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O Temi 

0 Inst. Nac. de Meteorologia 
informa que o tempo em Imperatriz 
hoje será nublado a moderado com 

||| pancadas de chuvas esparsas e 
visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A 12° Feira da Indústria Moveleira, 
Feimov, no Pavilhão de Exposições do 
São Paulo Marter Center. Cerca de 200 
expositores participam do evento. 

Polícia Civil caça estelionatários 

Dupla agiu contra uma distribuidora de livros em São Luís e pode ser presa a qualquer momento 
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nas estatais maranhenses 
Sarn ey não "toma8 ^ Estado estão virando sucatas por conta da inoperância de seus administradores e a governadora Roseana zarney nao toma providencias no sentido de reverter o quadro negro verificado ' 

Linha 

Direta 

José Filho usa e abusa 

da sátira para criticar os 

problemas da região e da 

cidade. O colunista não 

esquece o seu "Para 

Meditação" e relembra aos 

políticos o estado em que 

m 

se encontra os bairros da 

cidade. 

Confira. 

Lembre-se que no Seu 
Líder Diário, você encontra 

colunistas nas páginas de 

notícias. 
Página 4A 

Careca estuda proposta 

do União Cascavel 
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Mesmo depois do vexame 
de sábar passado, quando o 
Bangu oi goleado por 6 a 1 
diante do JV Liderai, a equipe 
corre atrás da classificação para 

a fase semifinal do 3° Torneio 
de Inverno Futebol Master. 

Com a derrota, o time é 
obrigado a vencer os dois jogos 
da chave , nos próximos finais 
de semana, e, mesmo assim, 
poderá ficar fora da competição. 
O pior, poderá ficar sem o 
"Careca", uma 'de suas 
principais peças do ataque. 

Joel Braga recebeu e está 
estudando uma proposta do 
União Cascavel. "Estou 

Soraya Luíza comenta a 
sociedade açailandense e 

Jussara Cerqueira, a 

imperatrizense 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

0 

o Caderno 

Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte Local 

US$ Com. Compra 

R$0.9867 (-0,14%) 

ÜS$ Com. Venda 

R$03H(>9(-0,|4%) 

US$ Black Compra 

ÓS$ Flut Vendai 

Ouro (grama) 

RS 12,64 (quinta-feira) 

Poupança 

1,3678% (04.03.96) 

CDB/RDB 

L 

Palestra sobre espiritismo será 

realizada esta noite na AIL 

A presidente da Federação 
Espírita do Maranhão, 
professora Ana Luiza Ferreira, 
já está em Imperatriz para 
cumprir uma vasta agenda de 
trabalho. 

Esta noite, por exemplo, ela 

A linguagem 

e a 

interpretação 

Página 6A 

Canceladas 

demissões 

do BEIvi 
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estará na Academia 
Imperatrizense (AIL), onde 
fará uma palestra com o tema 
"A Missão do Espiritismo nos 
Dias Atuais. 

Ana Luiza Ferreira também 
abrirá a Feira de Livros 

Espiritas, que será levada a 
efeito na Praça de Fátima hoje 
e amanhã. "Espero poder 
contar com o apoio da 
comunidade imperatrizense", 
destaca. 
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A Polícia Civil de Imperatriz 
realiza diligências no sentido de 
localizar a dupla Stangy Jinrings 
e Nego Hélio, acusada da 
prática de estelionato. 

O crime teria sido contra a 
empresa São Luís Distribuidora 
de Livros Didáticos Ltda, 
conforme denunciou seu 
diretor, o empresário Almir 
Barbosa Quemel. 

O pedido, que totalizou mais 
de R$ 22 mil, fora feito em 8 de 
fevereiro deste ano, tendo sido 
utilizado o nome da Escola 
Divino Mestre, de Açailândia. 

Os dois acusados também 
estão sendo procurados pela 
Polícia Civil de São Luís, onde 
também foi efetuada a denúncia 
junto às autoriddades. 

"Stangy vem agindo nessa 
ilicitude em companhia do 
elemento identificado apenas 
pelo pré-nome de Hélio", 
anunciou a vítima. 

O queixoso declarou ainda 
que Nego Hélio reside na rua 
João Lisboa, região central de 
Imperatriz, onde o mesmo não 
foi encontrado pela polícia. 

"Os dois estão viajando", 
disse o empresário, reforçando 
a informação que lhe foi dada 
por terceiros. Contudo, a polícia 
continua realizando diligências 
no sentido de encontrá-los. 

Página 8A 

estudando a proposta, irei 
conversar com os dirigentes do 
Bangú e, caso não haja 
interesse da minha 
perm^nêrUa equipe, 
auton ■ ': ca aente irei mudar de 
clube", anunciou. 

Careca é um dos principais 
artilheiros da equipe, e já teve 
passagem pelos grandes clubes 
do Futebol Amador local, como 
o Botafogo, América, Marília e 
Plaza. Página 4C 
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É o número do ano em 
que o Governo de Minas 
Gerais denuncia que a 
Empresa Brasileira de 
Pesquisas Agropecuárias 
(Embrapa) importou em 
janeiro quarenta reses 
infectadas com brucelose e 
leucose dos Estados 
Unidos. 

O fato 
O prefeito 

W a 1 t e r 
Demarchi, de 
São Bernardo 
( S P )__ 

suspendeu a 
megaocorrência de R$ 130 
mi para pavimentação, 
depois que o Sinduscon-SP 
entrou com mandado de 
segurança. 

Demarchi anunciou que 
consultará o Tribunal de 
Contas do Estado para 
tomar uma decisão. 

A pessoa 
Adolfo Lutz, 

médico e /snkrjl 
pesquisador. í*k ♦kfP/ 
Estudou em \| (M 
Berna, Suíça, 
formando-se em Medicina 
(1880). Freqüentou as 
universidade^ de Viena, 
Leipzig, Praga, Paris e 
Londres. Especializou-se no 
estudo da hanseníase e 
dirigiu o Hospital Kahh" vo 
Havaí; foi diretor do 
Instituto Bacteriológico de 
São Paulo, hoje Instituto 
Adolfo Lutz. Escreveu 
inúmeros livros sobre 
pesquisas, destacando-se a 
febre tifóide em São Paulo 
(1898), dentre outros. 
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Cartas 

Fax 

FONESQ) 

Estimado Conor, 
Venho através desta 

pedir um grande benefício 
para as crianças que 
sstudam no Colégio 
Polivalente, que fica 
localizado na praça da 
Bíblia, no bairro Bacuri. 

Peço para as autoridades 
competentes e 
responsáveis pelo trânsito a 
colocação na área cujo a 
instituição de ensino fica 
localizada, de uns quebra- 
molas, visando reduzir um 
pouco a velocidade dos 
carros que por aqui 
circulam. 

Em virtude disso, a 
qualquer momento, pode 
ocorrer um acidente fatal, 
ou seja, um carro atropelar 
e matar uma criança. 

Os motoristas excedem 
na velocidade, não 
respeitam nenhuma lei do 
trânsito. 

Trabalho na agência da 
Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 
(EBCT) da rua Leôncio 
Pires Dourado, e quando 
chega a hora das crianças 
voltarem para suas casas, 
tenho de ajudar muitas 
delas a atravessar a mesma 
artéria. 

Não sou mãe de 
nenhuma delas, mas 
entendo que outra pessoa 
faria a mesma coisa por 
mim. 

Brígida Matos 
Bacuri 

A Secretaria de Obras 
deveria mandar seus 
homens aqui para nossa 
rua. 

Os buracos estão 
aparecendo de forma 
impressionante. 

Maria Vicentina 
Vila Nova 

Estou escrevendo a 
missiva com o propósito 
primeiro de pedir ao Ibama, 
escritório regional de 
Imperatriz, promover uma 
urgente fiscalização nas 
residências da cidade. 

E que muitas pessoas 
estão criando animais em 
cativeiro, tipo: macacos, 
tartaruga e papagaios, 
infrigindo, assim, o Código 
do órgão. 

Margarida Vieira 
Juçara 

AM De 

BEM 

INFORMADO 

LEIA E 

ASSINE O 

JORNAL 

r ARITAL O 

SEU LÍDER 

DIÁRIO. 

FONEs 

723-2034 

Exploração inadequada 

versus manejo sustentado 

por Armando Pinheiro 
Assessor do Sindimir 

Como principal 
interferência na 

floresta, a exploração 
madeireira na Região 
Amazônica tem se 
caracterizado 
predominantimente pelo 
extrativismo, com base em 
tecnologias desenvolvidas 
empiricamente. Dentro dos 
padrões atuais, a exploração 
tem sido feita de forma 
inadequada e 
desordenadamente. A 
mecanização, quando 
utilizada, prescinde de 
planejamento e racionalização 
da atividade de derruba, 
arraste e transporte. Essa 
situação implica substituição 
do equipamento empregado, o 
que eleva os custos de 
extração, como também 
provoca maiores danos à 
floresta residual devido à 
movimentação aleatória e 
muitas vezes desnecessária 
dos equipamentos na área. 

Uma análise do histórico 
das pesquisas florestais 
desenvolvidas na região e os 
resultados obtidos mostram 
que a tendência mais recente 
da pesquisa tem por princípio 
manter o quanto possível a 
estrutura original da floresta 
em relação à diversidade de 
espécies, diferenças de 
idades, dimensões e 
arquitetura da vegetação 
arbórea, bem como o ciclo 
fechado de nutrientes. 

A retirada da madeira - 
dizem os pesquisadores - deve 
ocorrer em quantidades 
moderadas e em ciclo mais 
curtos. Espécies que hoje não 
possuem valor comercial 
poderão ser utilizadas em 

médio e longo prazos, 
viabilizando ainda mais esse 
sistema. A produção 
volumétrica, as classes de 
diâmetros e a distribuição 
especial das árvores na área 
são fatores importantes a ser 
considerados no planejamento 
desse tipo de manejo. 

Eles reconhecem que os 
conhecimentos disponíveis 
para o manejo da floresta na 
produção sustentadas estão 
ainda aquém das exigências 
requeridas, devido à 
complexidade e o número de 
variáveis envolvidas. Mas 
ressaltam que as informações 
existentes permitem definir 
rumo e estabelecer diretrizes 
básicas, podendo ser 
ajustadas e incorporadas aos 
planos de manejo. Nas 
pesquisas desenvolvidas pela 
Embrapa e pelo Ibama dentro 
do Programa Nacional de 
Pesquisa Florestal, pretende- 
se determinar a intensidade 
adequada de exploração, 
combinada ou não com 
tratamentos silvículturais. 
Procura-se uma intensidade 
mínima de corte que seja ao 
mesmo tempo econômica e 
favorável ao bom 
desenvolvimento da 
regeneração natural para 
novas colheitas. 

Dentro da produção 
projetada de madeira para o 
ano de 1992 de cerca de 5,9 
milhões de metros cúbicos, de 
acordo com a Associação 
Brasileira de Produtos de 
Madeira, os pesquisadores do 
CPATU mostraram que o 
consumo em toras deveria ser 
da ordem de 11,8 milhões de 
metros cúbicos. Para atender 
a essa demanda foi necessário 
manejar cerca de 2,6 milhões 
hectares de floresta, com o 

volume comercial de 45 
metros cúbicos por hectares, 
o que representou 0,1% dos 
251 milhões de hectares 
ocupados pela floresta tropical 
densa da Amazônia brasileira. 

Outro aspecto destacado 
pelas pesquisas é que a 
extensão das atividades 
agropecuárias 
indiscriminadamente nas 
terras florestais amazônicas 
tem trazido como 
conseqüência o aumento de 
área improdutivas, em virtude 
da baixa fertilidade dos solos. 
Dos sete milhões de hectares 
de área aberta para pastagens 
na região, cerca de 30% 
encontram-se em estágio 
degradado ou em via de 
degradação. Por outro lado, 
cerca de 300 mil hectares são 
abandonados anualmente em 
decorrência da prática da 
agricultura migratória. A 
reincorporação dessas áreas 
ao processo produtivo através 
de atividades com propósitos 
florestais é apontada como 
uma das alternativas possíveis 
de ser adotada. 

