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O Tempo. 

O Inst. Nac. d(^ Mctí^orologia informa 
que o tempo em Imperatriz hoje será 
tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas esparsas e 
visibilidade boa 

r.A, sábado, 13 de janeiro de 1 

Jornal Capital 

m 
Acontece 

hoje 

0 Encontro do governador j 
pernambucano, Miguel Arraes, com : 

lideranças de esquerda. Eles discutem [ ^ 
a eleição para a Prefeitura de Recife. K-, ^ 
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Inquérito apura fuga na GCPJ 

Polícia Civil investiga escavação de túnel que permitiu fuga de detentos 
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O número 

120 e# 
^ E o número de 
ii deputados estaduais que 
í possui a Assembléia 

Legislativa do Estado do 
V/Iaranhão. O número é 
1 proporcional à população 
l maranhense. 

O fato 

JfSíiiSÁ 

l 

Em sessão 
extraordinária, 
0 plenário do 

1 RE não 
aceitou recurso 
(]() advogado 

José Antonio Almeida, um 
dos autores do pedido de 
recontagem, e votou pela 
validade dos cerca de 70 mil 
votos das 189 urnas 
incineradas. 

A pessoa 
Rafael Leilão, de l(j 

anos, é o 
nome do . 
enxadrista 
maranhense 
que possui sete títulos pan- 
americanos, um sul- 
americano, um mundial, 
dois vices, um terceiro, 
entre outros conquistados 
mundialmente. 

V.V.Vavnw.W.V.-.W.W.-.-.V.W.V.V. 

Uma gata do barulho 

Jistn f&it.i ^pravnfo-sf tia Zooot em AçaílSodiâ, detalho* 
mt Cnlun.i Sociedade em Exprentuío. Página 2B 
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População começa 

a organizar milícia 

Popular prende dois ladrões 
0 jj imperatrbeose J A segunda prisão 

ci^nc^ãá lazer^isliça tfaiisfàratou-se 
cora as próprias 

çfíâoseasubtitMir 
os órgãos |||| 

llcgurajtça. M , 
doh 

/oraml 
presos por 
tx>{)ulares. 

Urá deles, 
|:$i^gb da Silva | 
|pKdbç«j roupas e 
:l6,0f da vittttui, 
Poliana Maeltado de 
Sousa. 

a 

iiiiRiMppMii|ptitlrâr 

tragédia. Populares 
confundiram uma 

pessoa que passava 
na rua com um 
assaltante que 
acabara de roubar 
uma btciclela. 

Somente na 
delegacia, |«a 

p| pre^én^V 1 íjdb 
\%j delegadoArlindo 
l ' Assunção, é que 

a confo^o foi 
desfeita. 
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()ntem o diretor regional de 
Segurança, Luciano Abreu, 
designou a delegada Cinara 
Elisa, da DPCA (Delegacia de 
Proteção a Criança e ao 
Adolescente), para presidir o 
inquérito que vai apurar as 
causas da fuga ocorrida na 
madrugada de quinta-feira, na 
CCPJ (Central de Custódia de 
Presos da Justiça). 

A delegada tem lOdiasiara 
concluir o inquérito. 
Demonstrando bastante 
irritação, o delegado que está 
convalescendo da uma virose, 
eXonefou o sargento Aleindo, 
diretor da CCPJ. A fuga de 
Cristiano Brito repercutiu 
bastante na cidade. 

Cristiano é um dos 
acusados de participação do 
seqüestro seguido de morte 
do empresário Ezir Júnior. 

0 crime foi confessado por 
Cristiano que revelou também 
a participação de Benito e 
Bebe Léguas. 

Benito fugiu da cadeia ano 
passado de forma espetacular, 
pela porta da frente e sem que 
algum policial desconfiasse e 
Bebe Léguas jamais foi 
encontrado pela polícia. 
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Verde 

confirma 

encontro 
No dia 14 de janeiro, 

portanto, amanhã, o Partido 
Verde de Imperatriz realiza 
encontro para definir o futuro 
da agremiação política. 

0 encontro também servirá 
para a sigla elaborar um 
projeto de governo para a 
cidade. 

0 presidente do PV, 
advogado Aroaldo Santos, não 
descarta a possibilidade do PV 
entrar na Frente Ética, 
liderada pelo PT -PDT. 
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Frente 

apresenta 

projeto 

A Frente Ética, formada 
pelo Partido dos 
Trabalhadores, PT e pelo 
Partido Democrático 
Brasileiro, PDT, deverá 
apresentar no próximo dia 02 
de fevereiro, o Projeto de 
Governo da coligação para 
Imperatriz. 
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Consumo per capita de Café 

Submundo 

D-S 

nega 

acusação 

4.5 
2.7 

mm*. 
Anos 70 Anoa W 

Brasileiro toma 

menos café 

() consumo per capita 
(por pessoa) anual de caie 
tem diminuído ao longo dos 
anos. (Veja gráfico ao lado) 

Os produtores de café 
gastarão l.rS$ 200 milhões 
com o objetivo <h u ntar 
aumentar o consumo de cale 
no Brasil, 

A queda no consumo cio 
café deve-sç as campanhas 

contra a uifcína, substância 
ativa d» rafe. e que pode 
j >r ovoc av d oc u ças c árd io- 
va$e>dam., 

Os europeus também 
estão <líminuin<h> com o 
famostí líquido preto. {) velha 
mundo prefere o chá. 

Na Brasil, o café è 
considerado um símbolo 
nacional. 
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Opinião 

Homens & 

Empresas 

Raimundo Primeiro 
destaca a economia 

do Brasil e do mundo. O 
colunista comenta hoje, 
entre outras coisas, sobre 
a introdução de novos 
projetos no Brasil e sobre a 
queda do comércio 
imperatrizensc. 

O articulista do Jornal 

capital não esquece de 
mandar o seu alô aos 
empresários locais. 

Confira a coluna 
Homens & Empresas e 
atualize-se sobre os fatos 
econômicos que 
acontecem no Brasil, na 
Região Tocantina c em 
Imperatriz. Página 4A 
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Coluna Cidade Alerta. 

com 

Orlando Menzes 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

i 

) 

Cadei no 

\ Jornal Capilal 
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Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

n 

r 

US$ Com. Compra 

K$ 0,9725 (+0,01%) 

US$ Com. Venda 

K$ 0,9731 (+0,01%) 

US$ Black Compra 

R$0.9729 (-10,01) 

US$ Black Venda 

R$ 0,981 <-0.71%) 

ÜS$ Fluí. Compra 
R$ 0,9708 (-0,05%) 

US$ Flui. Venda 

R$0,9770 (-0,05%) 

Ouro (grama) 

RS 12,50 (+0,24%) 

Poupança 

1,8711% <27.12.95) 

CDB/RDB 

37,57% 
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Na cidade de Imperatriz 
a violência já ultrapassou os 
limites, aonde a violência se 
destaca mais é na Vila 
Cafeteira. Muitas mulheres 
são agredidas pelos seus 
maridos e no bairro há 
muitos assaltantes. Seria 
bom que a polícia desse 
umaolhadinha melhor para 
o bairro. 

Merediana Sintra 
Vala Cafeteira 

0 emprego na cidade é 
um problema para os 
desempregados. Agora que 
já entramos na era da 
informática muitos donos de 
empresa já estão exigindo 
do empregado o 
conhecimento de 
informática. Muitas |)essoas 
que não fizeram nenhum 
t ipo de curso de 
computação, trata de fazer, 
porque daqui pra frente vai 
ser difícil arrumar um 
emprego. 

Carla Chimena 
Centro 

Tem em Imperatriz 
gente querendo ganhar 
dinheiro fácil, muitas 
|)essoas no centro da cidade 
ficam pedindo dinheiro e se 
fingindo de doente ou 
alejado. Essas coisas não 
podem acontecer em 
Imperatriz, tem gente que 
luta para ganhar o seu 
dinheiro, e é necessário 
que todos façam o mesmo. 

Síntia Maria 
Entroncamento 

As ruas de Imperatriz 
estão sendo arrumadas, 
princi|)almente no centro da 
cidade, aonde o volume de 
cai ros ê maior. A Secretaria 
de Obras do Município está 
fazendo um belo trabalho na 
cidade de Imperatriz. Mas 
ainda tem muitas ruas que 
devem ser arrumadas, e 
tem algumas que é só fazer 
alguns retoques. 

Derisval Almeida 
Parque das 
Palmeiras 

O Jornal Capital está de 
parabéns pelo belo 
empenho que vem fazendo 
junto a sociedade de 
Imperatriz. Muitas matérias 
fazem as pessoas 
refletirem sobre vários 
assuntos, principalmente 
matérias assinadas. 
Parabéns! 

Juvelina Francisca 
Alves 
Vila Lobão 

Quero denunciar sobre a 
segurança daqui do bairro 
que está fraca. Muitos 

>altos ocorrem durante o 
riodo da noite, e os 
ninos de gang ainda 
inuam tirando o nosso 
«go. Providências 
m ser tomadas, 

i k ntc. 

G A ia Lopes 
Vi. ..oütio 

O novo Fort knox 

O Brasil possue reservas 
cambiais atuais, da ordem de 
quarenta e cinco bilhões de 
dólares. Tirando o estoque de 
capitais nipo e teuto- 
americanos, que até competem 
com os Estados Unidos, 
pouquíssimos ou nenhum país, 
no mundo, terá entesourado 
tanta moeda americana quanto 
nossa republiqueta daamérica 
"latrina". Somamos a isso o 
espantoso resultado alcançado 
na arrecadação de tributos 
federais em 1995, que alcançou 
a casa dos 84 bilhões de reais. 
Se os sonegadores não tivessem 
sido tão ativos, nesse mesmo 
período, adicionaríamos cerca 
de 60 bilhões de reais, o que 
daria um valor global de 145 
bilhões de reais para 
movimentar a máquina estatal, 
cooperando para uma boa 
redução do déficit público, sem 
tocar nas já mencionadas 
reservas. O resultado das 
exportações, só nos primeiros 
seis dias do mês de janeiro, 
alcançou a cifra de um bilhão e 

cem milhões de dólares. Ora, 
mantida a tarifa de setenta por 
cento de imposto sobre as 
importações, ê lícito se supor 
que chegaremos ao fim de 1996, 
com algo em torno de 80 
bilhões de dólares 
enlesourados no Banco Central. 
Poderíamos até abrir uma filial 
de Fort Knox, a fortaleza onde 
se guarda sessenta i)or cento do 
ouro existente em território 
norte-americano (os outros 
trinta por cento ficam no prédio 
de Manhattam onde se situa a 
reserva federal e os demais dez 
por cento na mão dos 
investidores). Bem. não ê 
objetivo dissertar sobre o oito 
americanbo, mas sim sobre o 
surpreendente estoque de 
dólares existente no Brasil. A 
política de bandas cambiais já se 
mostrou eficiente para deter 
qualquer tentativa de es|)eculação 
que ponha em risco a segurança 
do plano real e a ocorrência de 
tuna eventual "mexicanização"do 
Brasil. Então é de se |)erguntar: 
o que fazer com essa montanha 

de dólares? Certamente não é 
Iara segurai- a economia ou medo 
do naufrágio do real. Porquê 
então não pegar parte desse 
dinheiro e aplicá-lo, 
IMEDIATAMENTE, em 
Iirogramas sociais que minorem 
a fome do ikjvo brasileiro? Ao 
lado disso, não faria mal 
recuperar-se nossas estradas; 
subsidiar a produção agrícola 
para o alimento chegar mais 
barato à mesado iiobre; dar uma 
baixada na taxa de juros para 
elevar o índice de ocupação de 
tanta mão-de-obra ociosa e 
[lassando necessidades básicas. 
Basta ficarmos nesses 
"programinhas" sociais e 
económico-s< x iais. O resto ficaria 
parade|X)is. ()u será que o Banco 
Central está esi>erando um novo 
"crack" das Bolsas de Tóquio e 
Nova Yorque? Aí ficaríamos com 
um montão de divisas para 
enfeitar as | laredes dos (lalácios 
de Brasflia, cujos taiietes já são 
feitos de ixde de jxivo brasileiro. 
Vamosabrir o olho [x^soal. antes 
que seja tarde demais! 

Ou mata de vergonha, 

ou vicia o cidadão 

De acordo com 
levantamentos preliminares 
realizados pelo Ministério da 
Fazenda, o salário-mínimo 
deverá ser reajustado, EM 
MAIO DE 96, num índice entre 
16 v 20%. Ora, a inflação oficial 
está na casa média dos vinte e 
cinco por cento; ou seja, houve 
uma queda do poder aquisitivo, 
EM REAL, desse valor. O 
Salário-mínimo de cem reais, 
algo em torno de noventa e 
quatro dólares, é um dós mais 
baixos do mundo. Mesmo que 
o governo deseje prosseguir 
com sua política de sacrificar 
gerações de brasileiros, deveria 
ter um "MÍNIMO" de vergonha 
na cara de repassar, aó inenos, 
o índice oficial de inflação. 

Assim, fica comprovado, mais 
uma vez, que quem paga o pato 
é sempre a classe operária que 
terá de se contentar em 
suportar toda a carga de uma 
remuneração inferior á 
satisfação de suas necessidades 
básicas. Quando foi criado, o 
salário-mínimo tinha jxir escó|)o 
dar ao trabalhador condições de 
garántir, para ele e sua família, 
alimentação, moradia, vestuário, 
saúde, transporte e até lazer 
condizente com sua condição 
humana. Ao longo do tempo, 
com pequeno interregno dos 
governos militares que agiam 
demagogicamente. o mínimo 
JAMAIS serviu para sequer o 
cumprimento da lei que o 
insiluiu. Recém saída das festas 

de fim de ano, onde, em meio a 
folguedos, algazarras e 
esperanças, o operariado já 
sabe que entrou em novo 
engodo. Vai passar mais um 
ano na fila dos desesperados, 
sofrendo a indignidade de 
aceitar uma esmola em troca de 
sua formidável força de 
trabalho, que movimenta um 
país continental, como é o 
Brasil. E, assim como na velha 
cantiga de Luiz Gonzaga, com 
letra de Humberto Teixeira, 
aceitará a esmola morto de 
vergonha ou já viciado em ser 
pisoteado pelo capital. 
Continua-se esperando que um 
pouco de sangue sérvio ou 
bósnio comece a trafegar na veia 
desses párias da sociedade. 

Negligência ou Trama? 

A fuga ocorrida na madrugada 
de quinta-feira (11), deixou o 
direteor regional de segurança, 
Luc-iano Abreu, bastante irritado. 
Luciano, que estava se 
convalescendo de uma "aVirose", 
teve que deixar o tratamento de 
lado jiara tomar as providências 
que a responsabilidade do cargo 
requer. 

Luciano deterniinou aabertura 
de inquérito para apurar a 

por NILSON SANTOS 
responsabilidade pela fuga e 
nomeou i «ra c^ssa árdua missãoa 
delegada Cinara Elisa, titular da 
D PC A. Ele também determinou 
0 | irazo de 10 dias i «ra aconclusãc > 
do inquérito, porque ele tem 
1 iressa em conhecer a realidade. 

Luciano também exonerou o 
sargento reformado Alcindo, que 
até então era o diretor da CC PJ. A 
[xisição assumida |K»r Luciano 
deixou claro que ele não admite 

"negligência" numa fúnçáoda mais 
alta responsabilidade como a 
direção da CCPJ, que abriga em 
sua maioria presos de alta 
|KTÍculosidade. 

A lálta de uma revista séria nas 
celas tem dad< »o|x rtunkladt • j ora 
fugas de presos como Benito e 
Cristiano. acusados do sequeiro 
seguido de mor te do emi resário 
Ezir Júnior e que hoje completa 
um ano do seqüestro. 

