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0 Inst Nac. de Meteorologia informa 
HH, [ que o tempo em Imperatriz hoje será 

tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas esparsase 
visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A avaliação da OLP, Organização [ ífàH 
para Libertação da Palestina, sobre os 
acordos de Paz com Israel. IÍÍÍíÍIÉ:: 

Imperatriz - MA, quarta-feira, 07 fie fevereiro ãe 1996 Ano li N" 42: 

Mãe e filha padecem de tuberculose 

Governo do Estado ainda não anunciou a liberação de verbas para a saúde pública na região tocantina 

r ; 

Nacional 

Inflação 

chega 

a 3% 

A iuílaçao para o setor 
industrial deve ficarem Wa 
durante o mês de janeiro. 

A previsão é dos 
economistas \jm Gonzaga 
Bdluzo e Luciãno Coutinjjo, 
ambos perte< entes a,LOA 
Consultores. 

O setor menos atingido 
pela inflaçãoé a indústria da 
transformação, cuja 
iuílaçao, deve ficar em 
apenas 0,4%. 

OIGPM (índice Geral de 
Preços de Mercado) de 
janeiro, atingiu 1,7%, devido 
a pressão dos preços 
agrícolas que tiveram alta; 
considerável no primeiro 
mês do apo. 

A recuperação dos 
preços agrícolas deve 
acontecer este ano, segundo i 
previsão dos economistas 
da LCA Cotfôidtosres. 
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F número de reais que 5 
você pagará para assistir ao 1 
show Chiquinho França, l 

5 denomidado "In Concert - íi 
Í Um Clássico Instrumental". í 

O fato í 

O Show 
" C h i q u i n h o 
França In 
Concert - Um 
Clássico 
Instrumental", 

será realizado hoje, às 
21h00, no Teatro Ferreira 
Gullar, Centro. Confira! 

A pessoa 

Chiquinho 
França é 
considerado 
um dos Lêy | 
melhores 
guitarristas y# 1 

| das regiões 
Norte/ 
Nordeste e 
já partiepou de vários íí 
festivais em Imperatriz. 

Rádio Cijiítal AM 

Uma nova 

onda no ar 

950 KHz 

10 mil 

Watts 
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Tereza hcrrena está com tuberculose no Bacun Maria Leuda é filha de Tereza Ferreira e está com tuberculose 

Executiva do PPB 

envia ofício à Justiça 

p ().,)iretório Nacional do deputado federal Davi Alves Isso quer dizer, que Davi ar ic o ,|JDlf' 
<>sress's^a Silva não faz parte ao seu Alves Silva ficará de fora das 

ras! t iro (1 PB) enviou íax- quadro de filiados. 0 eleições este ano. A executiva 
simile do documento enviado documento é assinado por seu municipal do PPB e 
a Justiça Eleitoral de presidente, o senador presidida pelo agropecuari? 

Mãe e Filha, estão 
condenadas à morte no 
bairro Bacuri em Imperatriz. 

Tereza Ferreira e Maria 
Leuda estão com 
tuberculose e sem remédios 
para o tratamento da doença. 

0 descaso com a saúde 
pública e as péssimas 
condições sanitárias tem 
contribuído para o aumento 
da doença na cidade. 

A Secretaria de Saúde do 
Estado ainda não anunciou 
quando vai liberar verbas 
para diminuir o caos que se 
instalou no setor de saúde 
em Imperatriz. 

0 Sistema Único de 
Saúde, não garante 
assistência médica integral 
para a população de baixa 
renda, que não possui 
condições financeiras para o 
aviamento das receitas 
médicas. 

0 ministro da Saúde, Adib 
Jatene, quer US$ 4 bilhões 
para sua pasta. A equipe 
econômica nega o dinheiro. 

