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

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

O encontro dos sem-terras que 
acontece no Salão pariquial da Vila 
Lobão. 

Imperatriz - MA, sábado, 09 de março de 1996 Ano» H- 447 Fundadora 

Bingo Domingão 
Sorte 

trama contra Bingão do Gonor 

..-f 

Emília Oliveira, filha 

de Jacira Oliveira, 
denunciou ontem que 

uma equipe de José 
Raimundo, propri- 

etário do Bingo Dom- 
ingão da Sorte, está 

armando uma "marac- 
utaia" para prejudicar 

o Bingão do Conor 
Farias. 

Emília garante que 
uma das pessoas que 
foram lhe oferecer R$ 

250,00 disse que 
estava chegando a 

Imperatriz, durante o 

dia de hoje, uma 
pessoa que comprou 

quatro car telas do 
Bingão do Conor 

Farias e que não tinha 
recebido o prêmio. 

Os assessores disser- 
am a D. Emília que 
iriam fechar a TV 

Capital 

José Elias denunciou 

O número 

1; 

É o número de prêmios 
que serão sorteados na V 
edição do Bingão do 
Conor Farias, próximo dia 
26 e será exibido 
somultâneamente pela 
Rádio e TV Capital e Rádio 
Clube FM de Açailàndia. 

Ciro chega 

a 

Imperatriz 

e lança 

livro com 

duras 

críticas ao 

projeto 

neo-liberal 

pelò 

Partido da 

Ciro Gomes chega hoje a tarde a imperatriz, Ele 
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vai a noite para o encontro dos Tucano; 

O fato 
O IV 

Encontro da 
Bancada 
Parlamentar 

da Amazônia Legal, que a 
contece hoje no Salão 
Nobre do Juçara Clube, 
deverá reunir uma grande 
quantidade de pessoas 
entre políticos e 
empresários da cidade. 

Á pessoa 

A 
governadora 

e recebeu prêmio 

FHC não qi ter * CPI 

Página 3A 

Agricultor ganha açã 

Pági 

O 

na 6A 

Jussara Gerqueira comenta 
Página 6A 

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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CPI pode cassar 

Salgado Filho 

R o 
Q . 

n a 

ra e ■ .- 
acreditanc^ 
no potencial 
da Região Tocantina, Ela 
instala seu secretaria do no 
dia 26 de corrente em 
Imperatriz. 

TV 

Capital 
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Soroya Luíza comenta a 

sociedade açailandense, e 

Jussara Cenqueira, a 
imperatrizense 

A Imprensa é Notícia 

Programação da TV 

Â 

Câmara dos deputados já cassou parlamentares 

A Comissão encarregada de 
apurar desvios de verba na 
Câmara Municipal, solicita no 
relatório, uma CPI parar 

averiguar irregularidade . ir. 
gestão do atual ç. csioente da 
Câmara, Antônio Salgado 
Filho. 
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Tidas Curtas 

Tendência 

Entrevista 

US$ Com. Compra 

R$ 0,9834 (-0,04%) 

US$ Com. Venda 

• • 

US$ Flut 

Ouro (grama) 

RS 12,65 (sexta-feira) 

Poupança 

1,3678% (04.03.96) 

CDB/RDB 

31,60% (04.03.96) 
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Estou pedindo que a 
Secretaria de Obras 
autorize a recuperação 
das ruas de nosso nosso 
bairro. Por causa das 
constantes chuvas que 
estão caindo sobre 
Imperatriz, as artérias 
estão ficando em 
péssimo estado» de 
conservação. 

Sou do ponto de vista 
que a Câmara Municipal 
não tem cumprido o seu 
verdadeiro papel, ou seja, 
defender o interesse do 
povo da segunda maior 
cidade do Estado. Maioria 
dos vereadores continua 
divulgando mundos e 
fundos. Só que muitos 
deles se decepcionarão 
no pleito do ano em 
curso. A hora é de 
mostrar trabalho e não 
tentar tapar o sol com a 
peneira. Chega de balela. 

Mirtes Feitos a 
Santa Rita 

O prefeito Clériston 
Bandeira, continua 
aprontando. Além de 
passar maioria do seu 
tempo, sem nada de 
concreto fazer em 
benefício de nossa 
comunidade, em São 
Luís, engana os 
comerciantes da região 
tocantina. 

Ele passa cheques 
sem fundos. Enquanto 
isso, Sítio Novo, um 
município que tem todas 
as condições de continuar 
crescendo, permanece 
no atraso. Parece que 
ficou parado no tempo. 
Tudo reflexo de uma 
administração 
incompetente e 
irresponsável. 

Marcos Sousa 
Sítio Novo 

Os hospitais de 
Imperatriz ainda recebem 
de forma vergonhosa, 
lamentável mesmo, as 
pessoas que os procurara 
diariamente. Faltam 
médicos mais 
competentes (no que se 
refere ao processo de 
Qualidade Total) e 
funcionários bem 
treinados para o 
exercício de tão 
importante função. 

Patrícia Vilela 
Centro 

Parece cantiga. Mas é 
bom insistir em falar que 
o trânsito de Imperatriz 
continua sendo um dos 
piores do Brasil. Todos 
os dias são registrados 
vários acidentes, 
nclusive com mortes. 

Falta maior fiscalização 
por parte da Io Ciretran. 

Antonio Fernandes 
Nova Imperatriz 

O Viaduto, que foi 
onstruído para ser um 
"os principais cartões 
os tais da cidade, ainda 

não recebeu o cuidado 
qi" merece por parte da 

Miiinistração estadual, 
mesmo uma obra 

ira. 
Marcos Mendes 

F antasia do Amor 

porRaimundo Primeiro 
Da Editoria do 3o Caderno 

OAmor É Uma Grande 
Fantasia", é o nome do 

filme que acaba de estreiar 
nos cinemas. Mais uma 
produção assinada pelo 
diretor Gary Marshall, de 
"Uma Linda Mulher". 

Com Dan Aykrod e Rosie 

0'Donnell no elenco, o filme 
é baseado no romance de 
Anne Rice ("Entrevista com o 
Vampiro"). 

Os detetives Fred Lavery 
(Aykrod) e Sheila Kingston 
(0'Donnell) são 
considerados os 
policiais mais honestos de 
Los Angeles. 

Eles têm a missão de 

encontrar um contrabandista 
de diamantes e sua cúmplice. 

A única pista que os 
policiais têm em mãos é a 
câmera de um jornalista. 

Bandidos e polícia querem 
a pista. Na luta para consegui- 
la, entram em cenas jogos 
amorosos, misturados com 
uma ação leve e divertida. O 
enredo do filme 

Álcool e Alcoolismo 

por Dra. Patrizia 
Streparava 

Da Ass. Paulista de 
Medicina 

O álcool é o maior dos 
problemas de drogas e 
merece muita atenção por ser 
a droga da qual mais se abusa 
na maioria dos países 
ocidentais. Pode ser nocivo 
para todos os órgãos 
essenciais do organismo. É o 
principal responsável por 
acidentes de trânsito (fatais ou 
não), acidentes domésticose 
de trabalho, perda de horas de 
trabalho, separação de famílias 
e crimes. 

Causa dependência em 
aproximadamente um em cada 
dez usuários e, em média para 
cada alcoólatra, há quatro 
pessoas não alcoólatras 
severamente afetadas pelo 
abuso dessa substância. 
Apesar disso, continua a ser 

a droga mais aceita 
socialmente. 
Paradoxalmente, há um 
estigma em torno do 
alcoolismo, mas não em 
torno do uso do álcool. 

Talvez a maior tragédia do 
abuso do álcool seja o fato de 
que ele pode começar antes 
mesmo do nascimento. 

Se a mulher grávida bebe 
muito, seu bebê pode 
desenvolver a Sídrome Fetal 
(FAS), que resulta num 
retardo do crescimento e 
outras anormalidades. Além 
disso, depois do nascimento, 
esse bebê pode apresentar 
sintomas de abstinência do 
álcool, às vezes confundindo 
com hiperatividade, 
cãimbras, dificuldades 
respiratórias, fraqueza 
muscular e distúrbios do 
comportamento. 

Alcoolismo, em termos 
médicos, é definido como 
"consumo compulsivo e 

excessivo de bebidas 
alcoólicas". 

E uma patologia crônica, 
causada por interação de 
fatores biológicos, 
psicológicos, sociais e 
existenciais. 

Não há nenhuma prova 
científica de que o alcoolismo 
seja genético ou hereditário, 
e a ocorrência de alcoólatras 
numa mesma família apenas 
demonstra que se pode 
aprender e beber apenas 
observando os outros 
beberem. Os três 
aparelhos mais atacados são: 
o aparelho digestivo, o 
cardiovascular e o sistema 
nervoso. 

O efeito buscado do álcool 
é a suspensão das inibições 
impostas e duramente 
contidas, aliviando assim o 
indivíduo das tensões 
interiores e facilitando, 
durante um certo tempo, 
suas relações com o outro. 

Jornal Capital é Homenageado 

porRaimundo Primeiro 

O Jornal Capital, mais 
uma vez, foi reconhecido pela 
sociedade açailandense como 
um órgão divulgador de sua 
gente e, obviamente, de sua 
arte. 

Assim, de forma 
incontestável, fica estampado 
que o seu líder diário também 
é cumpridor da missão de um 
verdadeiro veículo de 
comunicação, ou seja, fazer 
ecoar, difundir, sua economia, 
suas empresas, políticos, arte. 
Enfim, a comunidade em que 
encontra-se inserido. 

Na noite de ontem, a 
diretora de Informática deste 
diário recebeu o Prêmio 
"Mulher de Expressão/96", 
em movimentada festa que 
reuniu a nata da sociedade 
açailandense. A alta cúpula 

deste informativo se fez 
presente. E o melhor de tudo, 
pelo carinho do povo da 
Cidade do Ferro (como assim 
é conhecida), foi 
calorosamente aplaudida. As 
manifestações de apoio 
partiam de todos os lados. 

Qualquer jornalista sabe 
que a entrevista não é um 
mero quadro de perguntas e 
respostas, mas uma situação 
de interação em que os dois 
indivíduos exercem influência 
mútua. José Salomão David 
Amorim, jornalista brasileiro, 
diz que quando o entrevistado 
responde ao entrevistador, a 
sua resposta não é uma 
reação apenas à pergunta 
formal dirigida pelo 
entrevistador, mas está 
influenciada também pela 
comunicação silenciosa, dos 
gestos, olhar, maneira de 

vestir e tom de voz do 
entrevistador. Nosso 
jornal segue a filosofia de que 
a entrevista é a base da 
reportagem. Aliás, todos nós 
entrevistamos uns aos outros 
o dia inteiro: em casa, no 
trabalho, na condução, com os 
amigos, a esposa, a namorada. 
Conversar já é uma forma de 
entrevistar. 

As novidades do jatinho, 
que sempre desenvolve altos 
vôos, continuam. Nos 
próximos dias, no máximo 
início de abril, um novo 
projeto de trabalho será 
implementado na sucursal de 
Açailândia. O carinho dessa 
gente hospitaleira cativou os 
diretores do Sistema 
Tucamfs de Comunicação. 

O jatinho ainda vai virar 
boeing. Aguarde e 
comprovará! 

Tiieauu*» cie Vo 111 uiiieaçito 

Conor Farias José Filho Frederico Luiz 
Diretor Presidente Diretor Comercial Diretor de Jornalismo 
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TRIBUNA VJ 
rai 

por JUCELINO PEREIRA 

Escândalo 
Essa palavra traduz o que se 

registra na Câmara Municipal de 
Imperatriz. Segundo o relatório 
produzido pela comissão 
especial formada pelos 
vereadores Walmir Izídio, 
Simplício Zuza e Conceição 
Formiga, a gestão do presidente 
Antonio Salgado Filho vem 
deixando a desejar na 
manipulação dos recursos 
destinados mensalmente ao 
Poder Legislativo. Só no 
exercício de 95, por exemplo, o 
rombo encontrado foi da ordem 
de 212 mil reais só em dinheiro, 
sem se considerar despesas 
realizadas sem o devido 
empenho- que é uma exigência 
no serviço público. 

Hora da decisão 
Simplício Zuza, Formiga e 

Walmir Izídio concluíram seu 
relatório sugerindo a imediata 
instalação de uma CPI para 
apurar, de fôrma mais detalhada, 
a gestão financeira daedilidade. 
O pedido deve ser formalizado 
legalmente na sessão da próxima 
terça-feira,12. O requerimento 
deve ser aj )resentado ao plenário 
pelo vereador petista Valdinar 
Barros. 

Hora da verdade 
Os integrantes da comissão 

esjxxial sustentam que, durante 
as duas semanas em que 
trabalhaiam com a contabilidade 
da Câmara, encontraram 
inúmeras irregularidades - como 
a compra de peça para um 
automóvel Voyage, quando 
nenhum vereador tem um carro 
dessa marca. Os parlamentares 
argumentam que a CPI vai 
constatar muitos pecados 
cometidos pelo atual presidente, 
cuja permanência no cargo 
dependerá dos 
desdobramentos da comissão de 
inquérito. 