Câncer para Leigos 

por SÉRGIO CATIVO BARROS 

principais, morreu de diversas 
esjiécies de câncer. A única 
ligação constatada foi que a 
locação da película foi no 
deserto do Arizona, próximo 
da base de testes nucleares 
subterrâneos e na superfície, 
do exército americano. O 
segundo, bem mais elaborado, 
afirma que nosso organismo, 
composto por milhões de 
tipos de células diferentes, 
seria resultante da soma da 
consciência de cada um 
desses grupos de células. 
Quando qualquer indivíduo, 
normalmente por uma causa 
depressiva, desenvolve 
pensamentos auto- 
destrutivos, jiarece emitir uma 
ordem a esse complexo 
celular de que não deseja mais 
existir e a resposta, quase 
sempre, é o desenvolvimento 
de um tijx) qualquer de câncer. 
Em outras palavras, a 

c o n s c i ê n c i a 
celular "responder ia a 
consciência objetiva, 
cum|irindo o desejo manifesto 
do "dono"daquele corpo. 
C ientificamente, o câncer é o 
resultado de uma 
desdeferenciação celular, que 
vem a ser o crescimento 
desordenado de um certo li|M) 
de célula em um local do 
organismo destinado a outro 
tipo de célula, gerando um 
tumor que se alastra 
desordenadamente até atingir 
um órgão vital, paralizando 
suas funções e gerando a 
morte. A proliferação dessas 
células, ditas malignas, jielo 
conxi, gerando o fenômeno da 
"metastases"se dá pela 
corrente sangüínea ou |>ela 
linfática. O imponderável 
disso tudo é saber QUE 
FATOR dá o start para que 
o processo inicie e st- 
desenvolva. A resposta, 
segundo os estudiosos, 
está no desenvolvimento 
da engenharia genética, 
-ultimo baluarte de 
esperança para que se 
vença esse terrível mal. 
Enquanto isso. é orar para 
que o fator hereditário 
não seja de tanta 
importância e que não 
exista contágio de um 
hospedeiro para um são. 
Quanto ao meu pai, que 
descanse em paz! 

Meu pai morreu de 
câncer no 

mediastino, aos setenta e três 
anos de idade. Foi um tipo de 
sarcoma fulminante que lhe 
tomou o pulmão esquerdo, 
liquidando-o em oito meses. 
Não foi possível uma cura 
cirúrgica, mesmo que o 
diagnóstico tenha sido 
precoce, porque, três anos 
antes ele tivera um carcinoma 
que foi extirpado, 
cirurgicamente, junto com a 
metade de seu pulmão direito. 
Logo, ele não poderia respirar 
só com meio pulmão sadio e o 
remédio foi esperar o 
desiderato inexorável. Desde 
seu primeiro problema, no 
pulmão direito, interessei-me 
em estudar o câncer, 
obviamente de maneira leiga, 
o que me levou a descobrir 
que não existe câncer mas 
uma série ainda 
desconhecida da medicina, de 
tipos diferentes de câncer, 
com causas tão díspares 
quanto a má higiene do 
parceiro que causa o câncer 
de colo do útero; a ingestão 
de comidas mofadas que 
causa um tipo especifico de 
câncer no fígado de diversas 
tribos africanas; a presença de 
agentes cancerígenos nos 
alimentos ou nos defensivos 
agrícolas, do tipo do benzo- 
pireno, di-benzo-pireno, 
benzo-traceno e metil- 
polantreno; próteses bucais 
mal feitas que levam ao câncer 
de língua; os raios ultravioletas 
A e B. emitidos jielo sol e que 
nos expõem a diversos tipos 
de câncer de pele, 
notadamenle jiela diminuição 
da proteção da camada de 
ozônio, sendo um deles, o 
Sarcoma de Kaposi, 
ferozmente fatal. Poderia ficar 
aqui enfileirando dezenas de 
causas já descobertas pela 
medicina alo|)ática oficial, |iara 
a existência e manifestação do 
câncer. Dois estudos, contudo, 
me chamaram especialmente 
aalenção. O primeiro, resultou 
de uma | icsquisa realizada ik )s 
anos 70 que comprovou que 
T()D( )S os artistas, figurantes 
e pessoal técnico de filmagem 
da película "Sangue de 
Bárbaros", com John Wayne, 
Susan Hayward e Pedro 
Armendariz, nos papéis 
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emergência 

pediátrica dos 
hospitais 

conveniados - SUS 
- hoje, dia 
11/01/96 
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Encontro do PV é confirmado 

Confirmado para esto 
domingo, 14 de janeiro, o 
encontro do Partido Verde 
(PV), que vai definir o 
futuro político da legenda 
no Município de 
Imperatriz. 

Quem fez essa garantia, 

Evento acontece amanhã, domingo, na sede do partido 
ontem pela manhã, foi o demais filiados do Partido Bernardo Sayão, é discutir 

Verde. bem presidente da Comissão 
Provisória Municipal, 
advogado e ex-vereador 
Aroaldo Santos. 

Além da comissão, 
conforme assegurou, vão 
participar do encontro os 

I c, nem c o m o 
simpatizantes e os 
pretendentes ao cargo de 
vereador. 

0 objetivo do encontro, 
que vai acontecer na sede 
do partido, na Avenida 

a participação do partido 
na composição da Frente 
Ética. 

"Vai se realizar na 
Avenida Bernardo Sayão, 
número 706, onde funciona 
hoje a sede do partido aqui 

em Imperatriz", acentuou 
Aroaldo Santos. 

Ele confirmou ainda, 
que será discutida a 
elaboração de um amplo 
projeto de governo 
municipal, do PV para 
Imperatriz. 

Entre as metas deste 
plano, estão a implantação 
de um Plano Diretor e de 
um Plano Plurianual, que 
seriam aplicados, conforme 
Aroaldo, no caso de uma 
vitória do Partido Verde nas 
eleições deste ano. 

Projeto será apresentado dia 2 

Enquanto o PV confirma 
o encontro político que vai 
definir o futuro da legenda 
para a eleição municipal 
deste ano, os partidos que- 
compõem a Frente Ética 
continuam realizando a 
sislematizaçào de idéias. 

Queni prestou essa 
informação, também na 
manha desta sexta-feira, foi 
o vice-presidente do 
Diretório Municipal do PT, 

-Mariano Dias. O Partido dos 

A confirmação foi dada, ontem, pelo vice-presidente do PT municipal 

ocorrendo, segundo ele, até acompanharam os 
mesmo posteriormente à seminários específicos onde 

I rabalhadores é uma das 
siglas que integram a 
oposição popular em 
Imperatriz. 

De acordo com ele, essa 
chamada sistematizaçào 
envolve companheiros do IT 
e do PDT. Juntos, realizam a 
tarefa nas reuniões de 
trabalho. Mariano garanti1 

que as lideranças continuam 
recebendo algumas 
sugestões. 

E isso deve continuar 

conclusão do plano de 
governo. "Notadamente, em 
alguns encontros que devem 
acontecer posteriormente, 
inclusive nos casos em que 
não tenha havido uma 
participação mais ativa", 
comentou. 

Mariano considera 
imporante e necessário que 
entidades, principalmente 
aquelas que não 

eram apanhadas as idéias 
lançadas no plano, 
continuem a dar sugestões. 

A idéia da Frente Ética, de 
acordo com Mariano, é fazer 
ã apresentação do plano 
geral de governo no próximo 
dia 2 de fevereiro. "Se eu não 
estou enganado, numa sexta- 
feira, é a data em que Vamos 
lançar o nosso projeto". 

Não só Mariano Dias, 

mas todas as lideranças do 
PT e PDT, reconhecem no 
programa que está sendo 
concluído um projeto 
pioneiro e modelo na vida 
política de Imperatriz. E 
esse pode ser mais um 
motivo para que hajam novos 
colaboradores com as 
sugestões. 

"Esse nosso projeto 
inicial está abalizado e 
discutido com a sociedade. 
Mas no decorrer desse 

processo, a gente sabe que 
se cometermos alguma 
injustiça, algumas sugestões 
que sejam de interesse 
coletivo, de interesse para 
Imperatriz, com certeza 
serão recebidas c colocadas 
dentro do projeto, para que 
a gente desenvolva esse 
trabalho, quando 
estivermos exercendo o 
mandato na chefia do Poder 
Executivo em nossa 
cidade", concluiu 

Mariano diz que expectativa é positiva 

'Eu quero dizer que para 
nós é um motivo até de 
honra quando o Partido 
Verde vai se reunir e, nas 
suas discussões, coloca 
uma possibilidade de fazer 
aliança com a Frente Ética. 
Pra nós, é muito importante 
isso". , 

As palavras foram ditas 

pelo vice-presidente do 
Diretório do PT em 
Imperatriz, Mariano Dias, 
ao ser indagado sobre a 
expectativa em relação ao 
encontro do PV, que 
acontece amanhã, durante 
o qual será definido o 
futuro dos Verdes na 
cidade. 

Mariano Dias prosseguiu 
seu raciocínio, dizendo que 
"acha que os companheiros 
devem refletir e analisar 
bem as possibilidades". 
Mariano Dias disse que 
respeita a posição, caso 
achem que têm condição de 
lançar candidatura própria. 

No entanto, disse que é 

importante que façam uma 
análise profunda, 
observando a hipótese de 
estarem juntos no processo 
eleitoral deste ano, pois 
considera que não se trata de 
um projeto só do PT, nem do 
PDT, ou do PV. 

"Mas é um processo de 
todos os imperatrizenses, 

principalmente dos partidos 
do calllpo de esquerda, 
democrático e popular". Ele 
confirmou que a Frente 
Ética, por enquanto 
composta por PT e PDT, 
continua realizando os 
trabalhos de base. 

"Fazemos reuniões de 
trabalho, todas as terças- 

feiras, na sede da Frente 
Ética, na rua João Lisboa, e 
as lideranças da Frente 
continuam procurando 
novas lideranças para 
integrar juntos esse 
processo. Estamos, 
diuturnamente, trabalhando 
para em vista das eleições de 
96", concluiu. 
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Verdes têm duas opções 

O dirigente partidário 
comentou, ainda na manhã 
de ontem, sobre os rumos 
que o PV poderá tomar,«a 
partir desse encontro de 
amanhã. 

t onfofine assegurou, a 
sigla partidária que dirige 
tem duas alternativas a 
tomar. 

A primeira, é a de 
comporá Frente Ética, isso 

no caso» de haver uma 
consenso entre a maioria. 

0 próprio Aroaldo 
Santos sentencia que "se a 
maioria assim decidir, de 
que o partido deve compor 
a Frente Ética, nós iremos 
nos juntar ao PDT e ao PT 
para apoiar uma 
candidatura única dos três 
partido. 

Se, contudo, a maioria 

dos membros decidir pela 
manutenção de uma 
candidatura própria, 
também garante que irá 
informar a toda a 
sociedade, inclusive aos 
partidos a que estão 
aguardando essa posição da 
legenda partidária, de que 
a decisão é a de 
permanecer nesse 
propósito, o de lançar 

candidatura própria. 
"Então, nós estamos com 

essas duas alternativas: a 
primeira postura, o primeiro 
projeto do partido, é lançar 
candidaturas próprias, tanto 
na eleição para prefeito 
quanto a vereador. E, no 
caso de uma posição 
diferenciada, a de 
compormos com a Frente 
Ética", finalizou Aroaldo. 

Gráfica Jardim 

GASTROCÜNICA 

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

Video Endoscopia 

Esôfago Gastro Duodenoscopia 

Colonoscopia 

Retossigmoidoscopia 
Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestivo 

Colo-Proctologia 
Cirurgia Vídeo-Laparoscópica 

Colangiopancreatografia 

Endoscópica 

Rua Sergipe, 601 - centro - Fone (098) 721-3746 

Fax (098) 721-7248 ■ Imperotrii-MA 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. 

TRABALHAMOS COM COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luis Domlngues, n0 1206 fone 721-1077 

Vef/dà 
* Kadett GL 95/95 com 300 km 

Parati 94 CL 1.8 
* Santana CLS.1 injeção eletrônica ■ completo - ano 92 
y TVator Massey Ferguson com ousem implementos, 
com 2.500 horas - modelo 292 • traçado e turbo 

* 2 reprodutores simetal 
* 1 garanhão Manga larga machador registrado 
* Tropas Manga Larga machador 
* 1 curral com balança, galpão de arueira e cordoalha 
* Estacas diversas 

A/wc 

* 1 apartamento no Edifício Granvifle 

* 1 casa na rua Projetada B, Nova Imperatriz 

* 1 casa com galpão, próprio para garagem ou 

oficina 

* 1 Chácara no Camaçari, com casa e galpão, no 

asfalto 

* 1 terreno de 5 mil e 80 metros na Rodovia BR-010, 

ao lado do viaduto 

Tratar com Geraldo Fone: 723-1306 OBS: Favor ligar somente os interessados 
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Ouro Verde 

Moradores enfrentam dificuldades 

Presença das gambiarras e ausência de segurança pública são os maiores 

problemas da comunidade do Ouro Verde, bairro distante do Centro de Imperatriz 
0 bairro Ouro Verde, 

além de ser um dos mais 
distantes do Centro da 
cidade, é também um dos 
mais abandonados. 

No bairro, não existe 
saneamento básico, e uma 
grande parte da rede elétrica 
ainda é formada por 
gambiarras, o que já tem 

causado inúmeros prejuízos, 
e até mesmo acidentes com 
vítima fatal. 

0 sofrimento dos 
moradores ainda é maior por 
falta de um posto médico. 

O número de pessoas 
com problemas de saúde é 
muito grande, 
principalmente entre as 

crianças. 
Elas, por serem inocentes 

e desinformadas, brincam 
em locais cheios de lama e 
lixo, correndo assim o risco 
de serem contaminadas. 

Apesar de tudo, a 
Prefeitura Municipal, como 
é do conhecimento de todos, 
não se encontra em fácil 

situação financeira. 
O problema é que o poder 

público imperatrizense foi 
saqueado, durante anos e 
mais anos, dificultando 
agora o trabalho de quem, 
apesar de empenhado em 
solucionar os problemas, 
pouco pode executar em 
obras físicas. 

Mas não é só a 
inexistência de trabalhos de 
infraestrutura o que tem 
deixado a comunidade 
preocupada. 

Um dos principais 
problemas do bairro Ouro 
Verde é com relação à falta 
de segurança. 

A não existência de um 

posto policial contribui para o 
alto índice de arrombamentos 
que acontece no local. 

No Ouro Verde, segundo 
denunciam os próprios 
moradores, enquanto falta o 
trabalho ostensivo da Polícia 
Militar sobram as ações 
marginais, cada vez mais 
freqüentes. 

Comércio vive dias amargos 

Expectativa de melhora só com a chegada do Carnaval 96 

MINISTÉRIO DO EXERCITO 

COMANDO MILITAR DO NORTE 

8â RM 27- DEL - 

SM JSM 135 - MA 

ATENÇÃO! 

Senhores empresários de empresa de grande 

e médio porte, e a todos empregadores de toda 

região Tocantina. 

0 Secretário da Junta do Serviço Militar, 

responsável também pela 7â Delegacia do 

Serviço Militar com sede em Imperatriz-MA, à 

Av. Bernardo Sayão, 716, solicita dos senhores 

cidadãos honrados que: LIBERE POR UM 

DIA o seu funcionário para regularizar Situação 

Militar. Ou seja: Alistamento, e requer CDI - 

Certificado de Dispença e Incorporação. 

Evitando assim, problemas no futuro, para a 

empresa e seu servidor. 