No entanto, o presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso, autorizou o 
empréstimo de US$ 8 
bilhões para dois bancos 
falidos: o Econômico e o 
Nacional. 
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liupcralriz, confirmando que o Fsperidiào Amin. 
presidida pelo agropecuarista 
Homero Garcia. Página 3A 

Polícia 

Lavrador corta 

filho com foice 
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Acailândia 

Vereador 

cobra de 

prefeito 
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ao^aetaTdfpZ r í , CO"1!""1U,nte d" 5011 Bis' n -Diógenes, entregou medalha 
ao Ò2,r,l, que partiparam de um torneio em homenagem ao garoto Anderson, atleta da Escolinhn e que morreu atropelado 

Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

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

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

Expressão com 

Soraya Luiza 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

r 

tf Caiei no 

1 Jornal Cq| íital 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

US$ Com. Compra 

R$0,9783 (0.0%) 

US$ Com. Venda 

Black €oinpra|l 
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---liSI Bul. Vg nda » 
IPPiíipis "-v-" 

'? V"- . 
RS 12,80 (sexta-feira); 

Poupança 

1,8293% (15.01.96) 1 

CDB/RDR 

34,97% (29.01.96) 
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Estamos sofrendo, e 
muito, em virtude dos 
enormes buracos 
existentes nas ruas que dão 
acesso ao nosso bairro. 
Estou pedindo ao 
secretário de Obras do 
Município, Jairo de Oliveira, 
que pense sobre o assunto 
e autorize uma visita de seus 
técnicos, em caráter de 
urgência. Constatarão a 
realidade do que estou 
falando. 

Fátima de Sousa 
Conjunto Planalto 

É assustador como vêm 
crescendo os casos de 
negligência médica, 
sempre causando mortes. 
O que estará acontecendo 
com os doutores do Brasil. 
Em Imperatriz, as 
denúncias sobre o assunto 
acontecem todos os dias. 

Marcos Ferreira 
Centro 

Até -o presente 
momento, o prefeito 
Raimundo Cabeludo não 
conseguiu realizar nem o 
terço das obras que foram 
anunciadas durante sua 
campanha eleitoral. 0 que 
ele fez foi, 
vergonhosamente, 
decepcionar os seus 
eleitores. As estradas 
vicinais estão todas 
danificadas, mas ele não 
anuncia nenhum projeto 
que vise reverter o quadro. 
0 bairro Cidade Nova, o 
maior de nossa cidade, teve 
sua única praça tomada 
pelo lixo. 

Maria Vicentina 
João Lisboa 

Estou pedindo ao 
comandante da ls Ciretran 
que mande fiscalizar 
melhor o trânsito no 
Mercadinho. Motoristas e 
carroceiros bagunçam 
tudo. Parece um inferno. Só 
vendo para acreditar. 

Miguel Antunes 
Mercadinho 

Estou escrevendo para 
agradecer o trabalho que o 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação vem 
executando, desde sua 
fundação, com o propósito 
de promover o 
desenvolvimento de nossa 
região. Todos os seus 
profissionais estão de 
parabéns. 

Antonio Vicente 
Montes Altos 

0 Governo do Estado 
deveria investir mais 
recursos no setor cultural 
de Imperatriz. Mas isso 
nunca aconteceu. Parece 
que a Secretaria de Estado 
da Cultura nem existe. 
Assim, fica difícil de se 
"bservar o sucesso de 
.ossos artistas em outras 

regiões do País. 
Mônica Peixoto 

Centro 

Perdendo terreno 

0 Estado do Maranhão 
sente de forma decisiva, a 
chegada dos novos tempos. 

Com a modernidade, 
computadores, novas relações 
de trabalho e reengenharia, o 
Estado começa a perder 
terreno para outras unidades da 
federação. 

Não é a toa que uma gama 
crescente de empresários de 
Imperatriz estão se mudando 
I)ara outras cidades. 

Alegam estes empresários, 
que a cidade deixa de oferecer 
condições para a atividade 
produtiva. Ou seja, faz-se 
necessário a adoção de uma 

política de desenvolvimento 
para a região. 

Não é novidade, o caso de 
regiões, outrora rica e 
poderosa, definhar em sua 
atividade econômica. 0 Brasil 
está cheio desses casos. 

A região do ouro em Minas 
Gerais é o caso mais típico e 
amplamente divulgado. Quem 
não se recorda da importância de 
Sabará, Mariana, Ouro Preto, 
Vila Rica. Foram as cidades dos 
incofindentes. Do ciclo do ouro. 
Do dinheiro abundante. 

