenciosas para 
ludibriar o eleitorado com o 
famoso já ganhou. 

O Ipesc será o 
contraponto, para que a 
população saiba ao final do 
processo eleitoral, que a 
verdade existe e pode ser 
informada. 

r 

YATE CLUBE DE IMPERATRIZ 

Aestatística o uma ciência 
que não depende da política 
partidária para se afirmar. 
Calcular desvio padrão não 
requer benção de chefe 
político. Combinação, 
arranjo e permuta, na 
estatística, são bem 
diferentes de seu significado 
na política partidária. 

E o imperatrizense sentirá 
a diferença no dia 04 de 
outubro, quando começar a 
apuração dos votos, e a 
verdade das urnas, se 
confrontar com a realidade 
da estatística. 

Saberemos quem usou de 
má fé para tentar manipular 
a opinião pública. E o Ipesc, 
com certeza, terá a marca da 
verdade e do compromisso 
com a cidade. Como são as 
demais empresas do Sistema 
Tucanu s de Comunicação, a 
TV Capital, Rádio Capital, 
Jornal Capital e a Tucanu s 
Produções. 
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Política Imperatriz, 13 de março de 1996 

Roseana afirma apoio ao Encontro Parlamentar 

Secretário de Agricultura confirma apoio do governo estadual 

Linha 

Direta 

m 
mm 

m 

por JOSE FILHO 

Candidatura 

Itamar Franco deve 
anunciar nos próximos dias 
a sua candidatura a 
presidência da república 
pelo PMDB. Até aí tudo 
normal. O mais importante 
é que nas negociações ficou 
acordado que a vice do ex- 
presidente será a atual 
governadora do Maranhão, 
Roseana Sarney. 

Intervenção 

Uma fonte que merece 
crédito afirmou que Ildon 
Marques não será 
candidato a prefeito e que 
vai permanecer como 
interventor de Imperatriz 
até o final do mandato. 

Lagoa 

Dezenas de casas foram 
invadidas pelas águas da 
chuva dessa madrugada, 
principalmente nas vilas 
Redenção I e II . O 
desespero tomou conto das 
famílias, que não tiveram a 
menor oportunidade de 
móveis, eletrodomésticos e 
outros pertecentes. A rua 
Caiçara ficou debaixo da 
água. 

Escola 

Também a Escola 
Batista, que funciona na 
Região I, ficou 
completamente inundada e 
as aulas foram canceladas. 

FAE 

No prédio onde funciona 
a FAE, na Av. 
Babaçulândia, a água subiu 
mais de um metro, 
alegando tudo e estragando 
os estoques da Merenda 
Escolar que lá se 
encontravam. 

Prejuízos 

Os prejuízos nas Vilas 
Redenção I e II são 
incalculáveis, sobretudo 
porque a maioria da 
população é constituída de 
famílias pobres que 
perderam praticamente 
tudo. Até o meio dia de 
ontem a Defesa Civil do 
Município não havia 
omparecido ao local para 

dar assistência aos 
proprietários das casas 
inundadas. 

Riscos 
Os maiores riscos agora 

ficam por conta de 
possíveis doenças quando 
as águas baixarem. Em 
vários setores da Redenção 
existem verdadeiros 
depósitos de lixo, o que 
aumenta o risco da 
proliferação de doenças 
infectas-contagiosas. 

Bacuri 

O mesmo drama está 
vivendo o populoso bairro 
Bacuri, onde as águas da 
chuva fizeram também um 
grande estrago. 

Jantar 

Será realizado na sexta 
feira, a partir das 20 horas 
na Churrascaria Boi na 
Brasa, mais um jantar de 
associação dos homens de 
Negócio do Evangelho 
Pleno. O preletor vem de 
Minas Gerais e é 
conhecido nacionalmente 
como "Voz de Trovão". Os 
convites podem ser 
adquiridos no escritório da 
Adhonep, localizada na Av. 
Dorgival Pinheiro, 
primeiro andar da Comape. 

Coincidência 
José Sarney era vice de 

Tancredo Neves e acabou 
cumprindo todo o mandato 
presidencial. Agoa é a vez 
de Roseana Sarney ser a 
vice de Itamar Franco. Será 
que a história vai 
repetir? 

se 

Brincadeira 

A governadora Roseana 
Sarney assina um decreto 
transformando Imperatriz 
em capital do Estado por 
uma semana apenas, 
quando ela deveria fazer 
cumprir a Lei, isto é, 
transformar Imperatriz em 
capital de Io a 7 de 
setembro todos os anos, já 
que essa Lei existe, é de 
autoria do ex-deputado 
Sálvio Dino e foi 
devidamente aprovada pela 
Assembléia Legislativa em 
1980. O único governador 
que a cumpriu até agora, e 
só uma vez, foi João 
Castelo. 

Para Meditação 
"Aquele que ama seu 

irmão, permanece na luz e 
nele não há nenhum 
tropeço." (Jo 2-10) 
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Governadora Roseana Sarney deverá apoiar o IV Encontro da bancada da Amazônia 

por José Filho 
Da Editoria de Regional 

Ao visitar à redação do 
Jornal Capital na tarde de 
ontem, o deputado federal e 
secretário da Agricultura, 
Francisco Coelho, afirmou que 
a governadora Roseana 

Sarney vê a realização do IV 
Encontro da Bancada 
Parlamentar da Amazônia 
Legal como uma oportunidade 
ímpar para que a cidade de 
Imperatriz mostre o seu 
potencial que, inclusive, é de 
conhecimento da maioria dos 
brasileiros. "Esse encontro é 
tão importante, que a 

governadora Roseana, além de 
instalar durante os dias 25 a 29 
do corrente, a sede das 
decisões governamentais em 
Imperatriz, como governante, 
chamou a si, a condição de 
anfitriã, telefonando aos 
governadores da Amazônia 
Legal e enfocando a 
importância resultante da 

participação de cada um ". 
Quando — prossegue 

Chico Coelho — a 
governadora Roseana 
transfere para Imperatriz a 
sede do governo que vem "in 
loco" observar as 
necessidades da população 
para encontrar soluções 
surgidas a partir da 
convivência comum do dia-a- 
dia. Chico Coelho enfatizou a 
consciência da importância 
que Imperatriz possui junto ao 
Palácio Henrique de La Roque 
e, naturalmente, a cidade 
merece o apoio necessário, e 
a instalação da sede do 
governo no município deve ser 
entendida como uma atuação 
governamental junto a 
comunidade, para que daí 
resultam em ações efetivas. 

Por isso, finaliza, Chico 
Coelho, esse governo que aqui 
se instalará durante os dias 25 
e 29 é diferente dos anteriores, 
não será um governo de 
tapinhas nas costas, mas um 
governo que ao estilo de 
Roseana Sarney, busca um 
novo tempo, tempo de 
realizações e participação 
gover no-comu nidade. 

Urbanitário discute política 

Sindicato dos Urbanitários reúne diretoria 

■ímffíM.íSí 
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porque tudo tem de ser feito 
por meio de lei municipal". 

Fazer pressão 
Macieira também disse que 

deve se fazer pressão junto aos 
vereadores, pois é da Câmara 
que sai a lei que regulamenta 
os direitos dos trabalhadores 

Política de Fernando Henrique Cardoso desagrada 
O Sindicato dos* 

Urbanitários do Maranhão, 
STIU-MA, considerou 
proveitoso o resultado de 
recente seminário sobre 
SAAE's, visando esclarecer 
dúvidas sobre Regime Jurídico 
Único, RJU, e a Consolidação 
das Leis Trabalhistas, CLT, 
bem como fazer uma avaliação 
da atuação da diretoria da 
entidade, junto aos SAEE's. 

O seminário contou a 
participação de 17 
representantes, entre 
delegados sindicais e diretores 
da executiva. 

O advogado Mário 
Macieira, do Setor Jurídico, 
esteve presente falando sobre 
o assunto. Ele explicou que "os 
trabalhadores pelo RJU estão 
subordinados ao Princípio da 
Legalidade, ou seja, qualquer 

urbanitários do Maranhão 
aumento de salário ou 
reivindicação de direitos, que 
implique em despesa para o 
município, em favor do 
servidor, tem de estar 
disciplinado em lei municipal. 
E essa lei tem de ser votada, 
apreciada e aprovada pela 
Câmara de veradores. Daí, 
então, que Acordo Coletivo de 
Trabalho para quem ;e regido 
por RJU não tem validade, 

nesses casos. 
Quanto ao ACT, ele falou 

que "quem é celetista, tem 
pleno direito ao ACT, pois esta 
vale como lei entre as partes. 

Contudo, o acordo tem de 
ser registrado no Ministério 
do Trabalho para ter validade 
Disse ainda que, onde existe 
ACT em vigência, o SAAE nao 
tem que discutir e sim, cumpri- 
lo". 

Comissão formada , . 
Durante o encontro, lui 

formada uma comissão. 
composta por 4 membros, 
José Braga Neto, da diretoria 
executiva; Jorge Luís, 
delegado sindical de Caxias; 
Bernardo Pereira, de Bacabal 
e Antonio Vieira, de Rosário, 
que ficarão responsáveis pelos 
encaminhamentos das 
negociações sobre Acordo 
Coletivo dos SAAE's. 
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mostrarem que têm um 
"vozeirão" acabam 
exagerando e esquecendo 
do mais importante: a 
comunicação! 

Concelho 
de mestre 

por MESSIAS JÚNIOR 

Contatos 
A repórter Rita Maria, 

está mantendo contatos 
com a direção da TV 
Capital e, poderá acertar 
com a emissora para 
fazer parte do seu quadro 
de funcionários. 
Conforme já disse várias 
vezes, a "Ritinha" é uma 
excelente repórter, o que 
lhe falta é somente uma 
boa oportunidade na TV 
para que ela possa 
mostrar a sua 
potencialidade. Boa sorte 
garota! 

Especulação 
Em recente conversa 

com o prefeito Raimundo 
Cabeludo, ele me afirmou 
que nunca houve nenhum 

convite formulado pela 
direção da TV Nativa, com 
relação a uma provável 
contratação de Sérgio 
Cativo Barros e Maria 
Espíndola. Segundo ele, 
tudo que foi comentado, é 
tão somente especulação. 
Tá falado! 