Atenciosamente 

JÒÀO M/ 
PELA 7a 

IN A JSM láiv, RESP; ÍNtERINO 
3 GSN 7 SAÒ LÜIS - MA 
\ 

Neste último final de 
ano, o comércio de 
Imperatriz bateu recorde 
de vendas. 

Todos os setores tiveram 
motivos de sobra para 
comemorar as festas de 
Natal e final de ano. 

As duas festividades, 
tanto a natalina quanto a do 
reveillon, foram as 
responsáveis pelo maior 
faturamento dos últimos 
tempos, no comércio 
imperatrizense. 

Por causa disso, até o 
número de funcionários foi 
aumentado e, mesmo 
assim, o cliente tinha de 
enfrentar filas na hora de 
pagar as compras. 

Só que depois da festa 
veio a ressaca. E o mesmo 
parece ter havido no 
movimento de compra e 
venda no comércio local. 

E agora o que se ouve 
dos comerciantes é muita 
reclamação. 

Alguns funcionários que' 

e-ntraram como reforço já 
foram demitidos. A bem da 
verdade, a maioria deles já 
foi demitida. 

E que, mesmo com 
algumas lojas ainda fazendo 
promoções, está sendo 
difícil atrair o cliente. 

0 que se nota, neste 
período que antecede o 
carnaval deste ano, é que as 
lojas continuam vazias, com 
seus vendedores, em 
grande parte do seu tempo, 
de braços cruzados. 

De acordo com 
informações levantadas 
junto à Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL- 
Imperatriz), a queda do 
movimento é tida como 
natural. 

A expectativa, ainda 
segundo o setor, é que volte 
a haver novo aquecimento 
a partir dos próximos trinta 
dias, tendo em vista a 
proximidade com a data da 
maior festa popular do 
Brasil, o carnaval. 

AlL vai lançar projeto BBS 

A Academia 
Imperatrizense de Letras 
(AiL) estará lançando em 
breve uma BBS, que é a 
abreviatura de uma Rede 
Remota de Comunicação, 

através de computadores. 
0 responsável pelo 

projeto da BBS será o 
jornalista e membro da 
Academia Imperatrizense, 
Adalberto Franklin. 

0 programa tem como 
objetivo ligar pessoas, 
através de computadores à 
Internet e banco de dados 
sobre informações 
diversas. 

A previsão é de que 
daqui a 2 meses o programa 
já esteja funcionando, em 
caráter experimental, 
conforme assegurou 
Franklin. 

50° BIS troca de Comando 

No próximo dia 29 de 
janeiro, a |)artir das 9 horas e 
150 minutos da manhã, estará 
sendo realizada a solenidade 
de passagem de Comando do 
W bis (Quinquagésimo 
Batalhão de Infantaria e 

Sefva). 
A informação é do atual 

Comandante da Guarniçào 
Militar em Imix-ratriz, tenente- 
coronel José Roberto lümas 
Portugal. 

Ele vai passar o Comando 

para o também tenente- 
coronel Diógenes Dantas 
Filho. 

Na nota enviada à redação 
do Jornal Capital, ontem, o 
Comandante José Roberto 
convida nossa equipe para 

assistirá cerimônia, bem como 
também para realizar a 
cobertura jornalística. 

Toda a comunidade 
imperatrizense, está sendo 
convidada a assistir o evento, 
que acontece a cada dois anos 

Sirvfcmize a 

Radio (Sapifai 

AMz 950 

i 0 mil waffs de 

potência 

Rua Benedito Leite, 1757 - 
Mercadinho CEP 65903- 

290 Imperatriz -MA 
Fone: (098) 721-3494 

^Produtos Químicos Ltda^ Fax: (098) 721-3296 

Temos completa linha de: 

* Produtos químicos oara tratamento de água em geral, piscinas, 
torre de refrigeração, caldeiras e etc. 

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

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

Promoções: 
*Clüipgranulad) (baHe lOkg) I^fiQOO- àvistaixjchequep/ 8dias 

Tucanu's Produções, 

elhor produção de aúdio e vídeo 

■ da Reãião Tocantina ■■ 
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Um dose de Jéssica e a garotada que animou a sua festa de aniversário 
semana passada. 

T\xé. 
A impcrosa vai se transformar cm uma noite de muita sensulalidade e magia com o show 

precarnavalesco da Banda Reflexas,• que acontece dia 27, no Juçara Clube. A diretoria juçarina 
liderada por Cleonir, ultima os preparativos para o grande evento e já conta com um público 
significativo tendo em vista da banda em todo o Baís. 

Jmprcnsa 

Moreira Silva, presidente do Marwel e companheirs fazem a festa dos velhinhos, no 

bar São Francisco de Assis. 

Contramão 

O presidente da Airt Clélio Silyera, que esteve está semana em Brasília, retomou com boas 
novidades. Ele foi eleito pela MtNAI (bederação de Imprensa), como presidente federativo 
|)aia <)s Estados Maranhão, Para e Piauí. De parabéns Clélio e os colegas que tem se 
movimentado para um bom desenvolvimento da classe, que está melhorando a cada dia. 

Cole nesta ide.a, e nao deixe de prestigiar hoje na boate, a 

! o C igana, que vem para arrasar e com surpresas 
inesperadas, uma galera jovem e bonita está se preparado para 
enleitiçar com seus trajes ciganos, tendo em vista, os melhores 
concorreram a prêmios. Embarque nesta festa e aproveite! 

Boa noticia 

' ''Ciria de Educação do Município, através do secretano Agostinho Noleto, vem exercendo um excelente 
trabalho naquela pasta. Cm novo projeto acaba de ser 
implantado para melhor aproveitamento de alunos e 
professores, que contarão com o auxílio de um vídeo nas salas 
cie aulas. Bons futuros virão! 

Bomba 
C ireula eixo São Euiz-Imperatriz. boato sobre uma fila 

de vídeo, que mostraria certo candidato "prefeiturável" 
em momentos de intimidades extra-conjugal. com direito 
mclusiye a depoimento da figurante sobre a performace 
CHiem tem o rabo preso que se cuide. Vem coisas por 
ai! 1 

Desembarcou 
Ontem na cidade o prefeiturável e deputado. Sebastião 

ivladena. Na mala, alguns projetos em benefício da 
comunidade. Ele que tem se mostrado eficiente quando 
sc ti ata de imperatriz, envolvendo seu nome, com relação 

;V,<,r|)a ? Sai(la (I(' ll(I<)n ,VIarnues da Prefeitura Municipal. 

Tomando posição 
() senador Edson Eobão. avisou aos desavisados que 

nenliuma participação tem nas fofocas envolvendo seu 
nome, com telaçao a peropalada saída de íldon Marques da 
interventor ia municipal. Colocou as coisas no devido lugar 

Guarda OTirin 
Na solenidade de formatura dos novos guardas mirins 

foi feita uma verdadeira operação tapa-buraco"na composição 
da m(>sa. Tudo por causa de certas "autoridades" que não 
compareceram no horário marcado e deixaram o mestre de 
cerimonia na mao. Falando em cerimonia, também está 
laltando um Manual de Cerimonial. Procedência é coisa 
seria, em varias instituições. 

Pontualidade 
É coisa que o imperatrizense não está acostumado 
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Clélio Silvera vem Administrando com eficiência a AIRT. 

O casal de dançarinos, Yasmin e lago Ivanoviche, de 
Salvador, vai mostrar todo o encanto da dança cigana, 

hoje na Contra-Mão Boate. Promoção: Hélio de Oliveira 

Marcada para as dezenove, fica para as dezenove e trinta, e começa as vinte e trita .Quem é pontual paga o pato. 

Hostradamus 

que^üerhn"" 1'Vr0' ^ 1"'"íeCÍa" "Quafldo as áKuas <le ^' Sarem, todos e todas estarão felizes no lug£ 

Cengonha 

' "asou na residência do Casal dr. Afrânío e Ana Celina, trazendo um bela menina para alegria dos pais. Parabéns! 

Programa Rádio Festa. Apresentação 

Manoel Gecílio, das 09 às 12:00 hs, pela 

Rádio Capital AM, 

950 khz: uma onda no ar 
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Barra do Cordn 

Prefeito pede apoio para governar 

Unha 

Direta 
m 

m 

por JOSE FILHO 

Ministério 
Com toda certeza vai haver 

mudança no ministério do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Entre os 
nomes mais cotados e 
escolhidos para participarem 
do primeiro escalão do 
Governo Federal, se encontra 
o nome do senador 
maranhense Edison Lobão. A 
notícia pode se tornar pública 
nos próximos dias. 

Rodoviária 

A Câmara de Vereadores 
poderia ampliar i)ara mais 10 
anos a concessão de 
exploração da Rodoviária em 
troca da restauração e 
urbanização de toda a sua 
área. 0 atual prédio conta com 
toda uma estrutura que pode 
suportar mais um pavimento 
e torná-la mais funcional em 
todos os aspectos. Está 
faltando inteligência para se 
resojver esse preoblema em 
Imperatriz. 

BR-010 

0 problema é muito mais 
sério do que parece. No 
entanto, a idéia que se forma 
no Sul do País, princii)almente 
no governo, é que a rodovia 
não é tão importante assim, 
daí o seu completo abandono 
que está resultando em 
desabamentos e morte de 
pessoas vítimas do descaso 
das autoridades do setor. 

BR-010 

Até mesmo a BR-()l(), 
dotada de melhor infra 
estrutura e asfaltada, não 
suporta o rigor das chuvas, e 
segundo motoristas, tanto de 
ônibus quanto de caminhões, 
o maior risco existente é na 
BR-222, no trecho que liga 
Açailândia a Santa Luzia. 
Afirmam eles que a estrada 
pode ser cortada a qualquer 
momento, além de ser ali o 
maior risco de acidentes 
graves, inclusive com vítimas 
fatais. 

Candidatura 

Arimatéia, um evangélico 
dos mais conhecidos e 
respeitados na cidade, 
sobretudo na Assembléia de 

Deus, onde congrega, é 
candidato a vereador nas 
próximas eleições. É um bom 
nome e de fato os evangélicos 
devem contar com 
representações políticas jiara 
tornar fato a expressão bíblica: 
"feliz é a nação cujo Deus é o 
Senhor". 

Mudança 

Márcio Patrício, que há 
muito tempo vem dirigindo o 
escritório do Sebrae em 
Imperatriz, está de malas 
prontas para assumir um 
importante cargo na Disbil. 

Prestígio 

0 médico Antônio í^ite 
Andrade, um dos principais 
articuladores e responsável 
pela campanha política de 
RoseanaSarney em Imperatriz 
e Região Tocantina, continua 
sendo muito prestigiado pelo 
governo. Ele será peça das 
mais importantes no processo 
de sucessão municipal a partir 
do próximo dia 3 de outubro. 

Preocupação 

Empresas de ônibus que 
operam em Imperatriz e 
detentoras de linhas para o 
Estado estão preocupadas 
com o estado em que se 
encontram as estradas, 
sobretudo em relação ao 
"inverno" que se aproxima. As 
chuvas torrenciais poderão 
comprometer todo o serviço 
de transporte na região 
inclusive o traAporte de 
cargas. 

Proibido 

Mas ninguém obedece. Os 
carros volante» de 
propaganda continuam 
desafiando a cidade e as 
autoridades do município. 
Nem os hospitais e escolas 
são respeitados. Bastava a 
prefeitura fazer cumprir a lei. 

Para meditação 

"Quem é sábio que 
entenda estas cousas, quem é 
prudente que as saiba, porque 
os caminhos do senhor são 
retos, e os justos andarão 
neles, mas os transgressores 
neles cairão". (Os 14-9) 

Acompanhado do deputado 
estadual Carlos Alberto 
Milhomem (PFL), o prefeito 
de Barra do Corda, Bena 
Almeida (PSD), foi recebido 
anteontem, no Palácio 
Henrique de La Rocque, pela 
governadora Roseana Sarney. 

Durante a audiência, 
Almeida fez um relato sobre 
a situação em que encontrou 
a prefeitura, após a cassação 
do prefeito Elizeu Freitas, e 
pediu apoio à sua 
administração. 

0 deputado Carlos Alberto 
Milhomem, líder da bancada 
do PFL na Assembléia 
Legislativa, disse que a 

audiência se limitou a uma 
"visita de cortesia". 

Já o prefeito Bena Almeida 
afirmou que pediu à 
governadora que "fique do 
nosso lado; que fique do lado 
do povo de Barra do Corda". 

Almeida explicou que está 
atualizando aos poucos os 
salários dos servidores, que 
estavam atrasados há oito 
meses. 

Ele aproveitou sua 
primeira audiência com a 
governadora jjara dizer que a 
cidade recuperou a paz e a 
tranqüilidade. 

"A situação hoje não é tão 
boa quanto desejamos. Mas 

estamos fazendo tudo o que 
está ao nosso alcance", 
acentuou. 

Bena Almeida assumiu a 
Prefeitura no último dia 2 de 
janeiro, após a cassação de 
Elizeu Freitas por decisão da 
Câmara Municipal. 

Hma Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) apurou as denúncias 
contra o então prefeito e 
encaminhou o relatório a uma 
comissão processante que, 
em seguida, decidiu colocar 
em votação o pedido de 
cassação de Elizeu Freitas. 

Em outubro do ano 
passado, Elizeu ficou 17 dias 

afastado do cargo, por conta 
de uma decisão da Câmara. 
Ele recorreu à Justiça e 
conseguiu a reintegração no 
cargo. 

Na época, o juiz Martinho 
Veloso, que concedeu a 
liminar favorável ao prefeito, 
teve contra si, meses depois, 
a concessão de um título de 
cidadão indesejável de Barra 
do Corda, que lhe foi 
imputado por decisão da 
maioria da Câmara. 

Elizeu Freitas ingressou 
novamente na Justiça, mas 
agora Bena Almeida está 
apostando que ficará no cargo 
até o fim do mandato. 

^ Novos Municípios 

ttmenda do governo fica órfã 

Bancada maranhense acha difícil aprovar o projeto neste período 

Parlamentares da bancada 
federal maranhense acham 
que não será fácil ao goverrto 
conseguir aprovar, na 
convocação extraordinária do 
Congresso, a proposta de 
emenda à Constituição que 
proíbe a criação de novos 
municípios. 

Mais uma vez, anteontem, 
não houve quorum na 
Comissão de Constituição e 
Justiçada Câmara Federal, que 
terá de dar um parecer sobre a 
admissibilidade ou não da 
proposta de emenda à 
C onstituição feita pelo governo. 

Ficou marcada para a 
próxima quarta-feira a nova 
reunião da C omissão. Todas as 
projxistas incluídas na pauta da 
convocação extraordinária só 
podem começar a tramitar após 
um parecer favorável da 
Comissão de Constituição e 

CONSTITUIÇÃO 

O deputado federal César 
Bandeira (PFL), que está 
acompanhando diretamente 
este processo, pelo fato de ser 
autor de uma matéria e.-(, versa 

sobro ii ;~ ;nio assunto, disse 

anteontem que está ficando 
cada vez mais difícil conseguir 

aprovar a emenda que prevê 
sérias dificuldades para a 
criação de novos municípios. 

"Além da pauta do período 
extraordinário ser muito 
extensa, a matéria é muito 
polêmica, porque fere direitos 
adquiridos", afirmou Bandeira. 

Ele observou que se a 
emenda do governo não passar 
na convocação extraordinária, 

as chances de aprovação 
ficarão ainda mais remotas. 

Isto porque, no período 
ordinário, a prioridade voltará 
a ser dada à emenda do 
deputado maranhense, que 
tramita no Congresso há muito 
mais tempo; desde o ano de 
1991. 