Hoje estas cidades possuem 
como principal atividade, o 
turismo. Ou seja, elas vivem do 

passado. 
Po isso devemos perguntar 

qual o projeto para Imperatriz. 
Queremos uma cidade que viva 
do passado, ou que aponte novos 
rumos iiara o futuro? 

Os Ciclos do ouro e da 
madeira já passaram. E hora de 
vislumbrarmos novos horizontes 
para o município. Sob pena da 
cidade definhar e condenar seus 
filhos ao monte sem 
esperanças. 

Neste aspecto particular, a 
eleição municipal que se avizinha 
tem importância salutar para a 
cidade. Elegeremos o passado 
ou o futuro? Eis a questão. 

Vereadores preguiçosos 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Regional 

Até o presente momento, 
maioria dos vereadores de 
Imperatriz não conseguiu fazer 
gestões, nos canais 
competentes, no sentido de 
viabilizar nem mesmo as obras 
consideradas prementes pela 
comunidade. 

0 engodo é grande. Esses 
"parlamentares" apenas 
anunciam projetos considerados 
utópicos. Pensam que os 
eleitores são ignorantes. 
Que o quadro continua o 
mesmo. Que nada sofreu 
modificações. 

Mas estão redondamente 
equivocados. O tempo passou. 
E, felizmente, a realidade de 
nossa cidade é outra. 0 povo 
conscientizou-se do que 
realmente vem acontecendo no 
meio político local. 

O pleito do ano em curso 
aproxima-se numa velocidade 
impressionante. E não adianta 
chorar o que foi deixado para 
trás. Agora, todos em sã 

consciência, sabem que é tempo 
de trabalho. De promover a 
imagem negativa que essa 
camada de "representantes" da 
população tem nos mais 
diversos segmentos da 
sociedade imperatrizense. Caso 
isso não ocorra, os vereadores 
que postulam reeleição serão 
rejeitados, assim como se 
estivessem sofrendo de alguma 
doença contagiosa. Nunca mais 
receberão nenhum voto. 0 não 
ficará fortemente marcado em 
suas cabeças. 

Os "vereadores" 
mentirosos, que apenas 
ludibriaram o povo, serão 
expulsos da Câmara Municipal. 
A resposta da comunidade será 
forte e decisiva. Serão eleitos 
apenas os candidatos que 
efetivamente apresentaram 
propostas que visem fomentar 
o desenvolvimento do município 
como um todo. E projetos que 
sejam realidade. Chega de 
sonho. 

Imperatriz mudou. Tem 
vários órgãos de comunicação. 
Seus profissionais sabem da 

realidade dos problemas 
existentes na cidade. Por isso, 
trabalham firmes. Denunciam. E, 
por outro lado, esclarecem o 
povo. O conhecido quarto poder 
tem força na segunda maior 
cidade do Estado. 

Existem "vereadores" que 
nem mesmo visitam suas bases 
eleitorais. Parecem que 
esqueceram das pessoas que 
neles votaram. Que depositaram 
confiança nas suas palavras. 
Nada disso não importa. Parece 
ser apenas besteira Deram uma 
grande "banana" para o povo, 
principalmente a camada de 
menor poder aquisitivo, que tem 
condições de reclamar os seus 
direitos aos senhores 
"vereadores". E que eles se 
escondem em seus gabinetes. E 
ouvem apenas os granfinões. 

Chega de mentiras. E hora de 
trabalhar. Vereadores, 1996 
chegou. E um ano duro. De 
fortes decisões. Instiguem uma 
melhor imagem da Câmara 
Municipal. E que o povo já não 
acredita mais em sua "palavras". 

Olhem })ara o tempo! 

Açailândia reclama atraso 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Regional 

Açailândia ainda não teve o 
seu desenvolvimento 
deslanchado em decorrência da 
falta de incentivo dos governos 
municipal e estadual. Seu atual 
administrador nada faz no 
sentido de fazer com isso 
efetivamente aconteça. 