Momento decisivo 
Ao tomar conhecimento do 

teor do relatório, Salgado Filho 
contestou de forma veemente 
seus dados. Pediu para reunir 
provas em sua defesa. O prazo 
para tanto expira na terça, 
segundo uma fonte do Palácio 
Branco. Presidente da 
comissão especial, Simplício 
Zuza Neto acentua que o 
presidente não terá como 
defender-se porque os erros 

que cometeu são patentes na 
contabilidade da Câmara 

Alternativas 
Diante das denúncias graves 

do relatório, analistas acreditam 
que a situação do dirigente da 
Câmara é praticamente 
insustentável. Na hipótese de 
criação da CPI, caso as 
irregularidades sejam 
constatadas oficialmente os 
vereadores poderão votar o 
afastamento de Salgado Filho da 
presidência e até sua cassação. 
Cogita-se também de uma 
decisão no sentido de que o 
mesmo tenha seus vencimentos 
retidos fiara ressarcimento de 
dívidascontráidas junto ao Poder 
e os legisladores em fiarticular. 

Perguntinha 
Interventor pode mesmo ser 

candidato a prefeito? 
Decisão tomada 

Partidários do tucano 
Sebastião Madeira não cabem 
em si. Tudo porque o deputado 
federal Zequinha Sarney teria 
confidenciado a uma fonte 
imperatrizense que o Palácio La 
Roque deliberou pela 
permanência do interventor no 
cargo até 31 de dezembro. Nã' 

. sem razão, madeiristas 
acreditam que Ddon Marques 
fará o possível para que o 
candidato com o perfil mais 
semelhante ao seu seja o 
vitorioso a 3 de outubro. 
Fiquene, nem pensar, mesmo 
que o grupo situacionista da Ilha 
continue fazendo de conta que o 
velho aliado é o candidato do 
coração. 

Evento 
Ciro Gomes realiza palestra 

na cidade hoje à noite. O ex- 
ministro da Economia chega no 
início da tarde na companhia do 
deputado Madeira, seu 
correligionário do PSDB. Falará 
sobre economia, sem esquecer 
da conjuntura política nacional o 
bcal. 

Tempo integral 
Lula Almeida acaba de 

formalizar pedido de licença do 
Ibama, onde exercia a função de 
agente de fiscalização. Ele quer 
dedicar-se em tempo total à 
advocacia. Na próxima semana 
deve inaugurar escritório na 
Beira-Rio com alguns colegas. 
Inclusive o colunista. 

* 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS ■ 

hoje, dia 

09/03/96 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

09/03/96 
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íntegra do relatório incrimina Salgadc 
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Iw 

■ 
m 

í 

w 

Congresso Nacional já cassou parlamentares. Câmara de vereadores insiste no corporativismo 

Estado do Maranhão 
Câmara Municipal de 

Imperatriz 
Relatório sobre a Análise da 

Aplicabilidade do Orçamento 
da Câmara Municipal de 
Imperatriz no Exercícito 
Financeiro de 1995. 

No dia 26 de fevereiro de 
1996, em reunião na sala da 
Presidência, estando 
presentes todos os 
vereadores, o vereador 
Fr risco das Chagas Brito, o 
Chcígão, questionou o valor do 
repasse feito no dia 14. 02. 96, 
a este Poder Legislativo. 

Os vereadores presentes 
foram wtform.ados pelo 
Presidente que o citado 
repasse totalizava R$ 40.000.00 
(quarentamil reais). 

Questionando as 
informações, o vereador 
Chagão argumentou que tinha 
conhecimento de que o 
repasse teria sido de 50.000,00 
(cinqüenta mil reais). Em 
virtude do desencontro de 
informações, o Vereador 
Salgado, presidente, disse que 
havia retirado R$ 10.000,00 
(Dez mil reais) para aquisição 
de material permanente. 

Im razão do contraditório, 
ficou acertado que o 
Presidente baixaria uma 
Portaria nomeando uma 
Comissão para analisar as 
Receitas e Despesas da 
Câmara, no ano de 1995. 

Na expectativa da Portaria, 
a Comissão pelos vereadores 
Simplício Zuza Neto, Maria da 
Conceição Medeiros Formiga 
e Valmir Isídio da Costa, 
escolhidos na reunião 
supracitada, pelos os maiores 
dos vereadores, iniciou os 
trabalhos de análise da 
contabilidade, deste Poder. 

Em virtude do Presidente 
não ter cumprido o 
estabelecido na reunião do dia 
26.02.96, os vereadores acima 
citados, usando de suas 
prerrogativas regimentais, 
resolveram dar 
prosseguimento aos trabalhos 
de análise contábil. 

Posteriormente, o vereador 
Carlos Amorim passou a 
integrar a referida Comissão. 

Os trabalhos da Comissão 
desenvolveram-se na seguinte 
ordem: 

1. Solicitação de todos os 
empenhos á.Contabilidade 

2. Catalogação e 
numeração por categoria 
financeira 

3. Relacionamento e análise 
de todos os Empenhos 

4. Solicitação da totalizaçào 
de todas as despesas com 
vereadores, funcionários 
efetivos, assessores e outras 
obrigações inerentes às 
mesmas, o que foi 
prontamente repassada a esta 
Comissão. 

5. Solicitação ao secretário 

de Fazenda do Município dos 
valores repassados a esta 
casa, desde janeiro /95. 

6. Solicitação do 
funcionário J uscelino da Silva 
Lucena para exercer a função 
de datilografo, da Comissão. 

Após a apresentação de 
toda a documentação, 
constata-se entre muitas 
outras, as seguintes 
irregularidade: 

1. Desorganização total em 
quase todos os Empenhos e 
que na maioria não estão 
assinados pelos responsáveis. 

2 Apenas como exemplo, 
ressaltamos o Empenho n* 
625 - 1093/95 que se refere à 
reforma de 35 (trinta e cinco) 
birós desta casa, no valor de 
R$ 3.325,00 o qual não consta 
nota ou recibo e que foi pago 
conforme declaração da 
tesouraria. Além desta, 
muitas outras estão na mesma 
situação. 

Observou-se que nas 
despesas de Obras e 
Instalações - 4.1.1.0. foram 
adquiridos materiais 
elétricos, hidráulicos, de 
pintura, jardinagem e 
pequenos objetos e 
acessórios num montante de 
... R$ 15.744,00 (quinze mil, 
setecentos e quarenta e 
quatro reais). E que só de fios 
e cabos foram adquiridos 
4.773 metros. 

4. Pagamento de 138 

salários, no valor de R$ 600,00 
ao prestador de serviço 
Hildebrando B. Rocha, 
conforme Empenho 471- 
1056/ 95. Vale ressaltar que o 
mesmo não tem qualquer 
vínculo empregatício com a 
Câmara. O referido prestador 
de serviço recebe R$ 2.000,00 
(Dois mil reais) mensal, pelo 
aluguel do Táxi, quando 
mercado, aluga-se táxi ao 
preço de 700,00, conforme 
declaração verbal do vereador 
Pimentel. 

5. Foram gastos R$ 
7,700,00 com Emissoras de 
Rádios, Televisões e Jornais, 
não incluindo-se a doação ao 
Imperatriz, assinaturas de 
Jornais ou outras 
comunicações oficiais. 

6. Conforme Empenhos 
relacionadas na 
dotação3.1.1.1., houve 
antecipação de vencimentos 
que não foram pagas, no valor 
de R$ 10.100,00 (Dez mil e 
cem reais) e pagamento 
indevido a vereadores no valor 
de R$ 14.000,00 (quatorze mil 
reais). 

7. Comparativo de 
Repasses e Despesas; 

7.1. Repasses...R$ 
1.911.300,00 

7.2. Despessas ...R$ 
1.698.949,42 

7.3. saldo positivo não 
prestado conta...R$ 

212.350, 58 

OBS: se considerarmos a 
antecipação de salários e os 
pagamentos indevidos o saldo 
positivo seria de R$ 236.450,58 
(Duzentos e trinta e seis mil, 
quatrocentos e cinqüenta e 
oito centavos) 

8. Conclusão 
Diante das irregularidades 

comprovadamente constadas 
por esta Comissão, sugerimos 
que seja criada, 
imediatamente, uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, para 
investigar a aplicabilidade dos 
recursos repassados a este 
Poder Legislativo no ano de 
1995. 

Imperatriz Ma, 06 de março de 
1996. 

AAAAAAAAAAAAAAXAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAA 

Simplício Zuza Neto ^ 

AAAAAAAAAAXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA* - 

Maria da Conceição Medeiros 
Formiga 

AAMAAAAAAAAAMAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Carlos A. L. Amorim 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Valmir Isídio da Costa 

Despesas com 
Vencimentos de Vereadores , 
Funcionários Efetivos e 
Assessores no Ano de 1.995. 

1. VENCIMENTO, 
REPRESENTAÇÃO E 
CONVOCAÇÃO 
EXTRAORDINÁRIA DE 
VEREADORES NO ANO DE 
1.995: 

SUB TOTAL... R$ 
1.087.750,00 

2. VENCIMENTOS DE 
FUNCIONÁMOS EFETIVOS 
E ASSESSORES NO ANO DE 
1.995. 

SUB TOTAL... R$ 
302.092,94 

SUB TOTAL...R$ 
1.389.842,94 

DEMONSTRATIVO DAS 

DESPESAS DA CAMARA 
MUNICIPAL DE 
IMPERATRIZ-MA. 

NO ANO DE 1.995. 

1. DESPESAS COM 
PESSOAL CIVIL 

3.1.1.1. 
TOTAL...R$114. 970.94 
2. DESPESAS COM 

REMUNERAÇÃO DE SERV. 
PESSOAIS 

3.1.3.1. 
TOTAL... R$ 67. 487,00 
3. DESPESAS COM 

OUTROS SERV. E 
ENCARGOS 

3.1.3.2. 
TOTAL... R$ 38. 042.24 
4. DESPESAS COM 

MATERIAL DE CONSUMO 
3.1.2.0. 

TOTAL...R$ 5.144,51 
5. DESPESAS COM 

OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.1..10. 

- TOTAL... R$ 36. 514,38 
6. DESPESAS COM 

EQUIP. E MAT. 
PERMANENTE 

4.1.2.0. 
TOTAL... R$ 926,25 
3.1.1.1.,3.1.3.1., 3.1.3.2., 

3.1.3.2. ,3.1.2.0.4.1.1.0 
4.1.2.0.: ...TOTAL ...R$ 

263.085,32 

IMPOSTO DE RENDA E 
OBRIGAÇÕES SOCIAIS 
PAGAS NO ANO DE 1.995. 

1. INSS/l.994; 
R$16.747.23 

2. INSS/l.995: ATE 
JUNHO/95 R$ 25.375,48 

3. FGTS/1.994; R$3.815, 
62 

4. FGTS/1.995: ATE 
MAIO/95 R$5.106,03 

5. IMPOSTO DE RENDA 
RECOLHIDO E PAGC 
JUNHO/95 R$ 2.397,60 

TOTAL GERAI 
R$ 53.397,96 

IMPOSTO DE RENDA 
RETIDO NA FONTE E NÃO 
RECOLHIDO A RECEITA 
FEDERAL E INSS 
DESCONTADO E NÃO 
RECOLHIDO: 

1. INSS/ JUNHO A 
DEZEMBRO: R$7.420,80 

2. IMPOSTOS DE RENDA 
: R$17.902,08 

TOTAL...R$17.902,88 

■ 

■ 
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Éh Política Imperatriz, 09 de março de 1996 

A disputa por Roseana Samey 

linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Violência 
Está passando dc hora da 

PM realizar uma operação de 
desarmamento na cidade. É 
comum as pessoas andarem 
armadas durante o dia até 
mesmo no centro da cidade. 
Quem não porta um revólver, 
certamente que anda com 
uma faca na cintura. Vários 
crimes poderiam ser evitados 
se a população andasse 
desarmada. 

Perícia' 
E na base do molagre que 

os peritos indiciais trabalham 
em Imperatriz. O Estado 
nunca se preocupou em 
dotar a espacializada com 
equipamentos 
indispensáveis a esse 
trabalho. Para se ter uma 
idéia exata da gravidade do 
problema, não existe na 
cidade os meios necessários 
até mesmo para colher uma 
simples impressão digital. 

Pressão 
Vereadores considerados 

de oposição, estão 
pressionando o presidente 
Antônio Salgado Filho, para 
que ele coloque na pauta de 
votações o parecer do 
Tribunal de Contas do 
Estado, referente às contas 
do ex-prefeito Davi Alves 
Silva. O parecer foi contrário 
e pode inviabilizar qualquer 
candidatura dele. 

Confidencia 
Uma pessoa muito ligada 

a Ildon IVJarques, 
confidenciou que ele vai 
continuar como interventor 
em Imperatriz. A fonte 
assegura que ele dispõe de 
dados suficientes para 
compreender que é 
inelegível. 

PMDB 
Se de fato, a fonte tiver 

razão e Ildon Marques abre 
mão de sua candidatura, o 
PMDB pode articular o 
lançamento de uma 
candidatura própria, ou 
viabilizar uma coligação que 
atenda os interesses tanto da 
Executiva estadual, quanto 
da governadora Roseana 
Sarney. 

