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O Temp o, 

0 InsL Nac. de Meteorologia informa 
que o temjH) em lm|K'nitriz hoje será 
tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas esparsase 
visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

0 show country da banda 
Tennessee. 0 evento acontece no 
Juçara Clube às 23h00, numa promoção 
da Rádio Terra FM. 
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Madeira participa de Seminário 

Vice-líder do governo esteve em Bacabal discutindo a reforma da Previdência 

88SS 

m 

* 
i 
1 

I 
s 

Deputado federal Sebastião Madeira diz que aposentadoria é ^onto polêmico do projeto de reforma da Previdência 

0 deputado federal 
Sebastião Madeira, PSDB 
Maranhão, participou de um 
seminário que discutiu 
assuntos relacionados à 
reforma da Previdência Social, 
em Bacabal, cidade localizada 
na região do Mearim. 

0 evento foi realizado 
ontem e reuniu outras 
autoridades do Governo 
Federal, como por exemplo, 
Ludimilla Ribeiro, diretora de 
estudos previdenciários do 
Ministério da Previdência 
Social. 

Na oportunidade, o 
parlamentar tocantino afirmou 
que um dos pontos mais 
polêmicos do projeto da 
reforma previdenciária é o da 
aposentadoria. 

"0 assunto tem de ser 
discutido com muita atençao lá 
em Brasília", observou. 

Sebastião Madeira passa o 
final de semana em Imperatriz, 
onde manterá contatos com 
correligionários e líderes de 
entidades de classe. 

0 deputado vem 
trabalhando na divulgação do 
seu projeto político rumo à 
Prefeitura de Imperatriz, no 
pleito do dia 3 de outubro. 
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O número 

ÍN 

Maranhão terá Instituto 

É o percentual de 
analfabetos no Estado do 
Maranhão. 

O fato 

0 IBGE, 
Instituto 
Nacional de 
Geografia e 

  Estatística é o 
responsável 

pela pesquisa que indicou 
o total de pessoas que não 
sabem ler nem escrever no 
Estado. 

A pessoa 

ISCl 
Wià-é 

A 
governadora 
R o s e a n a 
S a r n e y 
discorda 
d o s 
números 
do IBGE, 
mas ainda não divulgou a 
pesquisa que ela afirma ter 
encomendado, acerca dos 
analfabetos no Estado. 
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/ rojeto é de autoria da governadora Roseana Sarney 

Diretora do Pan 

contesta fila 
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Ainda na próxima semana, a 
Assembléia Legislativa do 
Estado receberá um projeto 
propondo a criação do Instituto 
de Pesos e Medidas do 
Maranhão. IPM-MA. 

E uma iniciativa da 
administração estadual com o 
propósito de promover uma 
melhor fiscalização no peso dos 
produtos comercializados, 
principalmente nos municípios 
distantes da capital 
maranhense. 

Técnicos das secretarias de 
Indústrias, Comércio e Turismo 
c da Administração, Recursos 
Humanos e Previdência estão 
fazendo constantes reuniões, 
objetivando a viabilização do 
projeto no menor espaço de 
tempo possível. 
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Garimpeiro 

invade 

Ourionópolis 
Página 4A 

Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

A colunista Jussara 
Cer queira comenta os fatos 
da nossa sociedade. Coloca 
em evidência a comunidade 
tocantina que faz a nossa 
história. 

Está sempre por dentro 
dos fatos novos da city e 
registra tudo com a sua 
câmera. Não deixe de 
conferir todas as novidades. 
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Rádio ^apitai 

AM 

Sua 

melhor 

anda 

950 KHz 

10 mil 

Watts 

m 

2" 
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Jornal C apitai | 

coluna Sociedade e 

Expressão com 

Soraya Luiza 

0 trabalho infantil 

Programação da TV 

-1 Cadi 

- 

jrno 

Jornal C apitai | 

O Sistema Tucanu's de Comunicação recebeu, da Empresa Brasil de Pesquisa, 
comenda pelo trabalho que desenvolveu em 1995 e'- hi .• •' uo desenvolvimento 
de Imperatriz e melhores condições de vida d. ^ua gente. O certificado foi entregue 
ao jornalista José Fijho (foto), diretor comercial, em evento realizado na Churrascaria 

01 na Brasa • E mais uma vitória do grupo comandado por Conor Farias. 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esoorte 

US$ Com. Compra 

R$ 0,9783 (0.0%) 

US| Com. Venda 

R$a9A<4 mm) 

ÜS$ Black Compra 
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US$ Flui O . 

R$ 0.9829 C0.04%) 

USf riut Venda 

R$ 0,9031 CP. m 

Ouro (grama) 

mSâ 

rnsm 

Poupança ♦ 
1,8293% (15.01.%) 

CDB/RDB 

34,97% (29.01.96) 
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Cartas 

Fax 
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Há vários dias estamos 
sofrendo por causa de um 
enorme lamaçal em nossa 
rua. Estamos pedindo que 
a Secretaria de Obras do 
Município mande resolver o 
problema. Ninguém 
consegue mais suportar a 
fedentina. A rua Dom 
Marcelino, aqui na Vila 
Nova, é mesmo um caso 
sério. 

Maria Antonieta 
Vila Nova 

Não estou acreditando 
no sucesso pleno do 
Programa do Leite. Ainda 
estão faltando alguns 
ajustes para atingir seu 
objetivo. Mesmo incipiente, 
já conseguiu descumprir 
sua filosofia de ação. 

Marcos Silva 
Nova Imperatriz 

0 Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, CREA, deveria 
promover uma rigorosa 
fiscalização nos prédios que 
estão sendo construídos 
em Imperatriz. Não estão 
obedecendo nenhuma 
norma de segurança. E 
coisa de se colocar em 
prática urgentemente. 

Antonio Sousa 
Centro 

Os preços dos materiais 
escolares estão lá em cima. 
Os donos de livrarias 
deveriam reestudá-los. 

Mônica Fernandes 
Mercadinho 

Assisti o programa 
Imperatriz 24 Horas do dia 
8, no qual o ex-governador 
Fiquene foi o entrevistado 
e gostaria de dar minha 
opinião e fazer uma 
observação ao ex- 
governador. 

A opinião é que tudo o 
que ele disse os outros 
dirão. São palavras de 
políticos. Farinha do 
mesmo saco. 

A observação é: Sem 
falar na av. Beira-Rio. 0 
Hospital Henrique de La 
Roque e o Terminal 
Rodoviário estão às moscas. 
E o Amaral Raposo será que 
está? Essa obra foi 
concluída. 

Damião Feitos a 
Três Poderes 

A Secretaria de Obras do 
Município tem que dá uma 
olhadinha no Parque São 
José. Lá éstá impossível 
trafegar. Será que nós só 
existimos em épocas de 
eleição? Elas estão 
chegando, e o troco que 
vamos dar é o voto. 

Marinês Santana 
Parque São José 

Abandono contestado 

Ninguém consegue entender 
os motivos do abandono por 
parte do Governo do Estado aos 
municípios tocantinos. São fortes 
e possuidores de riquezas 
naturais que, se fossem bem 
aproveitadas, incrementariam o 
processo de desenvolvimento 
que eles estão atravessando. 

A governadora Roseana 
Sarney deveria tentar ouvir os 
projetos solicitados pelo povo 
maranhense. 

Quando são cobrados, os 
prefeitos afirmam que não 
contam com o apoio da 
administração estadual. E até 
asseveram que dificilmente os 
recursos reclamados serão 
liberados a curto espaço de 
tempo. 

0 que será que deveria ser 
feito para modificar tal quadro? 

Nem mesmo Imperatriz, que 
é a segunda maior cidade do 
Estado, recebe a atenção que 

deveria ter de sua governadora. 
E olhe que aqui ela foi bem 
votada. Recebeu o esperado voto 
de confiança de sua comunidade. 

Parece até que o Maranhão 
se restringe apenas a São Luís. 
A capital é importante. E onde 
encontra-se localizada a sede do 
Palácio. Mas a 
governadora tem de voltar sua 
administração, também, para a 
Região Tocantina. Aqui ela tem 
vários projetos a realizar. 

Comece uma nova vida 

por Osvaldo Paiào Jr. 
Missionário 

Todos conhecem o Jesus da 
Palestina. A própria história da 
humanidade está dividida entre 
"antes"(a.C.) e "depois" dele 
(d.C.). 

Mas, para nós, e agora para 
vocês, Jesus Cristo é mais que 
um fato histórico. Cristo é 0 
CAMINHO; como ele mesmo 
afirmou:" ...Eu sou o caminho, 
e a verdade, e a vida; ninguém 
vem ao Pai senão por mim" 
(João 14:6). Esta é uma 
afirmação poderosa e 
extremamente 
comprometedora, de onde se 
deduz ser Ele realmente o Filho 
de Deus, ou então o maior louco 
que já pisou neste planeta! 

0 mais curioso de tudo, 
porém, é que têm atravessado 
o tempo há mais de dois mil 
anos, e a cada dia fazem mais 
sentido! Seus milagres e 
ressurreição são fatos 
juridicamente comprovados; 
presenciados que foram por 
centenas de testemunhas 
oculares. 

No início da Igreja, os 

primeiros cristãos eram 
chamados de "OS DO 
CAMINHO", apelido dado pelo 
povo da época às pessoas que 
decidiam seguir os 
ensinamentos de Jesus Cristo. 
Devido à perseguição romana 
naquele tempo, tomar a decisão 
de ser cristão, significava entrar 
para uma lista negra e estar com 
a cabeça a prêmio. No entanto, 
aquelas pessoas estavam 
convictas de que o império 
romano poderia tirar suas vidas 
na Terra, mas jamais 
conseguiriam evitar que 
herdassem o Reino de Deus e a 
vida eterna. 

Hoje, para muita gente, ser 
cristão é apenas algo ligado a um 
posicionamento religioso 
inconseqüente. Como nas 
expressões populares que 
normalmente ouvimos: sou 
cristão, mas não sou fanático", ou 
"respeito muito, mas não sou 
praticamente" e assim por 
diante. 

E preciso recuperar o 
verdadeiro espírito do 
cristianismo, sem exageros 
ritualísticos, mas com toda 
disposição de adorar o Criador. 
Como, afinal é a orientação do 

primeiro mandamento da Lei de 
Deus: "Amarás o Senhor teu 
Deus de todo o teu coração, de 
toda a tua alma, e de todo o teu 
entendimento" (Mateus 22.37). 

Objetivo 
0 propósito dos estudos que 

se seguem é ajudá-lo a 
desenvolver profundamente sua 
vida cristã. Esta nova vida, diz a 
Bíblia, centraliza-se na pessoa de 
Jesus Cristo. Ser cristão é 
conhecer a pessoa de Jesus 
como Salvador e Senhor. 
Assim sendo, estes estudos 
simples, práticos, e que utilizam 
a Bíblia como livro texto, visam 
ajudá-lo a adquirir um profundo 
e íntimo conhecimento de Cristo. 
Esta comunhão lhe permitirá 
enxergar novos horizontes e 
viver uma NOVA VEDA repleta 
de paz e significado. 

Conteúdo 
Estes três estudos tratam 

sinteticamente, de princípios 
básicos para uma vida cristã 
autêntica. Você deve procurar as 
passagens bíblicas relacionadas 
com os tópicos e responder às 
perguntas com suas próprias 
{«lavras, após ter refletido sobre 
o significado da resposta em sua 
vida. Até a próxima! 

Amigo, força, protetor 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Regional 

E bom saber que temos 
amigos. Que estamos tendo 
alguém nos defendendo. 
Também torcendo pelo sucesso 
de nossos projetos. Realização 
dos sonhos. Protegendo. 

Devia ser sempre assim. 
0 apoio é fundamental. Nos 

fortalece. Faz renascer uma 
força fabulosa que nos coloca no 
caminho certo. 

Os conselhos são uma 
espécie de combustível. Sempre 
que são dados nos reanimam. 
Reacendem a luz já apagada pelo 

cansaço do dia-a-dia atribulado. 
Amigo. Pessoa simpática, que 

acolhe, ampara ou defende. Em 
suma: protetor. 

Estou contente. 
Feliz por saber que tenho 

alguém para dividir. Viver 
sorrisos e lágrimas. 

Valeu! 
Por isso, mostro-me mais 

disposto ao trabalho. A outros 
projetos. 

Amigo é tudo. 
E presença constante. 
Mesmo que tenha de 

percorrer caminhos íngremes. 
Montanhas até subir. 

E como afirma Milton 

Nascimento: "amigo é coisa para 
se guardar dentro do peito e do 
coração". 

Ter um verdadeiro amigo é 
ter a certeza de poder ser 
amparado, incentivado nos 
momentos difíceis da vida. 

Corrente que leva-nos a um 
melhor futuro. 