Na medida 
certa 

O locutor e diretor da 
Terra FM, Dony Madruga, 
coinsegue se destacar 
como um dos melhores 
comunicadores do 
Maranhão. Com uma voz 
impostada na medida 
certa, o Dony fala e não 
agride os ouvidos do 
ouvinte, como fazem 
alguns locutores que para 

\ 

Um dos apresentadores 
do Aqui Agora, Luís Lopes, 
faz questão de sempre 
pronunciar o seu nome 
com todas as letras, ele 
acredita que dessa forma 
sem cortar nenhum dos 
sobrenomes, ajuda a dar 
mais sorte na televisão. Ele 
avisa ainda a quem deseja 

fazer uma carreira 
jornalística de sucesso: 
comece assinando o nome 
completo. Coisas de quem 
entende! 

G/7 
Gomes 

O repórter policial Gil 
Gomes, voltou a receber 
uma bela proposta da 
Record, para ingressar no 
"Cidade Alerta". Depois de 
muito pensar, o Gil 
resolveu permanecer no 
Aqui Agora, onde é uma 
das principais atrações. 
Quando o diretor de 
jornalismo do SBT, Marcos 
Wilson, soube da proposta, 
tratou logo de chamar o Gil 
e lhe dar um aumento de 
salário. Quem pode, pode! 

Bom 
repórter 

Gil Santos, repórter da 
Mirante, continua sendo na 
opinião de muitos 
telespectadores, como o 
melhor repórter de televisão 
local. Realmente o rapaz tem 
feito por onde mostrar um 
grande trabalho jornalístico 
de primeira qualidade e, 

deixar bem informado o 
público telespectador. 
Valeu! 

Polivalente 
O companheiro Léo 

Costa é um dos bons 
profissionais da Rádio 
Capital. Simples e 
talentoso, ele 
desempenha suas funções 
como repórter e locutor 
da Rádio e ainda "quebra 
o galho" do amigão aqui, 
quando por algum motivo 
sou obrigado a faltar nas 
externas do "Imperatriz 
Notícias". Valeu Léo! 

• i- 
Nas ondas , 
do rádio 

O número de mulheres 
que trabalham em locução 
de Rádio em Imperatriz 
ainda é muito pequeno. 
Está na hora das 
emissoras abrirem mais 
as portas e os microfones 
para a mulherada, pois 
tem muita gente de 
talento e muita voz 
escondida, precisando 
apenas de uma chance, 
marmanjos! 

Bom 
começo 

O repórter João 
Batista, da Difusora, 
apesar de ser um 
iniciante na profissão já 
conceguiu o seu espaço 
no jornalismo de 
Imperatriz. Ele começou 
sua carreira na TV 
Capital, e também teve 
uma curta passagem pela 
TV Nativa. Atualmente na 
Difusora, ele vem 
realizando boas matérias 
para o TV Maranhão. Um 
abraço companheiro! 

De 
volta 

O Imperatriz em 
Manchete, telejornal da TV 
Nativa que está fora do ar 
há Alguns dias, deverá 
retornar na próxima 
segunda-feira. Segundo o 
amigo Luís Duarte, diretor 
de jornalismo da emissora, 
o jornal vai voltar com 
muitas novidades, para 
deixar o telespectador do 
canal 13, sempre pôr 
dentro da notícia. 
Aguardem! 

Programação DE HOJE PARA AS TVS VHS/UHF - * 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

06:00 Reprise do Imperatriz 
24 Horas 

07:00 Repórter 190 
08:00 Cidade Agora l3 

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 
21:30 Quarta Especial 
23:00 253 Hora 
01:00 Palavra de Vida 

Seja mais um 

fK-naníe do 

Júíi iui capital 

e fique por 

dentro das 

notícias mais 

quentes da 

região 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

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

Show 
07:30 Ix)cal 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa 
da Ofélia 
10:30 Meu Pé de Laranja 

Lima (novela) 
11:25 Vamos Falar com 

Deus 
11:30 Estação Criança 
12:00 Jaques Cousteau 

(Tahiti; Águas de 
Fogo) 

12:45 Anos Incríveis 
(Quem é Tia Rosa) 

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

do Lobo) 
17:00 Supermarket 
17:30 Programa Silvia 

Poppovic 
19:00 Meu Pé de Laranja 

Lima (novela) 
20:00 Cavalo Amarelo 

(novela) 
20:50 Local 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Campeonato Carioca 
de Futebol 
23:45 Jornal da Noite 
00:15 Circulando 
00:20 Flash 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE " 

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

Zodíaco 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olímpico 
12:30 Edição da Tarde 
14:00 TV Alternativa 
14:30 Os Médicos 
15:30 Home Shopping 
16:00 Sorteio Extra (29 

Super Bingão de 
Imperatriz) 

18:15 Os Cavaleiros do 
Zodíaco 

18:40 Imperatriz em 
Manchete 

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

Zodíaco 
20:15 Manchete Esportiva 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Márcia Peltier 

Pesquisa 
23:40 Boletim Olímpico 
23:45 Momento Econômico 
00:00 Home Shopping 
00; 15 Jornal da Manchete 

28 Edição 
00:45 Clip Gospel 
01:45 Espaço Renascer 

TV Mirante 

Canal IO 

06:15 Telecurso 2000 - 
Curso 
Profissionalizante 

06:30 Telecurso 2000 - 2° 
Grau 

06:45 Telecurso 2000 - 1° 
Grau 

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

l3 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 - 
Quanto Mais Grana 
Melhor 

17:20 Malhação 
17:55 Quem é Você 
18:45 Jornal do Maranhão 

2a Edição 
19:00 Cara & Coroa 
20:00 Jornal Nacional 
20:30 Explode Coração 
21:35 Taça Libertadores da 

América- Botafogo X 
Corinthians 

23:35 Festival de Verão - O 
Peso de um Passado 

01:50 Jornal da Globo 
02:25 Classe A - Maratona 

da Morte 

v- 

Canal 7 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
07:30 Thompson Sem 

Censura 
08:00 Bom Dia & Cia (com 

Eliane) 
10:00 Programa Sérgio 

Malandro 
11:30 Moreira Serra 

Especial 
12:00 Carossel 
12:45 Repórter Difusora 
13:35 Cinema em Casa 

(Kickboxer 11 - A 
Vingança do 
Dragão) 

15:25 Kung-Fú, a Lenda 
Continua 

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

Sangue 
20:45 Copa do Brasil 

(Santos X Atlético/ 
PR) 

22:45 Sangue do Meu 
Sangue 

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

Meia 
01:00 Jornal do SBT 
01:30 Programa Joyce 

Pascowitch 
01:35 Perfil 
02:35 Telesisan 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV, 

CtfM, 

Á A, 

rhdSm 
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Sempre bela e elegante, Lúcia Brito Costa recebe prêmio 
da Água de Cheiro, das mão de Ana Rosa. Lúcia Brito 
também recebe prêmio Mulher de Expressão/96, pelo 
grande talento à frente da Felipeças 
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A^wIKeres de 

íEx pressão/ 96 

No dia de maior inspiração Deus criou a munlher. 

Uma invenção única, que mudou radicalmente o curso 

da história do homem. Na última sexta-feira, dis 08 de 

março, comemoráramos o Dia Internacional da 

Mulher. A coluna Sociedade em Expressão e a Rádio 

Clube FM, homenagaram damas da nossa sociedade, 

que sabiamente conquistaram um espaço na vida 

empresarial, política, médica e vivem hoje, momentos 

de glórias pelas conquistas e postura da mulher que, 

embora desenvolva uma atividade que há pouco tempo 

era privilégio dos homens, elas não perderam a divina 

sublimidade de ser mãe, esposa, amante e amiga. 

Inspirada na evolução da mulher moderna, a colunista 

criou a (primeira e única na cidade) confraternização 

da mais higt socyete, na entrega do prêmio "Mulheres 

de Espressão/96". 

Foi uma festa de confraternização sem igual, festa 

essa que demonstrou a nossa capacidade de grande 

realizações. Que pôs em destaque o nível da sociedade 

açailandense e que nos devolveu marcantes momentos 

do passado, quando Açailândia tinha na região, o 

reconhecimento de uma das sociedades mais refinada. 
Os nossos agradecimentos aos que deram-nos a 

satisfação do comparecimento e se confraternizaram 

com as damas nesta grande noite e a todos os amigos 

que tiveram especial importância para o sucesso das 

festividades do prêmio "Mulheres de Expressão/96", 
como a Acia - Associação Comercial e Industrial de 

Açailândia, Same - Serviço de Assistência Médica 

Empresarial, Commar e Comaco. 

Neste palco de alegrias quero registrar duas 

senhoras que tiveram papel decisivo na celebração da 

importante noite. Foram elas: Cedália Pereira, que foi 

responsável pela execução do buffet e a nossa amiga, 

Eliana, que nos emprestou o melhor de si. 

E claro que a cobertura desta noite memorável para 

as damas açailandenses está apenas começando. Tem 

mais Mulheres de Expressão/96 nas próximas 

edições. 
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A médica Edza Moreira da Fonseca recebe título como talento 
na área de pediatria. Ela que compõe a diretoria do Same 
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O diretor do Same - Serviço de Assistência Médica 
Empresarial, Dr. Petrônio Gonçalves, entrega um 
contrato anual do Same à contemplada da noite, Gleide 
Santos, que inclusive, num bonito gesto de solidariedade, 
doou a uma pessoa carente da cidade 
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Francisco Nunes, diretor da Rádio Clube FM, prestando 
homenagem a todas as mulheres em nome da Rádio 

Reverente, 
meiga e 

carinhosa, 
Silvana 

Silvestre, 
Tânia 

Figueiredo 
(gerente 

do SMH). 
Ela que 
recebe o 
prêmio 
Mulher 

de 
Expressão/ 

í 96 e a 
colunista 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

Planos de saúde para empresas, famílias e individuais. 