Movimento 
Professores e a classe 

estudantil continuam se 
movimentando no sentido de 
'razer para a cidade, a 

niversidade Federal de 
mperatriz. Fora desse 

movimento, apenas os 
políticos, que poderiam 

desempenhar um papel dos 
mais importantes, para que 
a Universidade pudesse de 
fato ser implantada. 

Cursos 
Para uma região que tem 

vocação para o setor 
primário, seria 
indispensável, inicialmente, 
a implantação dos cursos 
técnicos e com urgência. O 
mercado de trabalho está aí. 

Visita 

Chegou ontem em 
Imperatriz, e proferiu 
palestra para casais, na 
Escola Rui Barbosa, o 
empresário Eduardo 
Faustino, que é membro do 
Comitê Nacional da 
Associação dos Homens de 
Negócios do Evangelho 
Pleno - Adhonep. 

Dezenas de casais, 
estiveram presentes na Rui 
Barbosa, para ouvir o 
palestrante. 

Pergunta 
Quando iniciar a 

campanha política visando a 
sucessão municipal, quem 
virá anunciar o término das 
obras inacabadas de 
Imperatriz; Beira-Rio, Io 

Distrito e Rodoviária? Por 
acaso seria a governadora 
Roseana Sarney, que até 
agora tem se esquecido que 
Imperatriz faz parte da 
região tocantina e do mapa 
do Maranhão? 

Aumento 

m 

m 

Vem por aí, mais um 
aumento nas tarifas de 
energia elétrica. 

Para meditação 
Esperei confiante pelo 

Senhor; Ele se inclinou para 
mim e me ouviu quando 
clamei por socorro. (Salmo 
40). 

í 

r 
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Governadora Roseana Sarney tem governo disputado 

por Frederico Luiz 
Da Direção de Jornalismo 

O governo Roseana Sarney 
é o resultado de uma equação 
matemática complicada. 

Fruto de uma santa aliança 
que percorre desde os 
sinuosos senhores feudais do 
interior, até setores 
barulhentos da esquerda. 
Comunistas e "coronéis" 
votaram em Roseana Sarney 
no segundo turno das 
eleições e ajudam a sustentar, 
direta ou indiretamente, o seu 
governo. 

Quando deputada federal, 
Roseana Sarney foi musa da 
centro-esquerda. Com 
posições arrojadas no 
Congresso Nacional, adquiriu 
renome nacional. 

É bom lembrar, que a atual 

ocupante do Palácio Henrique 
De La Rocque, foi a 
coordenadora parlamentar da 
votação do impeachment do 
ex-presidente Fernando Color 
de Melo. 

Roseana Sarney, usando a 
ponta do lápis, calculou as 
articulações necessárias para 
o afastamento do então 
presidente da república, fato 
inédito na história do Brasil. 

Por isso mesmo, o governo 
Roseana serve como palco, ou 
melhor, como arena, para que 
grupos políticos busquem o 
apoio da governadora. 

Nessa disputa, ainda não há 
o vencedor final. E certo, no 
entanto, que na medida do 
impossível, a governadora 
Roseana prestigia àqueles com 
idéias oxigenadas e adaptada 
aos novos tempos. 

Ciro chega hoje a Imperatriz 

Ex-ministro lança livro e critica projeto neo-liberal 

por J. Morada 
Jornalista 

Atendendo a convite do 
deputado Sebastião Madeira, 
vice-líder da bancada tucana na 
Câmara dos Deputados e 
presidente do Partido da Social 
Democracia Brasileira no 
Maranhão, o ex-ministro da 
Fazenda, Ciro Gomes, terá 
participação especial no II 
Encontro Regional do PSDB, 
hoje, em Imperatriz. O 
encontro será aberto pelo 
deputado federal Sebastião 
Madeira, às 16 horas, no Juçara 
Clube, com uma saudação aos 
participantes, às 19 horas, Ciro 
Gomes vai abordar o tema: 
"Conjuntura Nacional e Social 
Democracia". Antes dele o 
deputado federal Jayme 
Santana falará sobre a 
"Conjuntura Política do 
Maranhão e Eleições 96". 
Participam também do evento 
os deputados federais Roberto 
Rocha e Márcia Marinho e o 
deputado estadual, José 
Genésio, além do diretor de 
administração e finanças do 
Incra, em Brasília, Edmundo 
Galdino, dc prefeitos, 
vereadores e candidatos a 
candidatos do partido ao pleito 
municipal de três de outubro. 

Ao confirmar sua 
participação, Ciro Gomes 
solicitou ao deputado Madeira 
que alterasse a data do evento, 
inicialmente previsto para o dia 
8 de março. Motivo: a 
coincidência com a realização, 
em Brasília, de uma Convenção 
Nacional Extraordinária para 
debater o projeto do novo 
estatuto do partido. Como nem 
mesmo o deputado Madeira 
poderia participar do encontro, 
porque também deverá 
participar da Convenção, a 
Comissão Organizadora 
resolveu transferir a data para 
o dia seguinte. 

Em sua palestra, o ex- 
ministro devérá fazer uma 
retrospectiva da História 

política do país, passando pela 
conjuntura atual, para culminar 
com a proposta da Social 
Democracia. Segundo ele, esta 
seria " uma alternativa prática 
ao neoliberalísmo", que, aliás, 
é o subtítulo do seu livro "O 
Próximo Passo", lançado 
recentemente em Brasília e no 
Rio de Janeiro. 

Na visão de Ciro Gomes, a 
democracia brasileira "é 
precária em sua qualidade, 
devido à falta de particária". 
Para ele, democracia "não | kkIc 
mais ser entendida na 
expressão meramente formal, 
de se constituir o poder via 
sufrágio, devendo cada vez 
mais, ser entendida como 
expressão de participação das 
pessoas na renda do país e no 
exercício de controles sociais 
sobre o poder representativo, 
além do exercício direto de 
muitâs funções comunitárias 
pública, mas, -não 
necessáriamente estatais". 

Quanto ao papel do PSDB na 
atual conjuntura política, Ciro 
Gomes acredita ser este o papel 
de um partido de massas, 
moderno, pluranista, ocupado, 
centralmente, de forma uma 
hegemonia moral e intelectual 
ao redor de um projeto nacional 
pioneiro e que, já na sua 
formação, caracterizou-se como 
portador de forte legitimidade 
democrática. Na sua opinião, a 
conjectura presente "é crítica 
para o PSDB", que teria uma 
tarefa histórica e o desafio de 
assumir, precocemente o poder 
dividindo este com outras 
forças infinitamente mais 
adaptadas ao jogo fisiológico da 
"real politik". 

Segundo ele, o desafio do 
PSDB é apresentar-se à 
sociedade brasileira como 
expressão definitiva de uma 
organização política rompida 
com o passado e capaz de 
assumir e de adaptar seu 

realidade contemporânea do 
Brasil e do mundo. 

ÍÍSSÍÇÍÍW:.. 

m 

§£ ■ /;■ 

JM- 

Ex-ministro Ciro Gomes chega às 13:40 a Imperatriz 
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Sebastião Madeira é o anfitrião de 

Tucanu's Produções 

\ mais completa produtora de áudio e vídeo do meio norte brasileiro 
— 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz ■ felefax (098) 723 - 2034 
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por MESSIAS JÚNIOR 

P. da vida 
Conforme fui informado 

o "compadre Deman" ficou 
"Prostituto" da vida 
porque nesta coluna eu 
contei que o mesmo era 
pornográfico ao contar no 
seu programa, piadas 
completamente imorais, 
me disseram ainda que o 
"Demanzin" soltou os 
cachorros em cima de 
mim e disse "Cobras e 
lagartos" bobagens que 
não vale apena comentar. 
Só gostaria de dizer ao 
"Compadre Deman" que 
publiquei apenas o que as 
pessoa? comentam, pois 
ainda tem gente que 
preserva a moral, e acha 
as suas piadas 
pornográficas e de mal- 

gosto, gostaria de dizer 
também que Rádio é cultura 
e entretenimento, c não 
circo de quinta categoria, 
onde o palhaço só sabe 
dizer imoralidade. As 
besteiras que você falou de 
mim não tem o menor 
sentido, portanto não 
merecem comentários. E 
conforme eu falei 
anteriomente, você é bom, 
portanto não precisa apelar! 

Bate -boca 
O programa Repórter 

Difusora edição da última 
quarta-feira tinha tudo pra 
ser mais um show de 
informação como sempre 
foi, acontece que a produção 
resolveu fazer um debate 
falando sobre o crescimento 

das igrejas evangélicas e 
outros assuntos referentes 
as religiões. Até aí tudo bem 
, acontece que os três 
convidados que se dizem 
"entendido da Bíblia", 
Baixaram o nível e quase 
que saem no tapa ao vivo e 
açores. No início estava 
tudo bem, mas do meio pro 
fim os "homens de Deus" 
esqueceram a educação e 
começaram a se agredir 
verbalmente, se o programa 
tivesse demorado um pouco 
mais, com certeza teria 
acabado em tapa. O que só 
não aconteceu porque os 
apresentadores "Moreno e 
Guerreiro" estavam 
servindo de "Juizes". O que 
seria um debate sobre 
religião, infelizmente 
acabou em um show de 
baixarias! 

Destaque 
O repórter Tom Paixão 

que era' do Aqui Agora, 
também passou para a 
Cidade Alerta (Record) Ele 
mora em Belo-Horizonte e 
manda as matérias da sua 
cidatlmdifiJti) pdm SBólBáaló 

onde são exibidas para todo 
o Brasil, Tom disse que 
antes de trabalhar na 
televisão, já chegou até 
detido suspeito de ser 
traficante,-segundo ele pelo 
fato de ser preto e feio. 

Um verdadeiro Absurdo! 

Vitória 
Outro que saiu da favela 

para brilhar no Aqui Agora 
foi o repórter Carlos 
Cavalcante, nasceu e passou 
uma grande parte de sua 
vida na Favela Dona Marta 
no Rio de Janeiro, em uma 
recente entrevista ele 
comentou que a sua melhor 
alegria foi dar uma vida 
melhor à família. E 
ultimamente comprar o 
carro dos seus sonhos; um 
tempra l(i válvulas. 

Tudo igual 
Almerisson de Almeida 

agora está apresentando na 
TV CRC (Band) o programa 
"Jogo Aberto" onde os 
entrevistados são: políticos, 
empresários, médicos, 
professores e outras 
(r^HWftkdi daa^do/ple ©pia 

coisa que diferencia do 
anterior é o cenário. 0 resto 
é o de sempre, tudo igual! 

Casal 20 
Sérgio Cativo Barros e 

Maria Spíndola segundo se 
informa estão viajando para a 
Capital Federal, mas deverão 
retornar em breve a 
Imperatriz, lembrando que a 
dupla já fez parte do cast da 
TV capital. O Sérgio por ura 
curto período já assumiu a 
direção executiva fia 
emissora, e a Maria foi 
apresentadora do "Imperatriz 
Notícias" mas como diz o 
velho ditado; 0 que é bom 
dura pouco. 

Talentosa 
A repórter Mara Santos 

(Difusora) se permite a ser 
uma grande profissional do 
jornalismo, militando na 
imprensa local já muitos anos 
a "Marinha" começou no 
jornalismo na Rádio 
Imperatriz e depois de muito 
tempo passou para a televisão, 
onde conseguiu dar provas de 
seu talento e se destacar no 
cenário jornalístico da cidade. 

Parabéns! 

Colírio 
A bonita Carla Vilhena, 

mulher do Chico Pinheiro, 
além de talentosa é um 
verdadeiro colírio para os 
olhos na apresentação do 
Jornal Bandeirantes, é uma 
pena que só aparece da 
cintura pra cima! 

Troca-troca 
; O cinegrafista Maqueno 
Filho voltou a ocupar o seu 
lugar como cinegrafista do 
noticioso da capital 
"Imperatriz Notícias" 
enquanto que o Lindbergh 
Barbosa passou para o 
estúdio, onde também está 
tirando de letra! 

Infantil 
0 programa "Agente G" 

da Record é o que se pode 
chamar infantil, o gordo 
Gérson de Abreu apesar do 
tamanho consegue ser uma 
verdadeira criança, quando 
ensinar a meninada a fazer 
os seus próprios 
brinquedos, este sim é para 
criança! 