Amigo, eterna aliança. 
Fonte viva de energia 

vitalizadora. 
Amigo, como é bom tê-lo ao 

meu lado. 
Em ti confiar!. 
Faça um amigo. 
Ande com a certeza de ter 

alguém de efetiva confiança. 
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História 

A Balaiada 

por Gilberto Cotrim 
Historiador 

A Balaiada foi uma 
importante revolta popular que 
explodiu na província do 
Maranhão, entre os anos de 
1838 e 1841. 

Nessa época, a economia 
agrária do Maranhão 
atravessava grande crise. Sua 
principal riqueza, o algodão 
vinha perdendo preço e 
compradores no Exterior, 
devido à forte concorrência 
internacional do algodão 
produzido nos Estados Unidos 
(mais barato e de melhor 
qualidade que o produto 
brasileiro). 

Quem mais sofria as 
conseqüências dos problemas 
econômicos do Maranhão era 
a população pobre. Ou seja, 
multidão formada por 
vaqueiros, sertanejos e 
escravos. 

Cansada de tantos 
sofrimentos, essa multidão 
queria lutar, de algum modo, 
contra as injustiças. Lutar 
contra a miséria, a fome, a 
escravidão e os maus-tratos. 
Havia também muita 
insatisfação política entre a 
classe média maranhense da 
cidade, que formava o grupo 
dos bem-te-vis. Foram os bem- 
ti-vis que iniciaram a revolta 
contra os grandes fazendeiros 
conservadores do Maranhão c 
contaram com a participação 
explosiva dos sertanejos 
pobres. 

Os principais líderes 
populares da Balaiada foram: 
Manuel Francisco dos Anjos 
Ferreira (fazedor de balaios, 
donde surgiu o nome balaiada); 
Cosme Bento das Chagas 
(chefe de um quilombo que 
reunia aproximadamente três 
mil negros fugitivos); 
Raimundo Gomes (vaqueiro). 

A Balaiada não tinha uma 
organização consistente, nem 
um projeto político definido. 
Não foi um movimento único e 
harmônico. Foi um conjunto de 
lutas dos sertanejos marcadas 
pelo desejo de vingança social 
contra os poderosos da região. 

Apesar de desorganizados, 
os rebeldes balaios 
conseguiram conquistar a 
cidade de Caxias, uma das mais 
importantes do Maranhão. Mas 
não havia clareza de objetivos 
entre os líderes populares ao 
assumir o governo. 0 poder 

foi então entregue aos bem-té 
vis, que já estavam 
preocupados em conter a 
rebelião dos sertanejos. 

Para combater a revolta dos 
balaios, o governo enviou 
tropas comandadas pelo 
coronel Luís Alves de Lima e 
Silva. Nessa altura dos 
acontecimentos, a classe 
média do Maranhão (os bem- 
ti-vis) já haviam abandonado os 
sertanejos e apoiavam as 
tropas governamentais. 

0 combate aos balaios foi 
duro e violento. A perseguição 
só terminou em 1841, quando 
tinham morrido cerca de 12 
mil sertanejos e escravos. 

As rebeliões nas 
províncias, na época da 
regência, exprimem um 
desejo de autonomia. 
Impulsionando essas 
rebeliões encontramos atos 
políticos que pretendiam 
resolver a questão da opressão 
econômica e fiscal das 
províncias. 0 governo central 
do País arrecadava impostos 
e distribuía do jeito que bem 
entendia, não se interessando 
em realizar as obras que as 
províncias reclamavam. 

Essa questão e mais outros 
elementos nos permitem 
entender a Revolução 
Farroupilha, que não foi, sob 
nenhum aspecto, um 
movimento popular. No caso 
do Nordeste, existem ainda 
outros fatores que provocam 
as rebeliões: a existência de 
massas pobres e livres; a 
escravidão; o declínio das 
exportações como o algodão, 
fumo e açúcar; a paralisação 
sócio-econômica da região; o 
descontentamento dos 
comerciantes brasileiros e dos 
latifundiários com o 
predomínio do comerciante 
varej ista por tuguês. 

A união de fatores sociais e 
reivindicações políticas deu um 
ritmo próprio aos grandes 
levantes do Norte e do 
Nordeste, como a 
Cabanagem, a Balaiada e, em 
1848, a Praieira. 

A Cabanagem e a Balaiada 
desmentem a lenda de que o 
povo brasileiro é pacífico e 
acomodado. As grandes 
massas brasileiras, formadas 
por pessoas extremamente 
pobres, lutaram sempre. 
Apenas nunca conseguiram 
dar a essa luta a força da união 
e da continuidade. 

plontoo Hospitolof 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

10/02/96 

Hospital São Vicente 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

10/02/96 

Hospital Peq. Príncipe 



Imperatriz, 10 de fevereiro de 1996 Política 

[t] • 

3A 

Grupo de Davi não disputa eleição 

por CONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

405 dias. 
O tempo passa, o tempo 

voa. Só que o povo 
marenhense continua na 
pior. A músiquinha aqui 
tem de ser cantada de 
forma diferente, ao 
contrário. 

Rachando 
despesas 

Vice-campeão da 
Fórmula 3000, o paulistano 
Ricardo Rosset, 27 anos, 
irá rachar com Rubinho 
Barrichello algo mais do 
que o apartamento que 
alugam juntos em 
Cambridge, na Inglaterra: 
divirá as pistas. 

Rosset acertou contrato 
para sentar num bólido da 
equipe Arrows-Hart na 
atual temporada da 
Fórmula 1. 

Ele é filho do 
empresário Ivo Rosset e 
sua mãe, Dora, já provou 
que é boa de braço — se 
não pilotando um carro nas 
pistas, pelo menos para 
enfrentar a socialite 
Eleonora Mendes Caldeira 
quando ela fisgou seu 
marido, Ivo. 

Tem "gata" 
ligada na bola 

'0 
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Trata-se de Thaís 
Ribeiro Decoussau, que é 
irmã do artilheiro da 
seleção olímpica brasileira 
na recente Copa de Ouro 
disputada em I>os Angeles, 
Estados Unidos, Caio. Ele 
até já recebeu o título de 
cunhado do ano. 

A moça também bate um 
bolão e acaba de embarcar 
para a Itália, onde irá 
morar nos próximos três 
anos, enquanto o mano 
defende as cores da 
Internazionale de Milão. 

A "gai?" não tem 
namorada. chuta para 
longe a idéia de fazer 
alguma tabelinha com os 

companheiros do irmão. E 
afirma: "o mais bonitinho é 
o Caio. Nunca reparei nos 
outros". 

Engraxate 
Legal 

Tem um engraxate que 
é a maior graça. Sempre é 
visto pelos arredores da 
praça. O garoto mostra-se 
disposto ao trabalho e diz 
que "eu quero crescer na 
vida e não estou querendo 
nada com os meninos de 
rua". 

Especial 
no ar 

Hoje será levado ao ar, 
via TV Capital, Canal 5, 
mais uma edição do 
"Cidade Agora", 
comandado por Conor 
Farias. Confira! 

Fazendo 
contato 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso 
continua contatando 
pessoalmente os senadores 
para a aprovação do Sivam, 
no menor prazo possível. 

Mas o PMDB, até 
recentemente, preferia 
uma saída mineira; 
recomendaria nova 
concorrência, aceitando, 
porém, o projeto. 

Marcando 
presença 

O deputado federal 
Sebastião Madeira, PSDB, 
esteve participando de um 
seminário que versou 
sobre as reformas na 
Previdência Social. O 
evento foi realizado em 
Bacabal e, além do 
parlamentar. outras 
autoridades do Governo 
Federal também estiveram 
presentes. 

O deputado federal Davi 
Alves Silva não sairá candidato 
nestas eleições, complicando 
assim a vida de seus seguidores. 

Foi o que declarou o líder do 
PMDB na Região Tocantina, 
médico André Paulino 
dAlbuquerque, ao fazer uma 
análise sobre o desenrolar da 
iwdíticalocal neste ano eleitoral. 

O grupo Davi se complicou 
a partir do momento em que 
deixou para se filiar no Partido 
Progressista Brasileiro (PPB), 
abandonando as hostes do 
Partido da Mobilização 
Nacional (PMN), somente no 
apagar das luzes, ou seja, no fim 
do prazo permitido pela 
Legislação Fdeitoral vigente. Por 
não ter sido aceito no partido de 
Paulo Maluf (prefeito de São 
Paulo) e Epitácio Cafeteira 
(senador pelo Maranhão), o 
grupo agora se encontra numa 
situação delicada. 

André Paulino lembra que 
nomes como o do vereador João 

Macedo da Silva, além de 
Antonio Rodrigues Salgado 
Filho e Raimundo Costa, entre 
outros mais, estão no mesmo 
barco com o parlamentar Davi 
Alves Silva, sem qualquer 
IKissibüidade de disputar uma 
vaga no Poder Legislativo 
municipal. 

Indagado a respeito de uma 
possível aliança com o ex- 
governador José de Ribamar 
Fiquene (PFL), André Paulino 
disse não acreditar nessa 
hipótese. 

Ele lembra ainda, que 
Fiquene não aceitaria o apoio de 
Davi e seu grupo, visto que essa 
aliança poderia dar mil votos a 
Fiquene, mas em contrapartida 
tiraria outros 3 mil. "Em 
conseqüência disso, visto que 
muitos eleitores simpatizam-se 
com Fiquene, mas não aceitam 
Davi Alves Silva, o ex- 
governador e ex-prefeito de 
Imperatriz não tiraria vantagem 
com tal aliança", finalizou. 

í;í; 
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Vereador Macedo, que está sem partido 

Pesos e Medidas 

Maranhão terá Instituto 
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Esta do Maranhão, Roseana Sarney 

A governador do Estado, 
Roseana Sarney, lançará à 
Assembléia Legislativa a 
proposta de se criar o Instituto 
de Pesos e Medidas do 
Maranhão. 

Esta informação é do 
Palácio Henrique de La 
Rocque. Informa-se ainda, que 
o governo já iniciou a colher 
subsídios para a instalação do 
Instituto. 

Para tanto, técnicos das 
Secretarias de Indústria, 
Comércio e Turismo e da 
Administração, Recursos 
Humanos e Previdência, 
reuniram-se na quarta-feira na 
capital do Estado. 

Ainda não há a definição 
exata sobre a proposição do 
Poder Executivo. Por 
enquanto, aguarda-se o 
pronunciamento da Assessoria 
de Comunicação do Palácio La 
Rocque, em São Luís. 

O "Hdão" é mesmo de aço 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Política 

O "Hdão" é mesmo duro na 
queda. Enfrentou os altos e 
baixos com garra. Mostrou ter a 
disposição de um verdadeiro 
guerreiro. 

E uma espécie de gladiador. 
Continua afirmando, sempre que 
é entrevistado, que o cargo 
público tem de ser ocupado por 
pessoas que estejam efetivamente 
sintonizadas com o pensamento 
de sua comunidade. 

E como bem afirmou o 
suplente de vereador e ex- 
secretário de saúde do município, 
médico André Paulino 
DAlbuquerque; "ele tem todas as 
qualidades que um verdadeiro 
ix)lític() deve ixissuir". 

O nome do interventor 
estadual do município, como 
candidato ao cargo de prefeito, 
tem o aval de todos os segmentos 

da sociedade imperatrizense. 
"íldão" mostrou ser um bom 

jogador. Não pisou na bola. Fez 
foi belos gols ao incrementar o 
processo de desenvolvimento de 
Imperatriz, que antes estava 
emperrado por força do descaso 
de seu antecessor. Um prefeito 
que não falava a linguagem do 
povo, que apenas se 
autopromovia e, ao mesmo 
tempo, enriquecia-se ilicitamente. 

Imperatriz, hoje, é outra. 
Mudou. E ixira melhor. O povo 
sorrir, teu um outro asijecto no 
semblante. 

O ano político vai ser mesmo 
decisivo. Com certeza, "Ildão11 

receberá a res|K)sta que espera 
obter da comunidade local. O 
tempo urge. Mas o interventor 
tem um projeto administrativo 
dinâmico. Conta com o apoio total 
de seus municípes. 

"Ildão". Motivo de dor de 
cabaça em muita gente. 

■ 
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"Ildão"resgata espírito de cidadania do imperatrizense 
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Cidade Imperatriz, 10 de fevereiro de 1996 

Fila no Pam é desnecessária, diz diretora 

PcmQrama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

A voz 
do povo 

É como diz um poeta 
popular, que a voz do povo é 
a voz de Deus, assim 
constatamos a importância 
do programa Cidade Agora, 
para a comunidade mais 
carente de nossa cidade. 

0 tema sobre os menores 
carentes e delinqüentes, em 
pauta no dia de ontem, foi 
abordado com muita 
propriedade e, mostrou a 
mais nítida realidade em 
relação a uma série de 
necessidades, entre elas a 
assistência médica e 
educacional 

E necessário que as 
autoridades 
governamentais, façam 
alguma coisa no sentido de 
melhorar a situação 
daqueles que certamente 
representam o nosso futuro. 