A proposta de César 
Bandeira visa preservar os 

municípios, como os do 
Maranhão, que já foram 
criados, mas não instalados. 

Tanto quanto César 
Bandeira, o deputado 
Domingos Dutra (PT) acha 
difícil a emenda do governo 
chegar a ser apreciada durante 
a convocação extraordinária. 

"A pauta é muito extensa e 
o próprio governo já chegou í 
conclusão que é impossível de 
ser apreciada nesse período de 
convocação extraordinária. O 
que se ix-rcebe no momento é 
uma tentativa de enxugar a 
pauta e a tendência é de que a 
emenda que trata dos 
municípios fique de fora", 
frisou Dutra. 

Ele defende a instalação dos 
81 novos municípios 
maranhenses, criados em 1994. 
Na visão de Dutra, "talvez o 
processo recente de criação de 
municípios mais sofrido tenha 
sido o do Maranhão". 

Para Dutra, as novas regras 
devem valer apenas para os 
futuros processos de 
emancipaçtões. "Alei não pode 
relroagir para prejudicar 
situações já constituídas", 
assinalou o deputado petista. 

Câmara analisa código 

A Câmara Municipal de 
Caxias, em sessão 
extraordinária realizada 
quinta-feira passada, avaliou 
a projeto do Código 
Tributário enviado pelo 
prefeito Paulo Marinho 
(PSC). 

Na sessão, os Vereadores 
resolveram adiar a votação 
por entenderem que a 
matéria tem que ser melhor 
avaliada e modificada. O 
presidente da Comissão 
Especial da Câmara dos 
Vereadores, Berilo Araújo 
(PFL), disse que o Código 

poderá ser rejeitado porque 
foi regido como se fosse a 
reforma de um código já 
existente. 

"Não podemos dar um 
parecer favorável ao projeto 
na forma como foi enviado, 
pois ele foi instituído com 
regulamentos que não 
condizem com a realidade do 
município", disse Berilo, 
informando que irá dar um 
parecer final fundamentado 
na legabilidade e insistência 
do Código Tributário em 
Caxias. 

Ainda na sessão, os 

vereadores destacaram a 
cobrança do IPTU — 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano. Os vereadores 
afirmam que o imposto foi 
cobrado ilegalmente. "Uma 
cidade que não tem Código 
Tributário não pode cobrar 
IPTU dos cidadãos", 
garante o presidente da 
Câmara Municipal, Antonio 
Ximenes. Na próxima 
sessão, que deve acontecer 
na segunda-feira, o 
Legislativo pretende definir 
o futuro do Código 
Tributário do Município. 

Assista todos os dias, o programa Bom 

Dia Cidade, a partir das OThOO, pela TV 

Capital 

Filho 
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Qual é o Jornal que 

TEM AS MELHORES 

MATÉRIAS E COMERCIAIS? 

O Jornal Capital é 

logico. 

Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 

1 

Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

0 Rádio 

na TV 
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SEQUMdA À 

sÁbAdo 

12:00 às 13:00 

Para uma leitura sadia e direta, 

passe nas bancas e pegue o 

Jornal Capital, o seu líder diário 

A família daquele que em vida se 

chamou JESUS DE OLIVEIRA, 

ainda consternadas com o brusco 

falecimento, convida parentes e 

amigos para a missa de 79 dia, 

que será realizada na Igreja São 

Francisco, às 19:00 de domingo, 

dia 14/01/96. A família enlutada 

agradece a todos que 

comparecerem a este ato de fé ^ 

piedade cristã. 
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Fuga na GGPJ está sendo apurada 

por NILSON SANTOS 

Um ano de tristeza 
Exatamente hoje, 

completa um ano que a 
tristeza invadiu os lares de 
Ezir Leite e André Paulino. 
Foi quando aconteceu o 
seqüestro do empresário 
Ezir Leite Júnior. Foram 
vários dias de angústias e 
sofrimento para essas 
famílias e para toda a 
sociedade imperatrize, 
principalmente quando no 
dia 18, cinco dias após o 
seqüestro, chegou a 
informação de que o 
empresário havia sido 
assassinado por 
enforcamento e que Bebe 
Léguas e Cristiano haviam 
segurado na corda que 
ceifou a vida do jovem 
empresário. 

Familiares da vítima não 
mediram esforços para 
ajudar a polícia nas 
investigações e prisão dos 
implicados, mantendo as 
despesas com deslocamento 
para as prisões de Cristiano 
e Benito, com a do Itimo 
ocorrida no interior de 
Minas Gerais. 

0 pai do empresário 
vitimado fretou desde avião 
para transportar os policiais 
e o preso. Tudo parecia 
chegar a normalidade, 
quando ocorreu a fuga de 
Benito, quanbtro meses após 
a sua prisão. Quando 
faltavam dois dias para 
completar um ano do 
seqüestro ocorreu a fuga de 
Cristiano. 

Essas fugas aumentaram 
o constrangimento da família 
e amigos do empresário 
vitimado e irritaram o diretor 
regional de segurança, 
Luciano Abreu, que 
exonerou o diretor da CCPJ 
e designou a delegada 
Cinara Elisa para presidir o 
inquérito, com prazo de 10 
dias para sua conclusão. 

Bicicleta 
Acusado de roubar uma 

bicicleta, foi entregue na 
Delegacia de Roubos e 
Furtos, Marcos Menezes da 
Crus, residente no bairro 
Boca da Mata. O acusado foi 
levado à DRF pelos soldados 
José L cio Costa e Paulo 
Rogério da Silva, da Polícia 
Militar. 

Assassinato 
A políca está investigando 

o assassinato do vigia 
Geraldo Dias Barros, 
ocorrido no início da noite de 

quinta-feira (11). 0 vigia foi 
morto com dois tiros de 
pistola 9 milímetros e um 
terceiro tiro disparado 
acertou o portão do Colégio 
Delta, onde ele trabalhava. 

Segundo algumas 
pessoas que não quizeram se 
identificar, o vigia eslava em 
pé na calçada do colégio, 
quando se aproximaram dois 
rapazes em uma moto e sem 
sequer discutirem com (de, 
foram logo disparando a 
arma e fugindo a seguir. 

Arrombamento 
Os arrombamentos 

continuam acontecendo na 
grande Imperatriz, e quem 
esteve na manhã de ontem 
na Delegacia de Roubos e 
Furtos na qualidade de 
vítima da prática desse 
crime, foi Ireno Mendes da 
Costa, residente na Vila 
Redenção II e que responde 
pela chefia do escritório da 
Cerâmica São Pedsro, 
localizada na estrada do 
balneário. 

Segundo ele relatou ao 
comissário de plantão na 
especializada, 
desconhecidos aproveitando 
a madrugada, arrombaram a 
cerâmica, quebrando dois 
cadeados do portão e dois 
cadeados do armário e 
levaram uma motoserra, 
uma lixadeira, um motor, 
elétrico e duas bobinas de 
fio magnético. 

Bicicletas 
Os roubos de bicicletas 

também estão "em alta"na 
cidade, com os ladrões 
agindo tranq ilamente, 
como na residência 
localizada na rua 13 de 
Maio, 1253, de propriedade 
de José de Ribamar 
Pinheiro Silva. 

Segundo relatou a vítima, 
por volta das 22 horas ele 
deitou-se com a família, 
deixando tudo muito bem 
trancado. Na garagem, 
juntamente com seu carro, 
ficaram duas bicicletas. 
Antes de deitar ele 
comprovou que o portão da 
garagem estava bem 
trancado. 

Ao acordar pela manhã 
ele descobriu que os 
ladrões conseguiram entrar 
na sua casa e levaram as 
duas bicicletas, passando 
com elas por cima do muro. 
0 que a vítima ainda não 
sabia, era que para ladrão 
não existe fechadura. 

.V .. 

Luciano Abreu está revoltado com as fugas na CCPJ 

Ontem pela manhã o 
diretor regional de 
Segurança, Luciano Abreu, 
designou a delegada Cinara 
Elisa Gama, titular da 
Delegacia de Proteção á 
Criança e ao Adolescente 
(DPCA), para presidir o 
inquérito instaurado com a 
finalidade de apurar a fuga 
dos cinco detentos, ocorrida 
na madrugada do dia 11 
(quinta-feira). 

Juntamente com a 
delegada Luciano Abreu 
designou o agente escrivão 
Torquato, para relatar os 
depoimentos que iniciaram 
com os quatro presos que 
estavam na cela dois, 
juntamente com os fugitivos 
e que não aceitaram 

participar da fuga. 
A delegada Cinara já 

conseguiu saber que a fuga 
foi preparada na semana 
passada e que o túnel 
começou a ser cavado 
sábado a tarde (0b). A 
delegada tomou 
conhecimento também que 
na manhã de quinta-feira o 
agente civil que está lotado 
na CCPJ esteve na cela dois 
levando café para um 
detento e que "não observou 
nenhuma anormalidade". 

Bastante revoltado com o 
fato, Luciano Abreu, que 
está em tratamento de 
saúde, retornou ontem às 
atividades e sua primeira 
decisão foi exonerar o 
sargento reformado Alcindo, 

que vinha exercendo a 
função de diretor da CCPJ. 

Luciano não aceitou a 
sugestão de abrir 
sindicância para apurar a 
fuga e determinou a 
instauração de inquérito, 
com prazo de 10 dias para 
sua conclusão. Para Luciano 
Abreu, as "negligências" que 
aconteceram na CCPJ não 
podem ser justificadas. 

"Não posso mais aceitar 
que com todas as 
dificuldades existent es, 
tenhamos que fazer 
investigações e prender 
pessoas de alta 
periculosidade e depôs (das 
possam fugir com muita 
facilidade", disse Luciano 
Abreu. 

A revolta do diretor 
regional de Segurança, é 
justificada pelas cobranças 
que ele vem recebendo da 
sociedade, que precisa de 
ver criminosos como 
Cristiano Brito atrás das 
grades e não fora deslas, 
como aconteceu. 

Assegurou Luciano 
Abreu, que já determinou a 
uma equipe de policiais que 
investigue o paradeiro de 
Cristiano Brito, para que ele 
possa ser reconduzido à 
CCPJ e aguarde julgamento 
diante de um Tribunal de 
Juri. 

Luciano lamentou muito 
as fugas que ocorreram na 

CCPJ e não admite que um 
grupo de presidiários passe 
cinco dias escavando um 
túnel e ninguém, do sistema 
de segurança cheque 
sequer a desconfiar. 

"Não quero incriminar 
niguém. O inquérito 
instaurado é que vai dizer 
quem teve responsabilidade 
nesta fuga. Porém uma 
coisa posso garantir à 
sociedade imperatrizense, 
que os responsáaveis serão 
punidos com rigor", 
enfatisou Luciano Abreu. 

Ontem foi constatado, 
depois de periciado o local, 
que os presos escavaram 
um túnel e depois desviaram 
a rota anteriormente 
traçada, porque na metade 
da escavação eles 
descobriram que o túnel 
daria saida em frente ao 
corpo da guarda, no pátio 
atrás das celas. 

Outro detalhe que deixou 
o diretor regional de 
Segurança bastante irritado, 
foi descobrir que a cela dois 
estava cheia de sacos com a 
terra retirada dá escavação, 
e que nem o diretor da 
CCPJ, nem o agente civil que 
está pretando serviço na 
penitenciária e muitos 
menos todos os soldados do 
corpo da guarda, no 
decorrer dos cinco dias 
observaram a anormalidade 
que estava acontecendo. 

População prende ladrões 

Parece até que a população de Impertriz 

montou uma milícia pararela 
Ontem dois ladrões foram 

presos pela população de 
Imperatriz, que começou a 
auxiliar o trabalho da polícia 
na prisão de criminosos. A 
primeira prisão ocorreu 
quando Sérgio da Silva Sá. 
residente na rua Caiçara, (ilt), 
bairro Redenção II roubou 
Poliana Machado de Sousa, 
residente na rua 
Pernambuco, 718, bairro 
Centro. 

O ladrão levou várias peças 
de roupas da vítima e uma 

bolsa tira-colo, contendo R$ 
IG, um chaveiro, uma 
champoo e um baton. Ao ser 
dado o alrme pela vítima, 
populares agarraram o ladrão 
e chamaram uma viatura da 
Polícia Militar que o 
transportou para a Delegacia 
de Roubos e Furtos, onde 
ficou para ser investigado. 

Na segunda prisão o 
acusado foi confundido com 
um ladrão que acabara de 
roubar uma bicicleta no 
bairro Juçara. Ele foi preso 

por populares e depois de ser 
espancado, foi entregue à 
Polícia Civil. 

Ao chegar na Delegacia de 
Roubos e Furtos o acusado 
não foi reconhecido pela 
vítima e ao conversar com o 
delegado Arlindo Assunção, 
ficou esclarecido que ele foi 
confundido com o ladrão e 
acabou sendo espancado por 
populares. 

Com o excessivo n mero 
de furtos, roubos, 
arrombamentos e assaltos, a 

população resolveu montar 
uma "milícia paralela"e 
começou a efetuar as prisões, 
espancar os acusados e 
depois entrega-los á polícia. 

Essa talvez seja a melhor 
forma da comunidade dizer à 
governadora, que está 
insatisfeita com o descaso 
dela em relação ao sistema de 
segurança de Imperatriz, mas 
corre o risco de prender e 
espancar pessoas inocentes 
como o caso ocorrido na tarde 
de ontem no bairro Juçara. 

"D-8 "continua negando acusações 

O conhecido marginal 
"D-8" , residente no bairro 
de Vila Davi e que foi preso 
na manhã de quinta-feira 
(11), acusado de ter roubado 
uma televisão, continua 
negando a acusação. Ontem 
pela manhã compareceu na 
Delegacia de Roubos e 
Furtos, Odilo Raul dos 
Santos, residente na rua 
Tupinambá, np 7, Vila Davi, 
dizendo que recentemente 
teve um botijào roubado por 
"D-8", que se fazia 

acompanhar de outro 
ladrão. 

Mesmo com a acareação 
feita pelo delegado Arlindo 
Assunção, titular da DRF, 
entr* o acusado e o 
acusador, o marginal negou 
a acusação de que ele havia 
roubado o botijào e que seu 
parceiro havia roubado a 
residência em frente a do 
denunciante. 

Segundo afirmou Odilo 
Raul, o parceiro de "D- 
8"depois que praticaram o 

roubo e foram descoberto, 
sacou do revólver que 
portava à cintura e efetuou 
um disparo para manter 
afastadas as vítima, que o 
reconheceram e pretendiam 
persegui-los. 

Outras vítimas de "D-8" 
disseram que ele há pouco 
tempo roubou 10 fardos de 
arroz e dias depois roubou 
uma vaca de Aldenor. 
Disseram também que "D- 
8"possui duas linhas de roça 
apenas para despistar e que 

os próprios vizinhos da sua 
roça são vítimas do ladrão. 

Pelas den ncias chegadas 
à Delegacxia de Roubos c 
Furtos o acusado mantém 
sua "área de atuação"no 
próprio bairro, roubando 
seus vizinhos e depois 
afirma ser inocente. "Ele não 
tem o menor respeito pelos 
vizinhos. Bem que ele 
poderia roubar em outro 
bairro e não no bairro onde 
mora", disse revoltado Odilo 
Raul. 