Saúcte e produto de primeiríssima necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1750 (Gessila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

's1 uilândia 
Maranhão 

1/í+n tuuta tta *11} 

Dinâmico - abrangente e participativo 

Todos os domingos, a partir do dia 

S4.03.96 na sua TV Difusora - 

Canal 8 - Açailânida 

Apresentação; Marinaldo Gonçalves - Jane Vasconcelos 
e Soraya Luíza 
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O mercado 

de câmbio 

teve um dia 
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por FREDERICO LUIZ 

lldon 
Viajou 

O interventor lldon 
Marques viaja hoje para São 
Luís, a capital do Estado. Vai 
conversar com a governadora 
sobre a situação dos bairros 
de Imperatriz. O estado de 
calamidade em que se 
encontra a cidade. Aliás, o 
interventor devia decretar 
estado de Calamidade 
Pública, a cidade está um 
caos. 

Calamidade 
Pública 

Decretar Estado de 
Calamidade Publica é uma 
necessidade. E certo que a 
governadora Roseana estará 
na cidade no dia 25. E que não 
é. bom um Estado desses. 
Mas, fazer o que? Quando o 
Serviço Nacional de 
Meteorologia prevê mais 
chuvas para os próximos 
dias? Não é mau agouro. E 
realidade. 

Viver 
da fé 

Tem uma música do 
Paralamas do Sucesso que se 
chama, Alagados. Um trecho 
diz que os alagados vivem da 
"Arte de viver da fé/ Só nào 
se sabe fé em que?". Para 
quem a população dos bairros 
vai apelar? Com a palavra, a 
governadora Roseana. 

Onde está 
a responsabilidade 

A própria governadora 
confidencia a amigos 
próximos, que é responsável 
pela mudança na mentalidade 
de Imper.i' .r Afinal, lldon 
Marques nâ bi eleito, mas 
indicado peia chefe do 
executivo. Divide-se os ônus 

também? Ou o negócio é só 
rachar o Bônus? A população 
pergunta. 

CPI 
do Pato 

Uma comissão apurou que 
o vereador Antônio Salgado 
Filho desviou R$ 212 mil da 
Câmara. Vence prazo, adia 
prazo para defesa e tudo 
começa como antes. Pior, Essa 
CPI vai morrer na véspera. É 
natimorta. Duvido que os 
vereadores tenham coragem 
de formar uma comissão 
Parlamentar para apurar o 
caso. Será a CPI do peru, ou a 
CPI do Pato no Tucupi. Os 
vereadores decidem. 

Pato aqui 
Pato acolá 

V 

Primeiro, as CPIs que 
terminaram em pizza. Depois, 
àquelas que terminaram em 
panelada. agora é a vez do Pato 
no Tucupi. E tem vereador que 
ainda afirma que a Câmara 
mudou. Aliás, mudou. O 
Enfermeiro Ribamar retornou 
ao seu cargo, e Simplício Zuza, 
o denunciante, agora é 
suplente. 

Novidades 
a vista 

O vereador Chagão, que 
ensaiava uma rebelião, pede 
licença para tratamento 
médico e agora quem assume 
é o pecuarista Homero Garcia. 

A maioria 
da oposição 

E como fica a situação da 
chamada correlação de forças. 
Antes se dizia que a maioria 
dos vereadores, eram de 
oposição ao grupo do deputado 
federal Davi Alves Silva. Nesta 
dança, no troca-troca, como 
ficou a correlação? 

Discurso 
de Macedo 

Ontem mesmo, quem 
compareceu a Câmara de 
Vereadores constatou que o 
vereador Macedo, usou a 
tribuna para fazer uma gozação 
com a chamada oposição, que 
não aguentou, o rolo compres- 
sor de Davi Alves Silva. 

Resposta 
do povo 

Tem um ditado que afirma 
que não existe nada melhor do 
que um dia atrás do outro com 
uma noite no meio. Em 03 de 
outubro, haverá a resposta do 
povo. E vai sobrar para meio 
mundo de vereador. 

Fiquene 
fraco 

Davi ensaia retorno político 
triunfal. Ganhando a 
convenção do PPB e de 
quebra, mostrando que armou 
com competência, o canto da 
sereia para o ex-governador 
José de Ribamar Fiquene, que 
um dia desacreditou da 
candidatura de Davi Alves 
Silva. Com a palavra, o senador 
Epitácio Cafeteira, e o senador 
Aderson Lago, que até o 
fechamento desta edição, 
juram que o deputado Davi, 
jamais será candidato pelo 
PPB. 

Ondas Curtas 
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CPI do Pato no Tucupi vem aí. 

Muita pimenta e muito azeite. Para Imperatrizense ver. 

O Campeonato Maranhense foi adiado. De novo. 

Um forte abraço para Ilya Natasha. 

Ildão permanece ou não? Eis o mistério da Fé. 

A governadora vai mandar dinheiro para Imperosa? 

Conversa fiada? ou prática a vista? 

Tem gente por cima da carne seca. 

Davi ensaia retorno triunfal a cena política. 

Vamos ver a reação de .Cafeteira. 

Meio mundo de mudança na Câmara Municipal. 

As contas de Davi serão aprovadas, brincando, brincando. 

Oh! Câmara. No Tucupi. 

Tem Salgado que é insosso. 

Em Imperatriz é assim, um dia é da caça. O outro é do cassado. 

Quero só ver o final da CPI do Salgado. Se brincar, nem CPI vai ter. 

Vamos ver o final do filme. 

A banda ética da Câmara vai dizer o que? 

Que ficou a toa na vida? 

Não da dinheiro e uma 

atitude alaoante 

A governadora vai liberar 

verbas para Imperatriz 
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VALE TRANSPORTE 

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

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está * d:. KTçao dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. . * 

TCI- BR-010-Km 1350-Maranhão Novo - Imperatríz-MA - Fone: 723-3444 
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A irajetória do carro de corrida 

Um laboratório prático, a 300 quilômetros por hora, testa inovações que serão introduzidas 

em automóveis convencionais 
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Mostra-Ford Fórmula 1 pilotado em 1969 por Jackie Stewart A garrafa que se vê na parte traseira é o extintor de 
incêndio. Em cima fica o radia dor de óleo, e embaixo, no lado oposto o diferencial do motor a caixa de câmbio. A 
direita e à esquerda ficam os freios a disco. Um mecânico segura a tampa do motor com o aerofólio integrado 

por Roberto M. Silveira 
Jornalista 

Os carros de corrida 
funcionam basicamente de 
modo idêntico ao dos 
automóveis convencionais; 
inovaçãoes mecânica e 
aerodinâmicas que, uma 
vez aprovadas, costumam 
ser incorporadas aos 
veículos de turismo. De 
fato, as primeiras 
competições 
automobilísticas foram 
organizadas para testar 
mais a resistência dos 
carros e seus componentes 
do que sua velocidade nas 
pistas. Nas provas para a 
disputa do Grande Prêmio 
de 1898, época em que os 
automóveis não passavam 
de máquinas frágeis e 
temperamentais, chegar ao 
fim do circuito já era 
motivo de consagração, 
tanto para o piloto quanto 
para o construtor dos 
carros. 

Dos 35 km/h, obtidos 
pelos pioneiros, aos 350 
km/h registrados pelos 
bólidos da Fórmula 1 nos 

meados da década de 70, 
os carros de corrida 
passaram por 

desenvolvimentos radicais, 
não apenas no projeto de 
seus diversos 
componentes mecânicos, 
mas também em toda a 
concepção de sua 
estrutura como veículo de 
competição. À medida que 
os mecânicos conseguiam 
melhorar o desempenho 
dos poucos eficiêntes 
motores iniciais, foi 
também necessário dar 
atenção ao sistema de 
frenagem, a melhoria da 
relação das engrenagens 
da caixa de câmbio, ao 
aperfeiçoamento da 
geometria da suspensão e 
ao mecanismo da direção. 
Ao mesmo tempo, os 
projetistas tiveram que 
enfrentar o desafio do peso 
máximo de cada carro, 
estipulados pelas diversas 
regulamentações que 
restringem a participação 
nas corridas. Nas disputas 
de 1898 os veículos já eram 
separados em duas 
categorias, segundo o seu 
peso. À primeira categiria 
pertenciam os modelos 

com peso mínimo de 400 
kg; à segunda, os pesavam 
entre 200 e 400 kg. 

Preparar um carro com 
apenas 300 kg em uma 
época em que os motores, 
para render mais, eram 
enormes, foi uma 
verdadeira façanha da 
engenharia. Por esta razão, 
dava-se preferência às 
competições entre os 
veículos da primeira 
categoria, cuja restrição de 
peso estipulava apenas o 
limite mínimo, deixando o 
máximo a critério do 

construtor. Isso facilitou a 
construção de um chassi 
mais robusto, capaz de 
agüentar os trancos 
produzidos pelas pistas de 
terra e mal absorvidos 
pelas suspenções 
primitivas. Um carro de 
corrida, então, tinha quase 
as mesmas proporções de 
um caminhão leve atual. 
Como não se conhecia 
praticamente nada das leis 
da aerodinâmica, o 

desenho do veículo 
oferecia grande 
resistência ao avanço, 
movimenta-se sobre rodas 
estritas e muito altas, e o 
piloto sentava-se na 
cabina como se fosse 
cocheiro dirigindo as 
parelhas de cavalos de 
uma carruagem. 

Mais tarde, visando 
estimular o 
desenvolvimento de 
motores mais eficientes, 
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Fotografia de 1934, mostrando o piloto Luigi Fagiofi durante o treino com uma Mercedes 

O Surtees Fina TS Fórmula 1 durante o Grande Prêmio da Alemanha de 1974. Os 
aerofólios dão maior estabilidade e exercem uma função aerodinâmica. 

surgiu outra restrição para 
os competodores 
automobilísticos: 
especificou-se o consumo 
de combustível. Em 1907, 
os carros de competição 
não podiam consumir mais 
de 30 litros de combustível 
-ara cada 100 km rodados 

e pesar um máximo de 
1.000 kg. Para que isso 

e possível, a Federação 
ernacional do 
tomóvel (FIA) passou a 
gulamentar também a 

iiindrada dos carros de 

competição. 
Pára atingir as mais de 

10.000 rotações por 
minuto, obtidas pelos 
motores dos carros de 
Fórmula 1, em 1975, os 
engenheiros tiveram que 
resolver numerosos 
problemas ao longo de 
muitos anos. A resistência 
do eixo de manivelas, das 
bielas, o formato da 
câmara de combustão, o 
sistema de admissão e 
escape dos gases, o 
sistema de refrigeração, 

sofreram várias 
modificações. Partindo dos 
motores convencionais, ou 
desenhando máquinas 
inteiramente novas, os 
projetistas substituíram o 
ferro fundido (demasiado 
pesado e^frágil) por ligas 
metálicas mais resistentes 
e mais leves (duralumínio, 
aço molibdênio, etc.), 
capaz de suportar as 
exigências das novas 
especificações técnicas ao 
mesmo tempo que 
aliviavam o peso morto do 

veículo, diminuindo a 
relação peso/potência. Para 
melhorar a admissão 
introduziram os 
compressores, que já 
haviam mostrado seu valor 
nos aviões da I Guerra 
Mundial, e começaram a 
utilizar combustíveis 
especiais. 