Infantil 
Conforme pesquisas 

recentemente divulgadas em 
órgãos de comunicação 
nacional, revelaram que a 
prostituição infantil, vem 
aumentando 
assustadoramente nos 
últimos anos. 

Esse, é sem dúvida 
nenhuma um assunto que 
muito nos entristece. 

Evento 
Domingo, tem o já 

tradicional carnaval do Lava 
Pratos, que deverá levar 
milhares de foliões à praça 
do Mercado em João Lisboa. 

Sabemos contudo, que 
vai mesmo é rolar muito 
samba no pé, muito suor e 
merengue pra joãolisboense 
nenhum botar defeito. 
Informações obtidas junto ^ 
diretoria do evento, revelam 
que é esperado um grande 
fluxo de foliões. 

Show 
Sucesso mesmo, foi o 

show que aconteceu ontem 
no Caneleiros Bar, com a 

presença de Erasmo Dibel e 
Beto Pereira, com a 
presença indispensável da 
guitarra do Chiquinho 
França. 

0 Caneleiros Bar, 
continua sendo um dos 
poinfs de lazer 
badalado da cidade. 

mais 

Reflexão I 
Enquanto milhares de 

foliões estarão no maior 
agito na avenida Beira-rio, 
agitando todas e tomando 
mais algumas no Carnaval 
do Tchan, a Renovação 
Carismática Católica, 
Diocese de Imperatriz estará 
realizando o VI Festival 
Minha Vida tem Sentido. 

De acordo com 
informações da equipe 
organizadora, além de todas 
as atrações tradicionais, o 
evento contará também com 
a participação da 
comunidade Shalon de 
Fortaleza, que tem muito a 
oferecer a todos que 
participarem. 

Reflexão II 
A cada dia que passa, 

percebemos o verdadeiro 
estado de miséria que vive a 
grande maioria da população 
imperatrizense e, porque 
não dizer, da população 
brasileira. 

Em razão disso, alguns 
homens ainda insistem em 
continuam querendo 
destruir as poucas 
oportunidades edificantes do 
dia-a-dia. 

Sabemos no entanto, que 
é realmente necessário 
tentar consertar as 
providências, além de 
inventariar os bens que 
ainda ficarem. Entretanto, 
constatamos também que 
quase todas as criaturas, 
guardam ciosamente as 
disposições da avareza, seja 
ela entre as possiblidades do 
dinheiro ou da inteligência, 
do favor de um órgão 
público, ou até mesmo de 
uma autoridade. 

Onde andas? 

Onde andarás as verbas 

prometidas que - de acordo com 

uma fonte citadina - revelou 

recentemente que seriam liberadas 

para as escolas de samba de 

Imperatriz realizarem o carnaval 

de rua em 96? 

i 

Nailton Ura, subsecretário regional de Saúde Pública 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Cidade 

Não existe necessidade de 
as pessoas formarem filas, ou 
até mesmo dormirem no Posto 
de Atendimento Médico, para 
o recebimento de uma guia de 
consulta. 

Foi o que informou a 
diretora do Pam em 
Imperatriz, Maria Odete 
Rodrigues, numa forma de 
melhor orientar a comunidade 
local, no sentido de como 
receber o devido atendimento 
médico. 

Segundo ela, estão 
disponíveis todos os dias 800 
guias de consulta, e o que está 
acontecendo é que as pessoas 
preferem o atendimento na 
parte da manhã, fazendo 
aglomeração na porta do Posto 
de Atendimento Médico. 

Uma outra preocupação, de 
acordo com Maria Odete, é 
com relação à comercialização 

de lugares, o que, por Lei, é 
considerado crime. 

Muitas pessoas chegam 
tarde, e para não esperar, 
compram a vaga por um preço 
que varia de R$ 5,00 a R$ 
10,00. 

Quanto a esse problema, 
ela não vê uma saída. E que no 
momento o Pam não conta 
com um sistema de vigilância 
capaz de fazer a fiscalização. 

De acordo com Odete, a 
única dificuldade que o Posto 
de Atendimento Médico 
enfrenta no momento é que 
não há convênios firmados 
com os médicos de 
especialidades raras, como 
cardiologistas e especialidade 
renal, além de outros. 

E a coordenadora do Pam 
voltou a lembrar que não 
existe a necessidade de filas no 
Posto, visto que os 
funcionários ali lotados estão 
durante o dia todo para fazer a 
entrega das guias de 
consultas. 

Secretaria fiscaliza animal solto 

A Secretaria de Obras, 
Transportes e Urbanismos do 
Município está realizando 
uma operação que tem como 
finalidade a retirada de 
animais soltos nas ruas e 
avenidas de Imperatriz. 

O trabalho é feito por seis 
fiscais da pasta, que utilizam 
um caminhão para o 
transporte dos bovinos. 

A fiscalização teve início na 
semana passada, seguindo 
determinação do secretário 
Jairo de Oliveira. 

De acordo com o Franklin 
Delano, que vem coordenando 
a operação, o trabalho de 

apreensão de animais não teve 
nenhum dia de paralização. 

Ainda assim, conforme 
constatou a reportagem, são 
muitos os animais que 
permanecem soltos nas ruas, 
especialmente nas localidades 
onde o trabalho não chegou. 

Ele informa que existem 
casos em que o proprietário 
do animal apreendido paga a 
taxa e, dois dias depois, o 
mesmo animal é levado para 
o curral da Secretaria de 
Transportes, por estar 
circulando livremente pelas 
ruas, numa afronta à 
fiscalização. 
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Sebrae/MA 

organiza 

missão 

Um gtírpa 
^tppf^çsáfios Jpoais do setor 
moveíeiro segue, no mês de 
março, para o interior do Rio 
Orande do Sol, nunta missão 
comercial organizada peto 
St-rvico ■ 
às Micro 0 Pequenas 
Imprsas do Maranhão 
(Sebrae/MA). 

Jílcs vão parã visitar uma 
das principais exposições 
desse setor no Pais, a 
Movei sul 96, que acontecerá 
no período de 11 a 17 de 
março, oa cidade gaúcha de 
Bento Gonçalves. 

Esta é mais «ma iniciativa 
do Sebrae/MA, que visa 
promover o intercâmbio 
comercial e tecnológico 
entre as empresas do 
Maranhão e de outros 
estados brasileiros. 

A instituição organiíía, 
todos os anos, missões 
comerciais para visitar os 
principais eventos de 
mercado do Tais, e também 
do Exterior, conto é o caso 
da Feira de flanover, na 
Alemanha, e a Bercy-Expo, 
na França. 

João Ghamon teme 

invasão de garimpeiro 

Repercute em Imperatriz 
a descoberta da nova jazida 
de ouro no Município de 
Ourionópolis, no Estado do 
Pará. 

O prefeito daquela 
cidade, João Chamou, que 
está temendo uma invasão 
de garimpeiros ao 
Município, acha que isso 
poderia causar uma nova 
"corrida do ouro", como 
aconteceu em Serra Pelada, 
também no Pará. 

Em entrevista à 
imprensa, no início da 

/= 
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semana, João Chamon 
lembrou aos garimpeiros da 
região do Pará, Tocantins e 
Maranhão que o ouro da 
nova mina só será retirado 
através de uma mecanização, 
e não manualmente. 

A exploração da nova 
mina só vai acontecer no ano 
de 1999, segundo disse João 
Chamon Neto. 

Durante esse período, 
que antecede o ano de 99, a 
Companhia Vale do Rio 
Doce dará prosseguimento 
aos trabalhos de pesquisas. 

Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 
Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 

Fax: (098) 721-3296 

\Produtos Químicos Ltday 

Temos completa linha de: 

* Produtos químicos para tratamento de água em geral, piscinas, 
torre de refrigeração, caldeiras, laticínios, couros, sabao e etc. 

* Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, 
escadas, luminárias, peneiras, escovas e etc. 

* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária " 
KIBONA", breu, solução de bateria, essências, barrilha, cloros, 
adubos, etc. 

* Xampú para auto. super ativo "MARASIL", desinfetantes, 
detergentes, tambores cie ferro e bombas plásticas, etc. 

* Produtos de fibra de vidro: manta, resina, catalizador, etc. 

*4 
p/Í 

Promoções: 
Cloro granulado (balde 10 
í$ 60,00 • à vista uu cheque 

p/ B dias 
* Algicida manutenção (01 U) 

K$ 3,80 - a vista 
* Barrilha (kg) R$ 0.90 - a 

vií,ta „ ^ 
* Sulfato de Alumínio (kg) RS 

0,90 - ã vista 

CA 
TucaniTs Produções 

A mais completa produtora de áudio e vídeo do meio norte brasileiu 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 • Imperatriz - MA • Telefax (098) 723 - 2034 
mmmmmsz , l:' v ■ í :. ..í" v ' ^ ^ ^ ■ 
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Imperatiz, (MA), 10 de fevereiro de 1996. Encarte especial do Jornal Capital Consulte o editor para pubticaçào (mesmo que parcial) de matérias caderno 

Mudanças nas concessões 

Minicom quer que comunidade fiscalize programação de emissoras de televisão 

á ser contrário do que acontecia, se anotou as sueestões nara levá- nolícia. fornecendo constem todas as emissoras do comp Brevemente deverá ser 
divulgado o novo 
regulamento das outorgas de 
concessões e permissões de 
canais de radiodifusão, 
englobando as sugestões que 
puderam ser aproveitadas, 
após publicação da minuta, 
em setembro passado, para 
consulta pública. 

Essa norma se insere nas 
atribuições do Ministério de 
Serviços de Comunicações, 
do Ministério das 
Comunicações. O secretário 
Renato Navarro Guerreiro 
debateu alguns dos novos 
critérios com os participantes 
do 11,° Congresso de 
Radiodifusão do Estado de 
São Paulo. 

Disse que o valor da 
outorga será fixo e constará 
do edital, o qual trará também 
o número de outorgas. "Ao 

contrário do que acontecia, se 
sair um edital para a minha 
cidade, por exemplo, 
Oriximiná, no Pará, todos vão 
saber se dele vão resultar uma, 
duas ou mais outorgas". 

Com relação à fiscalização 
da programação, o secretário 
esclareceu que ficará a cargo 
da própria comunidade, pois lá 
será divulgado o contrato da 
concessionária com a União, 
contendo os detalhes da 
outorga. 

Respondendo a perguntas 
do engenheiro Carlos 
Schermann, para unificar as 
concessões e permissões e 
acabar com as renovações — 
"isso não tem sentido, porque 
se a rádio cometer alguma falha 
vai ser punida logo em seguida 
e não dentro de 10 anos, 
quando for a época da 
renovação" —, Guerreiro 

anotou as sugestões para levá- 
las ao seu colega Francisco 
Gouveia, secretário de 
Fiscalização e Outorga do 
Minicom. 

Informou que sua secretaria 
está elaborando uma proposta 
alternativa à já conhecida, para 
as rádios comunitárias ou de 
baixa {>otência, o que será feito 
por meio de lei. Disse que 
ouviu o painel anterior, onde os 
radiodifiisores de cidade como 
Itatiba e São José dos Campos 
acionaram a polícia local 
para fechar rádios piratas na 

região e concordou: "O assunto 
de emissoras de rádio que não 
são regulares é caso de polícia, 
não do Ministério das 
Comunicações". 

A deputada Terezinha de 
Jesus Vasconcelos Silva, 
também integrante da mesa, 
pediu que o Minicom auxilie a 

polícia, fornecendo 
rapidamente uma relação 
oficial das emissoras 
autorizadas a funcionar em 
deterninada região, para que as 
que não constam dela, piratas, 
sejam combatidas. José Rubens 
Bismara, diretor da Rádio 
Cacique de Sorocaba/SP, 
sugeriu que dessa relação 

a 
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constem todas as emissoras do 
Estado, para facilitar o trabalho 
das emissoras interessadas. 

Terezinha também 
reclamou da demora na 
tramitação dos processos de 
renovação de outorgas. De 
novo, Renato Guerreiro anotou 
essas reivindicações, 
prometendo levar ao órgão 

IIP 
iii 

s. m 

Na mesa, Emanuel Zucarini, Renato Gurreiro, Oscar 
Piconez e Terezinha de Jesus Silva, em recente encontro 
sobre radiodifusão 

competente, a SFO. 
Gurreiro assegurou que 

as outorgas de rádios e TVs 
educativas não estão 
incluídas nessa 
regulamentação, por serem 
emissoras não comerciais. 

Quando houver um 
pedido delas, será publicado 
um aviso no DOU para que 
outras entidades ou a 
própria comunidade se 
manifeste. Aí, haverá o 
exercício do poder 
discricionário do Executivo 
na outorga do canal. 