Programação de hoje para as TVs VHS/üHF • Imperatriz 

TV Capital 

Canal S 

Rede Record 

06:00 Reprise do programa 
Imperatriz 24 Horas 

07:00 Repórter 190 
08:00 Criatura 
08:30 A Fazenda do Corró 
09:00 A programar 
09:30 Palavra de Vida 
10:00 Santo Culto em Seu 

Lar 
10:30 Novo Tempo 
11:00 Reprise do Cidade 

Agora 
12:00 O Rádio na TV 
13:00 Terra by Cowntry 
14:00 Sessão de Sábado (A 

Procuradora) 
16:00 Campeonato Paulista 
18:00 Maré Alta 
19:00 Imperatriz Notícias 
19:15 Jornal da Record 
20:00 Cidade Agora 

Especial 
21:30 Casal 20 
22:30 Chicago Hope (série) 
00:30 Palavra de Vida 
04:00 T» ãnsnoite 

(V. blemasem 
Do&r ó 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

NÂO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Seja mais um 

assinante do 

Jornal Capital e 

fique por dentro 

das notícias 

mais quentes 

da região 

De 

segunda a 

sexta-feira 

ouve, na 

Rádio 

Capital 

AM, das 

16h00 às 

17h00, o 

programa 

Tribuna 

da 

Cidade, 

com 

Aurino 

TV Nativa 

Canal X3 

MANCHETE 

06:15 Programa Educativo 
07:15 Home Shopping 
07:30 Patrine 
08:00 Sessão Animada 
08:30 Troféu Pesca 
09:00 Proclamai 
09:30 Escola Bíblica da PT 
10:00 Pare Pense 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletin Olímpico 
12:30 Edição da Tarde 
13:00 Solbrain 
13:30 Mundo dos Espotes 
14:00 Missão Alien 
15:30 Super Liga Voley 
17:30 Winspector 
18:00 Na Mira do Tira 
18:30 Grupo Imagem 
19:30 Duro na Queda 
20:35 Jornal da Manchete 
21:00 Boletim Olímpico 
21:05 Sábado de Gala CBS 

(Ser a Outra) 
23:15 Home Shopping 
00:00 Comando da 

Madrugada 
02:00 Sábado Especial 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TucaniA 

Produções, 

a produtora 

de áudio e 

vídeo mais 

completa da 

região 

Acompanhe 

todos os 

aoortechiertos 

esportivos, 

aos 

domingos, 

das 9h às 

llh, na 

Rádio Capi- 

tal Am, no 

orograma 

Lance Livre 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

05:58 Palavra Viva 
06:40 Educativo 
07:00 Bandeira 2 
07:30 Emergência Médica 
08:30 Sábado Animado 
12:00 Carossel 
12:40 Top Vídeo 
13:35 Cinema em Casa 

(Amor a Primeira 
Vista) 

15:25 Doutora Quinn 
16:15 Show de Calouros 
18:15 Aqui Agora 
18:55 TJ Maranhão 
19:15TJ Brasil 
20:00 Sangue do Meu 

Sangue 
20:50 Carrossel 
21:40 Sangue do Meu 

Sangue 
22:30 A Praça é Nossa 
23:30 Sabadão Sertanejo 
00:30 Telesisan 
02:30 Fim de Noite 

(Demência) 

TVCNT 

Canal 23 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV Capita 

Canal 5, a 

venda Td os 

fatos na 

tpituna do 

povo 

TV, 

c 

Cfifld, 

c/frfÃC' 
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1 écnico descobre talentos 
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Beto ja está jogando pelo Rio Branco da cidade paulista de A mencana 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS DOS ESTADO 00 MARANHÃO / REGIÃO SUL 

EDiTAL de convocação 

do S1nd^ATO dos empregados em 
h A ^?í^yMENT0S bancários do estado do maranhao / região sul, na forma estatutária, 

b ( « ,• .todos os associados para Assembléia Geral extiaordmaria, a ser realizada em sua sede social, na Av. 

iq0ÍvÍ 0 V'ana 11" BiTA-provisória, no dia 12.03.96, às I3:o0hs, em primeira convocação; e, às 19:30hs, em segunda 
e ultima convocação, para indicação da lista tríplice de Juiz 

i Cl assista lemporário e respectivo suplente, para 
preenchimento dos cargos na J.C.J de Açailândia-MA; 

Ed;tal I)ublicad() no D.O.E., era 07/02/96. de autoria do T.R.T. da 16a Regiâo-MA. 

'mperatriz (MA), 08 de março de 1.996 

Catarino Pereira dos Santos Abreu 
- Presidente - 

por Moreira Silva 
Dicley Cândido, este é o 

nome do competente cidadão 
de fazer inveja a vários técnicos 
do futebol brasileiro. 

Não é para menos que na 
sua bagagem ele descobriu 
talentos como Almeida, hoje 
no aspirantes do Corinthias e 
Anailson, jogador sa seleção 
brasileira sub-17 entre outros. 

A sua mais nova descoberta 
chama-se Werbeth Ferreira da 
Cruz, (o Beto da Escolinha do 
Marwel). Mas, além de 
descobrir talentos, Diocley 
Cândido foi campeão da 
primeira Copa Brasil na 
categoria juvenil, no dia 09 de 
setembro pelo Rio Branco, de 
Americana-SP. 

São estas qualidades que 

enriquecem o tradicional time 
do Rio Branco da cidadede 
Americano-SP. Ter no seu 
elenco, um profissional de alto 
talento, Diocley Cândido tem 
como auxiliar na cidade de 
Imperatriz, o jovem Djalminha. 

Depois que Diocley 
Cândido veio na cidade de 
Imperatriz, ele conseguiu 
sacudir os meios esportivos. 

Jogador passa nos exames 

Depois de ter viajado no dia 
24 de fevereiro para uma 
bateria de testes no Rio 
Branco, onde houve 
treinamentos físicos, e vários 
testes de habilidade 
específica, e jogos amistosos, 

finalmente, no dia 07 de 
marçom aconteceu a 
confirmação. 

Beto, revelação da 
escolinha do Marwel, foi 
aprovado e hoje é oficialmente 
atleta do Rio Branco, da 

cidade de Americana-SP. 
A escolinha do Marwel, a 

mais antiga de Imperatriz, a 
verdadeira fábrica de craques, 
está comemorando em 
torneios no seu campo de 
treinamento no 50° Bis. 

Dircley (dir.) revela novos talentos no interior do Estado de São Paulo 
Marwel faz campanha 

Com muito sucesso a 
Escolinha do Marwel 
realizou a campanha em prol 
do Sr. SAMUEL PEREIRA DE 
CARVALHO, o presidente do 
MARWEL, moreira Silva já 
mandou o Sr. SAMUEL para 
Teresina-PI onde será 
examinada e medicada a sua 
perna direita. 

Diante de mais um êxito 
de nossas campanhas sempre 

vitoriosas nós só temos que 
agradecer primeiramente a 
Deus que sempre nos 
iluminou, depois aos nossos 
amigos e diretores: Ten-Cel 
Diorgenes, comandante do 
50° BIS, Ten-Cel Deladier 
SubComandante do 50° BIS, 
Er. José Lopes da Servet, 
Jânio da Panificadora 
Progresso, Dr. Nabarro, 
Jackson da Silveira, Eufrásio 

do 
do 

gerente do Banco 
Nordeste, Lurdinha 
Santos Dumont, Renê da São 
Bernardo, Joaquim da 
Móveis Usados, Paulo Iran, 
Antonio da Nina, Trajano do 
Branco do Brasil, Inácio da 
Princesa do Agreste, Antonio 
da Gráfica Model, Geovane 
da Cooperleite, e a nossa 
querida imprensa 
imperatrizense. 

Ontem foi 

8 de Março 

O Jornal Capital 

lembra que 

todos os dias, 

devem ser dia 

das mulheres 

0 Seu 

Líder Diário 
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Imperatriz 

secretariado, de dois auxiliares 
de primeira linha. Trata-se do 
vice-governador e secretário 
da Infra-Estrutura, José 
Reynaldo de Tavares, e o 
deputado federal e secretário 
da Educação, Gastão Vieira. 
Esses nomes têm futuro no 
leque de políticos que contam 
com o apoio da governadora. 

Édison 
Lobão 

por FREDERICO LUIZ 

CPI da 
Câmara 

O vereador Salgado Filho 
está numa enrascada danada. 
Tem companheiros de 
partido, ou melhor, de grupo, 
que quer a cabeça do 
presidente da Câmara 
Municipal. Por uma razão 
pura e simples, Salgado os 
deixou de prestigiar no 
exercício do mandato. Uma 
coisa c certa, o episódio afasta 
completamente as pretensões 
de Salgado Filho ser o 
candidato do deputado 
federal Davi Alves Silva, a 
prefeito da cidade. Porém, 
Salgado Filho tem jogo de 
cintura c é um excelente 
articulador. Veremos o final 
do jogo. 

Cidade 
Agora 

Na próxima segunda-feira, 
ás 08 hs da manhã, o colunista 
e José Filho, começam o 
Cidade Agora, primeira 
edição, que vai ao ar pela TV 
Capital, canal 5. Polemico, o 
programa será uma válvula de 
escape para os problemas e 
angústia do povo. As 13 hs, 
Conor Farias comanda o 
Cidade Agora, segunda 
edição, com comentários de 
Otair Moreira. Imperdível, as 
duas edições. 

O Ciro de 
Madeira I 

Ai iroveita a visita à cidade i)ara 
lançar livro sobre o assunto. 

O Ciro de 
Madeira II 

Bom de urna, o empresário 
Ciro Gomes, também lança 
petardos para a atual equipe 
econômica, comandada, pelo 
senador paulista, José Serra, 
que faz dueto com Pedro 
Malan. Ciro profere palestra, a 
noite, no Salão Nobre do 
Juçara Clube. 

O Ciro de 
Madeira 

m 
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Chega hoje ás 13; 10 h s, o 
ex-murstro da economia, 
Ciro ( • s. Também, ex- 
goveraadci 'o Ceará. Tucano 
(liscretamc.ILO rebelde, ele 
ensaia ferrenhas críticas ao 
projeto neo-liberal do PFL. 

Ciro Gomes foi uma grata 
surpresa do governo Itamar 
Franco. Preocupado com a 
área sócia, não adotou o estilo 
unha-de-fome da dupla Serra- 
Malan. Pelo menos, em sua 
passagem pelo comando da 
economia, os ministros da 
saúde e educação, "chiaram" 
menos. 

PSB faz 
seminário 

No próximo més de abril, o 
diretório municipal do PSB, 
Partido Socialista Brasileiro, 
promove Congresso da 
Agremiação. Comandado por 
Lula Almeida, e fechado com o 
PSDB de Sebastião Madeira, a 
sigla emplaca este ano e elege 
pelo menos dois vereadores. 

Gastão Vieira e 
José Reynaldo 

A governadora Roseana 
Sarney dispõe em seu 

Esfriou a história, ou 
estória, de que o senador 
Edison Lobão assumiria um 
ministério no governo 
Fernando Henrique Cardoso. 
No PFL, Edison Lobão tem 
bom trânsito, mas é muito 
amigo de José Sarney. O 
presidente do senado é contra 
a privatização da Vale do Rio 
Doce, contra a reeleiáo para 
presidente da República e a 
favor da criação da CPI dos 
Bancos. COm um amigos 
desses, o senador Lobão não 
precisa de inimigos. 

Cadinhos 
e Simplício 

Ontem no programa 
Imperatriz 24 Horas, Carlinhos 
Amorim e Simplício Zuza, 
disseram que os vereadores 
precisam passar a Câmara 
Municipal a limpo. Duvido 
muito. Mas, vamos ver como 
fica o caso. 

Prêmio em 
Açailàndia 

Socorro Carneiro, do 
departamento de Informática 
do Jornal capital, compareceu 
a sorveteria Zoom para 
receber prêmio de mulher 
destaque 9(). Parabéns. Ontem 
foi o Dia Internacional Melhor. 

Ondas Curtas 

□ Vem CPI por aí. Meio salgada para alguns. F doce para outros. 

□ Cresce a Seicho-No-Ie em Imperatriz. 

□ Nao dá. Dt Esquerda 21 e não morrer de rir. Quem os viu, quem os vê. 

□ Roberto Freire comanda o cordão dos renegados. 

□ Agora a esquerda é selvagem cão de guerra. 

□ Vem aí o Minuto das Letras. Produzido pelo Centro Acadêmico de Letras da Uerna. 

□ Um abraço para Dona Simone.. A xerife que está em Recife. Ontem foi seu dia. 

□ Estou ficando mais velho. Dia 18 é minha vez de ficar mais perto dos trinta. 

Q Ao gostinho da governadora. Assim será o próximo interventor. 

Q Faltam 22 dias para o mágico se transformar em malabarista. 

□ Não dá para esquecer. No caneleiros Bar. Segunda a noite. O Qu4tr51h(). 

□ Ciro está uma arara com o projeto neo-liberal do PFL. 

□ Josafá Ramalho continua com competência no Meio Dia de Notícias. Na Capital AM. 

□ O Sistema Tucamfs tem uma novidade. Francisco do Vale vem aí. 

□ Hoje acontece o Batismo de Capoeira no Sesi. 

□ Roseana, depois do sumiço, agora é itinerante. 

□ Primeiro foi Balsas, depois Imperatriz. 

□ Vem aí, a Universidade da Pré-Amazônia. 

□ O Rio Tocantins continua lindo. 

IGPIacaliaeipiÉÉ 0 negocio vai ficar 

feio para o Salgado 

VALE TRANSPORTE 

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

r^sente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas estr i C •' ^oiçáo dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

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

- - - 

VALE-TSAHS?Omi 
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Submetralhadora Sterling 

Uma arma portátil, com elevada velocidade de disparo, 

é capaz de proporcionar fogo contínuo ou intermitente 

m m m 
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É usada munição de pistola 

Antes da II Guerra Mundial, os cartuchos eram 

guardados em tambores circulares 

WM 

porElizabeth De Fiore di 
Caprani 

Em todas as 
submetralhadoras usa-se 
munição de pistola, de baixa 
potência, pois projéteis mais 
potentes exigiram um ferrolho 
muito mais pesado e mola mais 
robusta. 