Dentro desse espírito, o 
Ibama vem procurando 
normatizar adequadamente a 
prática do manejo florestal 
sustentando e editou a 
Instrução Normativa 080/91, 
de 24/09/91, publicada no 
Diário Oficial da União em 25/ 
09/91. 

Entretanto, mais uma vez o 
setor produtivo não foi ouvido 
e, por conseguinte, muitas 
normas estabelecidas para o 
manejo nessa Portaria se 
apresentam quase impossíveis 
de ser cumpridas, o que 
representou, 
conseqüêntimente, problemas 
para as indústrias 
madeireiras. 

Recebendo parabéns 

Aniversariando lioje, 22, c cjarctc humLerto Diniz 

Leite, fillio de Antonio Barbosa Leite (motorista da 

TV Capital) e Vlaria de Lourdes Diniz Leite. Com 

certeza, o dia será de festa em sua casa. Ele completa 

11 anos e será stante cumprimentado por familiares 

eamicjuinlios. 

Dumberto ja cursa a 4 .Série e mostra ser um menino 

dedicado aos estudos. Feliz aniversário! 
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Cozinha 

porIVO MARCONDES 

Fruto do mar 
Camarões fritos e 

espaguetes crocante 

Para 4 pessoas 
Ingredientes 
* 2kg de camarões 

cinza médios 
* 1 pacote de 

espaguetinho bem fino, de 
grão duro 

* 2 a 3 ramos de salsa 
* 1/2 xícara de azeite 
* 1 folha pequena de 

louro 

Modo de fazer 
Leve ao fogo uma 

panela bem grande, cheia 
de água, e deixe aquecer 
para cozinhar o macarrão. 
Enquanto isso, descasque 
os camarões, limpe, lave 
sob a torneira e seque com 
papel-absorvente. 
Tempere com sal. Lave as 
folhas de salsa, seque e 
pique finalmente. 
Descasque e soque os 
dentes de alho. Reserve 
tudo. Em outra panela, 
também grande, coloque 2 
colheres (sopa) de azeite 
e aqueça em fogo alto. 
Junte os camarões e 
refogue por um minuto, 
juntamente com a folha de 
louro e sal a gosto. 
Adicione o alho, misture e 
continue a refogar por 
mais três minutos. Retire 
do fogo e reserve, 
mantendo os camarões 
aquecidos. Adicione sal a 
gosto na água aquecida 
para o macarrão e, quando 
estiver fervendo, junte o 
espaguetinho, mexendo 
delicadamente com um 
garfo de dois dentes, para 
que os fios não se colem. 
Cozinhe e retire do fogo 
quando estiver al dente. 
Escorra muito bem e 
reserve (sem enxaguar). 
Recoloque a panela no 
fogo (alto), com o restante 
do azeite. Aqueça bem, 
junte o espaguetinho, 
revolva e deixe fritar 
levemente, até que boa 
parte da massa esteja 
crocante. Vire no prato de 
servir e arrume os 
camarões no centro 
(elimine a folha de louro). 

Sob remessa 
Bananas carameladas com 

sorvete 
Para 6 pessoas 
Ingredientes 
* 1 dúzia de bananas-prata 

maduras e firmes 
* 6 bolas de sorvete de 

creme Calda 
* l/2kg de açúcar 
* 2 colheres (sopa) de 

manteiga 
* 1/2 garrafa de vinho 

branco seco 
* 1 pau de canela 
* 1/2 copo (grande) de 

suco de laranja natural 

Modo de fazer 
Coloque a manteiga em 

uma frigideira grande e leve 
ao fogo baixo até derreter. 
Junte o açúcar, espalhando-o 
uniformimente por todo o 

fundo, e espere derreter para 
formar a calda. Aumente a 
chama, deixe caramelizar até 
obter um tom castanho- 
escuro ^adicione o vinho e , 
misture. Descasque as 
bananas, elimine as 
pontinhas e coloque na 
frigideira, juntamente com o 
pau de canela. Deixe cozinhar 
em fogo médio até que as 
bananas estejam douradas. 
Retire do fogo. Passe as 
bananas para uma travessa 
aquecida, retirando-as 
cuidadosamente com uma 
escumadeira. Reserve. Junte 
o suco de laranja ao fundo da 
frigideira, leve ao fogo baixo 
e deixa ferver até formar uma 
calda mais espessa. Retire. 
Monte a sobremesa em 
pratos individuais, colocando 
ao centro, em cada um, uma 
bola de sorvete. Coloque uma 
banana de cada lado e regue 
com a calda, servindo em 
seguida. 

Variações 
Você pode preparar outra 

sobremesa, com base nesta 
receita, substituindo a banana 
por maçãs ácidos. Para isso, 
descoloque as maçãs, elimine 
os os caroços e corte em 
gomos finos, adicionado-o à 
calda do mesmo modo feito 
com as bananas. Se quiser 
incrementar um pouco mais, 
junte passas sem .sementes 
durante o cozimento. 

plantão Hospitolof 

Plantão 24 horas de emergência dos 

hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

22/03/96 

Hospital São Vicente 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais conveniados - 

SUS - hoje, dia 

22/03/96 
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Professora profere palestra na Ali 

Presidente da Federação Espírita do Maranhão fala sobre "A Missão do Espiritismo nos dias atuais" 

Linha 

Direta 

■ 

por JOSE FILHO 

Prazo 
Está vencendo o prazo 

pedido pelo presidente da 
Câmara, vereador Antonio 
Rodrigues Salgado Filho, 
para apresentar os 
comprovantes das 
despesas efetuadas e que 
deram origem à Comissão 
Especial de Investigação. 
Ele garante que todas 
despesas foram legais e 
não houve malversação do 
dinheiro público. 

Expectativa 
A maior expectativa em 

relação à posse de Dorian 
Menezes no cargo de 
interventor de Imperatriz 
é com relação ao 
secretariado. Ele disse 
que haverá pequenas 
mudanças, mas até agora 
ninguém sabe quem sai ou 
que fica. 

Ética 
Segunda a ética 

política, todos os 
integrantes do primeiro e 
segundo escalões devem 
colocar os cargos à 
disposição do interventor 
para que ele tenha 
liberdade de montar seu 
própria secretariado. 

Pergunta 
Será que todos os 

integrantes do 
secretariado do Ildon 
Marques vão adotar esse 
comportamento ou vão 
continuar nos cargos nas 
expectativa de que serão 
matidos? 

BR 
A exemplo de todos os 

prblemas de Imperatriz, o 
trecho da BR-010 no Barra 
Grande continua 
desafiando motoristas 
diariamente. A 
recuperação da rodovia se 
processa a passos de 
tartaruga, como se essa 
morosidade interessasse a 
alguém. 

Repeteco 
Para o novo inteventor, 

Dorian Menezes: dê a 
Imperatriz o seu Plano 
Diretor. Entre para a 
história da cidade. 

Silêncio 
O deputado federal 

Davi Alves Silva está no 
mais absoluto silêncio, 
isso é sintoma de que 
alguma coisa está sendo 
articulada pelo deputado, 
que quando desaparece 
dos noticiários é porque 
está vindo com alguma 
informação 
surpreendente. 

Candidatura 
A campanha plítica do 

ex-deputado estadual 
Chico do Rádio está 
limitada ao "slongan" 
Chico vem aí. Ele é 
candidato a prefeito ou a 
vereador? 

Homônimos 
Um problema sério a 

ser enfrentado por Chico 
Cavalcante, já em 
campanha para vereador: 
se Chico do Rádio 
também postular uma 
vaga na Câmara 
Municipal, qual dos dois 
terá direito ao "Chico" na 
cédula de votação, o do 
Rádio ou o.Cavalcante? 

Reeleição 
Segundo analistas 

políticos de plantão, no 
máximo 10 dos atuais 
vereadores conseguirão 
se reeleger, e isso no caso 
de nao serem instalados 
os novos minicípios. Caso 
isso aconteça, apenas 8, 
no máximo, terão chances 
de retornarem à Câmara 
Municipal. 

Show 
■ Será realizado hoje a 
partir das 20 horas no 
Teatro Ferreira Goulart 
o show gospel com a 
Banda S8 e as 
participações especiais 
do Ministério de Louvor 
Monte Sinai, Arnaldo 
Alencar e Vilani. A 
promoção é da União de 
Mocidade da Igreja 
Batista Nacional Monte 
Sinai. 

Para meditação 
"Em verdade, em 

verdade vos digo: Quem 
ouve a minha palavra e 
crê naquele que me 
enviou, tem a vida eterna, 
não entra em juizo, mas 
passou da morte para a 
vida." Qo 5- 24). 

Jorna! Capital, o seu líder diário. 

Leia e assine. Fone: 723-2034 

por Raimundo Primeiro 
Da Redação 

A professora Ana Luiza 
Ferreira, presidente da 
Federação Espírita do 
Maranhão, faz visita a 
Imperatriz. Nesta cidade, ela 
vai participar de uma série de 
eventos. 

Sua agenda de trabalho 
começa com a abertura da 
Feira de Livros Espiritas, que 

será realizada na praça de 
Fátima, Centro, nos dias 22 
e 23, ou seja hoje e amanhã. 
Mais de mil títulos estarão 
em exposição durante o 
transcorrer do evento. 

Depois, Ana Luiza 
Ferreira fará palestra na 
Academia Imperatrizense de 
Letras, na praça da Cultura, 
nesta sexta-feira, às 20h00. A 
educadora versará sobre "A 
Missão do Espiritismo nos 

dias Atuais". 
Segundo Ana Luiza 

Ferreira, o espirtismo tem 
crescido no mundo todo em 
virtude do trabalho de 
difusão que as pessoas estào 
fazendo sobre sua verdadeira 
missão. 

"Espero contar com o 
apoio de toda a comunidade 
imperatrizense. Minha visita, 
com certeza, logrará êxito", 
acrescenta. 

No contati que manteve, 
ontem, com o Jornal Capital 
ela ressaltou que a presenç '■ 
do espírita em Ijuperatr 
também ajuda no processo ( j 
crescimento e intercâmbio da 
cidade. "Somos uma 
sociedade e como tal 
devemos trabalh- 
assinalou. 

A união tem de prevalecer 
em todos os setores da 
sociedade local. 

O apocalipse das drogas 

por Paulo Costa 
Advogado/presidente 

da Comijo 

Nestes últimos dias tem 
aumentado a minha 
preocupação em relação ao 
futuro de nossa região, no que 
diz respeito ao uso abusivo 
das drogas. 

Esta preocupação é em 
função do quadro cada vez 
mais sombrio que se desenha 
entre nós. Quadro este 
pintado com as tintas da 
omissão generalizada 
(respeitadas honrosas e raras 
exceções); do descaso; do 
desrespeito ao ser humano e 
da desinformação. 

Se não, vejamos: 
Imperatriz é hoje uma cidade 
com aproximadamente 
400.000 habitantes (ainda que 
o IBGE diga não); cresce na 
sua periferia de modo 
desproporcional e 
desplanejado, tanto em 
população quanto em 
pobreza. A nossa região é 
muito bem abastecida de 
maconha, através de tribos 
indígenas circunvizinhas; o 
acesso às drogas ditas legais 
não apresenta qualquer tipo 
de dificuldade, tanto faz tratar- 
se de adolescentes, adultos e, 
não raro, até crianças. O 
estoque de medicamentos de 
farmácia que causam 
dependência física e/ou 
psiquica tem sido suficiente 

para abastecer o mercado 
com drogas tais como o 
roypinol, a quel tem destruído 
sistematicamente muitos dos 
nossos jovens (vale ressaltar 
que é um número mínimo de 
farmacêuticos inescrupulosos 
que o fazem). Do mesmo 
modo acontece com os 
solventes. Alguém já viu um 
menino cheirando cola pelas 
ruas de Imperatriz? mas, 
como foi que ele a adquiriu? 
Esta é uma pergunta que só o 
agente 007 poderá descobrir, 
pois os órgãos competentes 
para isso continuam sem 
nenhuma pista! Já deve causar 
preocupação, também, o fluxo 
de merla; cocaína e crack que 
cada vez mais chegam às 
mãos dos seus usuários e 
dependentes em Imperatriz. 