O painel teve como 
mediador Oscar Piconez e 
também fez parte da mesa o 
engenheiro Emanuel 
Zucarini, diretor do 
Departamento Nacional de 
Serviços Privados, do 
Ministério das 
Comunicações. 

programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

05:00- Educacional Mec 

05:30 - Jesus Verdade 
06:00 - Repórter 190 
07:00 - Criatura 

07:30 - Programa do 
Corró 

08:00 - O Despertar da fé 

I^ocal 

08:30 - Frente a Frente 

10:00 - Novo Tempo 

12:00 - O Rádio na TV 

13:00 - Estácão Alegria 

14:30-Raul Gil 

18:00 - Jornal Capital 

18:00 - Jornal da Record 
19:00 - Cidade Agora 

22:30 - Sessão de Sábado 

00:00 - Palavra de Vida 
03:00 - Transnoite 

Rádio 

Cajútal 

950 

khz 

TVCRC 

Canal 4 

BAND 

08:30 - Igreja Batista 

Nacional 
09:30 - Bar da Esquina 
10:56 - Vamos Falar com 

Deus 
11:00 - Terra Brasilis 

11:30 - Terraw Esporte 

12:00 - Band Esporte 

15:00 - Campeonato 

Paulista de 

f utebol América 
X São 

Paulo 
17:45- Confissões de 

Adolescentes 
18; 15 - Gente de 

Expressão 
18:45 - Cavalo Amarelo 

19:50 - Rede Cidade 

20:00-Jornal 

Bandeirantes 
20:30 - Especial Musical 

21:30 - Cinema Cinco 

Estrelas 
23:30 - Cine Privê 

01:30- Circulando 

TV 

melhor 

tv da 

região 

TV Nativa 

MANCHETE 

05:45 - Programa 

Educativo 

06:15- Home Shoping 

06:30 - Patrine 

07:00 - Sessão Animada 

07:30 - Troféu Pesca 

08:00 - Mesa Redonda - 

Bola Nativa 

10:00 - Grupo Imagem 

10:55- Feras do Carnaval 

11:00 - Manchete 

Esportiva 

11:25 - Boletim Olímpico 

11:30 - Edição da Tarde 

12:05 - Solbrain 

12:35 - Esquentando os 

Tamborins 

12:40 - Mundo dos 

Esportes 

13:00 - A Grande Jogada 

- Canal 100 

13:40 - Basquete 

Feminino 

15:00 - Super Liga Voley 

Feminino 

16:00 - Sorteio 

Antecipado Super 

Bingão de 

Imperatriz - 

Transmissão 

ao Vivo 

18:25- Feras do Carnaval 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

04:45 - Telecursos 
(Reprise da 
semana - TER1/ 
TER2/TER3/ 
TER4/TER5) 

05:51 - Nose (Salto para 
o futuro) 

06:11 - (Educação para o 
trânsito) 

06: "29 - Gcom 
07:00-Tv Colosso 
08:00-MWM (Vôlei de 

Praia II-2a 

Semifinal 
masculina) 

09:56- Xuxa 
11:07-Pran 
11:31 - Gesp 
11:48 - Jornal do Ma. Ia 

Edição 
12:15-Jornal Hoje 
12:38-Vídeo Show 
13:18 - EESP/ Esporte 

Espetacular 
15:01-F165 
16:53 - História de Amor 
17:45 - Jornal do Ma. 2a 

Edição 
18:00- N19h- Carae 

Coroa 
19:05 - Jornal Nacional 
119:42 - Explode Coração 
20:45-Vida 
21:51 - Scin 
22:33 - Gala 
00:12 Corl 
02:06 : »i2 
' .. rZ - Anjo Maldito 
04:31 - Zelda 
04:46 - Super Ted 

TV Difusora 

Canal 7 

06:58 - Palavra Viva 

07:00 - Bandeira 2 
08:00 - Sábado Animado 
11:00- Carrossel 

11:40-Top Vídeo 

12:35 - Cinema em Casa 

- "Elo de Sangue" 

14:25- DRa. Quinn 

15:15 - Show de Calouros 

17:15- Aqui Agora 

17:50 - TJ Maranhão 
18:15-TJ Brasil 

19:00 - Sangue do Meu 
Sangue 

19:50 - Carrossel 

20:40 - Sangue do Meu 

Sangue 

21:30 - A Praça é Nossa 

22:30 - Sabadão 
Sertanejo 

23:50 Telesisan 

01:50 - Fim de Noite 

Rra^mação 

de TV 

todos os 

dias aqui 

no Jornal 

Capital 

TVCNT 

Canal X3 

CNT/GAZETA 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Seja 

você 

TAMbÉM 

maís um 

dos 

ASSÍNANTES 

do 

JornaI 

CapítaL 

Foí^E: 
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Açailândia/Social Imperatriz, 10 de fevereiro de 1996 

Ar 
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por SORAYA LUIZA 

Fazendo balanço 

A sociedade açailandense destaca-se pelo volume de eventos de peso que estão 
sendo realizados. São acontecimentos que colocam a Cidade do Ferro como uma 
das mais badaladas do interior maranhense. 

Todos os finais de semana são realizadas festas promovidas pelos clubes locais 
ou colunistas sociais. 

A preocupação de todos, como pode se observar, é proporcionar momentos 
de entretenimento, além de chamar fazer difundir uma imagem positiva de 
Açailândia noutras regiões do País. 

Nós, como integrantes deste segmento, também não ficamos atrás. Já levamos 
a efeito bailes e outros tipos de eventos que já estão marcados na história recente 
da "city". 

Abaixo, confira flashs de alguns acontecimentos que marcaram a noite social 
de Açailândia. 
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Um dose do novo presidente e vice-presidente do Sidima, Joel Falqueto e Nelson Bragatto 
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Marcos Aurélio Café e Sílvio Caldas, quando da implantação do Plano Individual do Same 

Ternura e 
simpatia 
de mãe e 
filha. A 

vereadora 
Si Ivan a 

Silvestre e 
a sua 

gatinha 
Mariane 

Médicos que compõem a diretoria do Same ■ Sistema de Atendimento Médico Empresarial 
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O medico Petronio Gonçalves, proprietário do Hospital São Sebastião e diretor do Same 
ms- 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Maranhão 
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SAME 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

Planos de saúde para empresas, 

famílias e individuais. IP 
i# n 
" Saúde é produto de primeiríssima" 

necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1 750 (Gessila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia - Maranhão 
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por FREDERICO LUIZ 

Banda 
Tennessee 

Impcrdível o show da 
Banda Tennessee, hoje a 
noite no Juçara Clube. Quem 
assiste a um clip da banda fica 
apaixonado. Ao vivo, o estilo 
country é bem mais gostoso. 
A promoção é da Terra FM. 
É só conferir. Ingressos, R$ 
5,00 com direito a uma 
camiseta. 

Raimundo 
Primeiro 

Ondas Curtas 

I j O tempo passa, o tempo voa, 31 de março está chegando 

□ Querido conterrâneo, aquele abraço. Ao fraterno, João Vitor. 

| j Banda Bunda-de-Bebê arrasa no Domingo, em João Lisboa. Outras também. 

□ Zé da Praça continua irreverente, aí embaixo. 

Agostinho 
Noleto 

ü próximo interventor de 
Imperatriz precisa continuar 
a pavimentação da 
consciência e da cidadania. O 
melhor , nome para o 
município, no aspecto de 
identificação com Ildon 
Marques é o secretário de 
Educação, Agostinho Noleto. 

Dilema 
da Frente 

A Frente Ética de 
Imperatriz vive um dilema. 
Digno de Shakespeare. Ser 
ou não ser. Ou melhor, 
participar ou não participar 
do governo, eis a questão. 
Madeira e Ildon Marques, 
dois pesos-pesados 
adorariam a idéia da Frente 
Ética indicar o vice de suas 
respectivas chapas. PT, PDT 
e PV topam a parada? Ou 
preferem o vôo cego? 

Florentina 
Florentina 

José 
Fiquene 

O ex-governador não perde 
sua eloqüência. Quem assistiu 
o ex-governador no Imjíeratriz 
24 Horas de ontem pôde 
constatar. Citou e recitou 
Gonçalves Magalhães com 
uma desenvoltura de 
encabular. Caio e Graco fazem 
escola em Imperatriz. 

João 
Paiva 

Raimundo Primeiro 
continua mostrando sua veia 
poética, porém, ultimamente, 
o jornalista tem publicado 
uns ensaios de dar água na 
boca. A prosa de Primeiro, 
consegue uma qualidade 
difícil de ser cultivada, a 
densidade no conteúdo 
combinada com a clareza da 
forma. Bem que o jornalista 
poderia brindar o 
imperatrizense com um livro 
seu. 

Chamem 
o Ibama 

Banda Bum-Bti de Bebe 0 que vai ter de banda de 

bum-bum não esta escrito 
estaradoinsoeinJ lisoa 

Haja contra-cultura. 
Vanguardismo. Besteirol. Em 
que classe se encontra a 
tocadíssima e escutadíssima 
música, o melô da Florentina 
de Jesus. Depois do cult 
Falcão, e do moderno 
Mamonas Assassinas, agora, 
vale tudo. Até Florentina, 
Florentina. 

O deputado estadual João 
Paiva está no rumo certo dos 
acontecimentos. Está fora de 
qualquer disputa pela 
interventoria de Imperatriz. 
Sai ileso do processo e sem 
ficar chamuscado. Tem vôo 
maior do parlamentar para 
1998. Podem esjjerar. 

Rádio 
Capital 

Em uma semana estréia o 
novo Rádio-Jornal da Capital 
AM. As vinhetas estão por 
conta de Edvaldo e sua equipe. 
A Edição final fica por conta de 
Josafá Ramalho. Agora a equipe 
de repórteres é de dar água na 
boca. Seis graúdos do 
jornalismo da Região Tocantina 
liara dar suporte ao âncora; 
Josafá. Coisa de primeiro 
mundo. Agurdem o novo jornal 
que vai ao ar no meio-dia. 

Em nome da arte 

A luz 

Conor Farias precisa 
acionar rapidamente o Ibama, 
o instituto governamental que 
trata do meio ambiente. O que 
tem de animal silvestre no 
transmissor da TV Capital não 
é brincadeira. Queimando e 
deixando prejuízos para o 
telespectador e para a 
Empresa. Literalmente, Conor 
Farias está soltando cobras e 
lagartos. 

por Pe Raimundo Pinto 

Nós buscamos a luz pois, 
vivemos na escuridão de nosso 
egoísmo nossas violências e 
mentiras, jMir isso buscamos a 
luz que iluminou e que guiou 
os três reis magos, nós ainda 
estamos atrás dela, queremos 
encontrá-la. 

Mas, de que maneira nós 
queremos encontrar a luz, 
pretendemos acabar com a 
escuridão que nos atormenta, 
por isso queremos tudo claro, 
tudo certo, sem perigos, 
queremos tudo perfeito, sem 
erros e sem perigos, 
queremos tudo perfeito 
porque somos detentores da 
luz. 

Nós não podemos 
entender o cristianismo como 
se fosse uma regra 
matemática, onde a soma e a 
multiplicação nos transmitem 

a regra da matéria; não o 
cristianismo não é isto, o 
cristianismo vai muito além ou 
aquém de uma premissa, por 
isso ele não pode ser lógico no 
sentido da regra matemática ou 
da logicidade. 

0 cristianismo é uma 
loucura, um escândalo, cada 
vez que tetamos vivê-lo de fato 
ele se torna imprevisível e 
difícil, pois o cristianismo é a 
essência da verdade, e verdade 
é o amor encarnado no meio 
dos homens, a verdade é a 
certeza da vida, pois o amor é 
a própria vida. 

A verdade não é uma 
quantia econômica, que temos 
guardada em nossa poupança, 
e que podemos nos valer dela 
no momento de aperto, ou em 
qualquer circunstância, e assim 
nos livramos de uma 
dificuldade qualquer. 

Tão pouco é a verdade uma 

bela cama onde poderemos 
desfrutar sonos tranqüilos, 
sem pesadelos ou insônias, a 
verdade é verdadeiramente a 
luz. Mas então o que é a luz, 
onde está essa luz? 0 que 
justifica essa procura, uma 
procura tão teimosa, tao 
infantil, buscamos 
obssessivamente a luz, 
queremos possuí-la a todo 
custo; O que justifica toda 
essa hipercinetria por causa 
da luz? 

É preciso que aceitamos 
nossa estrada incômoda e 
perigosa cheia de 
dificuldades, imprevistos e 
surpresas. 

Os nossos mártires nos 
testemunham o quanto é 
dificultosa e trágica esta 
estrada que nos leva até a luz. 
Mas eles chegaram lá com 
coragem e a certeza de que 
iam encontrá-la. 