No modelo Thompson 
usam-se cartuchos sem borda 
de 0,45 polegada ACP 
icondicionadas em estojos 
retangulares de 20 unidades. 

Segunda Guerra 
Antes da Segunda Guerra 

Mundial, os cartuchos eram 
eu ar dados em tambores 

culares de 50 unidades, 
caixados para adaptarem-se 
projétil de 7,65 mm, mais 

ve e mais rápido: 
inicialmente com um tambor 

de 71 unidades, substituído, 
mais tarde, pelo estojo 
retangular encaixado por 
baixo. 

Outros modelos 
Os outros modelos 

europeus são feitos, em grande 
parte, para munição de 9 mm 
(geralmente tipo Parabelum), 
em estojos retangulares de 20- 
30 balas, que se diferenciam 
entre si pelo sistema de 
alimentação: na maioria é 
efetuada verticalmente de 
baixo para cima; no inglês é 
horizontal pela esquerda e no 
australiano, vertical e 
descendente. i 

Para maior economia, a 
submetralhadora é fabricada 
em aço prensado (apenas o 
ferrolho e o cano são 
usinados), com a coronha 
(dobrável) de plástico. 

Perfil 

1. Submetralhadora 
inglesa Sterling, com 
carregador de 30 balas, 
coronha desmoniável, 
peso de 2.7 kg e alcance 
de aproximadamenle 
100 metros. 

2. Esquema da 
submetralhadora Ster- 
ling, mostrando o seu 
funcionamento por 
expansão de gases: 
quando a carga dei 
projeção é detonada, a 
pressão dos gases 
resultantes impulsiona a i 
bala e a capsula em 
direções opostas, 

Com a expansão dos 
gases, o ferrolho volta á 
posição de carga: 
comprimindo a mola de 
recuo. 

Nesta posição, o 
ferrolho aciona o ejetor, 
sobre o qual 

se encontra a cápsula» 
que ê lançada para fora. 

3. Detalhe da 
submetralhadora Star- 
ling, mostrando 

O funcionamento 
conjunto do extrator e 
do ferrolho. 

4. Submetralhadora 
russa PPSh-41, usada 
durante a II Guerra 
Mundial A sua munição 
era de 7,65 mm, 
acondicionada num 
tambor com 71 
unidades. 

por Elizabeth De Fiore di 
Caprani 

Jornalista 

A submetralhadora é uma 
arma portátil, leve, com 
munição de pistola, que 
dispara em alta velocidade 
(automática ou semi- 
automática). 

Seu projeto é 
relativamente recente: o 
primeiro modelo — o italiano 
Villar Perosa — apareceu 
durante a I Guerra Mundial e 
foi concebido como uma 
metralhadora leve, com 
elevada capacidade de fogo, 
para uso terrestre ou em 
aviões. Mas foi pouco 
utilizado em missões aéreas, 
pois logo se tornou uma arma 
portátil para fogo de apoio 
muito próximo. 

Foram os alemões que 
rapidamente a 
desenvolveram para esse fim, 
produzindo ainda em 1918 o 
seu modelo Bergman. Em 
seguida, esse tipo de arma foi 

também utilizado pelos norte- 
americanos, que fabricaram, 
em ampla escala, seu modelo 
Thompson, famoso na é|>oca 
de ouro do gangsterismo, 
entre 1920 e 1930. O impulso 
final para a adoção da 
submetralhadora em quase 
todos os exércitos veio com 
a II Guerra Mundial e, desde 
então, surgiram vários 
modelos e foram fabricadas 
milhões de unidades, pois 
essa arma se tornou comum 
nas forças armadas e policiais 
do mundo inteiro. 

Como funcionam 
Todos os modelos 

funcionam através da 
expansão de gases. O atirador 
aciona o mecanismo de 
repetição puxando o ferrolho 
da arma; este mantém-se 
preso apenas pela trava do 
gatilho. Com esse 
movimento, a mola do 
carregador introduz um 
cartucho à frente do ferrolho, 
ficando a arma pronta para o 
disparo. A detonação ocorre 

quando o gatilho é acionado; 
o ferrolho corre para frente 
(impulsionado pela mola de 
recuo) e empurra o projétil 
para a câmara de explosão; 
em seguida, o pino detonador 
que guarnece a frente do 
ferrolho esmaga a espoleta, 
detonando a carga de 
projeção. O impulso que a 
mola dá ao ferrolho é 
suficiente para reter a cápsula 
do projétil na câmara até que 
a bala tenha deixado o cano 
da arma. Com a expansão dos 
gases, o ferrolho é 
empurrado para trás, 
comprimindo a mola de 
recuo. No limite deste recuo 
— quando o carregador 
imediatamente coloca novo 
cartucho à sua frente —, o 
ferrolho tanto pode ser 
seguro pelo gatilho (quando 
a arma funciona semi- 
aulomaticamente, em fogo 
intermitente), como ser 
empurrado novamente para a 
frente para repetir o ciclo 
(fogo contínuo). 

QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADAE 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36E42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DT 

FORT1NHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATR1CANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 

KW 

m 

Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

Jornal Capital 
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m 
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Ligue 73S-1345 e 

faça a assinatura do Seu 

Líder Diário. 
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Mercado entra em parafuse 

Senado pode não indicar integrantes da Comissão 

por Rodrigo Mesquita 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Abrindo 
escritório 

Os japoneses da Yamachi 
Securities, um dos maiores 
bancos de investimento do 
Japão, donos de ativos de 
IJS$ 4,12 bi estão aportando 
no País. 

O mês passado, abriram 
um escritório de 
representação no Rio para 
tocar as operações do grupo, 
que, ao lado da Nomura, 
Daiwa e Nikko, forma o 
quarteto dos majores bancos 
de investimentos japoneses. 

Em 1991, o Yamaichi 
chegou a ter ativos de US$ 
54 bi. 

Hoje, depois de uma de 
31%, exibe um faturamento 
em torno de IIS$ 3 bi. No 
Brasil, o grupo quer atuar 
em captações internacionais, 
fusões e aquisições, 
privatização e intermediação 
financeira. 

Promovendo 
cursos 

A Câmara Brasileira do 
Livro promove 
p e r i odi c a m ente cursos 
dentro do programa "Escola 
do Livro". 

Para o ano de 199(), estão 
previstos os seguintes 
temas: em meados de 
fevereiro foi ministrado, o 
seminário "Princípios de 
Controle Gerencial 
Aplicados à Indústria 
Editorial", por Luiz Sérgio 
Leal e Sérgio Messias; para 
março, o curso 
"Desenvolvimento Habili- 
dades em Vendas", numa 
parceria com o Senac; e, para 
abril, o seminário "Produção 
Gráfica na Editora", a 
realizar-se em parceria com 
a Abrigraf. O telefone da 
CBLé (011) 225-8277. 

Recebendo 
prêmio 

A Infraero recebeu em 
fevereiro o Primeiro 
Certificado de "Empresa da 
Criança", da Fundação 
Abrinq, que tem o apoio da 
Unicef. 

Desde outubro do ano 
passado, a Infraero — 
Empresa responsável pela 
administração do Aeroporto 
Internacional de Virácopos 
— através de uma equipe 
própria oferece um 
pr ogruri a de visita à 
ei ■ , nonlforado, para 
cri .íç * - olescentes. 

v ido 
no Peru 

No mais grave acidente 
da histeiria da aviação 

peruana, um Boeing 737 
caiu no final da noite de 
quinta-feira nas imediações 
da cidade de Arequipa, 
causando a morte de todos 
os seus 123 ocupantes. 

O avião partiu de Lima 
por volta de 10h35 com 
destino a Arequipa, no sul 
do país, onde deveria chegar 
cerca de uma hora mais 
tarde. 

Arequipa fica nas 
proximidades do Vulcão 
Misti, na Cordilheira dos 
Andes. 

As causas do acidente só 
poderão ser esclarecidas 
depois de analisados os 
dados da Caixa Preta, que 
foi encontrada junto aos 
destroços. 

Principal 
executivo 

British Aerospace, o 
principa,executivo da 
British Aerospace, Dick 
Evans, negou que a 
companhia estivesse 
interessada em aumentar 
sua participação na Airbus 
Industrie, o consórcio 
europeu, além dos atuais 
20%. 

Excelência 
Gráfica 

R e c e n t e m e n t e , 
aconteceu a entrega do 
Prêmio "Fernando Pini" de 
Excelência Gráfica, o mais 
importante do setor gráfico 
do País, prêmio em que a 
criatividade e a tecnologia 
são destaque. 

Um dos maiores 
impulsionadores da 
qualidade do produto 
gráfico brasileiro, o prêmio 
atingiu em 1995 sua maior 
marca em número de 
participantes e de láures 
cibcedidas. 

Foram 565 peças 
inscritas por 111 empresas, 
que receberam 36 prêmios 
e 54 menções honrosas. 

índice 
de aprovação 

Os gaúchos acabam de 
presentear o governador 
Antonio Brito com um 
índice de aprovação 
de 65%. Em novembro, o 

índice, também segundo 
pesquisa do IBOPE, era de 
59%. 

Trocando 
Abraço 

Foram visto trocando 
caloroso abraço o 
presidente do PMDB, 
deputado Paes de Andrade, 
e o presidente do Senado, 
José Sarney. 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agência Estado 

O deputado José Genoíno 
(PT-SP) disse que a CPI dos 
bancos precisa ser conduzida 
com muita seriedade, em 
razão do fato de que qualquer 
boalaria pode provocar danos 
sérios a todo o sistema. "Isso 
pode desestabilizar o País", 
alertou. 

Parlamentar de Inquérito sobre o Sistema Financeiro 

Ele estranhou o fato da 
CPI ter sido convocada para 
avaliar apenas os casos 
posteriores a 1995. "Isso 
evita investigações em 
governos anteriores", 
comentou. 

Genoíno é defensor da 
idéia de que a CPI do sistema 
financeiro seja mista," 
incluindo também a Câmara 
dos Deputados. 

Ele entende que o Banco 
Central tem sido "muito 
arrogante com o 
Congresso", a quem só 
recorre "quando está em 
apuros". 

Suas investigações, disse, 
são feitas sem consulta e sem 
apresentar resultados aos 
parlamentares. 

Os líderes governistas no 
Senado começaram a 

discutir a possibilidade de 
não indicar os integrantes d: 
CPI, Comissão Parlamenta 
de Inquérito sobre o Sistema 
Financeiro. 

O câmbio abriu na quinta- 
feira pressionado, cora for' 
movimento de compra, 
bolsas continuaram em 
queda violenta, 
acompanhada pelos títulos 
da dívida externa. 

AJerta para inverno rigoroso 

Geada no Brasil já causa disparada no preço do café 

porGitânio Fortes 
Da Agência Estado 

O Serviço meteorológico 
oficial do País está alertando os 
cafeicultores de que 1996 deve 
ter um inverno 
excessivamente rigoroso. 

disse o meteorologista 
Expedito Rebelo em 
decorrência do fenômeno 
climático I^aNina. 

"As condições climáticas 
vão ser muito similares às 
verificadas em 1975, 1985 e 
1989, anos de geadas no 

Centro-Sul", disse Rebelo. 
Há 21 anos, a geada no 

Brasil causou uma disputa sem 
precedentes no preço do café, 
provocando o boicote fie 
consumidores em muitos 
países. 

Hájxrssibilidade de geada a 

CIDADE AGORA 

Ia Edição - 08 hs 

Apresentação: Frederico Luiz 

Comentários: José Filho 

2- Edição -13 hs 

Apresentação: Conor Farias 

Comentários: Otair Moreira e 

Frederico Luiz 

TV Capital, canal 5 

O que era bom, Agora 

está em dobro 

partir de maio. Rebelo ressalva 
que essaé uma tendência, não 
uma previsão definitiva. 

O fenômeno La Nina 
provoca chuvas fortes no 
Centro-Sul do País no verão e 
temperaturas mais baixas no 
inverno. 

Porto de Santos 

(Justos 

devem cair 

por Vicente Patrus 
Da Agência Estado 

O presidente do Órgão 
Gestor da Mão-de-obra 
Ogmo do Porto de Santos, 
Virgílio Pina, disse que a 
adesão dos trabalhadores 
ao Ogmo deverá abrir 
espaço pára «tna discussão 
mais efetiva dos custos. 

çNa quinta-letra, 
formalizada, a entrada < 
trabalhadores no Ogi 
instalado desde o a 
passado, o órgão, qut- 
permíle a entrada de 
operadores privados no 
porto, estava esvaziado 
pela ausêncíar de 
representantes dos 
trabalhadores, 

Pimidí^equea •üáiMk'- 
obra representa apenas 
25% dó custo do porto, ■ 

Mas a não participação 
dos trabalhadores ínípédia 
uma discussão dos outros 
75%, Fina observou que o 
Porto de Santos não tem 
regras claras, iw exemplo, 
para investimento privàdo, 
o que prejudica sen 

' desenvolvimento. 