Vamos fazer de Imperatriz em 96, 

uma cidade ordeira, segura, 

progressista e bem áVenturada. 
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Não Seja Escravo das Preocupações 

por MASAHARU TANIGUCHI 

Não será exagero 
dizer que oitenta 

por cento da energia de toda 
a humanidade, e oitenta por 
cento da riquezas do mundo 
todo são disperdiçados em 
preocupações e temores 
desnecessários. A ang stia 
da maioria das pessoas é 
provocada pelo temor 
doentio do futuro. Mesmo 
em se tratando de doença, 
na maioria das vezes a causa 
do aumento da dor, bem 
como agravamento da 
moléstia, é mais pscológica 
do que propriamente física: 
"Será que vou piorar? será 
que vou morrer?" - esse tipo 
de temor é que faz a doença 
se agravar. A maioria das 
mães fica aflita quando o 
filho demora para voltar da 
escola; elas ficam 
imaginando o pior, ficam 
pensando que poderia ter 
ocorrido algum acidente 
com seu filho, e a 

preocupação é tanta que* não 
conseguem fazer coisa 
alguma enquanto o virem 
chegar são e salvo. Quando as 
preocupações e temores se 
acumulam, acabam 
constituindo-se em doenças de 
causas psicológicas. Existem 
pessoas, quando ouvem um 
vago boato de que "talvez 
ocorra um terromoto em 
alguma parte do país", ficam 
apavoradas, pensando "Com 
certeza, o terremoto vai se dar 
esta noite, e aqui mesmo...", e 
passam a noite sem dormir, 
atormentadas jíelo medo. Esse 
é o típico de pessoas 
dominadas por temores e 
preocupações. Quando este 
estado emocional se agrava, a 
pessoa acaba se tornando 
vítima da mania de 
perseguição: ela passa a ter a 
horrível sensação de estar 
sendo constantemente 
perseguida por alguém que lhe 
quer fazer mal, e não consegue 

ficar tranqüila um minuto 
sequer; se vé pessoas 
conversando em voz baixa, 
logo pensa que estão falando 
mal dela; no fim, acaba ficando 
com medo até de sair à rua. 
Esse é apenas um exemplo. 
Mas o fato é que as pessoas 
costumam se deixar dominar 
por preocupações nas mais 
variadas circunstâncias, o que 
resulta num enorme 
desperdício da preciosa 
energia humana. E lamentável 
que as pessoas desperdicem 
sua força vital em trabalhos 
mentais indignos, como 
desconfiar de seus 
semelhantes e suspeitar que 
há, neste mundo, coisas que 
possam prejudicá-las. Nós, da 
Seicho-No-Ie, queremos 
empregar a vida e, desse 
modo, nos preparar 
espiritualmente para 
manifestarmos o paraíso 
terrestre, que tanto 
almejamos. 

Portanto, caro leitor, pelo 
menos nós, membros e 
simpatizantes da Seicho-No-le, 
deixemos de ser escravos das 
preocupações. Não ganhamos 
coisa alguma deixando-nos 
dominar por elas. Isso só 
resulta em grande arder em 
vão a chama de sua vida e só 
poderão realizar trabalhos 
medíocres, se a mente deles 
estiver repleta de ansiedade e 
preocupações. 

Mesmo os grandes 
mestres deixarão de realizar 
trabalhos brilhantes, se 
tiverem a mente pertubada. 
Caro leitor, saiba que, desde 
o principio o mundo, o que 
mais tem causado danos ao 
homem são as preocupações. 
Portanto, amigo levante-se 
resolutamente e una a sua 
força à nossa, para juntos 
expulsarmos deste mundo o 
monstro chamado 
preocupação. 

Para expulsarmos esse 

monstro, em primeiro lugar, 
precisamos desmarcará-lo: 
precisamos nos livrar do 
hábito mental errôneo de 
pensar que "preocupando- 
se, encontra-se alguma 
solução", hábito mental esse 
que a humanidade adotou 
sem perceber e que vem 
transmitindo através dos 
tempos. Devemos ver 
claramente, com os olhos da 
mente, as tragédias que as 
preocupações e os temores 
vêm causando neste mundo. 
Da mesma forma que 
Sakyamuni transcedeu este 
mundo, vendo com os olhos 
da mente os quatro 
sofrimentos do homem 
(nascimento, 
envelhecimento, doença e 
morte), nós certamente 
conseguiremos abandonar a 
atitude tola de nos 
deixamarmos dominar pelas 
preocupações, ao 
enxergarmos que o trágico 
aspecto deste mundo 
terreno é resultado da 
devastação desses 
monstros. Quando segura- 
mos um objeto, sabendo que 
está quente, podemos largá- 

lo antes de sofremos 
queimaduras graves. Mas, 
se o pegar-mos sem saber 
que ele está quente, 
sofreremos sérias 
queimaduras. O mesmo 
acontece com 
preocupações e temores 
desnecessários. Se não 
soubermos o quanto eles 
podem nos fazer mal, não 
conseguiremos largá-lo 
antes que eles queimem as 
nossas vidas. 

Na época em que eu 
trabalhava numa empresa em 
Kobe, todas as manhãs 
tomava o trem na estação 
Sumiyoshi com destino à 
estação Sannomiya. Como era 
a hora do rush matinal, na 
plataforma da estação 
Sumiyoshi aglomeravam-se 
as pessoas que se dirigiam 
aos locais de trabalho. 
Relembro a cena como se 
fosse agora: os rostos da 
maioria dessas pessoas 
denotavam um ar irritado de 
quem não tomou a refeição 
matinal com calma e a 
amargura de quem, preso à 
circunstância, tem a obrigação 
de ir para o trabalho. 
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A colunista ladeada por personalidades, como os médicos Gilson Santana, 
Deusdete Sampaio e Daniel dos Prazeres, e com Railda Ramos (diretora da 71 
Cidade), em momento de confraternização no ' Gigantão 

Aniversarinndo hoje, a bela Pedrina Tintori, 

clicada ao lado do maridão Marcos 

Sintonia 

Quem sintonizar na TV Difusora (SBT) a partir de 
segunda-feira, li), vai dar de cara com a nova programação 
de 96. E pra começar de pé direito, a telinha estará 
apresentando o programa Difusora Entrevista, com o 
produtor e apresentador Osmar Júnior. 0 programa 
abordará temas políticos, sociais e empresariais, com fatos 
completos dos registros jornalísticos da cidade. 0 programa 
tem as atenções dos telespectadores voltadas, já que o 
competente Osmar Júnior mostrou talento na área, quando 
comandava os debates na TV Amazônia. 

Antes tarde... 

Um grande País não se faz apenas com enormes projetos 
- como parece com um aqui por essas bandas. Aproveitar 
ao máximo os próprios recursos e evitar desperdícios é 
regras que o governo irá dar prioridade no setor educacional 
e com medidas mais energéticas e inovadora no setor, 
valorizando a riqueza cultural do nosso País. Segundo o que 
foi anunciado pelo próprio presidente - uma nova medida 
será a tão sonhada reforma educaional. Espera-se que pelo 
menos os magros salários dos professores estejam na nova 
medida. 

Skandalos 

Com todo gás, o empresário Miro Ferraz abre as portas 
do Gigantão, neste sábado, com a noite mais movimentada 
da temporada, em uma noite pré-carnavalesca com o Baile 
Vermelhor e Branco. E para mostrar o que há de melhor no 
carnaval do País, a casa irá movimentar a noite com uma 
super banda, a Skandalos. Isso mesmo. Hoje a Bahia é aqui. 
Espera-se contar com um número expressivo de público, a 
exemplo da Bahia. Vale ressaltar, que a banda e uma das 
mais requisitadas do carnaval baiano. 

Triplicando 

Embora a guerra da Rede Globo insista em desmoralizar 
a chamada saga e o caça níqueis de Edir Macedo, o mesmo 
vem a cada dia conquistando e fortalecendo o fanatismo dos 
fiéis, que aliás, tem triplicado os seus investimentos no 
mercado financeiro. 0 que se pode afirmar, é que o bispo 
está muito bem, obrigado. Principalmente com o 13° dos 
fiéis. As notícias dão conta que o homem triplicou sua 
avantajada fortuna, sendo destaque nas principais aplicações 
de futuro, ouro, e Bolsa de Valores. 

1 

Patrícia, de tirar o fôlego!! Modelo desfilará dia 25 
na Zoom, uma belíssima ooleção, na tarde de chá 

Para Pensar 
Nunca deixe que a tristeza arranque de ti a vontade 

de viver. Alguém gostaria de te ver sempre viva. 

Curtas & Boas 

Hoje é dia de abraçar e beijar a bela Pedrina 
Tintori, que troca de idade. Aliás, com certeza, 
estará figurando na lista das natalícias mais 
charmosas do ano. 

De muito bom gosto, o cardápio escolhido 
para o tão badaldo jantar de hoje, na residência 
de Railda Ramos, para os recém-casados 
Mérines e Silvano Bongiovanni. 

Já começa circular a partir de segunda-feira, 
os convidados para o chá beneficente, na Zoom, 
no próximo dia 26. O chá marcará o ponto alto 
de encontro de socialites. 

Cláudia Pinheiro, Erilene Gomes e Gracilene, 
estão a mil por hora, com a festa que estão 
promovendo hoje, na cidade de Don Eliseu-PA, 
denominada "Noite Especial", com desfile de 
roupas íntimas da Lácqua di Fiori. A festa será 
no Clube Carlitos. 

Embarca hoje, rumo a Sobral-CE, o professor 
Roberto Figueiredo. O mesmo estará fazendo o 
cruso de pós-graduação em Educação Física 
Escolar. Enquanto ele viaja, a Academia Alta 
Temperatura está em reforma, para retornar 
com o pique todo. 

Eis que surge um novo point da galera jovem 
da cidade, "Os Marinheiros", ao lado da 
rodoviária. A inauguração acontece hoje. regado 
ao melhor do pagode. Vale ressaltar, que o 
proprietário Laércio Vasconcelos é um dos 
integrantes do Grupo Língua de Trapo. 

De volta à telinha da TV Cidade, Silvana 
Silvestre, que estará a partir do dia 17, 
mostrando todo seu talento, no programa Na 
Sala Com Silvana". 
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Conflito e Negociação nas Relações de Trabalho 

por JOSÉ MÁRCIO CAMARGO 

As relações entre capital 
e trabalho no Brasil são 
regidas por um conjunto de 
contratos individuais e 
coletivos de trabalho, cujos 
parâmetros são 
determinados pela 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). Este 
extenso conjunto legislativo, 
introduzido ao longo do 
primeiro período Vargas e 
consolidado em 1943, tem 
como princípio a idéia de 
que os conflitos gerados na 
relação entre trabalhadores 
e empresários têm sua 
origem na necessidade de 
organização coletiva dos 
trabalhadores com o objetivo 
de evitar que o maior poder 
de barganha dos 
empresários acabe por gerar 
um elevado grau de 
exploração dos 
trabalhadores na relação de 
t r a b a 1 h o T 
Conseqüentemente, para 
impedir que esse conflito se 
torne um fator de 
perturbação social, seria 
necessário evitar a 
organização entre 
empresários e trabalhadores 
dos locais de trabalho e, ao 
mesmo tempo, protegendo- 
os para evitar a 
sui)erexploração por parte 
das empresas. 

Dentro dessa filosofia, a 
CLT criou um conjunto 
extremamente amplo de 
proteção aos trabalhadores, 
definindo as condições 
mínimas de trabalho nas 
empresas, ao mesmo tempo 
em que transferia todo o 
conflito entre estes dois 
agentes, sejam coletivos ou 
individuais, para a Justiça do 
1 rabalho. Em outras 
palavras, sempre que um 
trabalhador se sentir 
explorado pela empresa, ele 
pode se dirigir à Justiça do 
Trabalho para garantir 
direitos, conforme definidos 
na legislação. Por outro lado, 
sempre que a negociação 
coletiva entre empresas e 
trabalhadores chega a um 
impasse, qualquer das 
partes pode, 
unilateralmente, pedir a 
intervenção da Justiça do 
Trabalho para dirimir o 
conflito. 

0 objetivo do artigo é 
analisar os resultados do 
conjunto institucional para a 
relação entre trabalhadores 

' e empresas no País e propor 
alternativas que induzam 
uma relação de trabalho 
mais negociada dentro da 
empresa, mais cooperativa e 
menos conducente ao 
conflito. Ao mesmo tempo, 
uma relação de trabalho 
mais direcionada a ganhos 
de produtividade e aumento 
de salário real dos 
trabalhadores. 

Justiça do Trabalho 
e Negociação 
Como resultado desta 

estrutura institucional, a 
maior parte da negociação 
entre trabalhadores e 
empresas, tanto individual 
quanto coletiva, deslocou-se 
da empresa para a Justiça do 
' ' abalho, com todas as 

seqüências daí 
'rrentes. 
m primeiro lugar, 
nvolveu-se uma cultura 
esarial no País, 
'o a qual a "empresa 

> do empresário". Ao 
W cabe obedecer 

; são emanadas 
(i o. Toda 
d' ser 

discutida na Justiça do 
Trabalho, seja através do 
dissídio coletivo, ou através 
das demandas por direitos 
individuais, no caso de 
desrespeito aos contratos 
individuais de trabalho. 

Um segundo resultado 
importante dessa estrutura 
institucional é que existe 
uma enorme possibilidade 
de negociação dos contratos 
de trabalho no Brasil; só que 
esta negociação se dá na 
Justiça do Trabalho, quando 
o conflito já se instalou c 
atingiu um impasse. No caso 
dos contratos coletivos, o 
impasse leva diretamente 
aos dissídios coletivos. No 
caso dos contratos 
individuais, o impasse se 
apresenta através do 
rompimento da relação de 
trabalho. Tomemos cada um 
destes contratos. 

Contratos Individuais 
de Trabalho 

Os contratos individuais 
de trabalho no Brasil são 
legalmente obrigatórios — 
todo trabalhador deve ter 
sua Carteira de Trabalho 
assinada — e devem 
respeitar, em princípio, 
condições estipuladas na 
legislação. Entretanto, 
devido à estrutura 
institucional vigente, todos 
os direitos individuais são 
efetivamente negociáveis, na 
Justiça do 1 rabalho, mesmo 
os que estão na Constituição. 

Sempre que um 
trabalhador se sente lesado 
em relação com,a empresa, 
seja porque as cláusulas de 
seu contrato individual não 
estão sendo cumpridas 
devidamente, seja porque o 
empresário não está 
atendendo aos direitos 
individuais inscritos na 
legislação, o trabalhador 
pode entrar com uma 
demanda na Justiça do 
1 rabalho. Naturalmente, na 
medida em que o 
trabalhador entra na Justiça 
contra a empresa, sua 
relação de trabalho estará 
comprometida. Por essa 
razão, os trabalhadores 
somente demandam seus 
direitos após serem 
demitidos, e não durante a 
relação de trabalho. Em 
outras palavras, para que os 
trabalhadores possam fazer 
valer os direitos legais, no 
caso de estes não estarem 
sendo devidamente 
cumpridos pela empresa, a 
relação de trabalho deverá 
ser terminado. 

Uma vez feita a demanda 
na Justiça, as Juntas de 
Conciliação e arbitragem da 
Justiça do Trabalho chamam 
0 trabalhador e a empresa 
para uma conciliação, 
durante a qual o juiz do 
1 rabalho terá o papel de 
mediador entre as partes. 
Cabe, então, ao empresário 
fazer uma contraproposta ao 
trabalhador, que poderá ser 
aceita ou não por este 
último. Se aceita, o processo 
se encerra. Caso contrário, 
vai a julgamento. Após 
alguns meses, ou anos, o juiz 
dá sua sentença, à qual cabe 
recurso a uma instância 
superior. No final, um 
processo na Justiça do 
Trabalho pode durar anos 
para se completar. 

lescriç :ao sugere que 

existe um grande incentivo 
para que, sempre que um 
trabalhador é contratado, a 
empresa não respeite todos 
os direitos individuais do 
trabalhador. Isto porque, se 
ele for à Justiça, quando 
demitido, ele terá um grande 
incentivo para aceitar uma 
contraproposta da parte do 
empregador, ainda que seja 
inferior ao que está 
estipulado na legislação. 
Caso não o faça, terá que 
esperar um longo tempo até 
que o processo tenha uma 
decisão final. Por outro lado, 
se o trabalhador se sente 
lesado, em lugar de procurar 
negociar com a empresa, ele 
terá um grande incentivo 
para induzir seus direitos, ou 
parte deles, através da 
Justiça do Trabalho. 