VALE TRANSPORTE 

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

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está á dispot :çáo dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR- 010 - Km 1350 - Maranhao Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Globalização: o desafio da publicidade brasileira 
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por Roberto Duailíbe 
Publicitário 

A palavra mágica da 
economia mundial chama-se 
globalização, e nós publicitários 
não podemos fugir dela. 
Devemos nos preparar para 
essa nova fase, sem reclamar ou 
impor condições. É hora de 
melhorar a nossa performance. 
Assim, nos tornaremos mais 
conhecidos nos centros de 
decisão do mundo inteiro. 

Essa é uma estratégia que 
temos adotado na DPZ, que 
apesar de ser uma empresa de 

capita] inteiramente brasileiro, 
é provavelmente a mais 
internacional das agências do 
País. Administramos um grande 
número de contas estrangeiras, 
como, por exemplo, a AVON, 
Johnson, Nestrlé e outras. 
Procuramos ainda conhecer 
aqueles que decidem sobre 
campanhas publicitárias em 
todo o mundo, |)ara mostrar-lhes 
o nosso trabalho. Isso não evita 
o alinhamento de outras 
agências, mas impede que as 
empresas brasileiras sejam 
completamente' marginalizadas. 

Esse é um movimento muito 

importante da publicidade. A 
indústria brasileira de 
propaganda é indispensável à 
formação de opinião no País. 
Para protegê-la poderíamos, 
eventualmente, tentar convencer 
os legisladores brasileiros a 
estabelecerem certas restrições 
à globalização. Acho entretanto 
que esse não é o melhor 
caminho. 

A saída é melhorar nossa 
eficiência. Temos de ser 
indispensáveis |)ara os clientes 
que buscam: boas idéias, 
avaliação precisa do mercado e 
soluções inteligentes para seus 
problemas. Essa é a melhor 
propaganda. 

A publicidade brasileira tem 
uma responsabilidade muito 
grande na criação e produção de 
marcas nacionais. 0 momento é 
apropriado para se ixmsar em 
termos mundiais. 0 Mercosul é 
uma experiência, muito 
interessante, para a 
internacionalização de nossas 
marcas. Não devemos esquecer, 
entretanto, dos mercados: norte- 
americano, eurojíeu, e asiático 
I>ara futuras exjjansões. 

As marcas de um País, assim 
como sua cultura, são como suas 

embaixadoras no resto do 
mundo. Elas o fazem mais 
conhecido e respeitado pelos 
outros. A nossa propaganda é 
hoje a ter «'ira melhor do mundo. 
Perdendo só para os Estados 
Unidos e a Inglaterra. 
Globalização e tecnologia 
ajudam, mas não garantem o 
sucesso da propaganda no 
mercado. Um exemplo disso é o 
Japão, que dispõe de todos os 
recursos necessários i)ara fazer 
publicidade, mas não consegue 
vendê-la aos jíaíses ocidentais. 

Particularmente, vejo um 
incoveniente da globalização no 
Brasil: se começarmos a admitir 
só marcas estrangeiras em cada 
segmento da economia, 
desprezando assim as 
brasileiras, renunciaremos ao 
nosso próprio futuro. 

Sou muito favorável a que os 
produtos brasileiros sejam bem 
promovidos no exterior, a |)artir 
exatamente da sua qualidade 
com|)eti(iva. Só assim, se ganha 
o mercado. Para mim, a 
publicidade brasileira poderá 
conviver muito bem com a 
globalização, se a|)ostar em sua 
autoproj>aganda; mais eficiência 
e melhores idéias. 

Os lampejos do ex-governador 

José de Ribamar Fiquene 

Dedicatória Juventude 

A distância nos separa 
Pela saudade andando 
No meu coração de luz, 
Que espalha o amor! 

Ontem, li tua carta, 
Que reproduz o 
sentimento 

Na verdade do 
amanhecer, 
Dando o sol da 
esperança! 

Vi-te bela dançando 
No salão de minhãlma. 
Festejando os sonhos 
De minha presença 
visível! 

Quisera olhar-te ainda 
No sorriso das rosas, 
Que enfeitam muito 
O tempo de meu verão! 

A beleza multiplica 
0 perfume das rosas 
Com o carinho do céu 
No verde-esperança do 
amor! 

Contam-se as pétalas ; 
De sorriso ardente 
Na ver tente do coração. 
Formando o mundo 
maravilhoso! 

Nada mais sublime 
Do que a vida alegre, 
Coberta de cores 
Para enfeitar a 
esperança! 

A juventude não pára 
De confirmar o motivo 
De graça inegável, 
Cantando o tempo 
lúdico! 

Dia 14 de 

Fevereiro 

Edição de Carnaval 

Tchan,tchan,tchan,tchan 

Esse é de Imperatriz, é coisa nossa 

Esse você acredito, você confia. 

10 de Fevereiro - Sorteio antecipado - 20 bicicletas 1 

1! Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

^bateria e carregador 

Um Fogão 

4 bocas 

2- Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma TV 

Colorida 

39 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Um Vídeo 

4 Cabeças 

4S Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma 

Geladeira 

59 Prêmio 

Uma Moto 

100 

Dream 

6g Prêmio 

Uma Moto 

125 

Ttan 

79 Prêmio 

Um 

Escort Hobby 

Okm 
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Em função dessa carência e da possibilidade de concessão 

Brasil em 

Revista 

desses serviços, o interesse dos investidores estrangeiros começa a crescer 
- - ... .. i _ existem algumas 

experiências nesse sentido em 

25 bi nos próximos 10 anos em «prviros nos K.stados Umüos e Ribeirão Preto, Limeira e 

por SOCORRO CARNEIRO 

Dura 
renovação 

Os bancos brasileiros em 
processo de renovação dos 
eurobônus emitidos há até 3 
anos estão se deparando com 
uma situação diferente de 
mercado em relação à época 
da emissão. 

Os investidores só estão 
aceitando rolar os 
compromissos por mais seis 
meses e exigindo juros 
maiores. De 10% ou 11% ao ano 
de prêmio, os investidores 
estão exigindo taxas 
superiores a 16% ao ano. 

Este pulo na rentabilidade 
e o eneurtamento do prazo 
são, em parte, decorrência 
ainda da crise do sistema 
bancário do último semestre 
de 95. Os investidores querem 
conhecer os novos balanços 
para avaliar a saúde das 
instituições. 

As novas condições estão 
encurtando as possibilidades 
se arbitragem. Várias 
instituições ou mesmo 
empresas captaram recursos 
pagando juros de 11% para se 
aproveitarem da rentabilidade 
dos papéis internos. 

Km 1995, o juro sobre o 
dólar chegou a 35% ao longo 
do exercício. Com a redução 
do juro local, essa taxa caiu 
para cerca de 18% ou no 
máximo 19% ao ano. 

Com a elevação da 
rentabilidade cobrada pelos 
investidores para a renovação 
dos eurobônus, ficou curto o 
espaço para esta arbitragem. 

Por essa razão, as 
instituições que estão 
tentando renovar seus paitéis 
tentam melhorar as condições 
do custo operacional. 

Hoje, a estruturação de 
uma ofXTação de colocação de 
títulos no mercado 
internacional chega a 1%, alto 
se comparado ao prazo de seis 
meses e a taxa paga ao 
investidor estrangeiro. 

Centro 
de Excelência 

A fábrica de turbinas a 
vapor da ABB, localizada em 
Cravinhos, foi nomeada 
Centro de Excelência para 
a América Latina, ficando 
então responsável pelo 
fornecimento de turbinas para 
essa região. 

A unidade de Cravinhos 
investiu, em 1995, IJS$ 4 
milhões em tecnologia para 
melhorar o índice de 
produtividade em 30% e 
alcançar uma redução de 25% 
nos custos de produção. 

Área 
de Serviços 

A Área de Serviços da ABB 
passou a Lut ir a Diretoria 
de Indústria e Instalações 

Prediais. Notker Rasche é o 
novo diretor da Divisão de 
Produtos e Serviços 
Industriais. 

Fernando Terni foi 
nomeado diretor da Divisão 
de Sistemas Industriais onde 
responderá, em adição à atual. 

Milton Gibin continua 
como vice-presidente e 
acumula, integralmente, a 
Divisão de Sistemas de Infra- 
Estrutura. 

De 
olho no mundo 

Saiu na revista inglesa 
Foreigin Report, conhecida 
por suas ligações com 
serviços de inteligência 
internacionais: o presidente 
do Iraque, Saddam Hussein, 
58 anos, está com câncer 
linfático. 

Saddam negou: "minha 
saúde está perfeita. Se não 
fosse inverno eu atravessaria 
o rio Tigre a nado para provar 
isso". 

O escritor Barry Rubin, 
que está lançando o livro O 
caminho do Iraque para a 
paz, observa: "há 50% de 
possibilidade que isso seja 
verdade. Tanta gente gostaria 
que ele estivesse com câncer 
que é difícil saber qual é a 
realidade". 

Ciclo 
diplomático 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso encerra 
seu ciclo diplomático na Ásia, 
indo ao Japão de 12 a 16 de 
março. 

Na volta, passa em San 
Francisco, Estados Unidos, 
onde dará uma aula na 
Universidade de Stanford, 
"para matar as saudades". 

Tuberculose 
Aumentam os casos de 

tuberculose no Brasil. Todos 
os anos são registrados 80 
mil novos casos da doença. 
20% das vítimas são crianças. 
A doença é transmitida pelo 
ar e por água contaminada. 
A tuberculose é curável, mas 
pode matar. A vacina tríplice 
é um importante aliado na 
luta contra a doença porque 
pode prevenir alguns casos 
sérios de tuberculose. Toda 
criança deve receber a 
vacina. Ela está disponível 
gratutitamente nos postos de 
saúde. 

Mortalidade 
No Brasil, de cada mil 

crianças que nascem, 52 
morrem antes de completar 
um ano de idade. No 
Nordeste, 63 crianças 
morrem antes do primeiro 
aniversário. 30% dessas 
mortes sao causadas por 
diarréia, doença típica de 
locais com instalações 
sanitárias deficientes. 

O esgotamento da infra- 
estrutura em São Paulo 
começa a produzir absurdos. 
Além da freqüente falta de luz 
e do fato de um celular não 
funcionar direito em plena 
avenida Paulista, por exemplo. 

Empreendimentos 
imobiliários estão sendo 
lançados sem água encanada. 
Prédios novos da área 
comercial e industrial em 
Alphaville, por exemplo, estão 
sendo abastecidos por 
caminhões-pipas. O 
abastecimento de água na 
região é insuficiente para 
atender a demanda. 

Segundo um empresário de 
Alphaville, o déficit de água 
potável encanada já é de 10% a 
15% devido à restrição da 
tubulação. O empresário diz 
que a Sabesp sabe da 
deficiência mas alega que o 
problema não pode ser 
resolvido devido à falta de 
verbas para a ampliação da 
tubulação. Os moradores 
querem tirar a concessão da 
Sabesp e assumir o 
abastecimento de água. 

O superintendente da 
Agência de Desenvolvimento 
Tietê-Paraná (ADTP), Carlos 
Silvestre, diz que o setor de 

todo o País. Em função dessa 
carência e da possibilidade de 
concessão desses serviços, o 
interesse dos investidores 
estrangeiros começa a crescer. 

Na próxima semana, 

executivos das principais 
empresas que operam esses 
serviços nos Estados Unidos e 
na Inglaterra estarão 
participando em São Paulo do 
painel "Concessões e Parcerias 
para Projetos de Águas e 
Esgotos", promovido pela 
ADTP. 

Ourinhos, no interior de São 
Paulo. Na opinião de Silvestrin 

governos estaduais e os 
municipais não terão recursos 
suficientes para atender a 
demanda. 

Déficit de água potável nos prédios novos 

em SP 

Mês de janeiro 

Mês de 
dezembro 

li 
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Em pontos percentuais 

Celular digital em teste 

O primeiro sistema de 
telefonia celular digital do 
Brasil estará em operação 
experimental ainda no primeiro 
bimestre de 96, revelou o 
presidente da Ericcson, Carlos 
de Paiva Lopes. 

• O teste será em Londrina 
com um sistema que permite a 
utilização do celular dual, isto 
é, tanto opera no analógico 
como no digital. A diferença 
estará por conta da qualidade 
da transmissão e recepção no 
novo telefone dual, já que não 
haverá mais os tradicionais 

cruzamentos de linhas. 
Lopes lembrou que, a partir 

das novas licitações de telefonia 
celular da Telebrás, há 
exigência de instalação de 
equipamento digital. 

Na banda B, que será 
privada a área explorada, a 
idéia é só instalar 
equipamentos digitais. 

Ele disse que os 
investimentos privádos no 
setor de telefonia dependem só 
da aprovação da Lei Mínima 
das Telecomunicações, que já 
está no Congresso. 

Eris: real 'Vai para o inferno" 

r\ 

#5? 