Rádio 

Capiíal AM, 

950 Kk 10 

Mil Watts de 
passado, o órgão, que 

P.otência 

Messias Júnior - Repórter Verdad 

De segunda a sábado «18 hs - TV Capital ■ Canal 5 
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t errari lança carro 

Michael Schumacher mostra cautela durante conversa com jornalistas italianos 

Depois, o piloto entrou em ação na pista de Fiorano 

Esporte 

Capital 

por Raimundo Primeiro 

Roseana ignora desportistas 

O Estádio Municipal 
Frei Epifânio D'Abadia 
permanece doente. Apesar 
das constantes 
reclamações dos cronistas 
e dos desportistas locais, a 
única praça desportiva, em 
condições de sediar 
grandes eventos 
futebolísticos, ainda 
padece. 

Espera, há vários anos, 
uma atenção especial por 
parte do Governo do 
Estado. Existe um canal 
competente para tratar 
deste assunto. 

Trata-se da Secretaria de 
Desportos e I^zer (Sedei), 
cuja titular é a deputada 
estadual Marly Abdalla, 
que fica apenas 
concentrando suas ações 
em São Luís e redondeza. 

Olha com desprezo para 
os desportistas e, 
principalmente, dirigentes 
de clubes de Imperatriz. 

Parece até que a Liga 
Imperatrizense de Futebol 
(LID) até nem existe. E 
olha que a entidade já foi 
presidida por várias 
pessoas. E algumas delas 
de bagagem. 

Mesmo assim, a Sedei, 
por causa da administração 
inoperante de Roseana 
Sarney, observa os pedidos 
procedentes da segunda 
maior cidade do estado com 
desprezo. 

Até parece que nossos 
atletas são portadores de 
alguma doença contagiosa, 
que apenas o toque nos 
papéis mandados de 
Imperatriz para Roseana e 
seus assesores, possam 
contaminá-los. 

O Governo do "Novo 
Tempo" insisite, sim, 
apenas em promover 
campanhas gigantes, 
mostrando (sobretudo para 
a camada menos 
esclarecida da sociedade 
maranhense) um Estado 
rico, próspero. 

Que as obras estão 
brotando que nem flores lá 
no Palácio Henrique de La 
Rocque, sede do governo 
estadual. Só que isso não é 
verdade, não vão de 
encontro as expectativas 
das pessoas que votaram 
em Roseana Sarney. 

Seria bom que ela 
tentasse (pelo menos) ouvir 

ouvir os pedidos dos 
desportistas e dirigentes 
de clubes, quando da 
instalação da sede do 
governo em Imperatriz, no 
período de 26 a 30 de 
março. 

Todos estão no afã de 
observar uma cidade forte, 
crescente também no setor 
desportivo. Neste sentido, 
se faz necessário, em 
caráter de urgência que a 
governadora autorize a 
recuperação, dentro dos 
padrões estabelecidos pela 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) e, claro, 
FIFA, do Frei Epifânio 
ITAbadia. 

Não obstante, o estádio 
também faz parte da 
história de Imperatriz. Foi 
construído por frei 
Epifânio D'Abadia há 
algumas décadas. () 
religioso era amante do 
futebol. 

Uma coisa é certa, disso 
ninguém duvida: Roseana 
Sarney tem de usar de 
forma correta a Sedei. E 
uma secretaria que visa 
fomentar a prática 
desportiva entre nossa 
sadia juventude, visando 
tirá-la do conturbado 
mundo das drogas. 

Os episódios 
envolvendo o Bingo 
"Domigão da Sorte" 
ihostram como a coisa anda 

. do lado errado lá pela sede 
" da Sedei. 

A governadora Roseana 
Sarney deveria, também, 
mandar recuperar o 
Complexo Esportivo Barjona 
Lobão, sede da Secretaria de 
Desportos e Lazer de 
Imperatriz, que possui um 
espaço ginásio de esportes, o 
Fiqueninho, ali no bairro 
Nova Imperatriz. 

O local virou antro de 
marginais. Viciados e 
vagabundos depredaram 
toda sua bela estrutura. Tudo 
foi ao chão. E os móveis? 

Uma pergunta que, por 
enquanto, não tem resposta. 
Governadora, o momento é 
de reflexão, de ouvir os 
desportistas verdadeiros de 
Imperatriz. 

O povo não suporta mais 
ouvir tanta mentira. Projetos 
que jamais serão realizados 
era seu governo. 

por Anderson Lima 
Da Agência Estado 

A Ferrari já apresentou o 
novo modelo F-310, na sua 
sede em Maranello. A 
equipe e o piloto Michael 
Schumacher, bicampeão de 
F-l, foram cautelosos e não 
esperam pelo título mundial 
nesta temporada. 

"Podemos sonhar com 
algumas vitórias e tratar de 
terminar a maioria das 
corridas. Temos que ser 
realistas e não sonhar com 
coisas impossíveis", disse 
Schumacher. 

Fazendo coro 
O presidente da Ferrari, 

Luca di Montezemolo, dez 
coro com o seu piloto 
número um. "Nosso objetivo 
é ganhar mais corridas do 
que no ano passado para 
chegar em 97 com 
condições de alcançarmos o 
título mundial", disse 
Montezemolo. 

A equipe italiana não 
comemora um título de 
construtores desde 83 e o 
último piloto campeão 
mundial pela escuderia foi o 
sul-africano Jody Schekter, 
em 79. 

Responde pergunta 
Durante a apresentação, 

o piloto alemão recebeu a 
seguinte pergunta de um 
jornalista italiano: "foi por 
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Os pilotos Schumacher e Ir vim 
dinheiro ou pela Ferrari que 
você veio para a Itália?". 

Schumacher não perdeu 
o rebolado: "corro desde os 
quatro anos e sempre 
procuro me divertir. O 
dinheiro é um fator 
importante, mas não é tudo. 
Depois de passar quatro 

e osdhi^nl' •> < I. > O mui durante apresentação do novo carro 
anos na Benetton, precisava 
de um novo desafio e estou 
otimista com ò novo carro", 
disse o alemão. 

Fazendo teste 
Logo depois da 

apresentação, Michael 
Schumacher foi para a pista 
de Fiorano fazer um teste 

que não eslava programado 
com o novo carro. 

O alemão deu sete voltas 
na pista, sem forçar o carro, 
e marcou um tempo de 
lmin()4s9(). 

No modelo antigo, 
Schumacher tinha 
conseguido 1 min042s41. 

RFVELACÀO BOMBÁSTICA 

Juiz aceita prostituta 

Era o pagamento pelo suborno de jogo 

por Etevaldo Marques 
Da Agência Estado 

O árbitro do País de Gales, 
Howard King, inovou na hora 

de receber propinas. 
Ele admitiu para o jornal 

inglês "News of World" que 
corrompido não só com 
objetos de valor, mas também 

com prostitutas. 
"Em pelo menos 12 ou 13 

vezes", afirmou. 
Ele contou que as 

prostitutas eram entregues a 
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Violência é crime 

domicílio, em local 
previamente apontado por ele, 
e que não precisava pagar 
nenhum centavo por isso. 

Os clubes que deram a 
propina para alterar os 
resultados das partidas não 
foram revelados pelo juiz. 

Foi suspenso 
King acabou sendo 

suspenso por 10 anos de todas 
as atividades relacionadas com 
o futebol. 

No total, King apitou 500 
partidas do Campeonato 
Inglês, 44 da Copa da Europa 
e 20 jogos entre seleções 
nacionais. 
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Direto, objetivo e corajoso. Rssim é Orlando Mcsictcs, que 

comando de segundo o sexta-feira, o programo Cidade 

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

A verdade nua e ~iua, doa a quem doer. 
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Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 
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A coluna hoje dedica o eespaço social, para todas as mulheres da city. 

Irmanadas pelo dom materno e da sabedoria, elas registram palavras 

carinhosas a todas "nós" pelo Dia Internacional da Mulher. Confira! 

hÍôh46£C4*4' 

"Num mundo regido pelo desamor,cabe a nós 

mulheres, dentro de no^o meio de trabalho c 

de noóóa comunidade, mostrar que óc c capaz 

de ter mcc$&o na vida, ^em violência c com mai<s 

amor". (Ncylamp Cunha - (Solteira - arquiteta).- 

"O que íaz a vida mpi<s bonita não c sonhar, c 

todo dia viver um pouco-do .sonho..." (Dra. Graça 

Dandas - casada - bioquímica). 

Arquiteta Neylamy Cunha, sucesso frofíssional 

A mulltcr dignifica a sociedade. Pelos frutos qie 

produz, c capaz de mover e transformar o mundo 

por seu trabalho, sua inteligência,' abnegação e 

grandeza de suas atividades". (Amigas do bem 

Querer - pres. Marivalda Veras). 

Mulher: fonte de vida, força e coragem. Que 

neste dia, c cm todos os outros, a mulher continue 

sendo sinônimo de amor e ocupe seu verdadeiro 

c merecido lugar no lar, na família c na sociedade. 

Parabéns a todas nós . (Dra. Arianc Calixto - 

casada - odontóloga). 

"Queremos agradecer ao óenhor, por nos ter 

proporcionado um dia especial para sermos 

homenageadas. Pois nos sentimos honradas em 

sermos mãe, esposa o sobretudo, parabenizar as 

mulheres empresárias de Imperatriz". (Neuza Cabral 

- Joalhcria Dcal - casada - empresária). 

Os anos 90, serão lembrados como a década, 

cm qie finalmente se tornou possível para a mulher, 

ser mulher no seu ambiente de trabalho ..." (Mônica 

Carneiro - O boticário - solteira - sóciaempresária). 

Descobrimos agradecemos c confiamos cm 
VICpotencial, somos capazes de assumir 

quaique circunstância, não tenham dúvidas. 

Parabéns! (lina - casada - gerente das Óticas 

"Que no Dia Internacional da Mulher, haja um 

momento de reflexão e, que se lembrem que a 

mulher significa vida, para que nos demais dias, 

esta seja cada vez mais valorizada". (Rosângela 

Mariano - O boticário - casada - sócia-emprcsária). 

"Para as mulheres de ação; que'sejam felizes 

_ na sua luta, c que dessa venha sua vitória..." (óônia 
■ M /\|„lcjqn . Ccmí. Ronaccnça - casada - empresária). 

4 empresária Rosângela e a filha Tatyane, a mulher cada 
dia mais valorizada 
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Mônica Carneiro com o filho Breno, eficiência a flor da pele 

Pm*.'íJttytfaí, 

O valor da mulher - a mulher, aceita qualquer marido, mas as mulheres não são todas iguais. A beleza da mulher, 
alegra o rosto e supera todos os desejos do homem. Se nos lábios existe bondade e doçura, o seu marido é o mais feliz 
dos homens. 

Quem adquire esposa, tem o começo da fortuna, pois ela é coluna de apoio que se não cerca, í propriedade é 
saqueada. Onde não há mulher, o homem vagueia gemendo. Quem confia em ladrão esperto que corre de cidade em 
cidade? Assim é o homem que não tem ninho e se deita onde a noite surpreende. (Eclesiástico - cap. 36, 21-27) 

Assista todos os sábados, a partir das 20:15hs pela TV7 Capital Canal 5, 

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

sobre a política de nossa cri Az c do Estado, com a participação popular. 

Apresentação: Conor Papias 
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Cuidando da imagem 

Promoções e eventos criam novas oportunidades 

por Alveres Carvalho 
Economista 

A necessidade de enfrentai* 
a concorrência e apresentar 
com mais criatividade as 
empresas e seus produtos está 
incrementando um setor que 
cresce a cada ano e, somente 
em 1994, movimentou U$ 4 
bilhões: o de promoções. 
Afinal de contas , são inúmeras 
feiras, congressos, 
seminários, campanhas de 
incentivos, degustações, 
coquitéis - uma variedade de 
eventos executados, em sua 
maioria, por pequenas 
empresas. 

Algumas planejam, criam e 
executam totalmente qualquer 
evento. 

Outras, apenas planejam e 
criam, terçeirizando a 
execução, e há também as que 
somente executam. Os 
fornecedores e prestadores de 
serviços formam o último elo 
da cadeia. "Existe uma onda de 
novos investimentos, fazendo 
com que novas empresas 
precisem se mostrar mais e 
também a seus produtos", 
explica Geraldo Rocha 
Azevedo, presidente da 
Associação de Marketing 
Promocional (Arapro). 

Dono de uma agência de 
promoções em São Paulo, 
batizada com seu sobrenome, 
Rocha Azevedo aponta um 
crescimento de 15% no 
faturamento do setor em 1994, 
mesmo percentual previsto 
para este ano. 

Uma das razões desse 
desempenho deve-se à 

concorrência, cada vez mais 
acirrada. Na opinião do 
professor Rui Taske, dono da 
Teskc Consultoria, de São 
Paulo, a competição crescente 
exige que as empresas a seus 
produtos se apresentem cada 
vez mais e melhor, para 
estimular todos os envolvidos 
na cadeia de distribuição, do 
vendedor ao consumidor final. 

Um esforço que não pode 
dispensar os avanços 
tecnológicos. Que o diga de 
empresário Rodrigo Sampaio 
Leite: depois de três anos 
dando consultoria de 
informática para grandes 
empresas, Rodrigo descobriu 
que desenvolver projetos 
visuais para a área 
promocional era mais rentável 
do que dar conselhos. Era 
1989, e sua empresa, a Imagics 
Computação Gráfica, de Sao 
Paulo, tinha muitos clientes 
que solicitavam elaboração de 
transparências eletrônicas 
(slide-show) para 
apresentação por 
microcomputador e telao, em 
treinamento de funcionários, 
convenções de vendas e no 
marketing das empresas, seja 
instuticional ou no lançamento 
de produtos. 