_ l rês fatos decorrem 
desse processo. Primeiro, 
ele gera um grande incentivo 
para o não-cumprimento da 
legislação trabalhista por 
parte das empresas. 
Segundo, todos os direitos 
individuais, mesmo aqueles 
que estão inscritos na 
legislação e na Constituição, 
são negociáveis entre 
trabalhadores e empresas, 
através da Justiça do 
Trabalho. 

Terceiro, não existe 
qualquer incentivo a que as 
partes negociem, antes de 
atingir%um impasse, o que 
dificilmente poderá gerar 
uma relação de confiança e 
cooperação entre elas. 

Este processo se tornou 
ainda mais grave após a 
introdução do FGTS, em 
1966, todo trabalhad or, 
quando demitido, tem 
acesso ao Fundo depositado 
pela empresa em seu nome, 
além de uma multa. 
Portanto, caso o trabalhador 
tenha condições de obter um 
novo emprego rapidamente, 
a demissão passa a ser um 
prêmio e não um castigo. 
Neste caso, a melhor 
estratégia para o trabalhador 
e forçar sua demissão, 
reduzindo sua 
produtividade. O resultado é 
que, quando a economia está 
crescendo e o mercado de 
trabalho está ativo, os 
trabalhadores têm um 
grande incentivo para forçar 
sua demissão; quando a 
economia está em recessão, 
o incentivo diminui. Porém, 
neste caso, as empresas não 
têm qualquer incentivo para 
manter seus trabalhadores, 
pois, quando a economia 
recuperar, poderão sair da 
empresa. 

Todo esse arcabouço 
institucional acabou por 
gerar um mercado de 
trabalho extremamente 
flexível, com relações de 
trabalho de muito curto 
prazo e uma grande 
rotatividade da força de 
trabalho. Apenas para dar 
uma idéia de quão flexível é 
a relação de trabalho no 
Brasil, basta dizer que no 
mercado formal de trabalho 
brasileiro, ou seja, entre os 
empregos com carteira 
assinada, em média, um 
terço dos postos de trabalho 
troca de ocupante a cada 
ano. 

Uma segunda 
conseqüência importante 
dessa estrutura é que 
empresas e trabalhadores 
não têm qualquer incentivo 

para investir na relação de 
trabalho e, em especial, 
investir em treinamento e 
qualificação. Da parte da 
empresa. qualquer 
investimento no trabalhador 
poderá ser rapidamente 
perdido, caso ele force sua 
saída da empresa. Da parti- 
do empregado, qualquer 
investimento se perderá se a 
empresa não cumprir 
adequadamente o contrato 
dc- trabalho e ele tiver que se 
demitir para obter pelo 
menos parte de seus direitos 
na Justiça do Trabalho. 

O resultado do processo 
é uma relação de trabalho 
flexível com trabalhadores 
pouco qualificados. 
Conseqüentemente, geram- 
se muitos postos de trabalho 
na economia brasileira (ao 
longo dos anos 80. foi gerado 
1.8 milhão de postos de 
trabalho por ano no Brasil), 
mas em grande parte, são 
postos de trabalho de baixa 
produtividade e que pagam 
baixos salários. 

Contrato Coletivo 
de Trabalho 

Se do ponto de vista do 
contrato individual, os 
incentivos gerados pela 
legislação trabalhista são 
pouco conducentes a uma 
relação de trabalho mais 
estável e a ganhos de 
produtividade através de 
investimentos na mão-de- 
obra e nos empregos, do 
ponto de vista das relações 
coletivas de trabalho, os 
incentivos também são por 
mais conflito e menos 
negociação. 

Em primeiro lugar, 
porque como uma grande 
parte dos direitos dos 
trabalhadores, 
principalmente aqueles 
relacionados à condições de 
trabalho dentro da empresa, 
como horas extras, férias, 
etc., tem limites mínimos 
determinados legalmente 
que só podem ser 
negociados na Justiça do 
Trabalho, sobra pouco 
espaço para as organizações 
coletivas de trabalhadores 
(sindicatos, etc.) 
negociarem essas condições 
nos contratos coletivos. 
Como os trabalhadores 
estão "protegidos" pela 
Justiça do Trabalho, o papel 
das organizações coletivas 
passa a ser secundário, pelo 
menos ao nível das 
condições de trabalho. 

Tendo um papel pouco 
importante nas negociações 
nos locais de trabalho, sobra 
às organizações a 
negociação dos reajustes de 
salários, uma vez por ano, nas 
datas-base das Respectivas 
categorias profissionais. Como 
as datas-base são 
dessincronizadas, e não existe 
qualquer mecanismo de 
coordenação entre as 
diferentes negociações, cada 
sindicato tentará obter o 
máximo possível em sua data- 
base, jiara evitar perdas de 
renda real no caso de outros 
sindicatos obterem melhores 
condições em suas 
negociações. 

tenha pouca ou nenhuma 
relação com seu grau de 
representatividade, ao mesmo 
tempo que evita a competição 
entre os diferentes sindicatos 
para representar as bases dos 
trabalhadores. 

0 resultado foi o 
desenvolvimento de uma 
organização sindical mais 
voltada para a discussão e a 
resolução dos problemas de 
cúpula, com pouca ou 
nenhuma ligação com suas 
bases nos locais de trabalho, 
e direcionadas para questões 
de política macro. Apenas a 
partir de 1974, com a 
repressão dos sindicatos em 
nível agregado, foi possível às 
lideranças sindicais 
desenvolver a organização no 
local de trabalho. Entretanto, 
devido aos incentivos 
existentes na legislação, é 
extremamente difícil o 
desenvolvimento do 
movimento sindical nos locais 
de trabalho. 

Por outro lado, como 
empresários e trabalhadores 
somente st- encontram para 
negociar uma vez por ano, 
dificilmente será possível 
desenvolver um processo 
negociai coerente e confiável 
entre eles. 0 mais provável é 
uma cultura de conflito 
permanente. Como esse 
conflito é sempre deslocado 
para a Justiça do Trabalho, e 
decisões da Justiça não se 
discute, sua resolução nunca 
se dá de forma satisfatória 
entre as partes. 

Por outro lado, a criação do 
imposto sindical e da unidade 
sindical faz com que as 
condições econômicas e 
financeiras dos sindicatos 

Propostas de 
Mudanças 

Nas condições discutidas 
acima, serão necessárias no 
País mudanças institucionais 
importantes nas relações 
entre capital e trabalho para 
criar os incentivos corretos e 
gerar uma relação de trabalho 
mais estável, menos conflitiva, 
tanto em nível individual 
quanto coletivo, e indutora de 
ganhos de produtividade e 
salário. 

0 primeiro ponto 
importante seria deslocar 
grande parte da negociação da 
Justiça do Trabalho para os 
locais de trabalho. Para tal, 
seria necessário transformar 
os direitos individuais dos 
trabalhadores em direitos 
coletivos, negociados entre 
sindicatos e empresas, ü 
mecanismo adequado seria a 
negociação, em nível nacional, 
de um contrato coletivo de 
trabalho. As diferenças entre 
as cláusulas no contrato 
coletivo de trabalho e as 
vigentes na legislação para os 
contratos individuais de 
trabalho poderiam ser 
negociadas nos locais de 
trabalho, através da 
constituição de comissões de 
negociação que teriam a 
participação obrigatória dos 
sindicatos. As comissões 
poderiam negociar com as 
empresas mudanças nos 
direitos individuais que não 
estivessem incluídos no 
contrato coletivo nacional. Em 
outras palavras, transformar 
os direitos individuais em 
direitos coletivos de trabalho. 

Para aquelas empresas nas 
quais os trabalhadores não 
estiveram devidamente 
organizados em comitês de 
negociação, com a 
participação dos sindicatos, 
valeria a legislação hoje 

existente, senfa possibilidade 
ck- que ela possa ser 
negociada na Justiça do 
Trabalho. 

Por outro lado, para 
induzir a organização dos 
trabalhadores nos locais de 
trabalho, seria importante 
eliminar o imposto e a 
unicidade sindical, de tal 
forma a gerar competição 
entre os diferentes grupos 
sindicais pelo controle das 
bases dos trabalhadores. Com 
isso, eliminar-se-ia a 
tendência a free-rider 
existente na legislação. 

As negociações salariais 
deveriam continuar sendo 
realizadas em nível mais 
agregado, categoria ou setor, 
porém, sem a participação da 
Justiça do Trabalho. Em caso 
de impasse, este poderia ser 
resolvido através da mediação 
e da arbitragem, desde que os 
mecanismos fossem aceitos 
em comum acordo entre as 
partes; ou através do conflito, 
pela greve e pelo lock-out. É 
importante que a sociedade 
brasileira se conscientize de 
que o conflito é uma forma 
legítima de dirimir as 
diferenças na relação entr 
capital e trabalho. 

Finalmente, seria 
importante mudar o FGTS 
para evitar que ele continue 
criando os incentivos 
apontados acima. Neste caso, 
uma possibilidade seria 
transformá-lo em um pecúlio, 
ao qual o trabalhador teria 
acesso quando de sua 
aposentadoria. Outra 
possibilidade seria dar acesso 
automático aos fundos 
depositados no FGTS, sempre 
que o trabalhador 
completasse um determinado 
tempo, por exemplo, 10 anos, 
em uma mesma empresa. 
Seria interessante aumentar a 
multa pela demissão e utiliza, 
os recursos decorrentes dela 
para financiar um sistema 
nacional de emprego, 
articulando com um sistema 
de treinamento, realocação de 
mão-de-obra e seguro- 
desemprego. 

Conclusões 

Neste artigo, tentamos 
mostrar que a estrutura 
institucional que rege as 
relações de trabalho no Brasil 
é pouco indutora de ganhos e 
produtividade e, portanto, de 
ganhos de salário real. Isto 
porque ela induz desconfiança 
e conflito na relação de 
trabalho. 

Com base nesse 
diagnóstico, apresentamos 
algumas propostas de 
mudança que teriam o efeito 
dc incentivar o processo de 
negociação dentro das 
empresas, enquanto a relação 
de trabalho ainda estiver 
vigorando, e não na Justiça do 
Trabalho, quando a relação de 
trabalho já estiver rompida. 
Assim espera-se que se 
desenvolva, ao longo do 
tempo, uma relação de 
trabalho mais estável, com 
investimento em treinamento 
e qualificação tanto da parte 
dos trabalhadores quanto das 
empresas e uma relação mais 
cooperativa e menos 
conflitiva. 

José Márcio Camargo é 
economista e professor da 
PUC/RJ. 
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Imperatriz 

-m 

por FREDERICO LUIZ 

BR 010 
intrafegável 

Uma lástima. Governo 
fedtTal estadual, sequer dão 
a mínima para Imperatriz. A 
Belém-Brasília, fonte de 
desenvolvimento de 
Imperatriz está abandonada. 
O trecho do Barra Grande, a 
17 quilômetros da cidade 
mostra o descaso. 

O próximo 
Interventor? I 

Não estão esgotadas as 
chances do ex-prefrilo 
Salvador Rodrigues retornar 
a IVefeitura Munici|>al. Quem 
despreza este falo pode ter 
surpresas. Agradáveis ou 
desagradáveis. Porque tudoé 
uma questão de gosto. 

O próximo 
interventor? II 

O prefeito-afastado 
Salvador Rodrigues, por falta 
de provas, pode retornar ao 
comando da administração 
municipal no próximo dia 21 
de janeiro. Como entende um 
jurista de renome nacional 
que foi consultado por mim, 
mas que pediu para não ser 
identificado. 

O próximo 
interventor? III 

Como não sou sequer, 
advogado de Deus. quanto 
mais do diabo, prefiro deixar 

para lá as pendengas jurídicas. 
Certo e, que Salvador 
Rodrigues já tem delineada, 
inclusive, a sua equipe de 
governo. Com a presença de 
notáveis, para conseguir 
respaldo popular. 

O próximo 
interventor? IV 

Dessa forma, a briga em 
torno da preferência da 
governadora para ser indicado 
interventor, pode ser estéril. A 
cidade decide. Porém, 
desprezar tal idéia, pode custar 
caro no tabuleiro político. 

Ezir 
Jr. 

Assassinado no dia 18 de 
Janeiro de 1995 conforme os 
laudos médicos. Ezir Júnior é 
uma demonstração clara da 
impunidade que acontece no 
Maranhão dirigido pela 
governadora Roseana Sarney. 
Os acusados de envolvimento 
no seqüestro seguido de 
morte, réus confessos, estão 
todos soltos. Bebe-léguas 
jamais foi encontrado. Benito 
fugiu ano [lassado, E Cristiano, 
anteontem. Um Novo Tempo 
no' Maranhão? Ou 
simplesmente humor negro, de 
um governo despreocupado 
com a dignidade e a cidadania. 

Madeira disse 
Sebastião Madeira confirma 

que vem participar da 
resistência de Imperatriz, caso 
o interventor Ildon Marques 
não continue interventor. 

Ulisses 
Braga 

Justiça seja feita. Durante a 
quebra de braço de Ildon 
Marques, o povo, e os grupos 
políticos de Imperatriz, o 

presidente do Fórum da 
Sociedade Civil, advogado 
Ulisses Braga, não estava na 
cidade. No final de dezembro 
do ano passado, ele já se 
encontrava em Belo Horizonte, 
capital da querida Minas 
Gerais. Porém, o senhor 
Revolução vem aí. Aguardem. 
E com uma novidade supimpa. 
E esperar pra ver. 

Cabral 
e Miguel 

1 

Os dois magos estão juntos. 
1'. agora vai. 0 negócio vai 
melhorar, e finalmente a 
impressão do Seu Líder Diário 
vai emplacar. 

Justiça 
e Paz 

Ondas Curtas 

"Sal da terra é Salva, é Salva, é Salvador/ Ai! meu coração, preciso de amparo". 
Calma é só uma música que já foi interpretada por Maria Betânia. 

Orlandào Meneses está arrebentando. Ildemar Gonçalves que se cuide. Pode ter 
revolução em Açailândia. 

listou sabendo de uma Das boas. Mas, falta confirmar. Estou checando. Negócio de 
primeiro mundo. Aguardem. 

Quem é o melhor prefeito: há controvérsias. Quem é o melhor vice-prefeito; 
unanimidade. Ildon Marques é indiscutível. 

Até que enfim, Conceição Andrade, PSB, e prefeita de São Luís, resolveu procurar 
Miguel Arraes, presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro. É sempre assim, 
tem gente que só se lembra do outros, na hora do aperto. 

Em nome da arte 

O primeiro poeta brasileiro 

\ w 

'>yü\Vv' 
Vi v 

O lema da campanha da 
Fraternidade deste ano, não 
poderia ser melhor para 
Imperatriz. E o que queremos: 
Justiça e Paz. Para todos. 

Breve vem 
mais cultura 

Novidade de arrebentar. No 
campo das artes, ciência, letras 
e tudo mais. Vem aí, em 
fevereiro. Aqui mesmo, nas 
páginas do Jornal Capital. 
Aguardem. 