Os motores mais 
desenvolvidos 
proporcionaram maiores 
velocidades, obrigando os 
construtores a se preocupar 
também com a 
aerodinâmica, a eficiência 
da frenagem e a estabilidade 
dos veículos. Na década de 
30 a empresa alemã Auto- 
Union apresentou um 
projeto revolucionário com 

motor traseiro. A 
localização do motor na 
parte de trás do chassi 
visava a colocação do maior 
peso em um ponto mais 
próximo do centro de 
gravidade do veículo, de 
modo que este se tornasse 
mais estável nas curvas. 
Embora esse modelo 
obtivesse grande êxito 
inicial, seu desenvolvimento 
foi interrompido com a II 
Guerra Mundial e somente 
na década de 60 a solução do 
motor traseiro generalizou- 
se nas competições. A 
adoção desse tipo de 
posicionamento de motor 
deveu-se também ao fato de, 
com ela, ser possível 
economizar o pesado eixo 

de transmissão (cardan) e 
permitir que o piloto dirija 
semideitado, o que diminui 
consideravelmente a área 
fronta do carro e, 
conseqüentemente, sua 
resistência aerodinâmica oa 
avanço. 

Também foi possível 
reduzir o peso total do 
veículo adotando a 
contrução de chassi 
monocoqui, ou seja, a 
estrutura do carro é feita de 
chapas metálicas 
juntamente com 
revestimento da carroceria, 
formando uma só unidade 
rígida, na qual vão 
montados os diversos 
componentes mecânicos e o 
motor. 
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Ligue T3S-1345 e 

faça a assinatura do Seu 

Líder Diário. 
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Petróleo: como fica a regulamentaçãc 

Intenção é enviar ao Congresso até maio a legislação regulamentando 

o final do monopólio do petróleo no País 
monopólio do petróleo no 

Brasil em 

Revista 

□ 

por SOCORRO CARNEIRO 

Relês 
premiados 

Os relês para proteção 
de linhas da ABB são os 
melhores do mercado 
segundo pesquisa feita 
pela regista Eletricidade 
Moderna no mercado de 
indústrias, 
concessionárias e 
consultorias, realizada no 
início de 1995. 

Apenas 14% dos clientes 
reais da ABB foram 
entrevistados pela revista, 
o que revela excelência de 
imagem desse produto. 
"Mesmo aqueles que 
nunca compraram, sabem 
da qualidade de um relê 
ABB", disse Marcos 
Tanese, engenheiro de 
vendas da área. 

Os relês da ABB são os 
que mais vendem, 
assumindo a liderança do 
mercado. Segundo Léo 
Nogueira Filho, diretor da 
área de Sistemas de 
Proteção e Controle, isso 
se deve ao fato de ABB 
não se preocupar em 
vender produtos, mas sim 
soluções aos seus clientes. 
"O mercado adquiriu 
confiança em nós porque 
realizamos um grande 
trabalho de consultoria e 
pós-venda". 

Em 94, a' área de 
Proteção e Controle e 
Sistemas de Medição de 
Energia obteve US$ 22 
milhões em volume de 
negócios. "A placa e os 
nossos resultados nos 
certificaram de que o 
caminho que tomamos 
está certo. Mostra a 
qualidade do produto e 
também a qualidade total de 
nossa organização", 
comemorou Léo Nogueira. 

Criticando 
declaração 

O superintendente da 
Infraero no Aeroporto 
Internacional de Viracopos, 
Mozart Mascarenhas 
Alemão, criticou declaração 
do secretário estadual de 
Transportes, Plínio 

Assmann, que apontou 
impossibilidade de 
ampliação do Aeroporto 
de Campinas. 

O secretário divulgou 
essa informação ao 
justificar a instalação do 
terceiro Aeroporto 
Internacional de Cargas 
no estado, em Ribeirão 
Preto, durante o 
seminário 
Industrialização do 
Interior Paulista, 
realizado em Ribeirão 
Preto. 

Lutando 
por espaço 

O Aerporto 
Internacional de Viracopos, 
em Campinas, luta para 
retomar sua vocação 
original: ser um dos 
principais pontos de 
embarque e desembarque 
de passageiros do País. 

Desde a inauguração de 
Guarulhos, em 85, 
Viracopos deixou de ser o 
maior aeroporto 
internacional de 
passageiros do Brasil para 
se transformar no segundo 
maior em volume de cargas 
comerciais. 

Aprovando 
extensão 

O Governo holandês 
aprovou a extensão, por 
mais duas semanas, da 
concordata concedida 
anteriormente por um mês, 
depois que a Daimler-Benz, 
mantenedora da Fokker, 
anunciou a retirada de 
apoio financeiro à 
subsidiária. 

Economia 
brasileira 

A economia brasileira 
pode ter chegado ao fundo 
do poço. Só não se sabe 
quanto tempo irá demorar 
a voltar à superfície. 

Os principais 
indicadores de nível de 
atividade, descontados os 
efeitos sazonais e as 
disparidades setoriais, 
começam a mostrar sinais 
tênues de estabilidade. 

GASTROCUNICA 

Dr. Naílton J. F. Lyra ! 
Dra. Maria do Carmo S. Ljjrra 
Dr J. Edson M. Araújo 

•Dr. Milko Abrantes 

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

por Roberto Camargo 
Da Agência Estado 

O ministro de Minas e 

Energia pretende enviar 
ao Congresso em maio 
próximo a legislação 
regulamentando o final do 

País. 
A maior dificuldade aos 

estudos que se 
desenvolveram para a 
regulamentação está na 
questão da importação do 
petróleo, principalmente 
quem será autorizado a 
importá-lo. 

A discussão nos 
bastidores mostra que há 
uma tendência para que a 
Petrobrás prossiga 
importando e 
distribuindo. Mas isto 
ainda não é definitivo, pois 
companhias 
multinacionais poderiam 
trazer o petróleo a custo 
menor para o Brasil, 
utilizando suas 
subsidiárias no exterior. 
Também está sendo 
analisado como esse tipo 
de importação poderá 
ocorrer. 

Coisa certa l 
Uma coisa é certa: na 

regulamentação d% 
legislação do final do 

monopólio do petróleo no 
País, haverá a 
transformação do 
Departamento Nacional de 
Combustíveis (DNC) em 
um órgão gestor, a 
exemplo do que 
acontecerá com 
Departamento Nacional üc 
Águas e Energia Elétrica 
(Dnaee), na área de 
energia elétrica. 

A Petrobrás passaria a 
ter poderes de uma 
companhia de economia 
mista, como é a 
Companhia Vale do Rio 
Doce, também gerida pelo 
Ministério de Minas e 
Energia já está debatendo 
a regulamentação do final 
do monopólio em 
seminários e tem ouvido 
especialistas. 

Pretende enviar a 
regulamentação em maio 
ao Congresso para que 
não haja um 

-engarrafamento com a 
vqtação da reforma da 
Previdência. 

Catálogo muito especial 

Novo catálogo da KSR, uma peça inédita no País, possibilita aos gráficos 

identificar de forma rápidae precisa os itens mais adequados à produtividade 
exemplo prático da filosofia da 
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por Marco Antonio Eid 
Jornalista 

O catálogo de Produtor 
KSR é mais uma iniciativa 
voltada a facilitar o trabalho 
dos gráficos. Contém um 
perfil da empresa e apresenta 
todos os serviços e produtos 

que ela oferece aos seus 
clientes. 

Cada detalhe foi 
minuciosamente elaborado de 
forma a facilitar a consulta e 
o acesso dos gráficos aos 
insumos de que ele necessita. 

Exemplo prático 
A concepção da peça é um 

KSR de prestar serviços. A 
relação dos produtos 
encontra-se em dois capítulos. 

No primeiro, há uma 
apresentação geral e, no 
segundo, uma descrição 
detalhada de cada item. 

Além disso, o catálogo 
contém um conjunto de 
lâminas, com nome, foto e 
características de cada 
produto, seus usos e 
aplicações. 

Desenvolvido em parceria 
com fornecedores da KSR, o 
catálogo foi concebido de 
forma a possibilitar constante 
atualização. 

Encadernação 
O modelo de encadernação 

permite o acréscimo de 
páginas, que serão enviadas 
aos clientes todas as vezes 
que um novo produto for 
incluído na linha ofertada pela 

empresa. 
O índice também será 

atualizado pelo mesmo 
processo. Juntamente com o 
catálogo, entregue de forma 
personalizada por um 
representante da KSR, oe 

clientes receberam uma fi' ■ > 
que garante a sua atualiza*. 

O objetivo 
Q objetivo da KSR, 

editar o novo catálogo, é o de 
manter o gráfico atualizado, 
em tempo real, com o que há 
de mais moderno em termos 
de papel, complementos 
gráficos e materiais de 
escritório e informática. 

A peça é , uma 
demonstração de que a KSR 
vai buscar, no Brasil e no 
exterior, tudo o que o gráfico 
necessita para melhorar a sua 
produção e atender seus 
clientes com a máxima 
qualidade! 

Representantes/Distribuidores 

Empresa Multinacional do 

ramo alimentício, seleciona para 

atuar na região. Interessados 

enviar com máxima urgência, 

Curriculum Vitae/Contrato 

Social, para Av. Tucuruvi, 858/ 

862 - Tucuruvi - São Paulo - SP 

Cep 02304-002 

RáÒio Capitai AM; 

950 K^z, 10 Mil 

Watfs Ôe potência 

A sua melhor 

sintonia 

Messias Júnior - Repórter Verdade 

De segunda a sábad» ! 8 hs - TV Capital - Canal 5 

IMPERATRIZ NOTICIAS 
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Brasileira disputa amistosos 

Administrador do escrete canarinho diz que os jogadores carecem de mais maturidade 

Equipe tem condições de conquistar a medalha de ouro olímpica 

Esporte 

Capital 

por FRANCISCO DO VALE 

Apoio ao futebol da 

Região Tocantina 

0 futebol da Região 
Tocantina bem que deveria 
ter outro ritmo, receber, 
enfim, maior atenção por 
parte das autoridades 
governamentais. 