O ex-presidente do Banco 
Central, íbrahim Eris, disse, 
em evento promovido pela 
BM&F, que o capital 
estrangeiro que está entrando 
no País "é dinheiro nobre". 
Segundo Eris, esses recursos 
vêm de eurobônus, 
lançamentos de papéis do 
Tesouro no Exterior, e 
recentemente, para as Bolsas 
de Valores. "Temos que 
encorajar a entrada destes 
dólares", afirmou. Segundo ele, 
o governo deve estimular a 
saída "do dinheiro vagabundo". 
Para isso, deve reduzir os juros 
para 1,5% ao mês, tornando as 
aplicações de curto prazo 
desvantajosas. "Falta este tipo 
de audácia no governo. Se 
estas taxas de juros atuais são 
fundamentais para o Plano 
Real, que o plano vá para o 
inferno, porque senão o plano 
vai para o inverno de qualquer 

jeito". 
No mesmo evento, o 

economista Affonso Celso 
Pastore, também ex- 
presidente do BC, afirmou que 
a única maneira de reduzir o 
ingresso de capital é baixar os 
juros e dar maior volatibilidade 
ao câmbio. 

O governo, no entanto, não 
reduz os juros para não deixar 
a economia aquecer. Segunde 
ele, o próprio governo admite 
que os juros só irão cair quando 
houver aperto na política fiscal. 

Pastore também afirmou 
que o País pode conviver cerca 
de um ano na situação atual 
que, para ele, é contraditória. 

Na sua opinião, o governo 
hoje tem uma política 
monetária rígida e uma política 
fiscal frouxa "E preciso fazer 
o contrário, liberar a política 
monetária e apertar a política 

ITfeinm 
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Batoré envia mensagem ao Marwel 

Atacante imperatrizense apresenta, na correspondência, o Estádio do clube em que atua 

Parmalat 

lucra US$ 

Membros do Conselho 
Administrativo, dirigentes e 
jogadores do Royale 
Association Athlétique 
Louvièroise enviaram 
comunicação à diretoria da 
Escolinhado Marwel Esporte 
Clube, felicitando-a pela 
chegada do novo ano. 

A correspondência foi 
enviada no último dia 22 de 
janeiro, estando assinada pelo 
atacante Batoré, que se 
encontra no futebol belga há 
mais de um ano. Ao lado, além 
do texto em francês, você pode 
observar o Estádio do clube 
onde joga o imperatrizense 
Batoré. 
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Batoré atacante d ir.). de ao 

10 mi 

lado Galchyário 

Mesmo deixando de vender 
Rivaldo para o futebol jajxmês, a 
Parmalat não tem do que 
reclamar em relação à parceria 
com o Palmeiras. Somente no 
ano passado, á empresa teve um 
lucro de R$ 10,450 milhões com 
a venda dos passos de Edmundo, 
Roberto Carlos, Antonio Carlos 
e Edilson, sendo que este último 
foi apenas emprestado. Neste 
valor já foram descontados a 
quantia paga pelos jogadores e 
o ixrcentual a que tem direito o 
Palmeiras. 

Mas a Parmalat não deve 
segurar Rivaldo por muito 
tempo. St1 o Palmeiras fizer uma 
boa campanha no Campeonato 
Paulista é quase certo a saída do 
jogador para o exterior. 

Dessa vez a proposta ,de U S$ 
8 milhões do Verdy Kawasaki 
não seduziu os dirigentes. 
Outros que podem deixar o 
Parque Antática são o zagueiro 
Cléber, o apoiador de Djalminha 
e o atacante Luisào. 

Comandante do 50 Bis de volta à cidade 

íi 

'< 'ÍÂ . . 

■ 

■ 

O diretor de honra do 
Marwel Esporte Clube, 
tenente-coronel Diógenes 
Dantas Filho, chega neste 
domingo vindo de Marabá-PA. 

Ele e família tinham sido 
convidados para para a 
passagem de comando, 
ocorrido sexta-feira à noite, 
onde o general de Brigada, 
Gilson de Aguiar, passou o 
comando da 23a Brigada de 
Infantaria e Selva, ao também 

general de Brigada, 
Adalberto Buêno da Cruz. 

A diretoria da Escolinha 
do Marwel Esporte Clube, 
através do presidente 
Moreira Silva, de público, 
agradece todo o apoio 
prometido pelo comandante 
do 50 BIS e sua digníssima 
esposa, Fátima Dantas, e 
deseja boas vindas ao mais 
novo casal da escolinha de 
futebol. 

Diógenes, quando da entrega de medalhas e apresentação à Escolinha do Marwel 

c 
ev "s 

m. 
*0 m 

Direto, objetivo e corajoso, físsim é Orlando Menezes, que 

comando de segundo o sexta-feira, o programo Cidade 

Alerta, dos 13h00às 15h30f pelo TV Cidade. 

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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Ou caem os juros ou cai o governo 

Jornalista comenta que estão transformando um processo 

eminentemente econômico em um projeto indecente político 

por Edmilson Sanches 
Jornalista 

Ou caem os juros ou cai o 
governo. Ou — como torcem 
alguns caiam os dois. 

Nas factoring — agiotas 
com CGC — cobram-se juros 
entre 10% a 15%. Nos bancos, 
há deles papando de 8% a 10%. 
Enquanto isso, pra remunerar 

o dinheiro captado (isto é, para 
pagar pelo dinheiro que se 
deposita) os bancos só dão 
entre 2% a 3%. 

Como se diz: não se 
compensa pedir dinheiro 
emprestado, com esse preço, 
embora alguns bancos oficiais 
façam um "desconto", tenham 
um custo menor. 

Quem tiver coragem de 

fazer um negócio com juros 
altos, vai ter de rebolar muito 
para devolver o dinheiro ao 
banco. Ou, então, não está com 
nenhuma intenção de pagar o 
empréstimo. Talvez por isso 
alguns gerentes, menos por 
caridade e mais por 
precaução, não estão 
querendo "fazer" os chamados 
"papagaios" (desconto de 

Imperdivel 
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NO JUÇARA CLUBE 
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Promoção 

notas promissórias). Pois, se 
a pessoa (ou empresa) pedir 
um "papagaio" de, digamos, 
R$ 10 mil no tradicional prazo 
de 90 dias, será obrigada a 
deixar ali mesmo, na hora, 
algo como R$ 3 mil, pois, além 

'dos juros altos, há, por baixo, 
cobrança de comissões, taxas 
de serviço, impostos... 

Desse modo, já se sabe, o 
tomador do empréstimo vai ter 
dificuldade de resgatar a 
dívida no prazo certo. Pois, em 
se tratando de negócio 
honesto, e excluídos os 
chamados "negócios de 
ocasião", é preciso muito 
gênio e transpiração para 
trabalhar (com) um dinheiro 
tão caro, numa inflação 
reduzida como a atual, e com 
ele produzir resultado 
suficiente para, ao menos, 
cobrir o empréstimo. 

Conheço um empresário de 
quase 70 anos que, chorando, 
me disse: 'Trabalhei mais de 
50 anos de minha vida para 
ajuntar um pequeno 
patrimônio e ter um fim da vida 
mais tranqüilo e a família sem 
privações. Meio século de 
trabalho duro, sem direito a 
maiores compensações. 
Resultado; perdi tudo em 
pouco tempo". As 
lamentações eram de cortar a 
alma. Hoje, para aquele 
empresário idoso e sem 
maiores perspectivas, resta- 
lhe menos o que é de vida e 
mais o que é devido: os títulos 
protestados, as ações 
executadas, que só finalizarão 
quando toei o o seu patrimônio 
estiver tomado pelas 
instituições financeiras. 

A situação pode chegar a tal 
ponto que os bancos vão ter de 
mudar ou diversificar suas 
atividades: passarão a ser 
(re)vendedores de terrenos, 
casas, fazendas, máquinas e 
equipamentos e até móveis, 
tecidos e eletrodomésticos. Se 
nada reverter a tendência — 
diz-me um experiente 
administrador bancário —, 
dentro em breve os bancos vão 
ser dono de quase todas terras 
e casas e coisas. 

II 
Ou caem os juros ou cai o 

governo. A coisa 
destemperou-se e ajumentou- 
se pro rumo de quem produz 
e, por via direta, de quem 
consome. No começo deste 
mês, empresários brasileiros 
de alto coturno disseram o 
diabo dos juros e do Governo 
lá numa reunião nos United 
States of America. 

III 
Ou caem os juros ou cai o 

governo. E não adianta dizer 
que os juros já estão caindo. 
Esse negócio de ir-se 
reduzindo os juros depois que 
eles foram aumentados lembra 
a estória da vaca. Conhece? O 
caboclo tomava conta da 
fazenda e sempre reclamava 
ao patrão que o barraco onde 
morava era muito pequeno 
para ele, a mulher e uma 
renque de filhos. Cansado de 

ouvir aquele lenga-lenga, o 
patrão mandou colocar uma 
vaca dentro do barraco, junto 
com o peão & companhia. 
Tempos depois, atendendo a 
reiterados e chorosos pedidos 
do pobre caboclo, o fazendeiro 
autorizou a retirada da 
bichinha... e o reclamante 
agradeceu e rezou para o 
patrão: o barraco agora estava 
(ou parecia estar) bem maior 
e melhor. Assim é a política 
dos juros. Eles não baixam, 
apenas "desaumentam". 

Juros são componentes de 
custo. Paga quem produz, 
paga quem consome. Só não 
paga quem governa. Como 
sempre. 

IV 
Tantos políticos... Tanta 

gente no Governo... O cios do 
ofício. Gente cuja cabeça só 
serve para separar orelhas. 
Outros, com tanto saber, mas 
sem sensibilidade. "A coisa 
principal da vida não é o 
conhecimento, mas o uso que 
ele se faz". Palavras do 
Tahnude (e não me pergunte 
quem é esse "tal" mude). 

Ou caem os juros' ou cai o 
governo. Palavras de Leé 
lacocca (alguém aí quer 
rebater?): "Não se pode ter 
uma economia estável e 
saudável com altas taxas de 
juros — ou com taxas de juros 
que flutuem a cada dez 
minutos. As altas taxas de 
juros são desastres 
provocados pela mão do 
homem. E o que o homem faz, 
o homem pode desfazer. As 
altas taxas de juros encorajam 
os ricos a fazer seu novo jogo: 
ganhar dinheiro com dinheiro. 
Mas ganhar dinheiro com 
dinheiro não é produtivo, não 
cria emprego. 

V 
Pior que os juros altos é o 

sobe-desce dos juros, o "efeito 
ioiô". Houve um período, nos 
Estados Unidos (é lacocca 
quem diz), no qual, em três 
anos (outubro de 1979 a 
outubro de 1982), as taxas 
subiram e desceram 86 yezes 
(isso mesmo; oitenta e.seis). 
"Como se pode planejar 
qualquer coisa quando se está 
exposto a isso?" — pergunta 
um indignado lacocca. Uma 
vergonha. Decididamente, os 
Estados Unidos, cá pra nós, 
também não são um país sério. 

VI 
Salário mínimo e inflação. O 

pessoal tá careca de saber que 
salário não causa inflação. Mas 
insistem. Esse pessoal 
inteligente, quando está no 
governo (assessoria, 
consultoria e outras finas 
iguarias e especiarias para as 
várias avarias do dia-a-dia) 
muda pra pior. Seus livros de 
Economia, suas teses de 
doutorado na FGV ou na PQP, 
são todos postos de lado. 
Muitos letrados querem 
mesmo é ir pro reino dourado, 
sentar ao lado (direito, de 
preferência) do pai todor 
poderoso. Uma vergonha. 
'Quando saem do Governo, 

voltam aos seus livros de teses, 
metem bronca no Governo (ex- 
pai/patrão) e arrotam soluções 
para todos os males. Uma 
vergonha. Isso é próprio de 
gente que aumenta seu 
patrimônio diminuindo sua 
personalidade. 'Todo brasileir' 
deve ter vergonha na car 
(artigo l9 e único da 
Constituição proposta por 
Capistrano de Abreu). 

VII 
Pois bem, eu dizia: O 

pessoal inteligente, a serviço 
ou de propriedade do Governo, 
costuma dizer que o grande 
culpado pela inflação maxima 
é o salário mínimo. Salário- 
minimo é salário-miséria. Os 
teóricos dizem que ele é 
suficiente para sobreviver (ou 
subviver), entretanto não paga 
metade da metade de um 
legítimo scotch que esses 
apaniguados bebem em 
misteriosas/ministeriosas 
noites até a alvorada no 
planalto. Neste ponto, estou 
com o Lee lacocca (a pr opósito, 
esse moço tá sendo muito 
citado aqui; talvez por que ele é 
CCC; claro, conciso, correto). 