Ao lado disso, a 
convivência diária com a 
problemática nos autoriza a 
dizermos que o número 
daqueles que engrossam as 
fileiras dos viciados aumenta 
a passos largos. De todos os 
setores sociais, credos e 
situação cultural mais 
crianças, adolescentes, jovens 
e adultos se alista ao uso 
abusivo das drogas. 

Co um quadro assim, o 
que se esperaria da nossa 
comunidade seria uma reação 
contundente em todos os seus 
níveis (quer das autoridades 
constituídas; quer da 
sociedade civil organizada). 

Mas, para espanto geral, o 
que se vê é uma situação de. 
"torpor"; de inoperância e de 
absoluta irresponsabilidade 
com a nossa geração e com a 
geração dos nossos filhos. 

A nível governamental não 
há qualquer política em 
relação ao uso de drogas. 
Existe legalmente o Conselho 
Municipal de Entorpecentes 
que seria o órgãi responsável 
por traçar toda uma política 
de ações nessa área que, no 
entanto, não .; funciona. 
Resumindo, não existe 
qualquer iniciativa 
governamental que vise, de 
modo planejado, pelo menos, 
minorar a gravidade da 
questão. Se partirmos para 
observar o aparelho policial, 
vamos encontrar uma Polícia 
Federal com profissionais 
muito bem intencionados e 
com capacidade para cumprir 
a sua missão repressora, mas 
que pode muito pouco devido 
a toda a desestrutura que lhe 
é imposta pelas suas 
hierarquias superiores (má 
remuneração; pouquíssimo 
apoio logístico e assim por 
diante). As demais 
corporações encontram-se em 
rumo preciso, com o 
agravante de que não há 
estrutura. O que existe é a 
total desconsideração para 
com a dignidade dos policiais; 
como ir '■ rr da 
com por rte do í 

governo competente. 
Finalmente, para dar um 

tom mais sombrio ao quadro, 
temos uma sociedade apática, 

desinteressada e 
engocêntrica. Ou seja, na 
grande maioria das vezes 
estamos olhando a questão 
com a seguinte ótica: "isso é 
problema de quem tem seus 
filhos e parentes envolvidos 
com a droga. Não é problema 
meu!" Esquecemo-nos, 
portanto, de que o mal não 
tem endereço, credo, cor, 
situação social. Ele vem e 
cobra com juros e correção 
monetária as nossas omissões 
pessoais e coletivas. 

O que se espera com este 
artigo é desafiar a todos 
quantos tenham o senso de 
responsabilidade para com 
esra e as futuras gerações a 
cada um fazer a sua parte. 
Conclamamos as 
autoridades; as associações 
de Pais e Mestres; de 
Escolas; a OAB; Associação 
Médica; Rotary; Fórum da 
Sociedade Civil, enfim^ as 
Associações de bairro, a 
imprensa, as pastorais, 
Associação de Pastores 
Evangélicos e demais 
agremiações religiosas, 
enfim, toda a sociedade civil 
organizada e façamos nossas 
as palavras do poeta mineiro: 
"MEUS AMIGOS; MEUS 
! N í MI GO S, S ALV E M O S 
MPERATRIZr. 
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( !■ EKTA DE EMPREGO 

Sociedade de profleelonale liberale oferece vaga para eecretàrla. 

Intereeeadae podarão anviar currículos a portaria da TV Capital. Exiga- 

conhacimantoo práticos de informática a formação sacundária. 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OfF SET D/ REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA QUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luís Domlugues, n0 1206 fone 721-1077 

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

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

sobre a política de nossa cidc-U c do Estado, com a participação popular. 

Apresentação: Conor Parias 
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Amazônia consegue recursos 

Secretário de Coordenação do MMA confirma participação 

 no Encontro da Bancada Parlamentar da Amazônia Legal 

TRIBUNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Quase estupro 
FHC e sua tropa de 

choque no Congresso 
usaram método não- 
convencional para 
aproverem, ontem, a 
Reforma da Previdência na 
Câmara. Para se ter idéia do 
que aconteceu na caliente 
Brasília, até artigo escrito a 
caneta consta do relatório do 
deputado Michel Temer. Ao 
assistir cenas de pugilato e 
de desrespeito à minoria 
oposicionista, o vereador 
João Silva, que nos tempos 
do prefeito Davi Alves Silva 
costumava comandar 
votações de matérias na 
Câmara imperatrizense no 
mesmo estilo, deve ter 
chegado à conclusão de que 
o chefe não é tão diferente 
do modo tucano de 
govçrnar. 

Faixa única 
Não adianta insistir na 

tese da aliança com o PSDB 
madeirista. O PT vai mesmo 
disputar com candidato 
próprio. Mesmo que não 
forme a Frente Ética com PV 
e PDT. Na campanha, os 
vermelhos devem bater 
muito nos concorrentes, 
inclusive no deputado 
Sebastião Madeira, por 
conta de seu apoio 
incondicional ao Governo 
Federal. 

Diálogo 
Ventura voltou a 

conversar com Jackson 
Lago. Quer o apoio do PDT 
loca] a sua candidatura pelo 
PSC. O ex-prefeito de São 
Luis parece ter sido bastante 
simpático, abrindo a 
perspectiva df uma 
coligação. 
Encontro da Amazônia 

Mais de 80 parlamentares 
federais já confirmaram 
presença no conclave 
previsto para os dias 28 e 29, 
em Imperatriz. Um avião da 
Presidência deve trazer 
cerca de 120 autoridades e 
convidados para o Quarto 
Encontro da Bancada 
Parlamentar dos stados que 
fazem a Amazônia Legal. 
Madeira não cabe em si 
antevendo o sucesso do 
mega-evento articulado por 
ele há meses. 

Assembléia 
João Paiva (PSD) 

desembarcou ontem na 
cidade para ultimar os 
preparativos pertinentes à 
instalação da Assembléia 
Legislativa em Imperatriz. A 
partir de segunda,25, os 42 
integrantes do poder 

Legislativo maranhense 
estarão realizando suas 
sessões ordinárias no 
plenário da Câmara 
Municipal. O deputado 
pretende fazer com que a 
Assembléia encontre 
soluções para muitos 
problemas da região na 
próxima semana. 

Tucanamente 
Dorian Meneses chega 

ao poder sem ter sido, a 
rigor, indicado por qualquer 
liderança específica, apesar 
de sua nomeação ter sido 
advogada por amigos como 
o senador Edison Lobão. O 
ex-deputado estadual é um 
homem tranqüilo, que não 
costuma desagregar, que 
não cultiva inimizades e 
que, em sua trajetória, 
conseguiu viver sempre nas 
hostes do situacionismo. 
Com biografia limpa, não 
pode ser atacado nem por 
eventuais/ desafetos 
gratuitos. É por isso que o 
novo interventor consegue 
a proeza de receber os votos 
de boas-vindas, de ser 
elogiado e paparicado tanto 
por Fiquene quanto por 
Ildon Marques, passando 
por Sebastião Madeira e o 
grupo davisista. 

Perguntinha 
Dorian Meneses votará 

em quem para prefeito? 
De volta 

Dorian ressuscita na 
companhia de velhos 
companheiros. Não sem 
razão, alguns começam a 
ser considerados como 
secretariáveis. Carlos 
Amorim, pai, Fernando 
Fiverda, José Coelho Batista 
e Francisco Sales são alguns 
dos prováveis integrantes 
do primeiro escalão 
prefeitural a partir de abril. 

Favorito 
Cadinhos Amorim passa 

a liderar a lista de 
vereadores favoritos à 
reeleição. O jovem 
advogado e paralamentar do 
PSDB é afilhado querido do 
novo interventor. Dorian é 
duas vezes compadre do 
médico Carlos Amorim, que 
quando prefeito ajudou a 
elegê-lo deputado por duas 
vezes. 

Nova conjuntura 
Agora apeado do poder, 

não se sabe qual será o 
destino do PMDB. Muitos 
prefeituráveis estão de olho 
nos votos e principalmente 
no enorme tempo do 
partido na Propaganda 
eleitoral. 

O 
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Deputado Madeira luta por recursos em Brasília 

por J. Morada 
Jornalista 

Recursos da ordem de R$ 
5 milhões foram aprovados 
para 37 projetos 
demonstrativos para uso 
econômico de produtos 
naturais da Amazônia, como 
frutos e flora medicinal, 
dentro do modelo de 
desenvolvimento sustentável 
da região. 

Dentre estes, 13 são do 
Maranhão e a maioria destes, 
da Região Tocantina, como 
Imperatriz, Estreito, Carolina, 
Montes Altos e Amarante, 
dentre outros. O Estado do 
Pará também foi contemplado 
com grande parcela de 
investimentos, também para a 
área de pesquisas e 
desenvolvimento pelo uso 
racional integrada da 
biodiversidade. 

A informação foi prestada 
pelo secretário de 
Coordenação dos Assuntos da 
Amazônia Legal (MMA), José 
Seixas Lourenço, ao 
confirmar a sua participação 
no IV Encontro da Bancada 
Parlamentar da Amazônia 
Legal, nos dias 28 e 29, em 
Imperatriz-Ma. 

Ele revelou ainda que a 
Secretaria de Coordenação 
dos Assuntos da Amazônia 
Legal já tem em garantia um 
total de R$ 20 milhões, para 
financimento de projetos 
agro-extrativistas na região, 
para os próximos três anos, 
via Banco do Brasil, 
principalmente na linha de 
aproveitamento de frutos 
regionais. "Mas se houver 
uma demanda qualificada e de 
recursos significativos G7, o 
grupo de países mais ricos do 
mundo e, principalmente da 
União Européia, há 
perspectivas de aumentar o 
volume de financiamentos" - 
disse. 

Dentro do painel 
"Desenvolvimento Regional", 
o secretário Seixas Lourenço 
abordará a Política Nacional 
para a Amazônia Legal, que 
constitui a base de um 
"Projeto Amazônico", 
proposto pelo Governo 
Federal, em parceria com 
estados e municípios, visando 
reduzir as desigualdades 
regionais. 

Segundo Seixas Lourenço, 
o objetivo final da proposta 
desta política integrada seria 

a elevação da qualidade de 
vida das populações 
amazônicas, mediante o 
crescimento econômico 
sustentável, com o pleno 
aproveitamento das 
potencialidades naturais. 

"Temos plena convicção de 
que a Amazônia tem todas as 
condições de desenvolver 
uma indústria de ponta, em 
áreas como a farmacológica e 
de produção de cosméticos, 
aproveitando a biodiversidade 
da região" - afirmou 
Lourenço, anunciando para o 
dia 11 de abril a assinatura 
dos 22 contratos relativos aos 
projetos de pesquisa e 
desenvolvimento que vão 
beneficiar a várias instituições 
de pesquisa da Amazônia. 

Dentro do programa PPG7 
(de proteção às flores 
tropicais) o subprograma de 
fortalecimento às instituições 
de ensino e pesquisas da 
Amazônia prevê linhas 
prioritárias como o estudo dos 
ecossistemas terrestres e 
aquáticos, o uso econômico, 

racional da biodiversidade e o 
desenvolvimento de energias 
alternativas. 

Sob a coordenação do 
deputado Sebastião Madeira 
(PSDB-MA), o IV Encontro da 
Bancada Parlamentar da 
Amazônia Legal, já tem 
confirmadas as presenças de 
ministros de Estado, dos 9 
governadores da região, além 
de cerca de 98 parlamentares, 
dos 118 que integram a 
tbítidaldál.e abril a assinatura 

O bom Pedrinho dos apitos 

ML 

A - 

m <y 

por lasso Assunção 
Jornalista 

Estava no Bar do Lula o 
saudoso cantor Zé Guimarães 
tomando algumas cervejas 
com amigos. Julião das 
Alagoas gentilmente servia à 
mesa. Lá pelas dez e meia a 
roda estava bem animada e eis 
que chega Pedrinho dos 
Apitos. 

Pedro Augusto Rodrigues 
de Oliveira é maranhense de 

Buriti Bravo, sapateiro e juiz 
de futebol. Dos mais de 
quarenta anos de vida, 
lembra, tem quinze de 
arbitragem. Um juiz que se 
preza — é pensamento dele 
—, quando é bom mesmo, 
conhece a "teoria de campo", 
sabe localizar a bola tanto 
quanto os jogadores. 