Dos slides ao uso 
multimídia foi um passo, já que 
a inforinática era sua principal 
ferramenta de trabalho. Em 
meados do ano passado, o 
empresário passou a 
desenvolver uma série de 
produtos, como videoqu iosque 
(imagens promocionais em 
monitores colocados em 
shopping-centers) e o 

eletronic theater, que é a 
projeção das imagens do 
computador multimídia em 
tela de cinema. "0 efeito numa 
convenção é bárbaro", 
entusiasma-se Rodrigo. 

Gravações para 
apresentações empresariais, 
programas de treinamento e 
catálogos eletrônicos também 
são produzidos pela empresa. 
"A grande vantagem da 
multimídia é que ela permite 
a reprodução em larga 
escala, o custo reduzido", 
garante o empresário, 
atualmente com 58 anos. 
Alterar volume de 
informações de uma 
promoção pode levar quase 
um dia, e como o CD não se 
perderia mais do que uma hora, 
assegura Rodrigo. 

Além do que, a gravaçao 
custaria apenas um dólar por 
CD. 

Com os projetos multimídia, 
a Imagics viu seu faturamento 
crescer quase 50%. No início 
deste ano, com um 
investimento de US$ 50 mil, o 
empresário adquiriu 
equipamentos para 
digitalização de vídeo e 
gravação de CD-Rom, que 
antes eram feitos fora. Mudar 
de rola foi um desdobramento 
natural do empreendimento. "A 
demanda por esse tipo de 
serviço é crescente", afirma. 

Nesse efervescente 
mercado, as o|>ortunidades sao 
inúmeras. "Ouso da tecnologia 
tem crescido nessa área", 
comenta Indira Oliveira 
Alonso, 28 anos, dona da 
Abrakad'Arl, de São Paulo. 

Trabalhando sem empregados 
desde o final de 1994 - quando 
criou a empresa -, Indira 
organizava eventos comerciais 
de qualquer natureza. Tem 
uma carteira com mais de 80 
fornecedores contratados por 
evento (fora as recepcionistas), 

rm 

formada durante os oito anos 
em que trabalhou numa 
associação, organizando tais 
atividades. 

Assim como Imagics, a 
Arpro Equipamentos 
Promocionais, de São Paulo, 
também acompanha o 

desenvolvimento tecnológico. 
Há 20 anos no mercado c 
especializada na montagem de 
estandes e equipamentos de 
promoção, como balcões de 
degustação, displays e caixas 
luminosas, a Arpro atende a 
uma seleta clientela. 
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1 Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 
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Exército abre concursc 

Inscrições movimentam o 50° BIS. Prazo será encerrado no dia 11 de abril 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

-Olá, bom dia! 
Sem 

processo 
A CVM não abriu 

inquérito para apurar a 
responsabilidade da KPGM 
nas auditorias feitas nos 
balanços do Banco Nacional 
por escassez de recursos. 

Segundo o diretor 
Rogério Martins, ao 
contrário das empresas 
abertas — onde a fiscalização 
é feita exclusivamente pela 
CVM —, os bancos contam 
com um fiscal mais poderoso 
e equipado que a CVM. o 
Banco Central. 

"A CVM não vai duplicar 
esforços percorrendo o 
mesmo caminho do BC. que 
tem uma equipe de 
fiscalização maior, até ixirque 
os recursos da CVM são bem 
mais escassos", disse 
Martins. 

Cade 
paralisa atividades 
Os prazos dos processos 

administrativos que estão 
sendo julgados pelo CADE 
estão suspensos até que o 
governo indique os novos 
conselheiros. 

A nova determinação, 
prevista na MP assinada 
quinta-feira pelo presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso, visa evitar um 
vácuo que persistiria até a 
indicação dos novos 
integrantes do CADE, já que 
ontem venceu mandato de 
cinco dos sete membros e o 
sexto pediu demissão. 

O único conselheiro a 
permanecer no CADE será 
Edison Rodrigues Chaves. 

Na exposição de motivos, 
o ministro Nelson Jobim 
esclarece que é fundamental 
a suspensão dos prazos para 
evitar repercussões sobre a 
ordem econômica nacional e 
a vida jurídica das empresas. 

Sem 
pressão 

O presidente da 
Associação Brasileira de 
Atacadistas e Distribuidores 
(Abad), Luis Antonio Tonin, 
disse que a indústria não está 
mais pressionando os 
atacadistas com tentativas de 
aumento de preços. 

A Abad está se reunindo 
com a Abras, Abi a e os 
transportadores de cargas 
para reduzir mais os custos 
na distribuição de alinsenlos. 

Processo 
atribuição 

A ' é diminuir os 
prazos ae entrega da 
indústria para o comércio. 

O setor atacadista, por 

exemplo, já reduziu seus 
estoques de 28 dias para 20, 
em média. 

Incentivo 
à economia de energia 

O governo está 
analisando a possibilidade de 
incentivos fiscais a 
companhias que 
desenvolvam produtos que 
consumam menos energia. 

A eficiência de produtos 
como refrigerantes, motores 
elétricos e aparelhos de ar 
condicionado obteve uma 
economia de 2,2 bilhões de 
quilowatts em 95. 

Isso corresponde a 90% 
do consumo residencial na 
região Norte. 

Negociando 
fora 

A Garcafé, cooperativa de 
cafeicultores de Garça (SP), 
perdeu a queda-de-braço 
com os bancos privados e 
negociou dívidas dos 
cooperados fora da regra de 
securitização. 

Negociou com o Banco 
Itaú a prorrogação dos 
débitos por um ano, com 
juros e correção pela TJLP, 
diz o presidente da Garcafé, 
Manuel Bertone. 

A securitização prevê 
prazo de 7 anos para o 
pagamento com 3% de juros 
ao ano. 

Bertone diz que esse tipo 
de solução ante a recusa dos 
bancos privados em 
securitizar as dívidas, deve 
se repetir com outras 
cooperativas ligadas 
cafeicultura. 

o Brasil 
Indústrias 

Indústrias da Argentina 
acusam os fabricantes 
brasileiros Soon e Embraco 
de praticarem dupimg na 
venda dt 
motocompressores para 
freezers, geladeiras e 
aparelhos de ar 
condicionado. 

Foi aberto um processo 
pelas autoridades 
argentinas, informou ontem 
o presidente da Abinee, 
Nélson Freire. 

Frase 
do dia 

"Ávida é mais rica do que 
a nossa pobre filosofia e 
acaba dando certo. Há uma 
tendência a acertar. O 
resultado final é sempre a 
favor". 

(Lúcio Costa, 93 anos, 
arquiteto e urbanista 
brasileiro nascido em 
Toulon, França, criador do 
Plano Piloto de Brasília) 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria do 3o Caderno 

Foi aberto oficialmente, 
ontem, dia 8, o período de 
inscrições ao Concurso de 
Admissão aos Cursos de 
Formação de Sargentos do 
Exército, para o ano de 
1997. 

Todas as informações 

referentes a nova versão do 
concurso, que visa colocar 
pessoas nos quadros 
disponíveis da Escola 
Preparatória do Exército 
Brasileiro (EB), estão 
disponíveis no 
Quinquagésimo Batalhão de 
Infantariae Selva (50° BIS), 
na avenida Bernardo Sayao, 
entrada de Imperatriz. 

O atual comandante do 
Cinqüenta BIS, tenente- 
coronel Diógenes Dantas 
Filho, afirma que a 
tendência é de continuar 
aumentando. "O movimento 
já é considerado bom, mas 
vai melhorar de forma 
substancial", acrescentou. 

O prazo para 
formalização de inscrição no 

Concurso de Admissão aos 
Cursos de Formação de 
Sargentos do Exército, 
segundo o tenente-coronel 
Diógenes Dantas, expira-se 
no dia dez de abril. "F 
importante que o candid 
nos procure pessoalmente, 
no sentido de dirimir 
dúvidas", finalizou. 

BB confirma demissões 

A palavra de ordem é enxugar os gastos, com redimensionamento de 

unidades e readequação do número de funcionários 

por André Cunha 
Da Editoria de Cidade 

Contrariando as 
declarações dadas pelo 
superintendente do Banco 
do Brasil no Maranhão, 
João Carlos de Matos, ao 
boletim ON LINE, do SEEB, 
o Banco vai mesmo 
promover o fechamento de 
agências e demitir mais 
pessoal. 

A confirmação das 
demissões e fechamento de 
unidades foi dada por um 
Boletim Extra da Diretoria, 
divulgado recentemente. 

O banco vinha 
argumentando que existiam 
apenas estudos sobre 
desempenho de agências e 
CP2SEC's. Na verdade, a 
definição já estava tomada. 
De novo, a direção do banco 

agiu sem nenhuma 
transparência, segundo o 
Sindicato dos Bancários do 
Estado do Maranhão, cuja 
sede fica localizada em São 
Luís. 

Medidas anunciadas 
As medidas anunciadas 

são de redimensionamento 
de unidades, com 
readequação do número de 
funcionários, fechamento 
de agências, transparências 
e um novo e pior PDV. No 
dia 16, a Comissão de 
Empresa do BB solicitou 
audiência com a direção da 
instituição. 

Está prevista para o dia 
28 uma reunião do 
deputado federal Luiz 
Gushiken, do Partido dos 
Trabalhadores (PT-SP), 
com o diretor de Recursos 
Humanos. 

A direção do hapco, 
conforme reafirmou ontem, 
8, Genner Marinho, 
membro da Delegacia 
Regional do Sindicato dos 
Bancários do Estado do 
Maranhão, continua 
aguardando que exista 
qualquer deliberação sobre 
o assunto. "Mas, se não há 
liberação por que o anúncio 
da intenção?", interrogou. 

Nova investida 
A reação a essa nova 

investida do Banco do Brasil 
começou pelo Tocantins. Os 
funcionários da agência 
Centro e CESEC, na capital 
maranhense, fizeram 
reunião ainda no dia 15 para 
discutir o problema. 

Nesta reunião eles 
agendaram uma série de 
iniciativas culminando com 
a realização de um Encontro 

" Regional dos Funcionários 
do BB. 

O Sindicato dos 
Bancários recebe, todos os 
dias, de outras cidades do 
Estado, vários telefonemas 
de funcionários "revoltados 
com mais este golpe da 
direção contra o Banco do 
Brasil", lembra. 

Reação no ar 
A reação contra o 

fechamento de agências e 
demissão/transferência de 
pessoal deverá envolver 
toda a sociedade. 

As informações dão conta 
de que os funcionários e 
sindicatos procurarão 
prefeitos, vereadores, 
deputados, lideranças 
sindicais e populares para 
transformar a defesa do BB 
numa luta de toda a 
sociedade. 

Cidade exige dinheiro para bairre 

por Frederico Luiz 

A governadora Roseana 
Sarney, quando da 
instalação do governo 
itineranle, no próximo dia 
26 de março, encontrará 
Imperatriz sem dinheiro 
para combater a ação das 
águas. 

Os bairros da periferia da 
cidade ficam completamente 
alagados por ocasião das 
fortes chuvas que se abatem 
sobre o município. 

O interventor Hdon 

Marques, por uma questão 
de fidelidade a governadora 
Roseana, tem adquirido para 
si, o ônus pelas péssimas 
condições de moradia dos 
bairros. 

Pergunta-se qual será a 
atitude da governadora. 
Deixará seu competente 
escudeiro sem os recursos 
necessários para implantar 
as chamadas obras físicas? 

Deixará lldon Marques, 
candidato do PMDB a 
prefeito, em situação 
delicada perante o 

eleitorado da periferia? 
O imperatrizense sabe 

que a grande obra de lldon 
Marques foi a pavimentação 
das consciências. O retorno 
a condição de cidadão. O 
retorno da esoerança aos 
lares. 

Porém, é certo que nem 
só de fé vive o homem. E 
necessário oferecer 
condições materiais para 
seu desenvolvimento. 

E a periferia da cidade 
sofre a ação das águas. O 
morador dos bairros 

esgotou sua pacienc 
cobra da prefeitura, uma 
ação de emergência para 
socorrer as vítimas. 

A pessoa mais indicada 
para saber a situação 
financeira da prefeitura, 
depois -do próprio 
interventor, é a governadora 
Roseana. 

Vamos torcer para que no 
governo itinerante, a 
governadora anuncie, 
finalmente, uma ajuda 
financeira substancial para a 
cidade. 

OFERTA DE EMPREGO 

SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS II3ERÂIS OFERECE 

VAGA PARA SECRETÁRIA. INTERESSADAS PODERÃO 

ENVIAR CURRÍCULOS À PORTARIA DA TV CAPITAL 

EXIGE-SE CONHECIMENTOS PRÁTICOS DE 

INFORMÁTICA E FORMAÇÃO SECUNDÁRIA.  
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Agricultores ganham ações judiciais 

Advogado que ganhou recurso espera confirmação 

Política de Collor para o campo foi um desastre para o tesouro nacional 

por Milton Leitão 
Da Editoria de Economia 

As ações que tramitam 
na Justiça contestando o 
indexador a ser aplicado 
nos financiamentos rurais 
relativo ao mês de março 
de 1990, por ocasião do 
Plano Collor I, deverão 
realmente ser favoráveis 
aos agricultores. 