Na cola do Cocca: "Com 
certeza, há uma forma melhor 
de controlar a inflação do que 
jogá-la nas costas dos 
trabalhadores. Quando os 
historiadores do futuro 
estudarem a nossa forma de 
curar a inflação e todo 
sofrimento causado pelo 
tratamento, certamente irão 
fazer comparações com a 
sangria da Idade Média!". 

VTJI 
E os nossos representantes 

continuam metidos numa 
estória de reforma da 
Constituição. Continuam 
preocupados com o mandato 
do Presidente. Alguns ainda 
querem mudar o regime 
político, como se o povo 
quisesse saber disso também. 
O povo quer saber é do regime 
de fome que é obrigadíafazer. 
O povo já sabe que 
Constituição e reeleição só são 
rima da solução. Não são a 
solução. O povo sabe que essa 
"reformação" e essa reeleição 

não salvam a pele dele, nãa 
curam, não dão remédio, não 
dão comida. Sabe que um país, 
pra prestar, não depende de 
tanto bafafá e tanto tititi em 
cima da Constituição. A 
Inglaterra taí mesmo, e os 
Estados Unidos também, com 
suas leis maiores tão idosas 
quanto a certidão de 
Matusalém. 

O problema não é a polítia 
São os políticos. Gente que, cá 
embaixo, reclama da sujeira, e, 
lá em cima, sequer toma banho. 

O País chegou onde chegou 
não porque tivesse dinheiro de 
menos, mas porque houve 
roubo demais. 

O povo deve ser agente e 
aprender a ser usuário das 
transformações que elez fez. 
Políticos são servidores — e 
não patrões — da Nação. 

O povo precisa aprender a 
mandar. j 
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Missa de 

Sétimo Dia 

Dia 10/02/96 as 

18h00 na Igreja 

Santa Tereza 

D'Ávila 

Francisco Wilson Barbosa Modesto 

i>17.12.52 04.02.96 

A famífía profundamente sensibiíizada 

igradece as manifestações de carínfo recebidas 

no momento da dor profunda que os atingiu 

com o falecimento do inesquecíveí Wilson e 

pede uma oração peta sua saídosa aíma. 

Wou para o pai, mas não esquecerei aqueles 

que amei na terra.,." 
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Uma questão de classe 
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Banda Bum-Bum de Bebê, 

Trio Cerpa e 

Equipe Phoenix 

A CERVEJA OFICIAL 
DD CARNAVAL Í 

CERPA 

O RESTO É 
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Presença do Corpo de Bombeiros 

e da Polícia Militar 

km 

Promoção: Sistema Tucanus de Comunicação 
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, Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Social 

Cabeleira 

Estará surgindo em breve, o novo "point" para fazer as cabeças transadas de 

nossa city. Trata-se do salão de beleza "Charming Cabeleleiro", sob o comando 

do expert Alex. 

Na city 

A morena Kelma Caldas está nas núvens, com o gato Mário Caldas. Ele, que é o charme e simpatia do casal, Afonso (Ebel) e Tatiane Danda 
empresário no ramo frigorífico na capital paraense. Parece que o sagrado 

matrimônio fez bem a maravilhosa. 
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A dupla de fe: Luís (Bazzolão) e Francisco Almeida (Armazém Paraíba) 

Retiro 

Um grande número de religiosos se reúnem para uma confraternização em 

louvor a Deus, no VI Festival Carismático, "Minha Vida Tem Sentido", com o 

tema: "Vinde beber da água da vida", que acontecerá nos dias 18,19 e 20 no Sesi 

I. O evento está sendo promovido pela Renovação Carismática Católica de 

Imperatriz e contará com a participação da comunidade de Fortaleza. Participem! 

Ontem 

O colunista Jonas Ribeiro promoveu uma bela festa no Fly Back, que contou 

com vários segmentos de expressividade do nosso convívio social. A noite teve 

como ponto alto, a beleza e sensualidade da escolha da Rainha do Carnaval/96, 

que levou a galera masculina ao delírio. 

Imperafolia 

Os organizadores do Imperafolia estão otimistas com o sucesso do evento e 

aguardam um público de 20 mil pessoas para caírem na folia da festa pré- 

carnavalesca, que teve sua estréia marcada para ontem a noite na Beira-Rio. Um 
foi te grupo de segurança foi contratado pela direção, para o bem dos foliões. 

Hoje a noite promete, 

Aniversariando hoje 

O garotão Ricardo, filho do casal Ester e Ronaldo (TCD. que recepcionará os 

amiguinhos em sua residência para uma noite de muitas peripécias. Parabéns! 

Vem que tem 

O CNA vem prestando um excelente trabalho à comunidade com o curso de 

inglês. / aulas iniciam-se nesta segunda-feira com muitas novidades. As 

matrículas estão abertas aos interessados. Participem! 

Aniversariando hoje, Januário Duarte (gerente do setor de peças da Tocauto). Parabéns 

Fritz 

Agitando as noites de quinta-feira na city, onde a galera jovem tem se reunido 

com freqüência para o passatempo favorito: dançar e paquerar. Aproveitem! 

15 anos 

Requinte e bom gosto foi o que não faltou ontem no salão nobre do Juçara 

Clube, na lindíssima festa de Viviane Cunha, que recepcionou seus convidados 

em grande estilo. Aguardem detalhes! 

Veneza brasileira 

De malas pronta para embarcar nas fantasias da capital pernambucana, o casal 

Lúcia e Vitor (TV Difusora), que estão animadíssimos para cairem no frevo. 

Chá de civilização 

Aterrisa na city, depois de uma boa temporada de férias, onde curtiram a bqjeza 

natural do litoral cearense, o casal Loide e César Poubel, acompanhados dos 

pimpolhos. 
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O casal Martins e Jesus, com a pimpolba Priscila: presença marcante nos even os sociais da city 

Assista todos os dias, pela TV Capital, a partir das 
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Madeira participa de seminário 

Foi até Bacabal discutir assuntos relacionados as reformas da Previdência Social e 

da Administração 

Homens 

& 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Olá, bom dial 
Exportação 

caindo 
O volume de suco de 

laranja concentrado 
exportado pelo Brasil, líder 
mundial nas vendas 
externas, recuou para 
menos de 1 milhão de 
toneladas em 1995, mas a 
receita cambial se manteve. 

A receita das indústrias 
cora as 891,5 mil toneladas 
vendidas ao exterior ficou 
em US$ 1,060 bi, 
praticamente o mesmo 
valor da temporada 1994/ 
95:  

A perspectiva para as 
empresas é de manter esse 
valor neste ano. O setor, no 
final^da temporada 1995/ 
96, já se divide quanto às 
tendências para a próxima 
safra, que começa a ser 
colhida em maio. 

Factoring 
movimenta 

Uma estimativa feita 
pelo presidente da 
Associação Nacional de 
Factoring, Luís Lemos 
Leite, indica que os 
negócios com factoring 
poderão movimentar este 
ano cerca de US$ 12 bi, 
contra os US$ 8,6 bi de 95. 

Leite disse que o setor 
sentiu um aumento de 
inadimplência em janeiro, 
mas nada assustador. O 
nível da inadimplência em 
janeiro ficou entre 2,8% a 
3%. 

O pico da inadimplência 
no setor foi em abril de 95, 
com 7%. O presidente da 
Anfac disse que o setor em 
96 deverá continuar 
alavancando os negócios de 
pequenos comerciantes. 
Segundo ele, a Anfac 
continuará lutando contra a 
Resolução 2118 do Banco 
Central, que cortou as 
linhas de crédito para as 
empresas de factoring. 

Eletroeletrônico 
tem déficit 

A balança comercial de 
eletroeletrônicos em 95 
teve o maior déficit de sua 
história, US$ 5 bi. As 
importações alcançaram 
IIS$ 8 bi, disse o 
presidente da Abinee, 
Nelson Freire. 

Ele se queixou da 
demora em obter esses 
números junto ao governo. 
"Está na hora de se abrir 
esta caixa preta-preta e 

todos terem acesso 
rapidamente, on line*, às 
importações", afirmou. Ele 
informou que está sendo 
desenvolvido um estudo 
pelo Grupo de Mobilização 
Industrial da Fiesp para 
solicitar ao governo 
facilidades na obtenção dos 
dados sobre o volume de 
guias de importação. Ele 
pretende combater 
também o que considera 
dumping e o contrabando. 

Nova 
reforma tributária 
A segunda reforma do 

Estado argentino, que em 
duas semanas deve se 
transformar em lei, incluirá 
uma nova reforma 
tributária que vai atingir o 
transporte de passageiros 
(ônibus é táxis) e casas de 
jogos. 

Não está descartada a 
tributação sobre o lucro de 
títulos públicos, salários de 
juizes, deputados, 
senadores e funcionários 
públicos. 

Com isso, o ministro 
Domingo Cavallo quer 
arrecadar pelo menos US$ 
1 bi a mais na receita do 
país para poder atingir as 
metas fiscais acordadas 
com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI). 

Õ governo argentino 
pretende reduzir ainda 
seus gastos, demitir pelo 
menos 20 mil empregados 
do funcionalismo e 
eliminar alguns órgãos 
públicos. 

Nova 
relação 

O deputado Antonio 
Kandir (PSDB-SP) está 
preparando um plano de 
alteração de algumas 
capitais. 

Suas sugestões serão 
apresentadas brevemente 
no Congresso. Ontem, em 
um almoço da Associação 
das Distribuidoras de 
Valores (Adeva), Kandir 
lançou alguns pontos para 
discussão. 

Um dos principais itens do 
plano do deputado tucano é 
encontrar uma nova solução 
de equilíbrio entre 
minoritários e controladores 
dentro da legislação 
brasileira. 

Kandir pretende fazer isso 
sem desestimular o processo 
de fusões e aquisições que 
está ocorrendo na economia 
brasileira. 

Depois de uma semana de 
intensa atividade em Brasília, 
o deputado federal Sebastião 
Madeira (PSDB), faz nova 
visita a Imperatriz, de onde 
seguiu para Bacabal. 

A convite do Diretório 
Municipal do Partido da Social 
Democracia Brasileira 
naquele município, ele 
participou ontem de um 
seminário sobre a reforma da 
Previdência e reforma 
administrativa, projetos em 
tramitação na Câmara dos 
deputados. 

A coordenadora de estudos 
previdenciários do Ministério 
da Previdência, Ludimilla 
Ribeiro, foi uma das palestras 
do seminário. 

Ela esteve na cidade com a 
missão de dirimir dúvidas 
sobre os pontos mais 
polêmicos da reforma 
previdenciária, que estão 
provocando divergências até 

mesmo entre o Partido dos 
Trabalhadores (PT) e a 
Central Única dos 
Trabalhadores (CUT). 

O deputado Sebastião 
Madeira esteve com o ministro 
Reinod Stephanes a quem 
formulou diretamente o 
convite para visitar o 
Maranhão e participar da 
abertura do seminário, na 
cidade de Bacabal, que fica 
localizada na região do 
Mearim. 

Ao agradecer o convite, o 
ministro disse que estava com 
a agenda tomada por 
compromissos assumidos 
anteriormente, mas prometeu 
uma visita ao Estado, "em 
outra oportunidade". Ele 
indicou o nome da 
coordenadora Ludimilla 
Ribeiro, para representá-lo no 
evento e esclarecer todos os 
pontos da proposta do governo 
para a reforma da Previdência. Madeira discute reforma da Previdência Social 

Pontos polêmicos das reformas 

O deputado federal 
Sebastião Madeira lembrou 
que, dentre os pontos mais 
polêmicos do projeto, está a 
questão da aposentadoria. Um 
acordo foi firmado entre as 
centrasis sindicais e o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso e, depois, 
com as lideranças partidárias 
e o relator do substutivo, 

deputado Euler Ribeiro 
(PMDB-AM). 

Entre os principais pontos 
acordados estão • a 
aposentadoria por tempo de 
contribuição (e nais mais í)or 
tempo de serviço) e a idade 
mínima de cinqüenta anos, 
para mulheres e 55 para 
homens, para fins de 
aposentadoria. 

Foram mantidas as 
aposentadorias proporcionais 
por um prazo de cinco anos, 
bem como as aposentadorias 
especiais para professores, 
incluindo os da pré^escola e os 
do segundo grau. 

Em contrapartida, foi 
excluída a contribuição dos 
aposentados e pensionistas, 
proposta no texto original do 

governo. 
A proposta seria votada na 

quinta-feira, na Comissão 
Especial que analisa a 
matéria. Uma manobra do 
relator, deputado Euler 
Ribeiro, mudando os pontos 
essenciais do acordo, 
provocou uma reviravolta no 
processo, reiniciando a 
polêmica. 

Demissões na GEF 

Sindicato dos Bancários revolta-se com decisão do Governo 

Federal e anuncia movimentos de protestos em todo o País 

O ano começa com 
ameaças sérias na Caixa 
Econômica Federal — em 96 
a direção da empresa pretende 
demitir seis mil e trezentos 
funcionários. 