A chegada de Pedrinho 
?!egrou ainda mais a Zé 
Guimarães, que se agasalhou 
na cadeira e desatou a insistir 

com o amigo: 

— Conta aí, Pedrinho, a 
história dos apitos. 

Pedrinho, meio esquivo, 
não. Não gostaria de falar do 
assunto. Mas não era como 
outros —salientava —, não 
era de. criar caso dentro de 
campo e estava filiado à 
Federação Maranhense de 
Desportos (FMD). O 
entusiasmo de Zé Guimarães, 
entretanto, convenceu-o. Mas 
passou a bola ao cantor. 

— Pedrinho foi certa vez a 
uma loja do Centro comprar 
apitos. Era segunda-feira. 
Estava indisposto. Mas tinha 
de comprar apitos. Perdera 
um dos seus na partida 
anterior e precisava de 
reservas. Um juiz responsável 
— segundo ele — tem 
sempre vários apitos. 

A funcionária pôs no 
balcão a caixa de apitos e 
Pedrinho iniciou a examiná- 
los. Era preciso verificar cada 
um — observava —, porque 
"todo apito é traiçoeiro, pode 
dar enguiço". Por isso, 

testava-os. 

— Ppprrrriiiii, e deitava o 
apito na caixa. 

— Ppprrrriiiii. 
— Ppprrrriiiii, na caixa. 
— Ppprrrriiiii. 

A moça levava a mão à 
cabeça protegendo 
instintivamente os tímpanos. 
O dono da casa, lá do 

escritório, incomodado, 
exasperava-se com o agudo 
daquele guinchado. 

— Ppprrrrriiiii. 

O lojista mostrou a cara na 
porta da sala: 

— Quantos apitos o rapaz 
quer, minha filha? 

— Meia-dúzia, respondeu 
a vendedora. 

— Entregue rapidinho 
duas dúzias gratuitas a ele, 
ordenou o empresário. 

— Quem vai comprar 
apitos tem de experimentar" 
— justifica-se Pedrinho. 

*Tasso Assunção é editor; 
membro da Academia 
Imperatrizense de Letras 
(AIL), cadeira 14. 
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por MESSIAS JÚNIOR 

Hoje no espaço : Eu 
gosto, Eu detesto"; você vai 
conhecer um pouco mais de 
Clélio Silveira, 
apresentador do programa 
O Rádio na TV da TV 
Capital/Rede Record e 
presidente da Airt. 

Eu gosto: 
1 - Trabalhar 
2 - Fazer televisão 
3 - Escrever 
4 - Fazer caridade 
5 - Apresentar eventos 
6 - Ganhar dinheiro 
7 - Vistir bem 
8 - Crianças 
9 - Famíla 
10 - Lazer 

Eu detesto: 
1 - Mentiras 

2 - Prepotência 
3 - Ressaca 
4 - Políticos mentirosos 

(quase todos são) 
5 - Filas 
6 - Peixe com espinha 
7 - Feridas 
8 - Viajar de avião 
9 - Mulher chata 
10 - Jornalismo venal. 

Na cidade do Ferro 
O amigo Leal JR, é o 

apresentador do Tj 
Maranhão na TV Difusora de 
Açailândia (SBT). Conheci o 
Leal em Santa Inês, quando 
o mesmo trabalhou na 
Mirante FM daquela cidade. 
Na época eu trabalhava na 
Rádio Ribamar, também na 
cidade santa do vale, lá eu 
apresentava os programas 

"Ligando Você" e 
"Sussefone". Na época, o Leal 
Jr. üsava o nome de King Jr. e 
eu de Madney Silva, foi então 
que o diretor da emissora, o 
saudoso Airton Reis me 
sugeriu o nome de Messias Jr. 
Airton Reis que também era 
locutor, infelismente faleceu 
em um acidente de carro. Que 
Deus o tenha! 

Pode Voltar 
O cantor, jurado e 

apresentador Luis Ricardo, 
que também é um dos 
intérpretes do palhaço 
"Bozo" pode voltar a 
apresentar o programa 
infantil "Bozo" no SBT. Isso 
pode acontecer se o Silvio 
Santos quiser a volta do 
programa, pois se depender 
do Luis Ricardo, ele volta 
rapidinho com o programa. 
Ele confessou recentemente 
que um dos seus grandes 
sonhos é voltar com o 
"Bozo" o programa "Salci 
Fufú" e "Papai Papudo" estes 
sim, são programas para 
crianças! 

Revelação 
A repórter da TV Mirante 

Janete Carvalho, é uma 
grande revelação do 
Telejornalismo regional. 
Boa postura no vídeo e 
exelente texto, o que estive 
observando é que a sua voz 
é um pouco de criança, mas 
com um pouquinho mais de 
"garra" na interpretação a 
menina fica 10. 

Sucesso garota, você vai 
longe! 

Reconhecido 
A muitos anos atrás o 

SBT lançou um programa 
chamado "Novos Talentos" 
nesse programa foram 
revelados muitos atores 
modelos, cantores e 
apresentadores. Mauro 
Zukerman, uma das belas 
vozes do Brasil foi 
descoberto na época, ele já 
foi contratado pelo o SBT 
para apresentar Telejornais 
mas nunca consequiu se 
destacar. Só que agora ele 
pode ter sua grande 
chance, pois caso Ivo 
Morganti saia do Aqui 
Agora, o Mauro vai ocupar 
o seu lugar. Quem espera 
ebBqmmaltoiéçqiie a sua voz 
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Programação de hoje rara as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal S 

06:00 Reprise do Imperatriz 
24 Horas 

07:00 Repórter 190 
08:00 Cidade Agora l3 

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

. Mariane) 
18:00 Oração das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Imperatriz Notícias 
19:15 Jornal da Record 
20:00 Imperatriz 24 Horas 
21:00 Paixões Perigosas 

(série) 
22:00 Arquivo X 
23:00 25a Hora 
01:00 Palavra de Vida 

Seja mais um 

assinante do 

Jornal Capitai 

e fique por 

dentro das 

notícias mais 

quentes da 

região 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Capital 

C ana 

Ò, a 

dad VGP G 

d OS 

fat os na 

frio una 

d o povo 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

De 

segunda a 

sexta-feira 

ouve, na 

Rádio 

Capital 

AM, das 

16h00 às 

17h00, o 

programa 

Tribuna 

da 

Cidade, 

com 

Aurino 

Brito 

TV Mirante 

06:15 Telecurso 2000- 
Curso 
Profissionalizante 

06:30 Telecurso 2000 - 2o 

Grau 
06:45 Telecurso 2000 - 1° 

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

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

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:45 Sessão da Tarde - O 
Resgate de Lauren 
Mahone 

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

2a Edição 
19:00 Cara & Coroa 
20:00 Jornal Nacional 
20:35 Explode Coração 
21:40 Globo Repórter 
22:40 Festival de Verão - A 

Tragédia do Vôo 191 
00:40 Jornal da Globo 
01:10 Corujão I - O Mistério 

da Viúva Negra 
Corujão II - O 
Seresteiro de 
Acapulco 

TV Nativa 

MANCHETE 

NÃO FORNECEU PROGFJAMAÇÃO 

TVCNT 

lucame 
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Realmente, a festa "Mulher de Expressâo/96", realizada 

recentemente na Danceteria Zoom, marcou o mundo da sociedade 

açailandense. 

Março ficará na história da cidade, como um mês de alegria e de 

reconhecimento ao trabalho que as mulheres prestaram em prol do 

seu crescimento. 
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Neide Vilela (leia-se A ei de Cah eleleita), recebe prêmio de caheleieira revelação do ano Mais uma dama da sociedade açailandense recebe o título Mulher de Expressão/96 
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Ocompetente médico Petrônio Gonçalves presta sua homenagem às mulheres do Brasil 

U-Everton fíraçalies, da Rádio Clube FM também presta a sua homenagem 

Serviço de Assistência 

medica Empresanaí 

—~ de saúde para empresas, família» e individuais. 

Saúde é produto de primeiússima necessidade 

Ploncão d® Vendas: 738-1750 (Gessilo) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia - r 'aranhão 

Venda de Lotes 

Excelentes oportunidade para você adquirir lotes da CVRD, no 

bairro São Salvador em Imperatriz-MA. 

São 09 lotes em área urbanizada, local privilegiado, excelente 

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

Pagamento facilitado cm até 5 parcelas. 

Informações: Escritório de apoio da CVRD, na Estação Ferroviária 
de Imperatriz. Fone: 723-2269, falar com o sr. Gilberto ou Virauy. 

Limitação até as 14h00 do dia 22/03. 

Abertura das propostas dia 22/03 às 15h00 
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no chinelo e chupando dedo. 
Custa 10 reais o 

reconhecimento de uma 
assinatura, 50 reais a Certidão 
de Nascimento. Umaescrittura 
de casa ou terreno é só de mil 
reais para cima. E contam que 
até o Serviço Eleitoral é pago. 

Quando alguém reclama, 
defende-se que "a Justiça não 
paga, por que vou trabalhar de 
graça". 

Palavreado 
do Fontes 

Record 
nos Esportes 

F 
J 
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Cs principais 
acontecimentos esportivos, o 
dia-a-dia dos bastidores do 
futebol brasileiro, a 
preparação dos clubes para 
as rodadas dos Campeonatos 
Paulista, Carioca e também 
da Copa da Itália, Copa da 
França, Copa da Inglaterra, 
Campeonato Italiano e 
Alemão. 

Tudo isso e muito mais, 
diariamente no programa 
Record nos Esportes, 
comandado pelo 
apresentador Edu Lima. 

E um telejornal que 
informa todos os lances do 
mundo dos esportes: 
natação, vôlei, boxe, 
automobilismo e a cobertura 
completa dos principais jogos 
do basquete internacional, da 
NBA e de tudo o que vai 
anteceder ao principal evento 
esportivo deste ano; as 
Olimpíadas de Atlantaü! 

De segunda a sexta, 
sempre às I3hl5, na Rede 
Record — A Nova Força do 
Esporte!!! 

Por 
falar nisso... 

setor esportivo nacional e local 
para o Jornal Capital. O rapaz 
esforça-se no sentido de 
prestar um trabalho que 
corresponda as expectativas 
do seu líder diário. 

Atenção, 
lançamento 

Nesta sexta-feira, dia 29, o 
Sindsep promove o 
lançamento da revista 
jornalística ATENçâo, na 
Associação Comercial, em São 
Luís. 

Na solenidade de abertura, 
haverá um debate sobre a Lei 
de Patentes com um dos 
editores da Revista, Milton 
Pomar. 

Coisa 
Preta 

Os moradores da Vila João 
Castelo estão pedindo maior 
atenção ao aparelho de 
segurança pública da Região 
Tocantina. 

Sofrem por causa da ação 
de marginais e viciados. Eles 
agem até mesmo em plena luz 
do dia, numa verdadeira 
afronta ao sistema policial. 

Preços 
impopulares 

É, a coisa tá braba mesmo. 
Novo processo contra o 
prefeito de Redenção (Pará), 
Wagner Fontes. Desta vez, por 
queixa-crime. 

O cidadão Deusdedith 
Martins Noronha é o autor. 
Numa roda foi chamado por 
Wagner de "vagabundo, 
ignorante, barrigudo, 
cachaceiro, falsário, 
incompetente e ladrão". 
Terminado o mandato, Wagner 
Fontes vai voltar a ser um 
simples bancário do Banco do 
Brasil. Que infelicidade. 

Leite 
ruim 

... O Pi-aiicisco do Vale 
vem fazendo a cobertura do 

Fonte segura, vinda 
recentemente de Belém do 
Pará, informa que em Nova 
Limboteua, o dono do Cartório 
chama-se Elzemir Abraão. 
Dizem que é o mais rico do 
lugar. Também, pelos preços 
que cobra, os de Belém ficam 

O Programa do Leite do 
Governo do Estado continua 
sendo denunciado por pessoas 
que residem em várias partes 
de Imperatriz. 

Elas exigem austeridade da 
administração Roseana Sarney 
e responsabilidade no 
cumprimento do Programa do 
Leite. 

Marinaldo 
na área 

Quem esteve visitando a 
redação do Jornal Capital foi 
o jornalista Marinaldo 
Gonçalves, da Sucursal do seu 

líder diário na Cidade do 
Ferro. 