0 Governo do Estado, que 
deveria promover a sua 
incrementaçào, nada faz no 
sentido de apoiar as 
iniciativas anunciadas pelos 
dirigentes de clubes e, por 
conseguinte, atletas de 
Imperatriz e municípios 
/izinhos. 

Caso de Açailândia, que 
outrora já teve um futebol 
bonito de se observar. Mas o 
quadro só foi possível em 
virtude do trabalho 
desenvolvido por seus 
clubes. 

A Liga Imperatrizense de 
Desportos (LID) já teve 
vários e bons dirigentes. Só 
que, infelizmente, o futebol 
da segunda maior cidade do 
Estado, ainda capenga Falta, 
sim senhor, um 
empurrãozinho da Secretaria 
de Desportos e Lazer 
(Sedei)- 

Ninguém aqui deseja 
desenhar um quadro negro, 
mas única e exclusivamente, 
fomentar o desenvolvimento 
do nosso melhor futebol. 

Jogadores bons de bola, 
claro, temos de montão. E o 

que é melhor é (pie eles estão 
em várias partes da cidade. 
Imperatriz, em conseqüência 
do seu potencial, já deveria 
ter um forte time de futebol. 

Só que nada disso ainda 
aconteceu. E, para piorar 
ainda mais a situação, os 
jogadores não recebem o 
apoio que merecessem por 
parte do governo de Roseana 
Sarney. 

Fim ' 
do torneio 

Encerrada, com êxito, no 
Grêmio Lítero Português, em 
São Luís, na tarde de 
domingo passado, mais uma 
versão do Campeonato 
Maranhense de Xadrez. Foi 
disputado nas categorias 
Pré-Infantil e Infantil. 

Vinícius Martins Valois 
foi o vencedor da categoria 
pré-infantil. Somou seis 
pontos. Já André Murad, foi 
o campeão da categoria 
infantil. 

Eles participarão do 
Campeonato Brasileiro, que 
será realizado em Laguna, 
Santa Catarina, de 21 a 24 de 
abril. 

Abandonado 
ainda 

Permanece o Complexo 
Barjona Lobão, que já foi a 
alegria dos desportistas 
imperatrizenses. 

por Marcos Souza 
Da Agência Estado 

A Seleção Brasileira que vai 
disputar a medalha de ouro nos 
Jogos Olímpicos de Atlanta 
deverá realizar nada menos do 
que seis amistosos antes de sua 
estréia na competição. Segundo 
o administrador da Seleção, 
Américo Faria, a programação 
da equipe deverá ser 
confirmada ainda nesta 
semana. 

O programa preliminar dos 
jogos, no entanto, prevê os 
seguintes amistosos: dia 27 de 
março contra a Argentina (falta 
definir o local); dia 24 de abril, 
contra a África do Sul, em 
Johannesburgo; dia 22 de maio, 
contra o Chile, em Santiago; dia 
26 de junho, em Vitória (falta 
definir o adversário) ; dia 10 de 
julho (falta definir local e 
adversário); dia 14 de julho, 
contra a Seleção do resto do 
mundo, em Nova Iorque. A 
convocação dos jogadores está 
prevista para fins de junho (falta 
definir o dia), com os jogadores 
de concentrando para um 
período de treinamento na 
Granja Co mar y, em 
Teresópolis. 

Com relação à decisão da 
Internacional Board, que 
modificou algumas regras do 
futebol, Américo considerou 
um grande avanço o fato de se 
poder relacionar sete jogadores 
para o banco de reservas, 
"embora o ideal fosse utilizar 
todos os suplentes". Ele 
lembrou que o técnico Zagallo 
teve problemas no Pré- 
Olímpico por contar apenas 
com cinco jogadores no banco. 

Fazendo avaliação 
Numa avaliação da Seleção 
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Zagallo teve problemas no 

Brasileira, Américo disse que 
os jogadores carecem de mais 
maturidade, mas que a equipe 
tem condições de conquistar a 
medalha de ouro olímpica. E 
sobre sua ida para o futebol dos 
Estados Unidos, esclareceu que 

Pré-Olímpico por contar apenas com cinco jogadores 

não houve proposta, mas mês, para escolher òs locais de 
apenas uma sondagem. Só que 
não pensa em deixar a Seleção, 
pelo menos até a disputa da 
Olimpíada. 

O administrador estará nos 
Estados Unidos no próximo 

concentração e treinamento 
para a equipe, mas garante que 
até agora não recebeu da 
direção da CBF a confirmação 
de que os brasileiros ficarao em 
Miami. 

Programação da Radio Capital AM 

Joio LUboa- MA 

Das 05:00 às 07:00 - Varandão da Fazenda - Deda 
do Norte 

Das 07:00 às 08:00 - Show da Cidade - Manuel 
Leal i 

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

Das 12:00 às 12:30 - Jornal Meio Dia de Notícias 
Das 12:30 às 13:00 - Lance Livre - Equipe de 

Esporte 

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

Das 15:00 às 17:00 - Show da Tarde - Walter Silva 
Das 17:00 às 19:00 - A Fazenda do Corró - 

Clodomir Guimarães 

1 Das 19:00 às 20:00 - A Voz do Brasil 
| Das 20:00 às 22:00-O Som da Estrada-Francisco 

do Vale 

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

Rádio Capital AM, a rádio do povo 

Gorínthians intensifica treinos 

Técnico confirma presenças 

de Marcelinho Carioca e Zé Elias no jogão contra o Botafogo 

Ambiente no Parque São Jorge é tranqüilo 

por Marcos Souza 

Aplicar uma goleada faz um 
bem tremendo. O ambiente no 
Parque São Jorge está muito 

animado, por conta dos 5 a 0 
obtidos sobre o São Paulo no 
domingo, pelo Campeonato 
Paulista. 

Todos no Corinthians estão 

confiantes num bom resultado 
diante do Botafogo, nesta 
quarta-feira, às 21h35 min no 
Pacaembu, pela Libertadores 
da América. O time terá a volta 
de Zé Elias e Marcelinho 
Carioca, que não enfrentaram 
o São Paulo, ficando ainda mais 
consistente na defesa e no 
ataque. 

Bernardo também joga, 
pois sua expulsão ocorreu pelo 
Paulistão. Ele acha que esta é 
a terceira vez, em dez jogos, 
em que leva cartão vermelho. 
Isto sem contar com os jogos 
iniciais, dos quais não 
participou por estar lesionado. 

"Tenho de me benzer", 
repetia Bernardo a cada vez 
que alguém mencionava sua 
expulsão diante do São Paulo. 

Curiosidade no ar 
Uma curiosidade; o atacante 

Leonardo, que participou da 
goleada de 5 a 0 sobre o São 
Paulo, também esteve 

presente em 1994, quando o 
tricolor levou de 5 a 2 do Sport, 
na Ilha do Retiro, pelo 
Campeonato Brasileiro, tendo 
sido autor de um dos gols. 

A preocupa dos 
corinthianos está voltada para 
o atacante Edmundo, que 
deverá desfalcar o time por 
mais de dois jogos no 
campeonato, já que ninguém 
acredita na sua absolvição, 
nem mesmo o advogado do 
clube. 

Pedindo aos jogadores 
O técnico Eduardo Amorim 

pediu aos jogadores antes do 
treino de ontem de manhã, que 
os mesmos mantenham no 
próximo domingo, contra o 
Botafogo, o mesmo ritmo forte 
empregado no jogo contra o 
São Paulo, quando uma vitória 
manterá o time na briga pelo 
título do primeiro turno, numa 
briga árdua contra o Palmeiras, 
que lidera o campeonato. 

objetivo e corajoso, fissim é Orlando Mouctus, q 

comendo de segundo o sexta-feira, o programo Cidade 

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

Ül verdade nua e i" < «a, doa a quem doer, 
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, Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 
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0 evento assinado pelo colunista Jonas Ribeiro, foi realizado no aconcheganl 

restaurante do Shopping Imperatriz, no último sábado, onde reuniu a fina flor da 

sociedade imperatrizense e contou com um número expressivo de convidadas. 

Entre tantas belas mulheres, o colunista homenageou várias sociaelites que têm 

contribuído para o desenvolvimento e crescimento sócio-econômico e cultural 

de nossa cidade. 

A noite foi prestigiada por convidados vips do Brasil, como a vice-presidente 

da Associação dos Colunistas do Brasil, Célia Câmara, Helena Fittipaldi (ex-mulher 

do piloto Emerson Fittipaldi), atualmente relações públicas do Hotel Shareton 

(SP), o promoter João Silva, do Pará, Luismar Rocha, colunista (GO) e a irmf 

(representante) do colunista Pergentino Holanda, Glória Holanda. 

, A noite, que foi regada a vinho e um finíssimo jantar à francesa, teve o toque 

especial do expert Alex, que em breve estará inaugurando o restaurante 

oficialmente. 

Requinte e bom gosto foi o que não faltou na grande festa de confraternização 

em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. De parabéns, o colunista Jonas 

Ribeiro e todas as mulheres que estiveram elegantemente presentes na merecida 

festa. Confira! 