O diretor de Recursos 
Humanos, Adelmar Torres, 
confirmou as demissões em 
audiência concecida à 
Executiva Nacional no dia 28 
de dezembro. O banco 
pretende implantar um 
programa de incentivo ao 
desligamento em condições 
bem inferiores às do PDV do 
Banco do Brasil. 

A direção da CEF pisa na 
própria palavra — declarara 
ser contra um plano de 
demissões em massa — e 
contraria a posição dos 
técnicos que trabalham no 
PRC. 

Segundo estes técnicos 
seriam necessários 
aproximaadamentc mais 10 mil 
empregados na CEF. 

O anúncio dos 
desligamentos provocou 
protesto nas entidade^ 
sindicais. "Essa é mais uma 
demonstração de autoritarismo 
e unilateralismo dessa 

diretoria, que implanta as suas 
propostas sem levar em conta 
uma discussão ampliada e 
transparente com os 
representantes dos 
empregados". Protestou a 
Executiva Nacional dos 
Empregados da CEF. 

O Sindicato dos Bancários 
também condenou a política 
implantada na CEF. "É mais um 
capítulo de desrespeito aos 
funcionários da CEF, 
denunciou o diretor Jurídico 
Januário Rodrigues. Ele 
lembrou que a CEF está 
praticando trabalho fraudulento 
através da utlização exagerada 
de estagiários". 

Na verdade, a CEF está é 
precisando contratar mais 
funcionários e não demitir os 
têm", alertou. 

Mobilização 
Se depender da disposição 

do SEEB, as demissões na CEF 
vão esbarrar na mobilização e 
na luta dos funcionários. 

O sindicato vai estimular o 
debate sobre a CEF, 
questionando o seu papel e 
exigindo transparência na 
condição de sua política. 
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Assista de segunda à sexta, o programa 

II 
O Rádio na TV" , aqui na TV Capital 
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Inquérito apura agressão 

O caso ocorreu durante uma festa no Lanche Tropical, no bairro Vila Nova 

Instaurado inquérito na 
Delegacia Especial da Mulher 
para apurar a denúncia de 
agressões física e moral 
representada contra Cleomes 
de Jesus Motae Genival de Tal. 
Na peça investigativa, que está 
sendo presidida pela delegada 
Radige Rodrigues Barbosa, 
figura como vítima a jovem 
Francisca Meire Pereira 
Oliveira, de 21 anos de idade. 
Ela foi ouvida, em audiência, 
pela delegada Radige 
Rodrigues, a quem contou 
detalhes a respeito das 
agressões sofridas. 

De acordo com Francisca 
Meire, o caso aconteceu na 
madrugada do último dia 27, 
mais precisamente às 3h da 
manhã, quando a mesma se 
encontrava em uma festa no 
bairro Vila Nova, onde mora Ela 
estava em companhia dos dois 
indiciados, de quem já ouviu 
falar que os mesmos possuem 
fama j)elas práticas de agressão 
auc já provocaram. Apesar de 

Jpnhecer a fama, declarou à 
delegada Radige Barbosa que 
nunca havia mantido qualquer 
relacionamento com os 

acusados. 

Entretanto, naquela 
madrugada do dia 27, sem 
motivos aparentes, senão uma 
discussão fútil, ela acabou 
sofrendo agressão física, 
quando foi chamada de "puta". 
Enquanto um deles lhe desferia 
tapas na orelha, o outro 
aproveitava o estado de 
indefesa em que se encontrava 
a pobre mulher para aplicar-lhe 
alguns chutes nas costas e nas 
pernas. Contou a vítima, que só 
não apanhou mais, pelo fato de 
ter sido socorrida pela 
proprietária e por um dos 
garçons que estavam de 
serviço no Lanche Tropical, 
clube onde era realizada a festa. 

A delegada Radige Barbosa, 
que instaurou o inquérito 
competente para apurar o caso, 
deve ouvir agora os acusados 
Cleomes de Jesus Mota e 
Genival de Tal, quando os dois 
prestarão os esclarecimentos 
solicitados. Outras 
testemunhas, com vistas à 
conclusão do inquérito, deverão 
ser ouvidas na DEM nos 
próximos dias. Após sua 
conclusão, a peça investigativa 
será remetida à Justiça, para que 
se pronuncie sobre o caso. 

«■ 

Delega da DEM, Radige Rodrigues Barbosa 

"Mulher tem que 

denunciar mesmo!" 

A frase foi dita ontem à tarde, 

pela titular da Dem, 

Radige Rodrigues Barbosa 

porKIeverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Além deste, diversos outros 
inquéritos têm andamento na 
Delegacia Especial da Mulher. 
Ontem, em entrevista 
concedida ao Jornal Capital, a 
delegada Radige Rodrigues 
Barbosa definiu que é intensa 
a movimentação na 
especializada, tendo em vista 
que o trabalho é árduo e 
constante. 

Atualmente, dos muitos dos 
inquéritos instaurados na Dem, 
já foram remetidos à Justiça. 
"Mas temos outros em 
andamento, sem falar nas 
muitas ocorrências". A 
delegada afirma que, na medida 
do possível, o trabalho é 

desenvolvido no sentido de 
solucionar os casos 
denunciados. 

Ocorrências 
Para Radige Barbosa, o 

número de ocorrências na 
Delegacia Especial da Mulher 
em Imperatriz é estável. "Olha, 
eu acho que esse número ele 
está se mantendo". Ela analisa 
que muitas das mulheres, 
embora sejam violentadas, 
deixam de denunciar os casos 
com o medo de represálias. 

Mas os casos que são 
denunciados, afirma que os vê 
com bons olhos, justificando ser 
essa a sua função. "Eu acho que 
a mulher tem que denunciar 
mesmo, porque só assim ela vai 
acabar comesse problema, que 
é o machismo", finalizou. 

Repórter 190 - De segunda a sábado, 

das 07h00 às 07h30 
Otair Moreira 

QUANDO VOCÊ 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDC 

FINANCIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24. 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO Dl 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 

Automóveis e Peças Capri Ltdf 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

MA 

TREINAMENTO EMPRESARIAL 

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS 

OBJETIVOS: 
•r 

- Sensibilizar o participante para a nova conceituação e psicologia da venda 
nos tempos atuais; 

- Ofecer novas técnicas de abordagem, de desenvolvimento, de demonstração 
e de fechamento de vendas; para tornar a venda mais produtiva e manter o ^ 
cliente. 

METODOLOGIA: Aulas expositivas e dialogadas, com apoio em audiovisual 
específicos e com exercícios práticos de abordagem e 
fechamento. 

PROGRAMA; ! 

- O que é "VENDER" - conceituação moderna; 
-Todos somos vendedores e todos somos compradores; 
- O profissional de vendas - quem é? 
- Quem é o cliente? 
- Motivação para vender; como conseguir motivação; 
- A comunicação e Vendas; 
- Relacionamento Vendedor X Cliente; 
- Os 14 tipos de Clientes mais freqüentes; 
- A abordagem; 
- A Venda em si - seu desenvolvimento; 
- As 7 fases da venda; 
- A concorrência; 
- O preço - Grande inimigo do Vendedor; 
- Como lidar com as Objeções do cliente; 
- O fechamento da Venda; 
- Sete Técnicas de Fechamento de vendas; 
- A Venda Adicional. 

• 

Instrutor: Prof VALDIR BATISTELLI (Sociólogo) 
Du-ação: 15:00 hs. aulas 
Pei odo: De 12 a 16 de fevereiro de 1996 
D í u: Auditório da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz; 

Av. Getúlio Vargas, nõ 1250 - Centro 
Horário: Das 19 às 22 hs 
Valor: R$ 30,00   
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Bêbado invade casa alheia 

Depois de ingerir água que passarinho não bebe, entrou na casa de comerciante. 

Ele havia entrado na casa do trabalhador pela janela 
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Arrombamento no 
Parque Santa Lúcia 

As autoridades policiais do 3° 
DP (Vila Nova) estão 
investigando o crime de 
arrombamento praticado contra 
a casa da doméstica Silvana 
Pereira dos Santos, localizaria no 
Parque Santa Lúcia. Silvana, que 
é casada e tem 28 anos, deitou- 
se para o descanso noturno. Ao 
amanhecer, deparou-se com as 
portas de sua casa abertas, 
quando notou pela feita de um 
teve em cores e um ventilador. 
A policia ainda não possui pistas 
dos bandidos. 

Briga de menores 
acaba na DP 

0 menor apenas identificado 
pela inicial "G" foi denunciado 
no 39 DP (Vila Nova), sob a 
acusação de vir ameaçando de 
morte o também menor Josivan 
Silva Mendes, de 16 anos, 
morador no Parque Alvorada 11. 
0 caso chegou ao 
conhecimento da ix)lícia através 
do | )ai da vítima, o senhor Josué 

Teixeira Mendes, que 
desconhece os motivos das 
ameaças. No último dia 7, 
segundo o denunciante, "G" foi 
visto portando uma arma 
branca, próxima da sua 
residência, e de maneira 
ameaçadora. 

Inquérito vai apurar 
tentativa de morte 

Nas próximas horas, o 
delegadojosé Israel, titular do 
3Ç DP (Vila Nova), deverá 
instaurar o inquérito 
competente para apurar a 
tentativa de morte sofrida |)elo 
mecânico Adson Ferreira da 
Silva, de 27 anos. 0 acusado é 
Erisvaldo Dias de Moraes, 
morador na rua do Arame n0 

253 (Vilinha). A vítima saiu 
com duas facadas, sendo uma 
no braço esquerdo e outra na 
barriga. A polícia tomou 
conhecimento do acontecido 
através da mãe de Adson, a 
doméstica Francisca 
Rodrigues, que também reside 
na Vilinha. 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Depois de ter sido 
dominado pelo comerciante 
Antonio de Araújo, o jovem 
Antonio Jesus Silva, de 23 
anos, foi levado detido até o 
Plantão Central da Diretoria 
Regional de Segurança. 

0 caso ocorreu às 22h3() 
desta quinta-feira, quando o 
acusado adentrou sem a 
devida permissão, e pela 
janela, na residência do 
denunciante, localizada na rua 
Alagoas n0 160 Guçara). 

Mesmo jurando inocência, 
Antonio Jesus foi agarrado 
pelo trabalhador, que 
imediatamente tratou de 
acionar uma viatura da PM, 
que levou o suspeito até o l9 

Distrito Policial. 
Bebedeira 
Já na DP central, onde era 

exercido o plantão naquela 

noite, Antonio Jesus disse que 
havia tomado parte numa 
bebedeira, juntamente com um 

m 

primo e um colega seu, quando 
notou pela presença de duas 
garotas, cujo nome ele não soube 

« 

■Vi 

de Agentes Polícia Civil Imperatriz 

informar. » 
Em seguida, continuou 

ingerindo água que passarinho 
não bebe, agora na presença 
apenas das duas estranhas. 
Contudo, disse ter recebido um 
convite |)ara se deslocar até a 
casa de uma das garotas, que o 
incentivou a entrar pela janela, 
objetivando um relacionamento 
mais íntimo. 

Acontece que, quando 
Antonio Jesus já estava na sala 
da casa do trabalhador, viu-se 
diante do do mesmo, que- tratou 
de segurá-lo jíara depois entregá 
lo à iKílicia. Se ele é ladrão, ou 
não, quem vai dizer é a polícia. 
Mas para o denunciante, a 
conversa contada por Jesus é 
lK)uco convicente. A filha dele 
não foi ouvida {)ela re|*)rtagem, 
devendo ser intimada a 
conversar com as autoridades da 
Delegacia de Roubos e Furtos, 
que trabalham no sentido de 
solucionar o caso. 

Bastos dinamiza trabalho 

T 

Abril 
Jovem 

AO/TE SEU 

VERÃO COM 

AVCNTUHJU 

Ainda não foi divulgado á 
imprensa local, apesar de 
anunciado quando da posse no 
comando da Polícia Militar do 
Estado do Maranhão, o plano 
de ação que provavelmente já 
esteja sendo desenvolvido pela 
PM-MA. 

O coronel Manoel de Jesus 
Moreira Bastos, que 
desempenhou excelente 
trabalho diante do 3° Batalhão 
da Polícia Militar e do 
Comando de Policiamento de 
Area, agora consegue 
satisfazer a coletividade à 
frente do comando militar. 

0 plano de ação, embora 
não tenha sido oficializado aos 
imperatrizenses, com certeza 
já está sendo colocado em 
prática pelo 3o BPM, que tem 
como comandante o tenente- 
coronel Emir Rodrigues 
Linhares. 

Não há dúvidas de que o 
trabalho de policiamento 
ostensivo da PM merece 
elogios da comunidade local. 
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Coronel Manoel de Jesus Bastos, comandante da Polícia Militar do Maranhão 
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JOÃO LISBOA 

BRAÇA DO MERCADO 