Veio contar-nos as 
novidades, além de obter 
informações mais detalhadas 
ãtinetites ao novo projeto 
deste diário para a vizinha 
cidade. 

Direitos 
do cidadão 

E muito importante 
ensinar, desde cedo, quais são 
os deveres e direitos do 
cidadão. Um serviço como o 

"Alô Criança" ensina aos 
meninos e meninas quais são os 
seus direitos como 
consumidores e os estimula a 
usufruir desse direito. 

Trabalho 
de gigante 

Vem fazendo Jairo de 
Oliveira, secretário de Obras do 
Município. Ontem, ao nos 
encontrarmos casualmente em 
plena rua Alagoas, nas 
proximidades do Lojão São 

Bernardo, ele afirmou que 
entrou com força no projeto 
de recuperar os locais 
considerados críticos da 
Rodovia Belém-Brasília. 

Também disse que o 
cargo é de confiança. Por 
isso, o novo interventor tem 
todo o direito de promover 
mudanças. Dorian Menezes 
— acrescentou — fará o que 
for melhor para a cidade.. 

Jairo de Oliveira, como 
sempre, mostrou-se sóbrio 

no seu comentário. 

Ondas Curtas 

Q| A BR-010 está sendo recuperada. 

I j Tem neguinho querendo jogar água no angu de Dorian Menezes. 

□ Fiquene diz que nao abre mão de sua candidatura. 

□ ^.No sábado, a Equipe Phoenix começa a balançar as estruturas de Açailândia com o Carnaval do Lava-Prato. 

□ O professor José Geraldo da Costa tem um ponto de vista lúcido formado a respeito da 
existência dos cursinhos que preparam as pessoas ao vestibular. 

□ O Josadack, da Hard Micro, é gente fina mesmo. 

□ A Câmara Municipal mais parece um circo. 

□ O Sindicato dos Bancários do Maranhao luta firme contra as demissões nas instituições 
financeiras. 

□ Cadê o Fórum da Sociedade Civil de Imperatriz? 
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ganharam a luta 

VALE transporte 

TCI 

LV±t
TranS,POrte f01 uma concluista social muito importante nas relações Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento d 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCN BR-010 - Km 1350 - "aranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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A v anços e utilidades do microfone 

Pressões provocada pelas ondas sonoras movimentam um diafragma e dão origem a sinais elétricos 
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durabilidade, sendo muito 
usados em telefones. 

O microfone de bobina 
móvel funciona com base no 
eletromagnetismo. Uma 
bobina móvel, presa a face 
posterior do diafragma, vibra 
no campo magnético de um 
imã permanente, conforme 
as pressões das ondas 
sonoras. Esse movimento 
relativo induz nos fios da 
bobina uma corrente 
variável. 

Um modelo de fita 
metálica funciona de maneira 
semelhante. Uma fita de 
metal corrugado, suspensa 
entre os pólos de um imã 
permanente, funciona como 
diafragma. Da mesma forma 
que a bobina móvel, essa fita 
é percorrida por uma 
corrente induzida quando 
vibra no campo magnético 
por ação das ondas sonoras. 

O microfone de cristal 
utiliza o efeito piezoelétrico: 
quando um pedaço de sal de 
Rochelle é pressionado ou 
torcido, cria-se entre duas de 
suas faces uma diferença de 
potencial. A incidência de 
uma pressão alternada 
(criada pela vibração das 
ondas sonoras) gera então 
nesse cristal uma corrente 
elétrica alternada, com 
impulsos correspondentes a 
essas vibrações. 

O microfone eletrostático 
é na realidade um 
condensador composto de 
duas placas, uma fixa e outra 
móvel. Com a vibração da 
placa móvel (que exerce a 
função de diafragma), 
aumenta o valor médio da 
capacidade do condensador, 
acrescentando-se uma 
corrente alternada à 
voltagem original do 
dispositivo. Esses impulsos 
adicionais estão diretamt 
relacionados com 

por Roberto M. Silveira 
Jornalista 

O microfone é um 
dispositivo eletromecânico 
utilizado para converter o 
som - energia mecânica - em 
energia elétrica. Os modelos 
convencionais possuem um 
diafragma que vibra de 
acordo com as pressões 
exercidas pelas ondas 
sonoras. Quando apenas um 
dos lados do diafragma fica 
oposto ao ar, diz-se que o 
microfone funciona a 
pressão. Quando o diafragma 
tem ambos os lados expostos, 
o microfone funciona a 
pressão gradiente, ou seja, o 
diafragma só se movimenta 
quando há uma diferença 
entre as pressões exercidas 
nas duas faces. Isto ocorre 
porque as onda sonora deve 
percorrer uma distância 
maior para atingir a 
superfície posterior do 
diafragma, criando 
conseqüentemente uma 
diferença de fase em relação 
à onda que atinge a superfície 
anterior. 

A conversão da energia 

sonora em eletricidade pode 
ser efetuada de diversas 
maneiras, sendo mais 
comuns os processos 
empregados nos microfones 
de carvão, de bobina móvel, 
de fita metálica, de cristal e 
nos modelos eletrostáticos. 

0 microfone de carvão 
consiste basicamente em um 
diafragma, uma determinada 
quantidade de carvão 
granulado, uma fonte de 
energia elétrica em corrente 
contínua e um transformador. 
As vibrações do diafragma, 
provocadas pelas ondas 
sonoras, são transferidas aos 
grânulos de carvão, fazendo 
variar o valor médio de sua 
resistência elétrica. Tal 
variação superpõe à corrente 
contínua original (que flui 
através do carvão) uma 
corrente alternada, que é 
"extraída" do circuito por 
meio do transformador. Os 
sinais elétricos resultantes 
correspondem às ondas 
sonoras captadas pelos 
diafragmas. Apesar de não 
apresentarem alta fidelidade, 
os microfone desse tipo têm 
custo baixo e grande 
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movimento vibratório do 
diafragma. 

A capacidade de resposta 
de um microfone é 
determinada submetendo-se 
o aparelho a varias 
freqüências de som de 
mesma intensidades e 
registrando-se a saída 
elétrica resultante. Os dois 
grupos de valores obtidos 
são indicados graficamente; a 
freqüência média em Hertz 
(o número de variações de 
pressão, ou ciclos, por 
segundo) e a saída elétrica 
relativa, medida em decibéis. 
Se o gráfico de resposta de 
freqüência apresenta uma 

h.. '.í h ortal, isso 
M, 'i- > microfone 

produz o mesmo sinal elétrico 
para todas as freqüências. Na 
prática isso nunca acontece, 
embora a tecnologia moderna 
tenha possibilitado a 
produção de microfones com 
resultados bastantes 
próximos dessa situação de 
perfeição dentro da gama de 
freqüências audíveis. 

A direção de captação de 
microfone é representada por 
meio de um diagrama polar, 
isto é, um gráficos das 
voltagens de saída relativas 
aos sons provenientes de 
ângulos diversos. Os ângulos 
são medidos ? partir do eixo 
do microfone, traçando-se 
diagramas diferentes para os 
vários planos e freqüências. 
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Na prática, de acordo com as 
características do aparelho, 
obtêm-se três tipos distintos de 
diagrmas polares: em círculo, 
em oito e em coração 
(diagrama cardióide). 

O diagrama em círculo 
representa um microfone 
omnidirecional, ou seja, um 
aparelho igualmente sensível 
aos sons provenientes de 
qualquer ângulo. O diagrama 

em oito indica sensibilidade 
apenas para sons que atingem 
as superfícies anterior e 
posterior do diafragma. O 
diagrama cardióide (em forma 
de coração), por fim, 
representa um microfone 
sensível principalmente aos 
sons emitidos frente ao 
aparelho. 

O diagrama em círculo é 
normalmente associado aos 

microfones de funcionamento 
a pressão, que são 
omnidirecionais nas baixas 
freqüências e unidirecionais 
nas altas freqüências. Essa 
variação de respostas se deve 
ao efeito obstáculo, causado 
pela tendência que os objetos 
apresentam de refletir sons 
que possuem comprimento de 
onda inferior às suas próprias 
dimensões. 

Assista todos os dias, pela TV Capital, a partir das 13h00 
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DZ renegocia dívida de US$ milhõe 
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por SOCORRO CARNEIRO 

Ajuda aos deficiente 
A Sespa, através da sua 

Divisão de Ações a Grupos 
Prioritários, juntamente com 
outras instituições estaduais e 
federais e organizações não- 
governamentais, instalou, no 
último dia 19 de março, no 
auditório do Basa, o Fórum 
Permanente de Ações 
Unificadas às Pessoas 
Portadoras de Deficiência. 
Instalado a partir de proposta 
gerada no Encontro 
Interinstitucional de Ações 
Unificadas aos Portadores de 
Necessidades Especiais, 
realizado em 21 de setembro de 
1995 — do qual participaram 
cerca de 300 pessoas, entre 
portadores de deficiência e 
representantes de instituições 
governamentais—o objetivo do 
Fórum é garantir direitos 
adquiridos pelos deficientes. Na 
ocasião do encontro de 95, foi 
iiscutido o documento intitulado 
Propostas e Ações Unificadas às 
Pessoas Portadoras de 
Deficiência no Estado do Pará, 
elaborado por uma comissão 
interinstitucional, que trabalhou 
em três grupos: "Prevenção", 
'Tratamento" e "Reinseção". A 
Divisão de Ações a Grupos 
Prioritários da Sespa quer criar 
um Programa de Assitência 
Integral à Saúde do Deficiente 
dopará. 

Fraudes 
O ministro Adib Jatene, disse 

que a adoção de uma nova 
metodologia de fiscalização no 
Sistema de Informações 
Hospitalares (SIH) do 
Ministério permitiu a suspensão 
do pagamento de cerca de 2 
milhões de autorizações de 
internação hospitalar, cobradas 
pela mie conveniada entre 1994 
e 1995.0 novo método, consiste 
na análise crítica de 160 casos 
de incomi)atíbilidades nos dados 
contidos nas AIHs. Segundo ele, 
o número de AIHs pagas pelo 
governo no período caiu de 15 
milhões para 13 milhões, 
"interpretamos essa diferença 
de dois milhões aos casos de 
internação fraudulentos ou, no 
mínimo, desnecessários", 
denunciou o ministro. 

Relatório preparado pelo 
DataSus, o sistema de 
processamento de dados do 
Ministério da Saúde, revela que, 

somente em setembro do ano 
passado, as críticas implantadas 
no SIH detectaram 1.020 cados 
de AIHs com diagnósticos 
incompatíveis com o sexo 
(vasectomia em mulheres, por 
exemplo). Também rejeitaram 
5.228 AIHs porque o CPF do 
médico estavabloqueado, 5.911 
AIHs porque o número de 
diárias foi superior à capacidade 
instalada do hospital de 44 
autorizações de instituições que 
cobraram internações em CH 
sem dispor desta unidade de 
tratamento em suas instalações. 

Queda 
O IPC-Fipe caiu {wa 0,42% 

na 2a quadrissemanade março. 
A taxa contrariou a expectativa 
do presidente da Fipe e 
coordenador do IPC, Juarez 
Rizzieri. Até a semana passada, 
a tendência da inflação era de 
ligeiraalta neste mês. A surpresa 
ficou por conta do item 
vestuário, que não está reagindo 
para cima, contrariando a 
sazonalidade, e continuou com 
variação negativa. Na sua 
opinião, depois da alimentação, 
chegou avezdovestuárioajudar 
a sustentar o Real. "Se o pobre 
não se vestir agora, não se veste 
mais", brincou. Rizzieri disse 
que a inflação em São Paulo em 
março deverá ficar próxima a 
0,5%. A avaliação anterior era de 
um índice de 1%. 

Crescimento 
A produção de artigos de 

papelão ondulado (caixas, 
acessórios e chapas) no 
primieor bimestre do ano 
cresceu 3,3% em relação ao 
último bimestre de 95, segundo 
o presidente da Associação 
Brasileira de Papel Ondulado 
(ABPO), Paulo Séigio Peres. A 
produção entre janeiro e 
fevereiro chegou a 220.598 
toneladas, contra 213,550 
toneladas do bimestre anterior. 
Em relação ao primeiro 
bimestre de 95, no entanto, a 
produção de papelão ondulado 
caiu 10%, segundo Peres. "Essa 
retração era esperada, já que o 
primeiro bimestre de 95 foi 
atípico, com forte iwessão de 
demanda depois do Plano Real", 
disse. Para este ano, o 
presidente da ABPO prevê um 
crescimento de 4% a 6% na 
produção de embalagens. 