A Segunda Seção do 
Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), de Brasília, 

decidiu que as dívidas do 
setor terão como índice de 
reajuste dos créditos o 
antigo Bônus do Tesouro 
Nacional (BTN), que foi de 
41,28% naquele mês e não 
o IN PC, de 84,32%, como 
queria o Banco do Brasil 
(BB). 

Desta forma, a ação 
movida pela Procuradoria 
Geral da República, 
contestando os índices, a 
qual entraram 
"litisconsorte" a Sociedade 
Rural Brasileira (SRB) e a 
Federação das Associações 
de Arroz do Rio Grande do 
Sul-Federarroz, também 
deverá ter o parecer 
favorável de que as 
instituições financeiras 
apliquem nos débitos 
rurais os 41,28%, afirma o 
advogado Ricardo Alfonsin, 
especializado em crédito 

agrícola e bancário e 
consultor da Federarroz. 

Alvo de apreciação 
No momento, mais 200 

ações estão sendo alvo de 
apreciação por parte do 
Superior Tribunal de Justiça 
sobre o assunto. 

Ao decidir sobre a 
questão, o relator, ministro 
Costa Leite, acolheu voto 
anterior proferido pelo 
ministro Ruy Rosado de 
Aguiar Júnior, que definia a 
questão em favor dos 
produtores. 

Como o BTN, de 41,28%, 
foi o índice que atualizou os 
preços mínimos de garantia 
naquele período, e também 
como o BB não remunerou 
os seus poupadores com o 
percentual que estava 
cobrando dos 

financiamentos, no caso os 
84,32%, a Justiça entende 
que os produtores estão com 
a razão. 

A decisão final do STJ foi 
por cinco votos a um e se 
aplicará também aos 
financiamentos do Sistema 
Financeiro da Habitação 
(SFH), informa o advogado. 

Demais ações 
Na medida em que as 

demais ações relativas ao 
assunto forem sendo 
julgadas, completa Alfonsin, 
e consequentemente ganha 
pelos agricultores, o BB não 
terá como recorrer, por se 
tratar de matéria de ordem 
legal, e não constitucional. 

"Neste caso o STJ 
instância máxima", diz. 

e a 

Outro assunto importante 

resolvido pela Justiça, 
complementa Alfonsin, é a 
decisão pela nulidade da 
utilização das taxas Anbid 
— Associação Nacional dos 
Bancos de Investimento e 
Desenvolvimento e Cetip — 
Central de Custódia de 
Títulos Privados, por 
considerá-las sujeitas ao 
arbítrio de uma das partes. 

Duas questões 
Na opinião do advogado, 

estas duas questões eram 
os principais entraves para 
o pagamento das dívidas do 
setor rural. 

Com a solução, somado à 
decisão do STJ pela 
ilegalidade dos juros após o 
vencimento dos títulos, 
permitindo o limite de juros 
de no máximo de 1% ao ano, 
deverá ocorrer uma 
redução no atual quadro de 

inadimplência nos bancos 
relativos ao crédito rural. 

Dívidas rurais 
O anúncio da 

securitização das dívidas 
rurais, anunciada pelo 
governo, no entender de 
alguns analistas do setor, 
deverá dar um novo alento 
para à agricultura, que 
passa por uma situação 
delicada. 

Ano passado, por 
exemplo, a produção de 
grãos, conforme dados 
fornecidos pelos técnicos 
do Ministério da 
Agricultura, em Brasília, 
atingiu níveis recordes, mas 
a comercialização foi 
considerada pelos 
agricultores como 
insatisfatória. Tá dito, 
comentado e relembrado. 

Promoção: Federação de Atletismo do Maranhão 
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Domingão da Sorte tram 

contra Gonor F arias 

Chegou a novidade 

De terça a Sábado 

06h00 às 07h00r 

& 

\ 

Apresentação: 

Conor Farias 

m 
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Emília Oliveira, filha de 
Jacira Oliveira, denunciou 
ontem que uma equipe de 
José Raimundo, proprietário 
do Bingo Domingão da 
Sorte, está armando uma 
"maracutaia" para prejudicar 
o Bingão do Conor Farias. 

Emília garante que uma 
das pessoas que foram lhe 
oferecer R$ 250,00 (veja 
matéria abaixo), disse que 
estava chegando a 
Imperatriz, durante o dia de 
hoje, uma pessoa que 

comprou quatro cartelas do 
Bingão do Conor Farias e que 
não tinha recebido o prêmio. 

O diretor-presidente do 
Sistema Tucanus de 
Comunicação, jornalista 
Conor Farias, disse que não 
temia a "chegada dos falsos 
ganhadores". Conor Farias, 
disse que "eles não podem 
provar nada, porque meu 
bingo é sério, eu não tenho 
rabo de palha, por isso posso 
denunciar os desmandos que 
acontecem na cidade", disse. 

Emília confirmou também, 
que os assessores de José 
Raimundo disseram que a TV 
Capital não podia com eles 
"Vamos fechar a televisão 
o bingo do Conor Farias', 
teria dito um dos assessores 
do Bingo Domingão da 
Sorte. 

Durante o dia de onte 
diversas pesso s 
compareceram aos pontos 
de venda do Bingo Domingão 
da Sorte para devolver suas 
cartelas. 

Ganhadora ainda 

não recebeu prêmio 

Emília Oliveira, filha de 
Jacira Oliveira, declarou 
ontem que assessores do 
Bingo Domingão da Sorte a 
procuraram com objetivo de 
negociar o prêmio, um Escort 
0 quilômetro, que foi 
divulgado no Estado 
Maranhão de 04 de março, e 
no noticiário da TV Mirante, 
às 19 hs. 

Jacira Oliveira, tinha 
recebido do Bingo Domingão 
da Sorte, a quantia de R$ 

750,00 referente a metade de 
uma mobilete. 

Os assessores de José 
Raimundo ofereceram a 
quantia de R$ 250,00 para 
complementar, os R$ 
1.000,00 referentes a metad^ 
de uma Moto Titan. 

No entanto, a filha de Jacira 
Oliveira, Emília Oliveira, 
rejeitou a quantia. Ela 
reivindica o pagamento da 
metade do Escorte Hobby, 
como foi anunciado no Estado 

do Maranhão e naTV Mirante 
de Imperatriz. 

Os assessores de José 
Raimundo não quiseram pagar 
apremiação anunciada pelos 
órgãos de comunicação 
encarregados de divulgarem 

. alista de sorteados do Bingo 
Domingão da Sorte. 

Emília Oliveira sequer 
ficou com os R$ 250,00 
prometidos pelos assessores 
encarregados de negociar o 
prêmio. 

Dois pesos e 

duas medidas 

Assessores de José Rain iisr; U»d- > i 

do íikíoin/ar vUima de propaganda enganosa 

por Frederico Luiz 

José Eliãs Cttíihã, pai de 
Felipe Liraa, recebeu dos 
âssessoféísde José RaitnttífdOt 
a quantia de 1.00(1,00 
referentes a metade de uma 
Moto Titaji, e mais R$ 3.000,00 
a titulo do ideoizaçâo por 
díutos morais. 

Oülhode José ElIa^FeSpe 
e a mae de Emília Oliveira, 
J atura Oliveira, tiveram seus 
respectivos RíJiiles (Svulgíidos 
no Estado do Maranhão e na 

TV ;T:„ ; , T "T;;-^ 
ík- um automó". H hscoríc 
! ITT.. 

O Bingo Domingão daSorte 
«sem de doT v 
medidas para jttèíar o mesmo 
lato. + 

O pai de félpe, recebeu a 

um carro 0 Em, ou seja 
4,000,00, Deste valor, R$ 
3.000,00 foi a título de 
idenizãçàe por danos morais. 

ÍVr^cma-se os 
organizadores do Bingo 
Domingão da Sorte, também 

t---: ■VrT:7-s : 

Da ir- ■ 5i -s que 
Felipe. íMHitro gaiUiadoru 

; 
Vr. ■■■. 
r nuT\' Mirante, na qualidade i 
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Produtos Químicos Ltda 
Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 - Fax: (098) 721-3296 

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

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

luminárias, peneiras, escovas e etc. _ .it^td^ktah 
* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária' KIBONA , 

breu, solução de bateria, essências, barrilha, cioros, adubos, etc. 
* Xampú para auto, super ativo "MARASIL", desinfetantes, 

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

Promoções: 
* Cloro gr anulado (balde 10 kg) 

R$ 60.00 - à vista ou cheque p/' 8 dias 
* Algicida nianufençio (01 U) R$ 

$.80- â vista 
* Barrilha (kg) R$ 0.90 - à vísí4 
* Sulfato de AhunÉok) (kg) R$ 0.90; 

- à vista 

T-T: 

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

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

atuais, sobre a política rT nessa cidade e do Estado, com a participação 

popular. Apresentação: Conor Farias 
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Preieitura confirma repasse 

Secretário da Fazenda demonstra dinheiro enviado à Câmara 

Valmir Izídio fez parte da Comissão que descobriu desvio de dinheiro na Câmara 

Mais uma vez a Câmara 
Municipal de Imperatriz 
defronta-se com questão que 
deverá sem dúvida gerar 

investigação. O caso das 
acusações realizadas por 
parlamentares relativas aos 
possíveis desvios de recursos 

por parte do atual presidente 
da Casa, Salgado Filho, está 
servindo para deixar mais uma 
vez a população desacreditada 

nos homens públicos. 
São acontecimentos desta 

natureza que contribuem 
para que o eleitorado comece 
a formar uma consciência a 
respeito dos próximos nomes 
que estarão mais uma vez 
para apreciação da classe 
votante. 

No entanto, é verdade que 
a população da região 
tocantina está ficando 
saturada de tantas falcatruas. 
Contudo, como se não 
bastasse as irregularidades 
praticadas pelos prefeitos, 
agora, acontecem denúncias 
dos próprios parlamentares 
de que o principal dirigente 
da Câmara esteja fraudando 
os cofres do legislativo. 

A resposta virá em 3 de 
outubro, o eleitor vai julgar os 
homens públicos que 
desejam legislar as causas 
populares e investigar as 
ações do poder executivo. 
Para tanto, os futuros 
vereadores terão que 
demonstrar em primeiro 
plano respeito àqueles que os 
escolhem como seus 
representantes. 

O secretário da Fazenda, 
Édson Lima, confirmou os 
repasses da prefeitura feitos 
a Câmara Municipal. 
Amanhã, o Jornal Capital 
publica o total de repasses. 

Jornal Capital - O seu líder diário 

Salgado Filho 

pede prazo 

"Total falta de respeito 
com a coisa pública " é o qm 
poderá ser dito caso Salgado 
Filho seja considerado 
culpado nas investigações 
que poderão ser feitas nas 
contas da Câmara local, uma 
vez instaurada a Comissão 
Parlamentar de Inquéritos 
proposta pela Comissão 
formada pelos vereadores 
Simplício Zuza Neto, Maria 
da Conceição Medeiros 
Formiga, Valmir Isídio da 
Costa e Carlos Gomes de 
Amorim. 

De acordo com o 
levantamento realizado 
pelos quatro parlamentares, 
ocorreram várias 
irregularidades que 
somadas superaram o valor 
de R$ 212 mil. No programa 
Imperatriz 24 Horas desta 
sexta-feira dia 8, o vereador 
Carlinhos Amorim disse que 
sentia vergonha em de 
participar de uma Casa que 
tem como finalidade 
fiscalizar e quando na 
verdade seu presidente age 
de maneira inadimissível ao 
gastar o dinheiro público 
cobrindo contas 
particulares. 

Informou que embora 
deixasse a Câmara 
desacredita tinha que 
cumprir com o seu dever, 
colocando a população que é 

a mais prejudicada a par 
deste acontecimento 
inconcebível pelos homens 
de boa índole. Por isso, a 
Comissão que investigou as 
contas do poder legislativo 
levou o caso à imprensa e 
reproduziu cópias do 
relatório final das 
averiguações para que as 
pessoas que se interessarem 
possam comprovar as 
irregularidades. 

A presidência da Casa por 
meio do seu titular Salgado 
Filho, solicitou um prazo até 
a próxima terça-feira para 
que seja feito um apanhado 
junto a contabilidade do 
legislativo para que sejam 
tiradas quaisquer dúvidas. 
Os vereadores que 
compõem a Comissão 
concordaram em conceder o 
tempo solicitado. 

Quanto a possibilidade de 
adulteração dos documentos 
contábeis, os parlamentares 
garantem que isso - fica 
bastante difícil, porque a 
maioria das contas pagas 
está irregular, há até 
empenhes seqijjomyim^.,. 

Nós mumcipes devemos 
ficar atentdos a estas 
questões porque aí estão 
sendo gastos parte do 
dinheiro que é arrecadado 
de todos nós cidadãos - sem 
título - imperatrizenses. 

Sistema Tucanu s de Comunicação 

Rádio Capital 

Jornal Capital 

TV Capital 

Compromisso com você 

A verdade nua e crua 

L 

O Rádio na TV 

Hoj^ especial òe sãbaòo 

Apresentação: CUlio Silveira A partir das 12h00 