Quase ninguém ouviu 
falar do poeta Bento 
Teixeira, judeu filho de 
portugueses que chegou ao 
Brasil com cinco anos e 
cresceu respirando os ares 
do novo continente. Mas é 
dele o primeiro poema 
brasileiro publicado no país, 
intitulado A Prosopopéia, em 
1601. 

Porém, Bento Teixeira 
ficou mais conhecido como 
um intelectual que 
conseguiu fugir da 
Inquisição graças à 
malandragem adquirida no 
Brasil. 

O microfilme de 500 
páginas contendo todo o 
processo do poeta 
finalmente foi cedido pela 
Torre do Tombo, instituição 
portuguesa mais importante 
de arquivamento de 
documentos históricos, para 
a Biblioteca Nacional. 

0 pesquisador Gilberto 
Vilar de Carvalho lançou 
este ano passado, uma 
biografia de mais de 300 
páginas intitulada Bento 
Teixeira, poeta - o primeiro 
brasileiro. 

Dono de uma obra 
desconhecida, entre 
sonetos, trovas e peças 
teatrais, Bento Teixeira, 
apesar de ser judeu, se dizia 
cristão convertido, mas 
acabou sendo delatado por 
vizinhos e até pela própria 
esposa. No julgamento, 
graças à sua erudição e por 
ser mestre em latim, grego, 
italiano e espanhol, pôde 
argumentar com os 
inquisidores, citando a 
Bíblia e até São Tomás de 
Aquino e Aristóteles, 
conseguindo escapar da 
fogueira e da prisão 
perpétua. Mas foi proibido 
de sair de Lisboa. 

Morreu em 1600, tendo 
seu poema publicado no ano 
seguinte, 

Acervo musical 
Um convênio pioneiro 

assinado entre a Fundação 
Biblioteca Nacional e a 
Embratel trouxe a música 
para dentro do santuário dos 
livros. 

0 Projeto Midi, de 
digitalização de partituras, 
musicais, automatizou a 

divisão de música da 
Biblioteca Nacional. 

Agora, todo usuário da 
biblioteca poderá ler 
graficamente as partituras 
e ouvir o som das músicas 
de Guerra Peixe e Ernesto 
Nazareth, os primeiros 
compositores cujas obras 
estão sendo granvadas em 
disquete pelo pianista João 
Carlos de Assis Brasil. 
Outros autrores como 
Chiquinha Gonzaga e 
Francisco Mignone 
também terão seus 
trabalhos gravados. 

O objetivo é preservar a 
memória musical brasileira 
através do acervo de 250 

mil peças - entre partituras, 
programas, cartazes, 
discos e fitas recolhidos 
nos últimos 40 anos. A 
outra novidade é que quem 
tem um computador 386 
em casa ligado à rede 
digita] da Embratel, através 
do sistema BBS, poderá ter 
acesso em breve ao acervo, 
podendo inclusive imprimir 
uma partitura, entre os 
mais de três mil originais 
à disposição. 

VALE TRANSPORTE 

0 Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empreqados 

e empregadores. a 

Presente no imposto de Renda. 0 nosso Departamento de Vendas está à disoosição dos 

senhores empresários que desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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Valor da carteia R$ 5,00 

Sorteio de 20 bicicletas dia 15 de janeiro às 20H00 e dia 22 de janeiro, concorra aos seguintes prêmios; Ia batida -1 Moto 

100 cc Drean - 0 km; 2a batida - 1 Moto Titan 125 cc - 0 km; 3a batida -1 Automóvel 1000 - usado e 4a batida - 1 Automóvel 

Gol 1000 - 0 km. O sorteio será transmitido pela TV e Rádio Capital, pelo programa Imperatriz 24 Horas. 

Postos de venda 

r 
Supermercados 

Supermercado Sousa 

Supermercado Lívia 

Supermercado Laranjeira 

Supermercado São Vicente 

Supermercado Real II 

Supermercado Variedades 

Porão I, II e II 

V 

Bãncc dc Revista ; 

13cmca da (^ildêrvia 

Baiaca do (Salçadão 

3aiACa do x3eto 

N ossa 3atACa 

ms 

DipÃo 

Pao dA Terra 

PAiNiificAdoRA DuIar 

PANificAdoRA N. SRA. de Fátíivia 

PANifiCAdoRA IqUATUEINSE 

DROGARIAS 

TCI - 

Transportes 

CoIetívo 

% 
% 

V 

Drogaria Fábio Júnior 

Drogãd Center 

Drogaria Realfarma 

Drogaria Econômica 

Farmácia Bom Jesus 

♦a. Flora Medicinal 

% 
m 

^ff^ailândia 

Jornal Capital 

O Boticário 

Rádio Clube FM 

TV Cidade 

WR MucJanças 

EÍetrôníca TeIa Quente 

HoteI São Luís 

Voz do dESMANTElo 

IhOMEM dA RApAdüRA 

•••..% / 

Motoca 

Moto- Qoàioi ít Moto Peçoi 

Lanchonetes 

Kollegíus Lanches e Alvorada Lanches 

... 

♦ 

Meròearias 

Mercearia Reis, Casa Rodrigues e Casa Rosa 
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Vapita 

Indústria paulista de café investe US$ 20 mi este ar 

Impresas lançam em produtos diferenciados para recuperar consumo do produto 

30 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Arranjos 
A habilidade para 

trartsforniar negócios e fazer 
dinheiro está se tornando unia 
marca dos fundos de | lensão no 
Brasil. Rios são estruturas 
enormes, que lidam com 
montanhas de dinheiro e 
deixaram, nos últimos tempos, 
de aplicar seus recursos em 
imóveis ou na ciranda 
financeira para jogar na 
ad mii iistracã<) de em| in 'sas das 
mais diversas áreas. O caso da 
Acesita, a indústria de aços 
es| k-ciais | irivatizada no linaí de 

.19f)2, e exemplar. Quando os 
fundos assumiram a empresa, 
< da < -slava at < dada em pn -ju íz( )S 
anuais da ordem de <K) milhões 
de dólares. Reestruturada, a 
Acesita tem dado lucros 
superiores a 100 milhões de 
dólares por ano. 

Agentesmirins 
Em Nova Prata, Rio Grande 

do Sul, meninos de oito anos de 
idade são eleitos agentes mirins 
de saúde. Eles tem noções de 
primeiro socorros e trabalham 
nas escolas garantindo o bem- 
estar dos colegas. Em 
Santarém, Pará, meninos e 
meninas de seis a quatorze 
anos de idade são treinados 
como Monitores Mirins do 
projeto "Saúde e Alegria". 
Essas crianças sabem detectar 
doenças e j ir escrever remédios 
simples, como o soro caseiro. 
Em ImiKTatriz, o serviço feito 
I K-la secretária Sofia ()liveira, da 
Ação Social, está sendo muito 
bem recebido jiela população. 
Com essa II turma da Guarda- 
Mirim. foram mais 120 crianças 
tiradas da rua. E uma prova 
c.ihi.l de que Imperatriz tem 
jeito. 

Nomes corroídos 
As empresas, assim como 

as pessoas, envelhecem e 
desaparecem se não se 
cuidarem. 01 irocesso é rápido. 
Quem se lembra das lojas das 
Casas da Banha da Mesbla e 
numa lista mais recente a Casas 
Pernambucanas do ramo 
carioca? Esses, como tantos 
nomes que foram famosos no 
passado, despareceram do 
mapa. Empresas que fizeram 
muito dinheiro por algum 
tempo. entraram em 
decadência. Algumas já 
sumiram. Outras são hoje 
apenas aspecto do que foram 
no passado. O grupo 
Matarazzo está reduzido a vinte 
indústrias e a uns poucos 
empreendimentos imobiliários. 

É quase nada perto do que foi 
nojíassado. O grupo chegou a 
ser um dos dez maiores. Tinha 
.>(>() fábricas que atuavam em 
lodosos ramos. Teve problema 
de sucessão familiar, não se 
profissionalizou e acabou se 
dissolvendo. A Cobrasma, 
fabricante de vagões de trens, 
cujo dono é Luís Eulálio de 
Bueno Vidigal Filho, é um 
exemplo mais recente. Ilá 
quinze anos Vidigal era o 
poderoso presidente da 
Pederação das Industrias do 
Estado de São Paulo. Eiesp, e 
sua fábrica vendia uma 
barbaridade - jKira o governo. 
Nos últimos tempos, a Eiesp 
manteve a i iqmjja. mas perdeu 
a importância. A empresa de 
V idigal já não consegue 
empurrar vagões de trem |)ara 
um governo falido. Resultado: 
a Cobrasma quebrou. Entrou 
em concordata e anda 
vendendo retalhos de seu 
|jatrimónio. 

Eletrodomésticos 
devem crescer mais 

10% este ano 
O presidente da 

Associação Brasileira dos 
Fabricante de 
Eletrodomésticos (Eletros), 
Roberto Macedo, disse hoje: 
que as informações do setor 
dao conta de que as vendas 
de janerio prosseguem em 
ritmo normal. Segundo ele. 
não há espaço para explosão 
de preços dos produtos 
eletrodomésticos ou 
eletrônicos de forma geral. 
"A única coisa explosiva no 
País e a tolha dos salários do 
governo federal. que 
aumenlou muito em 95" 
observou. Ele espera que o 
setor de eletrodomésticos 
tenha um crescimento de 
10% em 1990. O setor 
evoluiu 30% em 1995, sobre 
o ano anterior. "Vamos 
crescer novamente acima do 
PIB, o que é normal dentro 
do setor nos EUA,"Macedo 
informou que a falta de 
entendimento entre a 
Receita Federal e a 
Secretaria da Fazenda do 
Amazonas está provocando 
um congestionamento de 
.coníêineres. Segundo 
Macedo, deverão chegar ao 
Brasil em 1997 q vídeo disco 
digital e também um micro 
telefone celular da Motorola 
de 9 cm por 5 cm, que 
permite a troca de baterias 
em funcionamento. 

As indústrias paulistas de 
café planejam investir US$ 20 
milhões em marketing e 
novos produtos ao longo de 
1996. Em 1995 os 
torefadores paulistas 
faturaram R$ 600 milhões. 
Fechando o ano com a 
produção de 290 mi sacas 
mensais em média, sendo as 
cinco líderes responsáveis 
por dois terços ' da 
industrialização. O outro 
terço ficou para as outras 345 
torrefadoras do Estado. É 
esperado crescimento de 20% 
neste ano. 

As companhias 
aprimoram diferenciados 
para tentar recuperar 
mercados de outras bebidas, 
levantamento da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Cafe mostra que o consumo 
por capita anual recuou de 
4.5 nos anos 70 para 2,7 kg 
nos 90, mas já se esboça uma 
reação. Os aromatizados 
tentam cativar novos 
consumidores. 

Investindo em produtos 
diferenciados, a Café do 
Ponto, segunda industria do 
ranking nacional, aumentou 
em 26% em sua receita em 
1995. Fechou 1995 com 
faturamento de US$ 86 
milhões. A empresa pretende 
manter neste ano a política de 
segmentação para manter 

seu crescimento. No ano 
passado, a empresa inaugurou 
o primeiro auto-serviço de café, 
em que o consumidor escolhe 
entre 16 tipos de grão. 0 projeto 
foi implementado em balcões de 
atendimento nas lojas do Pão de 
Açúcar. A União,recentemente, 
mudou as embalagens do Café 
Caboclo, Pilão c União. 

Terceira no ranking 
estadual, a Mellita pretende 
investir no mínimo US$ 4 
milhões este ano, o mesmo total 
de 1995, revela o presidente, 
Irving Vieira. 
Aproximadamente 25% desse 
valor será destinado a 
equipamentos. O marketing 
abocanhará os outros 75%, 
principalmente na sustentação 
de novos produtos lançados no 
ano passado. A companhia 
anima-se com o crescimento de 
5% verificado em 1995. A 
Mellita processa em média 25 
mil sacas mensais, em média. 
No ano passado a empresa 
lançou o Puccino, mistura 
instantânea para capuccino. Os 
investimentos não são 
exclusivos das empresas de 
grande porte. 

A Café Jardim, empresa do 
bloco intermediário, investiu no 
final do ano passado R$ 400 mil 
em dois novos produtos e vão 
fechar sua estratégia para este 
ano no próximo mês. Entre eles 
o café com leite em pó, já 

misturados, em sachês. 
0 presidente do Sindicato 

da Indústria do Café do Estado 
de São Paulo, Nathan 
Herzkowicz, relaciona o 
movimento de investimentos à 
redução na taxa do imposto 
sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS). Até o final de julho, a 
alíquota (Ta 18%. No início de 
agosto o produto foi incluído, 
cm caráter provisório, na cesta 
básica estadual c a taxa foi 
reduzida a 7%. Em novembro 
o decreto foi renovado e está 
em vigor, também 
provisoriamente , até o dia 31. 
A indústria conta com a 
renovação do decreto ou sua 
efetivação. 

A medida devolveu 
competitividade ao setor, que 
vinha enfrentando a 
concorrência dei empresas 
beneficiadas por incentivos 
ficais dos seus Estados de 
origem. Prova dessa 
modificação foi a redução do 
preço ao consumidor. Segundo 
pesquisa do índice Fhpe- 
Estadào, de 30 de julho de 
1994 (véspera de lançamento 
do real) ao 28 de dezembro do 
ano passado, o preço médio do 
pacote de 500 gramas recuou 
16,8, passando de 3,26 URVs 
(Unidades Reais de Valor) a R$ 
2.74. 

As empresas, em 

conseqüência, aumentara, o 
volume de vendas. Segundo 
levantamento do Sindicato, 
no quadrimestre agosto- 
novembro, com o ICMS mais 
baixo, a venda se elevou 22% 
em relação a igual período de 
1994. Em comparação ao 
quadrimestre abril-julho de 
1995, o avanço foi de 18%. 0 
Café do Ponto e a Mel1 

repassaram integralmen' i 
redução do imposto ao preço 
do consumidor. A 
rentabilidade das empresas 
cresceu . O volume de 
vendas do Café do Ponto, por 
exemplo, cresceu 9% em 
relação aos meses de ICMS 
de 18%. 

0 Sindicato da Indústria 
de Café do Estado de São 
Paulo está investindo R$ 160 
mil para montar um Centro 
de preparação de café que 
deve começar a funcionar em 
junho. 0 centro será uma 
escola em que o Sindicato 
pretende formar 50 mil 
pessoas em cinco anos, a 
exemplo instituição similar 
na Colômbia, existente há 

nove anos. A meta é atingir 
profissionais de restaurantes 
e hotéis, donas-de-casa, 
empresários. Os cursos 
serão rápidos, de uma 
semana, com carga de oito a 
dez horas. 

Alta no consumo de energia 

Ho .i.. n-i. , i - im , ,   Os técnicos da Elatrobrás 
estão surpresos com a 
avanço de 2,2% no consumo 
residencial de energia 
elétrica em 1995, sobre o ano 
de 1994, segundo cáculos 
preliminares. Na região 
sudeste, a alta foi de 11,7%. 
Pesquisas realizadas nas 
companhias estaduais 
mostram que o auemenlo se 
deve basicamente ao uso de 
eletrodomésticos. O 
presidente da Associação 
Brasileira dos Fabricantes de 

Elelrodométicos (Eletros), 
Robeto Macedo, diz que- o 
crecimento de venda de 
eletrodomésticos em 95 foi de 
30%, o que contribuiu pára a 
evolução de consumo de 
energia residencial. A área in- 
dustrial teve um crescimento de 
2,2%. A comercial, 10,6%. Outros 
itens, como iluminação pública 
e energia para área rural, 
tiveram alta de 6,1%, também 
surpreendendo os técnicos da 
Eletrobrás. O consumo global 
de energia no ano passado 

cresceu em 6,2% sobre 94. A 
elevação no consumo total de 
energia de 94 sobre 93 foi de 
3.3%. No ano do milagre 
brasileiro, de 1970 a 73, a 
média de avanço no consumo 
foi de 13%. De 1989 a 92, de 
2,6%. 