GASTROCLÍNICA 

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

•Dr. Milko Abrantes 

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

por Milton F. da Rocha 
Da Agência Estado 

A DZ, a maior fabricante de 
equipamentos para produção 
de açúcar e álcool, está 
renegociando sua dívida de 
cercá de US$ 30 milhões. A 
companhia também passa por 
um processo de 
reestruturação. A DZ é a 
junção da Dedini com a Zanini 
Equipamentos, que se 
forateceram durante o 
Proálcool, transformando-se 
em grandes fabricantes de 

equipamentos para o setor 
sucro-alcooleiro com 
tecnologia própria. Os dois 
fabricantes foram 
responsáveis pela instalação 
de mais de 120 d estilar ias 
autônomas de álcool na região 
Sudeste do País. 
Posteriormente, com o 
esvaziamento do programa do 
álcool, as duas encontraram 
na fusão de suas atividades 
uma saída para enfrentar as 
dificuldades. Estiveram 
unidas até o ano passado, 
quando a família Biagi, 

representada por Maurílio 
Biagi, desistiu de continuar no 
setor de equipamentos, 
negociando sua participação 
com a família Ometto, 
liderada por Dovílio Ometto 
Dedini, qua acabou ficando 
com o controle da DZ. 

Atualmente, 58% do 
faturamento da DZ ainda vem 
do álcool e açúcar, com a 
realização de serviços de 
manutenção e de cessão de 
peças sobres salentes, revelou 
o gerente de marketing da 
companhia, Antônio Carlos 

Pereira. A esperança o 
direção da DZ é que o 
governo reative, ao menos 
parcialmente, o programa do 
álcool, o que poderia 
possibilitar novas 
encomendas. A DZ tem em 
sua carteira de encomendas a 
entrega de uma usina inteira 
para empresários de Minas e 
ainda a exportação de unr 
caldeira para o México. Su 
fábricas estão instaladas em 
Piracicaba e em Sertãozinho, 
regiões produtoras de açúcar 
e álcool. 

Kantor toma suco de 

laranja e entende o recado 

por Miltom F. da Rocha 

Depois de tomar suco de 
laranja, com direito a duas 
repetições, em um jantar em 
Brasília, o representante do 
comércio americano (USTR), 
Mickey Kantor, disse que 
havia entendido o recado. O 
sueso brasileiro é muito bom 
mesmo, afirmou. 

Kantar estava se referindo 
à reclamação das autoridades 

brasileiras da sobretaxação 
do suco de laranja em US$ 490 
a tonelada nos Estados 
Unidos. 

Bem-humorado, ironizou 
que o ministro Luis Felipe 
Lampreia teria uma 
companhia não muito boa na 
sua viagem para Cartagema. 
O próprio Lampreia seguiu 
para a Colômbia como 
convidado no avião de Kantor, 
o mesmo do presidente Bill 

Clinto. 
Kantor demonstrou 

satisfação com os contatos 
mantidos no Brasil e disse 
que o diálogo comercial com 
os EUA prosseguirá com um 
novo encontro com o 
secretário Ron Brown, nós 
Estados Unidos, em data a ser 
marcada. 

Kantar entende que 
através do diálogo se pode 
chegar a entendimentos em 

pontos hoje consideradis 
difíceis. 

Segundo empresários que 
foram à Brasília, a viagem de 
Kantor foi boa, pois indica que 
há disposição do governo 
americano em resolver 
pendências que existem há 
tempos com o Brasil. A saber, 
o caso das sobretaxas sobre 
os calçados e o suco de laranja 
e a discriminação contra o aço 
brasileiro. 

PSDB e PFL pedem à 

Barbalho adiar CPI do bancos 

por Marcos Magalhães 
Da Agência Estado 

A polAmica no Senado em 
torno da instalação da CPI do 
sistema financeiro entrou 
ontem na reta final. Dos 13 
integrantes da comissão, sete 
- que representam a maioria 
absoluta - já foram indicados 
pelos líderes de partidos. 
Mas até anteontem a noite 
não havia certeza em relação 
à data em que ela passaria 

efetivamente a funcionar. Os 
líderes aliados ao Governo 
sustentam que a CPI só pode 
ser instalada depois que a 
Comissão de Constituição-e 
Justiça (CCJ) se pronunciar 
sobre o recurso contra a 
decisão do presidente do 
Senado, José Sarney (PMDB- 
AP), de rejeitar o 
arquivamento da CPI 
solicitado pelo líder do PFL, 
Hugo Napoleão (PI). 

A reunião para a 

instalação da comissão de 
inquérito está prevista para 
hoje às 18 horas. Caso a 
comissão seja mesmo 
instalada ontem, acreditam 
parlamentares favoráveis à 
CPI, "será difícil para a CCJ 
e, posteriormente, para o 
plenário reverter a situação". 
Os líderes do Governo, do 
PSDB e PFL pediram ao 
senador Jader Barbalho 
(PA), líder do PMDB para 
adiar a instalação da 

comissão. Ele disse que 
precisava consultar 
senadores de sua bancada. 
Na reunião da CCJ ontem, o 
presidente da comissão, íris 
Rezende (PMDB-GO) 
indicou um relator para o 
recurso de Hugo Napoleão. 
Esse relator terá de redigir 
seu parecer até amanhã. Só 
então é que o parecer 
chegará ao plenário do 
Senado, ao qual caberá a 
decisão final sobrte a CPI. 

Ráòio Capitai AM, 950 
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Esporte 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

Na última rodada do 
Campeonato. Master 96 o 
Bangu deu vexame, jogando 
diante do JV Liderai, 
mostrando um futebol 
irreconhecível. O time foi 
goleado por 6 a 1, no campo 
adversário.Com a derrota o 
time é obrigado a vencer os 
dois jogos da chave. No 
próximo fim de semana, o 
Bangu enfrenta a equipe do 
DNER. Além da possibilidade 
de ficar fora da competição, o 
time poderá também perder 
uma das suas principais peças 
de ataque, o jogador "Careca", 
que recebeu proposta do União 
Cascavel e poderá, ao término 
do campeonato, se transferir 
para o time da Cobra. "Estou 
estudando a proposta, irei 
conversar com os dirigentes do 

u corre atrá da classificação 
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Bangu, caso não interesse da três deles foram do artilheiro 
minha permanência na equipe. 
Automaticamente irei mudar 
de clube"; Na atual temporada, 
o Bangu marcou 4 gols. Dos 4, 

Careca, que já teve passagem 
pelos grandes clubes do 
futebol amador local. Clubes 
como: Botafogo, América, 
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O bicicros continiui crescendo em imperatriz e munic^i^^^osi Otrabalbo realiSto 

tentar uma classificação 

Marília e Plaza. Vamos torcer 
para que o artilheiro do 
banguzão permaneça no clube 
è fazendo os gols que ele sabe 
fazer. 
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Careca, do Bangu: recebe proposta do União Cascavt 

FMD divulga tabela do campeonato 

por Esmeradson Di Pinho, vencedor de vários títulos, já obteve os frutos 
esperados | 

por Francisco do Vale 

A Federação Maranhense 
divulgou a tabela do 
Campeonato 96. Segundo o 
presidente Alberto Ferreira, a 
tabela ainda pode ser alterada. 
0 campeonato, a princípio, 
tem a sua data prevista para o 
dia 07 de abril de 96 e 
conforme a tabela, a primeira 
rodada será disputada com 
jogos no interior do Estado. 
Eis os jogos divulgados pela 
FMD: 

lâ Rodada - 07/04/96 
Em Olho D. das Cunhãs 
Americano x Moto Clube 
Em Bacabal 
Bacabal x Maranhão 
Em Caxias 
Caxiense x Expressinho 
Em Codó 
Codó x Coroatá 

2§ Rodada 
Em São Luís 
Sampaio x MAC 
Em Olho D. das Cunhãs 
Americano x Expressinho 
Em Caxias 
Caxiense x Codó 
Em Bacabal 
Bacabal x Coroatá 
3a Rodada - 21/04/96 
Em São Luís 
Moto x Expressinho 
Em Coroatá 
Coroatá x Sampaio Corrêa 
Em Codó 
Codó x Americano 
Em Caxias 
Caxiense x Bacabal 
4a Rodada - 28/04/96 
Em São Luís 
MAC x Coroatá 
Em Codó 
Codó x Moto Clube 
Em São Luís 
Sampaio x Caxiense 

Em Bacabal 
Bacabal x Americano 
5a Rodada 
Em Codó 
Codó x Expressinho 
Em São Luís 
Moto x Bacabal 
Em São Luís 
Sampaio x Americano 
Em Caxias 
Caxiense x MAC 

Nesta primeira rodada o 
Sampaio Corrêa folga na 
tabela e posteriormente, as 
equipes irão folgando 
alternadamehte. Até a 
abertura da competição, 
muitas coisas vão rolar, até a 
inclusão no campeonato da 
Sociedade Atlética Imperatriz 
é aguardada, disse o (Jiretor- 
técnico da Federação 
Maranhense de Desporto, 
Jâmenes Calado. 

Jornal Capital e Cerpa 

apresentam 

23 e 24 de março 

(sábado e domingo) 

na 
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Praça da 

Carnaval Fora-de-época Rodoviária 

Animação 

Equipe Phoenix 

Trio Cerpa 

Banda Jovem 
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Alerta, dos 13h00 às 15h30, pelo TV Cidade. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

Criança é demais. Marca nossa vida, movimenta nossa casa. Vários baixinhos de Imperatriz 

estiveram aniversariando neste primeiro trimestre de 1996. Portanto, isso significa dizer, que 

eles fizeram a alegria de seus pais. 

A galerinha botou meio mundo de gente em ação. A palavra de ordem era receber 

brinquedos. Confira! 
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Gustavo, filho de Cláudia e neto do casal Elza e Cata ri no Santos A fofinba Isabella, filha de Audrey Barbosa (Agência Três) 
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Rafael, filho de Ri salva e Daniel Disrrow, visitando o primo Gustavo (acima) Q gatinho Thiago, filho desta colunista e Dr. Oliveira, soltando os bichos no carnaval 
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O gatinho Pedro, tilho do casal Dr. Tadeu e Edna, em pose especirdpnra a coluna A pimpolha Sharon Conte, filha do casal Tony e Vanda Conte 
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Em um de seus últimos 
discos, Bright Red, a artista 
performática americana Laurie 
Anderson, lança mais uma de 
suas perguntas 
desconcertantes: "O tempo é 
longo ou é largo?" Na visão 
milenar, o tempo é longo. É um 
processo permanente e 
seqüencial, no qual séculos são 
eventos menores e eventos são 
produto da História. Essa visão 
está em mutação, garante o 
fundador da Hackers' 
Conference, Stewart Brand. Na 
era da informação é o tempo 
largo, amplo, esparramado que 
está em ascensão — aquele em 
que tudo se concentra no agora, 
na semana passada e na 
próxima. "O cidadão de visão 
larga está mais interessado no 
crescimento exponencial da 
WWW, o espaço multimídia da 
Internet, do que em saber como 
será a Internet no ano 2045, tão 
distante quanto a bomba de 
Hiroshima", escreve Brand 
num ensaio da edição "O futuro 
.io futuro", da revista Wired. 

tempo sempre em mutaçao 

À medida que o computador acelera 

nossa capacidade de substituir o aqui pelo agora, começa a mudança maior 

Ter micro significa poder levar trabalhos 

do escritório para casa? 