Maria Helena Fittipaldi, esta colunista e Mar Iene (suh-editora da revista Caras) 
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Nina, Luzanira e Rosenda, abrilhantaram o Mulher Talento/96 

João Silva (promoter-PA), esta colunista e Luismar Rocha (colunista-GO) 

f 

m 
V 

mm m. 

m 
As elegantes damas da sociedade: Rita Mariano, Magna, Magnólia e Diana 

Maristéia Ncleto, Ariadna e Graça, também estiveram presentes no evento 

v' 
Oneide, Alzira Cunha, Sâmia e Viviani, em momento de descontraçao 

m- m- 
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Maria Leônia, esta colunista, Célia Câmara (vice-presidente da ACB) e Glória Holanda Lideres, Cláudia, Socorro Frota, Larisse, Euripedes e Cl ein ir Teixeira 
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rofissão: fotógrafo 

Emoção e ação fazem parte da vida do profissional que leva a imagem dos fatos aos jornais 

Zulmair: "hot news" à brasileira 

por Raimundo Primeiro Zulmair Rocha durante a principais jornais do exterior, 
Da Redação 

O flagrante de "Carlinha", 
um soldado de 9 anos a 
serviço do tráfico, foi feito por 

guerra de quadrilhas pelo 
domínio da boca-de-fumo no 
morro Dona Marta, em 
Botafogo, Rio de Janeiro, e 
ocupou as manchetes dos 

em 1987. 
Há poucos meses, Carlinha 

tombou em outra "batalha", no 
morro de São Carlos, no 
Estácio. 
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CONVOCAÇÃO DE EMPREGADO 

A Firma Destilaria Caiman S/A, inscrita no C.G.C. 07.636.897/0002-74 convoca os 
funcionários abaixo relacionados a retornarem ao trabalho no prazo de 72 horas sob pena de 
serem demitidos conforme o art. 482 da C.L.T. 

Mat. Nome CTPS 
00292.6 Joaquim Sousa da Silva 025393 
003287 Reginaldo da Silva Pereira 017986 
003510 Francisco da Conceição Santos 012150 
003602 Domingos Santos dos Santos 046741 
004256 Marco Antonio Ferreira da Silva 091130 
004302 Fernando Vieira da Silva 068074 
004383 Antonio da Silva Castro 009087 
004388 Iaiís Brandão da Conceição 074753 

Série 
00001-MA 
00009-MA 
00009-MA 
00009-MA 
00009-MA 
00009-MA 
00006-MA 
00009-MA 

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

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

de reírigeraçâo, caldeiras, laticínios, couros, sabão e etc. 
* Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, 

^cadás, luminárias, peneiras, escovas e etc. 
* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária" KIBONA", 
u, solução de bateria, essências, barri lha, cloros, adubos, etc, 
* Xámpúpara auto, super ativo "MARASIL", desinfetantes, detergentes, 

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

Promoções: 
• Clorogramiiado (balde 10 kg) R$ 

«à vista ou cheque p/ 8 dias 
Algknda manutenção (ÓI It) RS 

3,80-àvisfa 
• Barrilha (kg) RS 0,90 - à vista 
• Sulfato de Alumínio (kg) R$ 0,90: 

-avista 

Imagem viva da notícia 

por Raimundo Primeiro 

Ninguém ousa discordar 
que o fotógrafo é a alma, a 
imagem viva de um jornal. E 
através dele que se consegue, 
além do texto, fazer com que 
o leitor tenha uma efetiva 
noção do que realmente 
aconteceu. 

Para isso, principalmente 
nos grandes centros, a 
exemplo de São Paulo e Rio 
de Janeiro, esse profissional 
não mede esforços no sentido 
de levar para o seu editor, 
boas imagens de lances 
impressionantes, que ficaram 
marcados na memória das 
pessoas que os 
testemunharam. 

O fotógrafo tem de ser 
arrojado, determinado e, 
acima de tudo, perspicaz. 

Agindo assim, com certeza, 
conseguirá captar imagens que 
agradarão aos seus editores. 

E assim é Zulmair Rocha, 40 
anos, que tem duas marca 
inéditas imprimidas em sua 
carreira. 

Tem vaga cativa na 
exposição anual durante a 
Semana da Fotografia, em 
Niterói, como convidado da 
Sociedade Fluminense de 
Fotografia. 

Para reforçar ainda mais, é 
o único jornalista de "O Dia" a 
ter recebido um prêmio 
internacional de fotografia, a 
serviço da empresa. A foto 
"Caminhando para o 
Estrelato", rendeu Menção 
Honrosa da Nikon em 1988; 
uma página inteira, com direito 
a fotos e elogios, na publicação 
interna do jornal, e emoção 
porque, até agora, foi a maior 
de sua vida profissional. 

Chegou a novidade 

De terça a Sábado 

06h00 às 07h00, 

24 Moras ^ 

Apresentação: 

Conor Farias 

Pela TV Capital 

O Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

Ligue 738-1345 
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Chuvas alagam bairros da cidade 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

-Olá, bom dia! 

Exportações 
As exportações brasileiras 

de café em grão e de torrado 
moído somaram no mês 
passado 574.566 sacas, o 
menor volume nesse mês 
desde 1980, quando ficou em 
345 mil sacas, informou a 
Febec. 

Nos dois primeiros meses 
deste ano as vendas externas 
totalizaram 1,155 milhão de 
sacas, 31% menos que os 
embarques do primeiro 
bimestre do ano passado. 

Pelo quinto mês 
consecutivo, o Brasil não 
conseguiu chegar ao limite 
mensal de 1 milhão de sacas 
acertado pelo esquema de 
retenção. 

Corrigindo 
aposentadorias 

Pes dsa da Arthur 
Ai .'•••. - tr -ostra que, entre 
dezenis:'-.- 95 e fevereiro 
de 96, houve um crescimento 
de 6,29%, em São Paulo, e de 

8,06%, no Rio, na demanda 
por novos executivos. 

Comparados com o 
trimestre de dezembro de 94 
a fevereiro de 95, porém, o 
mercado apresenta queda 
considerável (10,49%, em São 
Paulo, e 17,97%, no Rio). 

A Arthur Andersen 
identificou, porém, que nos 
meses de janeiro e fevereiro 
deste ano houve um 
crescimento nas áreas 
administrativa e comercial. 

Nascendo 
parceria 

A Força Sindical reiniciou 
as negociações com as 
lideranças do Congresso em 
torno da reforma da 
Previdência qué o governo 
pretende recolocar em 
discussão. 

O sindicalista Paulo 
Pereira da Silva afirma que 
além das reivindicações 
anteriores (aposentadoria 
aos 35 e 30 anos e fim dos 
benefícios especiais), a 
central vai colocar na mesa a 
proposta de recomposição do 
poder de compra dos 
benefícios. 

As aposentadorias 
segundo cálculos da central, 
acumulam defasagem média 
de 40% desde 89. 

Cresce 
procura 

O governo do Paraná vai 
participar do investimento da 
Renault francesa na sua 
fábrica no Brasil, a ser 
instalada no município de 
São José dos Pinhais, Grande 
Curitiba. 

O plano da montadora 
prevê investimentos de US$ 
1 bi em 10 anos. A primeira 
fase do projeto utilizará US$ 
750 mi. A Renault terá o 
controle de 60% do capital e 
o Paraná, com um pool de 
investidores, ficarão com o 
restante. 

O pool de empresários 
brasileiros está sendo 
formado sob coordenação do 
governador do Paraná, Jaime 
Lerner. 

A parceria com o Paraná 
terá prazo mínimo de 7 anos 
e valor máximo de IJS$ 300 
mi. 

O acordo assinado ontem 
entre o presidente da 
Renualt, Luís Scweitzer, e 
Lerner prevê o 
funcionamento da fábrica já 
em 1999, produzindo 120 mil 
unidades anuais. 

O primeiro modelo da 
Renault a ser produzido no 
País será o carro médio 
Megane. 

A meta da companhia 
francesa no Brasil é chegar a 
2005 com 7% a 8% do mercado 
nacional e com firme atuação 
no Mercosul. 

Os fatores determinantes 
na escolha de Curitiba foram 
a proximidade do Porto de 
Paranaguá e o Mercosul. 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

A cidade de Imperatriz 
amanheceu ontem 
completamente alagada pela 
ação das águas. 

Nas imediações da empresa 
Coca-Cola, na BR-010, a 
situação se agravou, com a 
água deixando as ruas 
secundárias intransitáveis. 

O bairro do Bacurí também 
foi bastante atingido. A rua Rio 
Grande do Norte ficou alagada, 
a água fez com que diversas 
casas ficassem sem condições 
dos moradores habitá-las. 

No Conjunto Ipiranga, a 
situação não foi diferente e as 
pessoas tiveram que andar a pé 
alguns quilômetros para que 
pudessem usar o transporte 
coletivo. 

Os Conjuntos Redenção I e 
II também sofreram com a 
chuva da madrugada de 
ontem, e os moradores do local 

tiveram que cavar valas nas 
ruas para poder escoar a água. 

Na BR-010, na altura da 
viação Transbrasiliana, um 
carro não conseguiu atravessar 
a rodovia, e durante certo 
tempo, pela manhã, apenas 
caminhões e ônibus 
arriscaram transpor o trecho. 

Na rodovia Pedro Neiva de 
Santana, perto do condomínio 
Cinco Estrelas, a água subiu a 
uma altura de um metro, e 
prejudicando os moradores 
das imediações, que foram 
impedidos de ocupar suas 

' casas. 
O bairro do Maranhão 

Novo também foi duramente 
castigasdo, e em diversos 
pontos, a água expulsou os 
moradores de suas próprias 
casas. 

O Serviço Nacional de 
Meteorologia informou que as 
chuvas devem retornar com 
intensidade durante o dia de 
hoje e amanhã. 

O interventor Ildon Marques viaja para São Luís para 
solicitar ajuda do Governo do Estado para combatera ação 
das águas em Imperatriz 

Descaso revolta populares 

•>> 

ruas Agua da chuva alaga invade residências 

por Frederico Luiz 

A população de Imperatriz 
está revoltada com o descaso 
das autoridades no que se 
refere à falta de assistência dos 
poderes públicos. 

João Alves da Rocha, pintor, 
45, morador do Bacuri, e que 
foi obrigado a sair de sua 
própria casa devido a 
inundação, disse que perdeu 
tudo. Sofá, cama, beliche das 
crianças, e até uma TV nova, a 
cores, comprada no mês 
passado e que ainda ainda não 
começou a pagar as 
prestações. "Tô(sic) 
desanimado, vou pagar R$ 45 
durante dez meses, e só assisti 
um mês de televisão". 

Outra situação dramática é 
ã da dona-de-casa Joana 
Pereira da Silva, 32, viúva, mãe 

de 05 filhos. "A água levou 
quase tudo, salvei as roupas 
dos meninos e o sofá, que um 
vizinho me ajudou", disse 
desconsolada. 