Iniciativa 
privada em Itá - 

A hidrelétrica de Itá, no rio 
Uruguai, com potência de 
1.400 mw, começará a ser 
construida no final do mês 
através de concessão à 

inciativa privada. O consórcio 
CSN-CBPO investirá mais de 
US$ Ibi na obra. Itá deverá 
entrar em geração dentro de 
4 anos. A Eletrosul já realizou 
no local investimentos da 
ordem de US$ 200 mi. 0 
crescimento da região Sul 
dependerá desta hidrelétrica. 
Outra hidrelétrica, de Serra 
da Mesa, em Goiás, espera 
agora a venda do seu 
controlador, a Nacional 
Energia, para que suas obras 
continuem. 

iJornal a Rádio Capital sampra sondo sou lídro diário! 

Convocação de empregado 

A firma Imprecol Ind. de Premoldados e Construções Ltda. 

Situada a BR - 010 KM 1350 Exposição imperatriz ■ MA 

convoca o Sr. José da Guia Matos Gonsalves CTPF, n9 

35168 SERE, 002 MA, a retornar ao trabalho no prazo de 

72 horas sob pena de ser demitido conforme o artigo 482 

nostram que o auemento s letra I Decreto Lei n9 5452 da CLT. 

No Jornal Capital, a notícia é 

divulgada do jeito que ela acontece 

imparcialidade é a nossa meta 
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Cidade 

Alerta 

por ORLANDO MENEZES 

Enquete 
Demostrou que o deputado 

estadual, Deusdete Sampaio, 
está em alta. Em nosso 
programa na TV Cidade, de 
quinta-feira, foi feito uma 
enquete para saber se as 
eleições fossem agora em quem 
você votaria («ira prefeito. O 
resultado foi a vitória de 
Deusdete, com nove citações, 
Leonardo Queiroz, Antonio 
Ferreira, Gleide e Ddemar tivera 
três votos, este último é prefeito 
e não jKxle concorrer. 

Enquete II 
Nesta enquete também foi 

procurado se o atual prefeito 
Ildemar Gonçalvés, fosse 
candidato se você votaria nele e 
o |k>vo respondeu quase na sua 
totalidade que não provando que 
o chefe executivo está de maré 
baixa na cidade na opinião do 
(XíVO. 

Festival Chopp 
Mais uma a ser realizada na 

grande Açailândia, aliais o 
primeiro deste ano. O festival é 
uma promoção do |)essoal do 
BEM (Banco do Estado do 
Maranhãí >), será realizado neste 
domingo, dia 14 na CIKEL As 
cartelas estão a venda a dez 
reais. 

Sem carnaval 
É, parece mesmo que este 

ano não teremos carnaval de 
rua, o tradicional desfile das 
escolas de samba A prefeitura 
que tem uma Secretaria da 

Cultura Burocrática e só, bem 
vamos definir. Burocrática jxír 
quê? Porque expede muitos 
ofícios mas na jjrática neca neca 
Ainda querem mais definições, 
pois bem, muitos eventos 
aconteceram, o ano passado só 
que a Secretaria ficou de fora, 
ou seja não iiarticipou. 

Sem água 
A Vila Ildemar, que ajiesar 

de receber o nome do prefeito, 
está sempre presioso líquido a 
muito tempo, obrigando os 
moradores a se deslocarem a 
mais de um quilômetro |)ara 
conseguir um ikjuco de água. 

Sem água II 
Os moradores estão 

revoltados |)elo pouco caso que 
a Secretaria de Infraestrutura 
Ddenor Gonçalves, irmão do 
prefeito está tendo um 
problema. A bomba queimou a 
mais de dez dias e ele como 
responsável não tomou 
providências. 

Hospital FSESP 
Está abandonado o mato que 

toma conta do jiatio, e o diretor 
do mesmo faz vista grossa liara 
o problema, o Hospital que 
também é de responsabilidade 
da prefeitura já que é 
conveniado com o município. 
Há um fato importante, o 
mesmo recebe 12() AIHs para o 
funcionamento, bem se 
continua neste estado algo vai 
errado, ora quem tem que 
responder é o diretor 
administrativo do hospital. 

Caos na saúde pública 

Em Açailândia, é crítica a 
situação em que se encontra 
o setor de saúde, os hospitais 
já não atendem os pacientes 
que querem atendimento 
pelo SUS, os proprietários de 
hospitais mandaram no final 
do ano passado para a 
governadora Roseana 
Sarney, uma carta aberta. 
Fazendo um apelo para que 
a governadora, aumente o 
número de AIHs para o nosso 
município. 

A carta criticava a forma 
hospitais de que os 

Açailândia, estão vivendo 
este momento sem poder 
atender mais, porque a carta 
de Guias e Internações, já 
estropolou a mais de 20 dias 
e os hospitais não poderão 
atender de graça. 

Com o não atendimento 
pelo SUS, muitos problemas 
estão sendo gerados no 
Município, pois as pessoas 
carentes que não tem 
condições financeiras para 
pagar uma consulta ou 
internaçàpo estão sem 
horizonte. Se o problema não 

for resolvido o mais rápido 
possível, é bem provável que 
muitas dores de cabeça 
aconteçam em Açailândia. E, 
já estão acontecendo, só esta 
semana mais de três casos já 
foram registrados, onde 
mulheres que chegaram aos 
hospitais para ter nenê, 
tiveram que retornar para 
suas casas já que não tinham 
dinheiro para pagar o parto. 
Hoje um parto particular em 
Açailândia gera em torno de 
100 à 200 reais, e que pouco 
trabalhador pode pagar para 

que suas mulheres possam 
ter crianças. 

A população é a principal 
prejudicada nesta situação, 
com isso a uma outra 
preocupação é se nesse meio 
termo acontecer na porta 
desses hospitais uma 
complicação no parto ou 
alguém deixar de ser 
atendido e morrer na porta 
por falta de atendimento 
médico. E a Secretaria de 
Saúde do Município não 
tomou nenhuma providência 
até o momento. 

O Jornal Capital 

já ganhou 

credibilidade 

entre a 
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Brasil estrelou contra o Canadá 

Esporte 

Capitei 

por JALDENE NUNES 

Comemoração 
Na próxima segunda-feira, 

a Confederação Brasileira de 
Futebol vai estar promovendo 
um almoço para 
representantes das federações 
estaduais e dos clubes da 
primeira divisão do futebol 
brasileiro. O objetivo é 
comemorar a reeleição do 
presidente Ricardo Teixeira. 0 
evento acontecerá na véspera 
da assembléia da posse de 
mais um mandato à frente da 
entidade. 

Vai ficar 
Final feliz. Ou melhor, 

início íeliz — início de ano, 
claro, para a torcida do 
Botafogo. Depois do histórico 
íim-de-ano em meio a muita 
comemoração, os 
botafoguenses continuam com 
motivos de sobra para 
comemorar. A Pepsi dobrou os 
vencimentos que Túlio recebe 
do Botafogo e da 
multinacional. Mas o contrato 
só vai ser assinado mesmo em 
17 de janeiro, em General 
Severiano. 

Decepção 
Voltando a falar do 

presidente da Confederação 
Brasileira de Futebol, Ricardo 
Teixeira, ele voltou da Europa 
na última quarta-feira. 
Manifestou sua decepção com 
o torcedor e a imprensa 
brasileira. Segundo ele, a 
mídia do País .deu pouca 
importância para a festa 
promovida pela Fifa, em Milão, 
na Itália, na segunda-feira 

passada. 0 evento, conforme 
cabe ressaltar, premiou a 
Seleção do Brasil como a 
melhor equipe da temporada 
de 95. 

Indefinida 
E como se encontra a 

situação do atacante Rivaldo. 
Ele sonha com a possibilidade 
de ganhar 4 milhões de 
dólares em três anos de 
Contrato com o Verdy 
Kawasaki, mas a Parmalat não 
se mostra flexível a aceitar a 
proposta de 5 milhões de 
dólares oferecida pelo clube 
japonês para comprar o passe 
do jogador. E o Palmeiras 
adiando a definição sobre o 
ponta Rivaldo. 

Treinando 
E o procurador de Rivaldo, 

Jorge Machado, esperou até 
o final da tarde de anteontem 
para uma resposta da 
multinacional aos 
representantes do Verdy 
Kawasaki para encerrar o 
assunto, mas perdeu tempo. A 
definição foi novamente 
adiada i )ara ontem. A Parmalat 
estaria exigindo 7,5 milhões 
de dólares, o mesmo valor 
pago pelo Middlesbrough, 
da Inglaterra, ao São Paulo, 
na compra do passe de 
Juninho. Apesar disso, 
Rivaldo está treinando 
normalmente com o time 
do Palmeiras, em Serra 
Negra, mas a sua atenção 
está voltada para os 
escritórios da Parmalat, em 
São Paulo. 
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Embora representado por 
uma seleção de jogadores até 
23 anos — e ainda assim 
desfalcada de astros como 
Ronaldo, Roberto Carlos e 
Juninho — o Brasil foi mesmo 
o franco favorito em sua estréia, 
contra o Canadá, ontem à noite. 
0 jogo rolou no Estádio 
Memorial Coliseum, em Los 
Angeles. 

Os canandenses haviam 
estreado vencendo Honduras 
por 3 a 1, mas foram dominados 

na maior parte do jogo, 
demonstrando que o Brasil só 
teria mesmo dificuldades {tara 
vencer se ele mesmo as 
criasse. 

Mas Zagalo, que recebeu 
informações do supervisor 

•Carlos Alberto da Luz, sabia 
que a seleção brasileira teria 
pela frente um time forte na 
marcação, muito veloz em 
todas as suas ações e perigoso 
nos contra-ataques, 
principalmente os conduzidos 

pelo centroavante Corazzin. 
Foi com estes atributos que 

o Canadá conseguiu superar a 
maior qualidade técnica de 
Honduras e vencer na partida 
de abertura do Grupo B da 
competição. E foram eles, 
ontem à noite, que o Brasil teve 
de neutralizar. 

BRASIL X CANADÁ 
Copa de Ouro/1996 
Local; Memorial 

Coliseum, em Los Angeles 

Horário: 17 horas (22 
horas, no horário maranhense) 

Brasil: Dida; Zé Maria, 
Carlinhos, Narciso e André 
Luís; Flávio Conceição, Amaral 
e Arílson; Sousa. Caio e Sávio. 

Técnico: Zagallo. 
Canadá: Forrest; Yallot, 

Fraiser, Miller e Hoopcr; 
Radzinski, Kousmaniz, 
Aungere Corazzin; Hoolmess 
eSenwitk (Bunbury). 

Técnico: Bob 
Lennarduzzi. 

Túlio e Donizete ficam no Bota 

Atacantes desistem de ir para o Japão e continuam no Brasil 

A reunião era para 
anunciar a renovação de 
Túlio. Mas as palmas só vieram 
na hora em que outra 
renovação foi anunciada: a 
de Donizete. A Pepsi fez o que 
pôde, preparou uma 
entrevista coletiva, investiu 
pesado, tirou até dinheiro da 
verba reservada para 
Rubinho Barrichelo. 0 
Botafogo também teve de 
abrir seu minguado cofre. 
Tudo para manter o garoto- 
propaganda artilheiro. 

0 esforço acabou" 
recompensado por uma 
notícia inesperada: Donizete 
desistiu de ir para o Japão, 
desprezou um salário de 115 
mil reais mensais e resolveu 
ficar no Botafogo até junho 
por 19,5 mü reais. 

Para a torcida, pouco 
importa que isso tenha 
ofuscado * um pouco a 
previsível renovação de Túlio. 

A entrevista coletiva do 
jogador começou com uma 
brincadeira do vice- 
presidente jurídico da Pepsi, 
José Luís Talarico. 

"Viemos aqui para 
anunciar que o Túlio vai para 

o Japão". Uma pausa. E o 
complemento: "Disputar o 
Mundial Interclubes pelo 
Botafogo". Alguns risos, algum 
alívio. 

Mas nem o torcedor mais 
fatalista acreditaria que a 
Pepsi convocaria uma 
entrevista coletiva para dar 
adeus a seu garoto- 
propaganda. Talarico, então, 
passou a bola para 
Montenegro. 

Primeiro, o dirigente falou 
do esforço feito para renovar 
o contrato (que será assinado 
no dia 17 de janeiro, em 
General Severiano) até 31 de 
dezembro. 

"Ele ganhará o maior 
salário do futebol brasileiro. 
Cerca de 1,1 milhão de reais 
por ano, sem falar de prêmios 
adicionais por artilharia e 
campeonatos. Hoje, Túlio é o 
maior jogador do Brasil. Bola 
para Túlio. Ou melhor, 
microfone {ara Túlio". 

O artilheiro, como de 
hábito, sabe o que falar. 
"Para agradar o 
patrocinador (o refrigerante 
Seven-Up), tive sete razões 
para ficar: ser campeão 

carioca, ser campeão da 
Libertadores, disputar o 
Mundial em Tóquio, ir às 
Olimpíadas, ser artilheiro do 
Brasileiro pela quarta vez, 
bater o recorde do Reinaldo 
no Cam{)eonat<) Brasileiro (28 
gols) e, é claro, o carinho da 
torcida". Túlio pára. A palavra 
volta para Montenegro. 

A segunda grande notícia 
está para chegar. "Quero 
anunciar outra contratação. 
0 ataque do Botafogo para 
1996 será Túlio e... Donizete. E 
devemos trazer também o 
Aílton". Mas... Donizete não 
linha assinado com o futebol 
japonês? Tinha. Montenegro 
exibiu o contrato, mas diz que 
o atacante simplesmente 
desistiu de ir. "Aqui está o 
contrato que nós assinamos 
com o Yomiuri. Mas o 
Donizete desistiu, que posso 
fazer?" 

A proposta dos japoneses 
por Túlio gerou inúmeras 
dúvidas. Primeiro, é 
astronômica (12 milhões de 
reais). Segundo, não tem pai 
conhecido. Terceiro, é como 
filme água-com-açucar. 
Iodo mundo sai como 

mocinho da história. As 
suspeitas foram tantas que 
Montenegro teve de jogar na 
defensiva. 

"Não sou homem de 
armação. Fui procurado por 
um empresário e repassei os 
telefones do Túlio, lísse 
empresário seria cliente do 
Ibope e executivo de uma 
multinacional de origem 
japonesa. O time? 
Montenegro jurou não saber. 
O nome do empresário? 
Montenegro não quis revelar. 
"Ele pediu siglo", concordou. 
Túlio, algo constrangido. No 
fim das contas, exceto para 
o frustrado e misterioso 
empresário japonês, a 
proposta foi um grande 
negócio. O Botafogo 
manteve o ídolo. A Pepsi saiu 
como salvadora da pátria. 
Túlio ganhou o que queria. 
Para os torcedores, o que 
imporia é que os quase 
japoneses Túlio e Donizete 
reacenderam o sonho de 
chegar a Tóquio. O divórcio 
nem chegou a ser 
consumado. A dupla 
campeã está de volta. Até 
Zagallo agradece. 

Esporte 

é arte, 

violência 

e crime 

-i 

m 

4J 

T 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 

Assista de segunda a sáLado o programa Cidade Agora, 

«Ia TV Capital, C anal 5, com apresentação de C onor 

F arias, ussara Cergueira c Sérgio Cativo Ba 
rros 