Nesse cenário, o passado 
remoto é visto como fantasia 
medieval, e o futuro longínquo 
como fantasia espacial. "Os três 
zeros do próximo milênio 
formam uma barreira 
conveniente, um limite 
tranquilizador pelo qual 
podemos nos manter no 
presente e nos isolar de tudo o 
que vem pela frente", 
acrescenta o inventor e cientista 
americano Danny Hillis, que no 
momento pesquisa o 
desenvolvimento de um 
programa de computador 
através de processo analógico 
à evolução biológica. "E como 
se o futuro estivesse 
encolhendo a cada ano que se 
aproxima o ano 2000." Nessa 
correria de compactar tudo em 
tempo real, o computador se 
torna o melhor amigo do 
homem. Reza a teoria da era da 
informática que com o 
computador se vai ganhar 
tempo de fazer mais coisas ao 
mesmo tempo. Para uma boa 
parcela de brasileiros, ter 

computador significa poder 
levar trabalhos do escritório 
para casa. Muda o tempo e 
muda o espaço. 

Os ideológicos da vida 
digital se encantam com a idéia 
das comunidades virtuais por 
uma razão primordialmente 
econômica. Acreditam que, se 
as pessoas tiverem acesso a 
meios de comunicação de 
qualidade entre suas casas e o 
trabalho, ou seja, redes de 
computadores confiáveis e 
rápidas, o mais provável é que 
elas prefiram trabalhar em casa. 
Naturalmente, nem todo 
mundo pode fazê-lo. Um 
metalúrgico da Volkswagen 
longe da linha de montagem 
tem pouca utilidade para a 
fábrica. Quem pode é uma 
categoria classificada como 
"empregado da informação", na 
qual se encaixam publicitários, 
jornalistas, economistas, 
corretores de seguros, 
prestadores de seviços, 
programadores e analistas de 
sistemas, entre outros. Nos 

CIDADE AGORA 

Ia Edição - 7:30 hs 

Apresentação: Frederico Luiz 

Comentários: José Filho 

2a Edição - 13 hs 

Apresentação: Conor Farias 

Comentários: Otair Moreira e 

Frederico Luiz 

TV Capital, canal 5 

O que era bom, Agora 

está em dobro 

Estados Unidos, calcula-se que 
65% de toda a força de trabalho 
seja formada, hoje, por 
"empregados da informação" 
— ou seja, mais de 70 milhões 
de pessoas que teoricamente 
poderiam trabalhar em casa. 

Para as empresas, a 
vantagem é óbvia. Em casa, o 
empregado não bebe cafezinho, 
não faz chamadas telefônicas de 
graça, não usa o elevador, não 
acende as luzes e nem usa os 
computadores. Claro, ele faz 
quase tudo isso, mas a empresa 
não arca com o custo. A 
economia de energia também é 
pesada. Dados americanos 
indicam que cada empregado 
que vai ao trabalho de carro, 
percorre, em média, 18 
quilômetros por dia. Segundo 
Starr Hiltz e Murrad Turoff, 
autores do livro The Network 
Nation, publicado há dois anos 
nos Estados Unidos, cada 1% de 
trabalhadores urbanos que 
vierem a operar de seus lares 
gerariam economia de 480 
milhões de litros de gasolina jxír 

0Sim 
■ Não 
□ Não sabe 

Em pontos percentuais 

ano. Fugindo um pouco das ser estudado, já há quem peça 
vantagens contábeis, os autores um tempo de reflexão—tempo, 
reconhecem que a mudança no velho sentido da palavra. A 
perm itiria às mulheres de dupla empresa é também o lugar onde 
jornada (mães que trabalham as pessoas se socializam e se 
fora) montar uma agenda diária 
mais flexível e viável. 

Naturalmente, uma mudança 
tão funda na construção da 
sociedade ainda está no âmbito 
da futurologia. Mas, antes 
mesmo de o fenômeno poder 

avaliam mutuamente, é o que 
anima os trabalhos em grupo", 
sustentam Hiltz e Turoff." 
Substituir esse ambiente pela 
sociabilidade eletrônica pode 
afetar o moral e a coesão do 
grupo." 

Chegou a novidade 

De terça a Sábado 

06h00 às 07h00. 
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24 Moras ^ 

Apresentação: 

Conor Farias 
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V-/ Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

ligue 738-1345 
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Canceladas demissões no BEM 
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Governadora volta arás e cancela demissões no BEM 

As demissões de 
funcionários do Banco do 
Estado do Maranhão estão 
suspensas. A garantia foi 
dada pelo secretário de 
Governo João Alberto ao 
Sindicato dos Bancários, em 
São Luís. 

0 Sindicato foi ao Palácio 
Henrique de La Rocque 
denunciar o clima de terror 
instalado no BEM e solicitar 
o fim das demissões. João 
Alberto então assegurou 
que a governadora Roseana 
Sarney acabara de 
determinar a suspensão das 
demissões. 

Para o Sindicato foi uma 
vitória da pressão exercida 
nos últimos dias. Mas ela 
não é suficiente para 
tranqüilizar totalmente o 
funcionalismo. "A suspensão 
foi a vitória de um 'round' 
numa luta bem maior", 
lembrou o presidente do 
SEEB, Uílio Oliveira. 

João Alberto adiantou 
que o Governo pretende 
aproveitar funcionários do 
BEM em outras instituições 
do Estado assegurando o 
pagamento integral dos 
salários. Esta é, segundo 
ele, uma forma de reduzir o 
quadro de pessoal sem 
efetuar demissões. 

O Secretário também 
reiterou que o Governo 
aceita discutir a gestão do 
Banco com os funcionários. 

Mas ao mesmo tempo, 
indicou que a governadora 
Roseana Sarney trabalha 
com a possibilidade de 
simplesmente privatizar o 
banco. 

Passo decisivo 
O Sindicato dos 

Bancários alertou que a 
Assembléia realizada 
quarta-feira foi decisiva 
para que a decisão 
anunciada seja efetivamente 
garantida. 
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Assembléia define reação 

Funcionários reagem às demissões e fechamento de agências do Banco do Brasil 

pelo BNB que não dispõe Justiça contra PC Ximenes indicando a terceira colocada Os funcionários do 
Banco do Brasil reunidos 
em nova Assembléia Geral 
decidiram reagir ás 
demissões, transferências 
e fechamento de agências. 

Eles aprovaram com 
pequenas modificações o 
Manifesto dos 
Funcionários da Região 

Tocantina e definiram 
várias orientações.* 

Uma das orientações 
mais importantes é para 
nenhum i funcionário 
prorrogar o horário de 
trabalho, além das seis 
horas diárias nem financiá- 
lo. 

Os bancários do BB 

decidiram também 
participar do Fórum 
Paralelo ao Encontro da 
Bancada Parlamentar da 
Amazônia para, entre 
outras coisas, solicitar 
repasse do FNR para o 
BEM, BASAe BB. 

Atualmente o FNE é 
operado exclusivamente 

de funcionários e agências 
suficientes para operar os 
recursos. 

O presidente do BB, 
Paulo César Ximenes, é o 
alvo de uma das 
deliberações. A 
Assembléia decidiu 
articular uma ação na 

por gestão temerana. 
Golpe no BB 

A Diretoria do Banco do 
Brasil quer a todo custo 
melar o resultado da 
eleição para Diretor 
Representante dos 
Funcionários junto ao 
Conselho de Administração, 

ÉricaMoser. 
O sindicato enviou 

documento à Direção do 
Banco, à Câmara dos 
Deputados e ao Senado, 
denunciando o desrespeito e 
cobrando a nomeação de 
Fernando Amaral, o mais 
votado com 26.850 votos. 
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Futebo 
De FuteboS das Eteolas Municipais 

Início: 14 de abril 

Transmissão ao vivo do Estádio Frei Epifânio D'Abadia 
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Curso de Árbitros: 08 a bri 

Promoção: Liga Imperatrizense de Desportos, Sedei 

e Sistema T ucar.us de Comunicação 



.jzmm 

íliffl Cidade Imperatriz, 22 de março de 1996 

linguagem e a interpretação 

por Tasso Assunção 
Jornalista 

Segundo o dicionarista 
Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira, linguagem 
"é todo sistema de signos que 
serve de meio de 
comunicação entre indivíduos 
e pode ser percebido pelos 
diversos órgãos dos sentidos, 
o que leva a distinguir-se uma 
linguagem visual, uma 
linguagem auditiva, uma 
linguagem tátil, etc., ou, ainda, 
outras mais complexas, 
constituídas, ao mesmo 
tempo, de elementos 
diversos". 

Cada sistema de signos se 

denomina, por seu turno, . 
código. A pintura e escultura 
empregam o código visual; a 
dança e a música, o código 
gestual; e a música e a fala 
utilizam o código auditivo. A 
fala supõe, no entanto, 
particularmente, a existência 
de uma língua, que é "o 
sistema de signos que permite 
a comunicação entre 
membros de uma 
comunidade" (idem) e se 
apresenta, também, na 
modalidade escrita 
(combinação de código 
auditivo e visual). 

A língua é, portanto, uma 
das formas pelas quais se 
efetiva a comunicação e 
ocorre, basicamente, através 
de um sistema de sinais, que 
se representa por fonemas e 
grafemas. Fonema é a menor 
unidade distintiva da fala (o 
som); grafema é a menor 
unidade distintiva da escrita (a 
letra). Fonemas e grafemas 
formam vocábulos e palavras. 

Vocabulário e texto 
Vocábulos e palavras são, 

por sua vez, símbolos, a 
representação sonora e 

gráfica (significante) de algo 
(significado). O conjunto de 
todas as palavras de uma 
língua forma o vocabulário, 
que se divide em dez 
subconjuntos chamados 
classes de palavras: artigos, 
substantivos, adjetivos, 
numerai, pronome, verbo, 
advérbio, preposição, 
conjunção e interjeição. O 
vocabulário, revestido da 
estrutura gramatical da 
língua, se aplica na elaboração 
do texto, que se caracteriza 
pelo parágrafo, o tipo e a 
qualidade. E a forma acabada 
da linguagem verbal e 
constitui o mais importante 
meio de comunicação. 

Composição e qualidade 
O parágrafo é uma unidade 

de composição que versa 
sobre uma idéia principal a 
que se podem unir termos 
secundários. Termina por 
ponto, interrogação, 
exclamação ou reticências. Os 
tipos fundamentais de texto 
são a descrição, a narração e 
dissertação. O descritivo 
encerra uma enumeração de 
características de um ser; o 

narrativo apresenta uma 
seqüência de ações; o 
dissertativo consiste em 
exposição de juízos. 
Aparecem, freqüentemente, 
associados. As principais 
qualidade do texto são a 
correção, a clareza, a concisão 
e a harmonia. A correção 
implica a observância da 
norma culta; a clareza é a 
qualidade que propicia a nítida 
transmissão da mensagem; a 
concisão importa economia de 
palavras; a harmonia resulta 
da combinação das anteriores. 

Emissor e receptor 
A qualidade do texto é 

indispensável à eficiência da 
comunicação, que se opera, 
necessariamente, entre 
emissor e receptor. E é 
forçoso, naturalmente, que 
ambos conheçam o mesmo 
código lingüístico para que se 
estabeleça o circuito da 
comunicação. O emissor deve 
escolher as palavras e 
combiná-las em determinada 
ordem, codificando a 
mensagem, que o receptor 
assimila e decifra, 
decodificando-a. E vice-versa. 

A comunicação pode se dá, 
ainda, em diversos níveis de 
linguagem: elevado, médio, 
familiar ou relaxado. 

Codificar e decodificar 
Sucede, às vezes, 

entretanto, que diferenças de 
vocabulário — repertório —, 
ou de nível de linguagem entre 
emissor e receptor, ou, ainda, 
algum lapso ou provável 
deficiência de um deles, ou de 
ambos, provoca embaraços na 
comunicação. A interpretação 
da mensagem transmitida deve 
ser, portanto, 
conscienciosa mente 
examinada, visto que, 
freqüentemente, a 
comunicação se torna 
equívoca. A ocorrência de 
ambigüidade se verifica, em 
especial, ao tratar-se de texto 
um tanto mais sutil, não raro 
sobre questão abstrata. 

Repertório e tradução 
Quando o receptor traduz 

a mensagem consoante a seu 
repertório, emprestando 
significação diversa da do 
emissor à palavra ou palavras 
e, por conseguinte, à 
proposição enunciada, podt^se 

ver, então, prejudicada a 
comunicação. Essas falhas de 
interpretação se verificam, 
mais comumente, na 
transmissão oral. Na 
linguagem escrita, presume-se 
que o autor disponha de tempo 
suficiente para organizar 
melhor o pensamento. Nao se 
deve, contudo, descurar a 
mensagem impressa. 