Pedro dos Santos Novais, 
43, estava cavando uma vala no 
Conjunto Ipiranga para quê a 
água pudesse escoar de sua 
casa. "Aqui nessa Imperatriz 
não tem governo, não tem 
nada, não tem um cristão para 
nos ajudar numa hora dessas", 
disse revoltado. 

A população está 
desabrigada e sem local para 
recorrer. Até o fechamento 
dessa edição, muitos popular 
estavam com seus móvr 
roupas perto de suas c- 
completamente ilhad 
dependendo de favorá 
condições do tempo para 
retornarem à suas residências. 

Estado não definiu 

por Frederico Luiz 

A governadora Roseana 
Sarney decidiu instalar o 
governo itinerante em 
Imperatriz. 

Nos próximos dias, de 25 a 
29 de março, Imperatriz será a 
capital do Maranhão. 

Pergunta-se como será o 
ânimo de uma cidade, que está 
completamente alagada. 

Muito mais do que isso, a 
população, políticos, 
empresários, profissionais 
ibeiraís, trabalhadores, 

perguntam qual será a atitude 
da governadora em relação a 
cidade. 

Será que de uma hora para 
outra, teremos que fazer uma 
enorme corrente para São 
Pedro? Para muitos, essa é a 
única solução. 

Os cofres da prefeitura 
estão, por ironia do destino, 
secos e sem dinheiro. 

E claro que o Governo do 
Estado não tem dinheiro 
sobrando para investimentos. 
No entanto, é muito fácil 
comparar a estrutura física, o 

porte da máquina e a 
capacidade de endividamento 
a curto prazo, da prefeitura e 
do Governo do Estado. 

Por isso mesmo, em 
situações de emergência e de 
calamidade pública, mesmo de 
fato, e não de direito, é comum 
os governos estaduais 
ajudarem os municípios. 

E de esperar que este fato 
comum, se repita entre 
município e governo do 
Maranhão. Pois, literalmente, 
Imperatriz vive um novo 
tempo. 

Governadora Rosena Sarney 

(OFERTA DE ÉM PREGO 

Sociedade de profissionais liberais oferece vaga para secretária. 

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

conhecimentos práticos de informática e formação secundária. 

Tribuna da 

Cidade 

,W -1 

Segunda a Sexta - 09 hs 

presentação Aurino Brito 

Rádio Capital AM - 950 KHz 

Sua Melhor Onda 



Economia Imperatriz, 13 de março de 1996 

I iano Real está ameaçado 

Diversos setores sofrem crise por causa da política econômica de FHC 

Maílson critica Fernando Henrique Cardoso 

por Milton Leitão 
Da Editoria de Economia 

"Precisamos evitar uma 
crise venezuelana no Brasil. 
Esta é a maior ameaça que o 
Plano Real tem diante de si, a 
curto prazo". A frase assusta, 
mas seu autor, o ex-ministro da 
Fazenda e atual diretor vice- 
presidente do BMC, Maílson 
Ferreira da Nóbrega, está 
convencido de que o setor 
bancário brasileiro vive hoje 
momentos de sérias 
dificuldades, não apenas em 
decorrência da queda da 
inflação mas também pelos 
efeitos da política de arrocho 
monetário sobre os ativos dos 
bancos. 

0 caso do Banco Nacional — 
cuja transferência de controle 
para o Unibanco está em 
negociação — é citado por 
Maílson como um exemplo 
típico. "0 banco foi muito ativo 
na concessão de crédito ao 
consumo no "boom" da 
demanda e acabou sendo 

atingido pela inadimplência de 
seus clientes", comentou, 
indicando que neste campo não 
dá para o governo adotar uma 
posição tímida e confusa: "uma 
crise bancária não pode se 
alastrar. O presidente tomou a 
decisão correta ao baixar a 
medida provisória de 
fortalecimento do sistema 
financeiro, mas o que complica 
no Brasil é o discurso do 
próprio governo, que passa 
para a sociedade a versão 
envergonhada de um programa 
que tem sido implementado em 
outros países". 

Ele antevê três níveis de 
ajustes que fatalmente 
ocorrerão no setor bancário do 
Brasil. Primeiro, a curto prazo, 
vão desaparecer os bancos 
originais de corretoras que não 
têm mais como se sustentar no 
sistema. 

Sumir os bancos 
Depois, vão sumir os bancos 

criados por grandes empresas 
privadas do setor real da 
economia para funcionarem, na 

verdade, como um sofisticado 
departamento financeiro. Por 
último, a mais médio prazo, os 
bancos comerciais de pequeno 
porte deixarão de existir 
porque só ficará nesse ramo de 
atividade bancária quem tiver 
escala muito alta, 
acompanhando uma tendência 
que a rigor é universal. 

O próprio BMC, um banco 
até aqui eminentemente 
comercial, está interessado em 
enveredar pela atividade de 
banco de investimento. Esse 
foi um dos motivos que 
levaram Maílson da Nóbrega a 
Londres, tendo sido o principal 
tema de uma primeira 
conversa que teve com 
representantes do Swiss 
Corporation Bank. 

E possível 
E possível que o sistema 

encolha para o tamanho que 
tinha antes de 1988, quando a 
nova Constituição facilitou o 
ingresso e ajudou a que 
surgisse no País a figura do 
banco múltiplo. Nada menos 

do que 73 novos bancos foram 
criados entre 1989 e 1990. 
Atualmente, o setor bancário 
brasileiro dispõe de 256 
bancos, envolvendo 18.151 
agências (contando com as 
1.800 agências das caixas 
econômicas) espalhadas pelo 
País. E, sem dúvida, muita 
agência, quando se sabe que a 
maioria da população brasileira 
sequer tem acesso a uma 
simples conta corrente. 

Além das agências, o setor 
possui ainda 11 mil postos de 
atendimento, sem considerar 
as chamadas caixas 
eletrônicas. 

Taxas elevadas 
As elevadas taxas de 

inflação que existiam no País 
permitiram o inchaço do setor, 
acompanhado de deficiência 
administrativa operacional e, 
com o objetivo de maximizar 
os ganhos decorrentes da 
desvalorização da moeda, 
levaram a significativos 
investimentos nas áreas de 
informática e comunicações. 
   -1 

i m 
1 .Cri 
i KSg 

i 4 í h i 

Dia 16 de março 

às 20 Hs. 

Transmissão ao vivo, 

no programa 

Imperatriz 24 Horas 

75 Ferros Elétricos 

Pressão 

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/ S 

I transmissão ao vivo pela TV e I 

Rádio Capital AM e Rádio i 

CARTELAS 

R$ 5,00 

75 Rádios AM/FM 

31 Ventiladores 
Clube FM de Açailândia 

:-::::pLí5 | 

* 

iliu iii n 0 

1 Geladeira e i Fogão 1 Geladeira e 1 Fogão 
1 TV a Cores 

! 
/xiieâÉVx;; xvxgxv.:- 

Q 

illl 

1 MOTO HONDA 
TITAN 125 cc 

* 1 Mp 
yy.w^-yy^: 

S»?: ■ yy-ffmyyy- 0 

1 

■ 81 11 ü 

 <4 xt; " r -v1 

g 
* 

u 
. . G . 0 

p/v 

:: : ; í 

Carteia n 

Dia 26 

de Março 

02 

Casas 

01 

Carro 

1 CASA NO 
JARDIM PLANALTO 

1 CASA NO 
JARDIM PLANAITO 

1 AUT0M0VEL 
0 KM 

01 Moto 

Titan 

me 

mdereço 

rro Fone 

I I I I 

Carteia n0 

I I I I I I I ! I I I Estado 

22íl 

Prêmios 

1 x. 



Imperatriz, 13 de março de 1996 Esporte/Cidade 
7A 

Flamengo garante a volta de Bebet( 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

O presidente do Flamengo 
Cleber Leite, garantiu à torcida 
rubro-negra, que Bebeto irá 
vestir a camisa do Flamengo 
ainda este ano. Cleber Leite 
disse ainda para imprensa, que 
ja contactou com as empresas 
interesadas na volta do atacante 
tetra-campeão brasileiro. A 
esposa de Bebeto, por outro 
lado, prefere que o atacante 
permaneça na Espanha. O 
técnico Joel Santana está 
bastante satisfeito com o 
desempenho do seu time nas 
duas últimas partidas 
disputadas, vencedo o 
Linhares/ES, pela Copa do 
Brasil por 4 a 1 , e o amistoso 

em Manaus contra o Fast Clube 
por 2 a 0. O treinador deverá 
manter a mesma equipe que 
venceu os dois jogos para a 
partida diante do Volta 
Redonda. A partida está 
prevista para esta quarta-feira 
pela Taça Estadual do Rio de 
Janeiro. A preocupação do 
treinador no momento, é a 
recuperação física do atacante 
Romário, mas garantiu que o 
jogador participa do jogo de 
hoje. Valber é outro jogador que 
tem vaga garantida na lateral 
direita. O crescimento de 
produção que, segundo Joel - 
invicto á frente do time rubro- 
negro está diretamente ligado 
a Sávio e Amoroso. Ambos 
deram ao time, mais 
criatividade e poder ofensivo. 

FLAMENGO x VOLTA REDONDA 

Local: Estád. Moça Bonita 

Horário: 17:00 horas 

Flamengo: 

Róger, Valber, Jorge 

Luís,Ronaldão e Gilberto; 

Mancuso, Mácio Costa, Djair e 

Amoroso; Romário e Sávio. 

Estado abandona bairros 

um 

Kaigttéxn eojQSçgüiu 
acertar as 05 taíxas 
principais do Concnrso iSb 
da Loto. Com i&so, fica 
actiíiiüiado para o próximo 
concurso, R$ 
(Trezentos e oitenta mil 
rcâis). 

As apostas Já se 
eucertâram cm todo Brasil. 
Os números sorteados no 
Concurso ÍB6 foram os 
SíigoíatcSí 06,20,2L 46 e 
63  

SUPER SENA 

O Concurso 49 da Super 
Sena está acumulado em R$: 

12 milbóes e 8$) mil reais ► 
Ogrev<.' ledor ncosdí 
Imperatm, até o fechamento 
desta matéria, ftSo 

próximo concurso, i) 
Concurso 49 teve as 
segninb" ik íeaus 14,15,18, 

MEGA SENA 

O primeiro concurso da 
Mega também não teve 
acertador na faixa principal, 
ficando acumulado para o 
concurso oúmero 92, K$ 39 
milhões 158 mil reais. A 
quadra pagou a cada um dos 
acertadores da faixa, a 
importância de R$ 330 reais 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo ; 

Imperai riz. ontem, \riveu o 
chamado, dia de cão. Com as 
chuvas, diversos pontos da 
cidade ficaram alagados. 

Sem dinheiro, a prefeitura | 
está sem condições de fazer íts; 
obras necessárias para 
combater a açáo das águas. 

Porém, o Governo do 
listado, sequer se pronuncia 
sobre o assunto. 

Tivesse São Luís vivendo 
uma situação semelhante, com 
eerteza, a governaílorâ Roseana 
estaria agindo de outra forma. 
Sem esse silêncio de quem 
concorda com o sofrimento 
consentido. 

O Governo do Estado, de 

acordo cora a governadora, 
também estásera dinheiro. Quer 
dizer, não há recursos para 
investir em infra-estrutura na 
periferia de imperatriz. Mas, há 
"gergelim" suficiente pira, 
a mês, de forma religiosa, pagar 
uma pensão aos ex- 
governadores, que chega à casa 
de R$ 10 mil. 

Está se aproximando a hora 
da instalação do governo 
itinerante. No dia 25 desse mês, 
imperatriz será a capital do 
Estado, 

Mas será que haverá 
disposição do Governo do 
Estado iwa celebrar convênios 
com a Prefeitura Municipal, de 
forma que venha minorar as ; 
péssimas condições (k- moradia: 
do Imperatrizensc? 

Na arte das promessas, a 1 
governadora é mestra no 
assunto. É só lembrar as 33 feitas; 
em 94 c até o momento, 
descumprkias pela chefe do: 
Poder Executivo Estadual. 
Prometer ê bom, difícil é fazer, i 

Vamos v< r ({uai será a atitude i 

da governadora, bistalará seu 
governo com o objetivo de 
conseguir promoção na mídia 
local, ou trabalhará eom o 
intuito de encontrar as soluções 
necessárias para o 
t^scnvoKráientode imíxratriz 
e Região Tocantina. 

t 

m 

LOTERIA ESPORTIVA 

Eis os jogos programados para o Concurso 115. 

1- São Paulo/SP X P. de Desportos /SP 
2- Corínthans/SP X Ferroviariaria/SP 
3- Botafogo /SP X Palmeiras/SP 
4- Santos/SP X XV Nov. Jaú/SP 
5- Inter/RS X Grêníio/RS 
(> Figueirense/RS X Criciúma/RS 
7- Atlêtico/MG X Vale RioDoce/MG 
(S- Paraisense /MG X Cruzeiro/MG 
9- Vila Nova/GO X Atlético/GO 
10- Bangú /RJ X Botafogo/RJ 
11- Americano X Vasco/RJ 
12- Itaperuna/RJ x Flamengo/RJ 
13- América / RI X Fluminense/RJ. 

Os jogos serõo realizados nos dias 

16 e 17 de março. 

CknvroadotTi Roseana estará em Imperatriz ao prosimo dia 25 

CIDADE AGORA 

1- Edição - 08 hs 

Apresentação: Frederico Luiz 

Comentários: José Filho 

2â Edição -13 hs 

Apresentação: Conor Farias 

Comentários: Otair Moreira o 

Frederico Luiz 

TV Capital, canal 5 

O que era bom, Agora 

está em dobro 

QUANDO VOCE 

COMPARA. 
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- 30% DE 
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FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 
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36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 
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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 
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j va diminui popularidade de Roseana 

Águas deixam população ilhada, governo estadual ainda não definiu dinheiro para município 

■ffM-í 

iiSiíS 

Imperatriz. Em alguns lugares inteiras ficaram alagadas ruas 

ÍMM: 

m 

No programa Imperatriz 24 
Horas apresentado pelo 
jornalista Conor Farias, que foi 
ao ar nesta terça-feira 12, pelaTV 
Capital, canal 5, foi realizada uma 
pesquisa junto ao telespectador 
que pôde opinar sobre a 
governadora Roseana Sarney, 
com relação ao seu desempenho 
na administração estadual. 

Como é de conhecimento 
popular as ações da chefe do 
Executivo não estão atendendo 
as reivindicações do povo 

*ão está revoltada com a falta de assistência do poder público 

tocantino, que de acordo com 
suas declarações, continua 
esperando que sejam cumpridas 
por parte de Roseana, o 
cumprimento das promessas 
feitas na campanha para o 
governo do Maranhão. 

De acordo com os 
telefonemas recebidos pela 
produção do Imperatriz 24 Horas 
respondendo a pergunta - que 
nota você daria à governadora 
Roseana Sarney?. Confira abaixo 
a resposta: 

Dois deram nota 10. Outros 
dois também acharam que a 
governadora merece nota 8. 
Enquanto cinco entenderam que 
sua nota seria 5. No entanto, o 
que já era esperado por todos foi 
confirmado, cinqüenta e quatro 
telespectadores consideraram 
péssimo o governo de Roseana 
e deram-lhe nota 0. 

O imperatrizense está 
aguardando a chegada de 
Roseana que pretende realizar 
na região um governo itinerante. 

Estuprador ataca na Cafeteira 

por Francisco Do Valle 
Da Editoria de Polícia 

A menor das iniciais,S.A.R, 
Brasileira, Solteira, 
Maranhense, Residente na rua 
são luis , 202 no bairro 
Cafeteira, quando dirigia-se a 
residência de sua amiga Ana 
Maria, foi supreendida por 
um elemento conhecido pelo 
prenome de Índio, segundo 
versão da menor o elemento 
estava totalmente 

embriagado, ela afirmou a 
policia que tentou correr mais 
o individo o agarrou e 
começou a tirar a sua roupa, 
populares tomaram 
conhecimento e 
comunicaram a polícia que 
em poucos minutos estava no 
local indicado e autuou o 
maníaco em flagrante, alguns 
moradores ainda tentaram 
contra a vida do elemento , 
mais a PM, agiu rapidamente 
e conduziu o elemento para o 
primeiro distrito , para a 

surpresa da policia, quando 
então abriu a mala da viatura, 
num passe de magica índio 
havia fugido tomando rumo 
ignorado e com ele as algemas 
do policial, segundo 
informações de populares da 
Cafeteira índio continua 
foragido.Uma perguntinha, 
Por onde andarar índio e a 
algema do po1icial?Carnayal 

doXava Prato em Mucuiba, c 
boa.) O elemento de 
identidade desconhecida 
contuinua desaparecido. 

Advogado perde talonário 

por Francisco Do Valle 

Jairo Roberto 
Gonçalves, Brasileiro, 
Solteiro Advogado, 22 anos de 
idade natural de ltambai\ MS 
Residente e domiciliado 

naquela cidade na rua 
Joaquim Dornelas, 1097, de 
passagem por Imperatriz teve 
seu talão de cheque da 
Agência do banco do 
Bradesco de sua cidade de 
origem Roubado na porta do 

caixa eletrônico de uma 
agência do Bradesco local, 
alem do talão de cheque 
também foi levado de Jairo a 
importância de R$ 300,00 
(Trezentos Reais) e todos os 
seus documentos pessoais. 

Atleta de J. Lisboa passa bem 

por Francisco Do Valle 
Da Editoria de Polícia 

O estado clínico do atleta da 
seleção de Jão Lisboa com 

relação a entrada no ultimo 
domingo no pronto socorro do 
Hospital das Clinicas, de 
Imperatriz, ( Conforme foi 
divulgado pela Radio Capital 
Am no ultimo domingo na 

transmisão do Carnaval fora 
de época denominado 
Carnaval do Lava Prato em 
Mucuiba, è boa.) O elemento 
de identidade desconhecida 
contuinua desaparecido. 

A nova LDB - Ia parte 

por Ubiratan Aguiar 
Deputado Federal 

A luta pela a aprovação de 
uma nova Lei de Diretrizes e 
Bases, como todos sabemos, 
já dura pelo menos sete anos. 
Na realidade, ela começou 
antes da apresentação, pelo o 
deputado Octávio Elísio, do 
Projeto de Lei na 1.258, em 
1988. Ao mesmo tempo em 
que se ultimavam os detalhes 
do texto da nova Constituição 
Federal, as forças vivas da 
educaçãojá geravam propostas 
destinadas a proporcionar; 
rapidamente, o surgimento de 
uma nova LDB para o País. 

Não é necessário fazer a 
leitura das razões que 
provocam ume tramitação tão 
longa do projeto e que, ainda 
hoje, dificultam suas 
aprovação no âmbito do 
Senador Federal. As 
motivações são do 
conhecimento público. Creio, 

indispensável salientar, com 
veemência, o processo 
absolutamente democrático e 
participativo pelo qual a 
matéria foi apresentada, 
discutida e votada na Câmara 
dos Deputados. E o resultado 
foi a aprovação de um texto 
envido à apresentação do 
Senador Federal. 

Um texto que espelha, de 
modo muito claro, os 
encontros e desencontros 
daqueles que, neste País, 
militam no meio educacional, 
daquele que têm interesses no 
setor educacional, daqueles 
que usufruem dos serviços 
oferecidos pelo o sistema 
educacional e daqueles que 
sofrem os efeito das mazelas 
que afetam a educação 
brasileira. 

Um texto que, 
independentimente das 
eventuais questões de ordem 
formal que ainda possa 
apresentar, pretende romper 

cuja a estrutura se encontra o 
serviço de perversos 
mecanismos perpetuadores 
da desigualdade, da 
descriminação e da 
exploração em nossa 
sociedade. 

Um texto sem 
compromissos com o 
envelhecido humanismo 
individualista que, associado 
ou derivado da visão liberal de 
mundo, legitima as diferenças 
e situa apenas no nível do 
discurso, sob a aparência de 
promessa nunca cumprida, a 
real solução dos problemas da 
educação para proporcionar a 
todos o acesso ao saber. 

Um texto que abandona a 
visão funcional-sistêmica de 
sociedade e a equivocada 
percepção de que a relação 
entre educação e sociedade 
tem apenas um caráter 
bilinear; uma buscando na 
outra a solução de sua 
necessidades, no melhor 
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