Falha e isenção 
Cumpre lembrar, a 

propósito, que, muitas vezes, a 
empatia verificada entre leitor 
e autor se determina mais por 
idiossincrasias do primeiro 
que pela verdade, ou 
honestidade, mesmo, do 
julgamento do segundo. Tal 
falha só se pode contornar 
mediante a atitude científica de 
quem não concorda nem 
discorda, não aceita nem 
rejeita, não elabora juízos que 
possam ser distorcidos por 
alguma influência e interferir 
na decodificação — mas 
observa e examina. Isso 
requer isenção ideológica e 
estudo imparcial. 

Pode-se, então, continuar 
conversando. 

mm 
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Prêmios 

| Sorteio no dia 26 de março, às | 

| 20:00 Ks, no programa | 

I Imperatriz 24 Horas, c/ | 

I transmissão ao vivo pela TV e I 

Rádio Capital AM e Rádio 

Clube FM de Açailândia 

Dia 16 de março 

às 20 Hs. 

Transmissão ao vivo, 

no programa 

Imperatriz 24 Horas 

CARTELAS 

R$ 5,00 
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1 Geladeira e 1 1 Geladeira e 1 
1 TVa 

1 MOTO HONDA 
TITAN 125 cc 
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Carteia n0 

Dia 26 

de Março 
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.AUTORIZADO PELA LEI ZIC 

1 AUTOMOVIt. 1000 

íí KM 
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Endereço 
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Imperatriz, 22 de março de 1996 
Marketing 

QUANDO VOCE 

COMPARA 

COMPRA FORD. 

PIANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADOATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

^ATURADO 

DIRETO Dl 

ABRICA. 

7A 

i 

mmm 
FORT1NHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
mm •y:m . , , ,, , 
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Não é você que queria um cammhao 

bom pra chuchu e a preço de banana? 
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Apoio: Sistema 

Tucanu% de 
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Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

VOCE VAI MORRER DE RIR! 

NESTE SÁBADO, 

DIA 23 DE MARÇO 

NO JUÇARA CLUBE 

COMPRE SEU INGRESSO ANTECIPADO E GANHE 

UMA FITA K-7 COM OS MAIORES SUCESSOS DO 

HUMORISTA REVELAÇÃO DO NORDESTE 

'&UcÊmm 
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Polícia 

Imperatriz, 22 de março de 1996 

caça dupla de estelionatários 

Nego Hélio e Stangy Jinrings deram golpe de mais de R$ 22 mil em distribuidora de livros em São Luís 

Os dois também estão sendo procurados pela Polícia Civil da capital do Estado, conforme o queixoso 

por Léo Costa 
Da Editoria de Polícia 

Mais um caso de estelionato 
terá de ser esclarecido pela 
Polícia Civil de Imperatriz. A 
denúncia foi levada ao 
conhecimento das autoridades 
pela própria vítima, o 
empresário Almir Barbosa 
Quemel, casado, diretor da 
firma São Luís Distribuidora de 
Livros Didáticos Ltda. Ele 
reside na avenida Alfa, quadra 
15, casa 26, no Olho d'Água 
(São Luís-MA). 

Em Imperatriz, contou que 
no último dia 8 de fevereiro a 
referida firma que dirige 
atendera a um pedido de livros 
da Escola Divino Mestre, 
situada no Município de 
Açailândia. A transação, 
conforme explicou o 
denunciante, teria ocorrido via 
telefone. O custo do pedido 
chegou ao valor de R$ 22.010,00 
(vinte e dois mil e dez centavos 
de real), sendo remetido tais 
ivros através da empresa 
içailândia Ltda. 

Posteriormente, após o 
vencimento da fatura referente 
a citada venda, e sem a 
manifestação da escola que 
adquiriu os livros, o empresário 
Almir Barbosa compareceu no 
estabelecimento de ensino, 
para fins de acerto de contas. 

Lá chegando, tomou 
conhecimento através de sua 
diretora — apenas identificada 
por 'Tânia" —, bem como por 
sua secretária — de nome não 
levantado —, que o pedido de 
tais livros fora efetuado pelo 
citado colégio, com a urgência 
e orientação do homem 
conhecido por Stangy Jinrings, 
realizando assim, conforme a 
queixa registrada na Depol, o 
chamado crime do estelionato. 

Na seqüência da data em 
que fora feito o pedido — 
consolidado em golpe, segundo 
a denúncia —o próprio Stangy 
teria se deslocado até o 
Terminal Rodoviário de 
Açailândia. Um dia após o 
pedido, em 8 de fevereiro deste 
ano, por volta das 4h da manhã, 
foi-lhe enviada a primeira 
partida de livros, diretamente 
da empresa transportadora. 
Para Almir Barbosa, foi então 
que se concluiu o golpe de 
estelionato. 

Conforme relato feito pelo 
empresário à Polícia Civü de 
Imperatriz, ao dirigir-se desta 
cidade e região (presume-se 
que a mesma denúncia também 
teria sido feita em Açailândia), 
pode informar-se através de 
terceiros que Stangy vem 
agindo nessa ilicitude em 
companhia do indivíduo 
identificado pelo pré-nome de 

"Hélio", também conhecido 
pelo apelido de "Nego Hélio". 

O que reforça a necessidade 
de serem feitas diligências, 
com vistas à localização dos 
acusados, é que o mesmo 
continuaria praticando outros 
golpes do gênero em outras 
empresas. O queixoso 
declarou ainda, que o referido 
elemento vem sendo 
procurado pela Polícia Civil de 
São Luís. Uma outra 
constatação tida como verídica, 
segundo o empresário Almir 
Barbosa, é que a casa do "Nego 
Hélio", que no momento 
encontra-se fechada, situa-se 
na rua João Lisboa (entre as 
ruas Ceará e Rio Grande do 
Norte). 

As autoridades policiais da 
cidade, anteontem à noite, 
também revelou que o acusado 
possui uma grande pasta de 
livros vendida pela 
distribuidora que dirige, 
solicitando providências no 
sentido de consegui-la de volta. 
Embora tenha sido informado 
que tanto Stangy Jinrings 
quanto Nego Hélio estão 
viajando em companhia de uma 
terceira pessoa, a Polícia Civil 
de Imperatriz já iniciou o 
trabalho de diligências, no 
sentido de indiciar os acusados 
no comi)etente inquérito para 
apurar o caso. 
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Arlin do Assunção, delegado da Roubos Furtos 

Menor de 11 anos desaparece Ladrão leva tOCa-fitaS 

por Léo Costa 

Está desajwccido desde o 
dia 19 deste, omenor Jhonatas 
Sousa Saraiva, de apenas 11 
anos de idade. 

Adenúndafoi feita à Polícia 
Civil pela doméstica Maria 
Neusa da Silva, moradora na 
rua Santo Cristo n0 5, Nova 
Imperatriz. 

Conforme informou, o 
sumiço deu-se quando o 
garoto se encontrava no trajeto 
de sua residência até a Escola 
Wady Fiquene. 

A queixosa & mãe de 
criação de jhonatas Sousa, que 
se encontra em total 
desespero, á procura do filho 
querido. 

Crime aconteceu no pátio da Uema em Imperatriz 

Na Delegacia de Polícia, onde i 
compareceu às lOh da manhã de 
ontem, contou que possui uma 
susíKita. 

Trata-se da senhora Risonilde 
Sousa Saraiva, que mora em 
Brasília-DF, e é amãe verdadeira 

do menor de 11 anos. 
O caso deve ser investigado 

I>ela Polícia Civil, que teve; 
conhecimento que Jhonatas 
Sousa vive com a mãe adotiva: 
desde a data de seu 
nascimento. 

Heróis não medem esforços 

por Léo Costa 

Mesmo com a falta de 
investimentos por parte do 
Governo do Estado na 
segurança pública da Região 
Tocaniina, principalmente na 
cidade de Imperatriz, os agentes 
da Polícia Civil, lotados na 
Diretoria Regional de Segurança 
Pública, não medem esforços no 
sentido de manter a paz na 
grande "Imperosa". 

A maior prova de tudo isso, é 
o pequeno número ae a^ciiles 
que ficam no Plantão Central, 
para garantir a segurança de 
todos os moradores da maior 
cidade do interior maranhense. 
Atem do reduzido contigente da 

Polícia Civil, é precário também 
o número de viaturas a 
disposição d0» referidos 
agentes. 

Aqui, podem ser encontrados 
heróis. São pessoas simples, 
mas que trabalham com muito 
afinco em prol da ordem e da 
segurança pública. Um 
exemplo, sem querer 
desmerecer outros nomes não 
citados, é o perito Mário 
Amorim, que há vários anos 
presta serviços no setor de 
Perícia, apesar das mínimas 
condições de trabalho. 

A governadora Roseana 
Sar ley, q 1 c-.a semana 
instalará e- (,.ssa cidade o 
Governo Itinerahte, faço apenas 

um apelo: que olhe com mais 
carinho para aqueles que 
trabalham na segurança pública 
local. Não apenas aos agentes e 
comissários da Polícia Civil, mas 
também aos que fazem o 
policiamento ostensivo — a 
Polícia Militar. 

Considero-os, a todos, 
grandes heróis. Pela forma 
como desenvolvem o trabalho, 
sempre em prol de garantir a 
tranqüilidade de Imperatriz. 
Mas não lhes basta coragem. É 
preciso mais do que isso, e a 
governadora sabe disso. 
Precisam, nossos heróis, de 
melhores condições salariais e, 
sobretudo, de condições digiias 
de trabalho. 

por Léo Costa 

Pequenos furtos continuam 
sendo registrados em larga 
escala na cidade de Imperatriz, 
mesmo porque não há 
investimentos do Governo do 
Estado junto a Diretoria 
Regional de Segurança. 

Para documentar o fato, basta 
dá uma olhada nos livros de 
ocorrências das delegacias de 
polícia da cidade, 
principalmente no da Delegacia 
de Roubos e Furtos, 
especializada em elucidar 
crimes dessa natureza. 

Porém, muitas ocorrências 
são registradas durante a noite, 
quando o Primeiro Distrito, 
situado na rua Sousa Lima, 
Centro, funciona em regime de 
Plantão Central. 

Anteontem, quem lá esteve 
foi o trabalhador Eu rival da 
Mota Marinho, casado, 31 anos, 
morador na rua Copacabana nQ 

28, no Conjunto Cartiêr. 
Naquela i)ermanência, disse ter 
sido vítima de furto de um toca- 
fitas de carro. 

Conforme declarou ao 
comissário de plantão, o objeto 
havia sido retirado do interior 
de seu veículo, quando o 
mesmo se . encontrava 
estacionado no pátio do Campi 
local da Universidade Estadual 
do Maranhão. 

Para efetuarem o delito, os 
criminosos tiveram de quebrar 
o morcego do veículo. Na 

Depol, além do registro da 
ocorrência, Eurival da Mota 
solicitou empenho na 
recuperação de seu objeto. 

Até o final da tarde de ontem, 
a polícia ainda não havia 
anunciado nenhuma pista dos 
bandidos, que continuam soltos, 
prontos para novas ações. 

Contudo, as autoridades 
informaram que diligências 
continuariam sendo feitas, já 

que o objetivo é identificar, 
localizar e prender os autores 
do delito. 

Produtos Químicos Ltda ^ 
Rua Benedito Leite, 17S7 - Mercadinho CEP 65903-290 Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 - Fax: (098) 721-3296^ 

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

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

escadas, luminárias, peneiras, escovas e etc. 
* Addos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária" KIBONA", 

breu, solução de bateria, essências, barrilha, cloros, adubos, etc. 
'' Xampúpara auto, super ativo "MARASIL", desinfetantes, detergentes, 

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

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

60,00 - à vista ou cheque p/ 8 dias 
* AJgidáa manutenção (01 U) R$ 

'Barrilha (k«) R$0,90-àvista 
• Sulfato dè Alumink) (kg) RS 0,90 

-avista 

llMPckAHdZ NOTÍCIAS 

De segunda a sábado, a partir das 19h00 

pela TV Capital 

Com apresentação de: 

BW iene cx 