0 prefeito Ildemar 
Gonçalves dos Santos tem de se 
sensibilizar para com os 
constantes pedidos de 
mudanças feitos pela população. 

Só que parece que ele não se 
interessa pelo crescimento 
pleno da vizinha cidade. 

O momento se faz oportuno. 
As eleições estão chegando e 
dificilmente o administrador 
conseguirá eleger o seu 
sucessor. Vai sofrer uma grande 
decepção. É hora, pois, de se 
trabalhar, de verdadeiramente 
ouvir os reclames populares. 
Depois, com certeza, será tarde 
demais. 

Prefeito, trabelhe. As ruas 
de Açailândia estão repletas de 
buracos. Mais parecem queijos 

suíço. Mostre ação que o 
respaldo popular logo ajíarecerá. 
Recebeu essa missão ao sair 
vitorioso no pleito passado. Seja 
sensível aos anseios por 
mudanças. Cumiíra, assim, seu 
papel de chefe do Poder 
Executivo da Cidade do Ferro. 

E verdade que Açailândia se 
fez notar ao desmembrar-se de 
Imperatriz (sua então cidade- 
mãe), mas ainda falta ganhar 
muitos benefícios para tornar-se 
uma cidade-modelo. E preciso 
ação do prefeito e da 
governadora. 
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porJOSE FILHO 

Definição 
0 apoio declarado do 

senador Epitácio Cafeteira à 
candidatura de Sebastião 
Madeira nas próximas 
eleições serve para 
identificar três novas 
situações políticas em 
Imperatriz. 

Primeira 
Ildon Marques deve 

mesmo deixar a 
interventoria para 
candidatar-se a prefeito, 
mesmo sabendo que Davi 
Alves Silva não será 
candidato. Na visão do 
interventor "todas as forças 
políticas éticas deverão 
apoiar o seu nome", daí a 
razão de sua candidatura. 

Segunda 
Sebastião Madeira deixou 

claro, através do apoio de 
Cafeteira, que não há mais 
qualquer possibilidade de 
competição ou coligação com 
o PMDB, visto que a 
executiva regional, tendo à 
frente João Alberto, um 
porta-voz da família Sarney, 
não permitiria que o maior e 
mais ferrenho adversário da 
governadora subisse no 
mesmo palanque do seu 
candidato. Cafeteira e a 
família Sarney não falam a 
mesma língua. 

Terceira 
Como o PMDB existe 

uma expressiva corrente 
que apóia Sebastião 
Madeira, entre elas o ex- 
prefeito Carlos Gomes de 
Amorim, está na iminência 
uma grande ruptura no 
partido, que poderá se dividir 
em duas ou mais correntes. 
0 PMDB não vai chegar 
inteiro no dia 3 de outubro 
para disputar as eleições. 

Fatias 
As conseqüências da 

candidatura de Ildon Marques 
vão transformar o PMDB em 
um grande bolo, onde 
deverão sobrar fatias para o 
coronel Guilherme Ventura, 
para o peemedebista 
Wellington Costa e para o 
próprio Sebastião Madeira. 

Conclusão 
O apoio de Cafeteira à 

candidatura de Madeira 
encerra o diálogo entre a 

governadora Roscana Sarney 
e o tucano de Imperatriz. 

Menores 
Em qualquer bar, 

lanchonete ou similar, bebidas 
alcóolicas continuam sendo 
vendidas a menores de idade. 
Não há fiscalização e a 
perspectiva é de que o 
número de consumidores 
aumente consideravelmente 
nos últimos dias de carnaval. 

Afronta 
Existem casos em 

Imperatriz (mi que os próprios 
pais convidam os filhos 
menores para uma "rodada" 
de cerveja. Nesses casos, 
como é que fica a lei? Quem 
fiscaliza e pune as pessoas 
que estão jogando no lixo o 
"Estatudo da Criança e do 
Adolescente"? 

Pergunta 
No caso do afastamento do 

interventor Ildon Marques 
para candidatar-se a prefeito, 
como é que fica o seu 
secretariado? Ele vai colocar 
o cargo à disposição do novo 
interventor ou vai plctear a 
manutenção do poder? 

Pode? 
A Telma 

Telecomuniações do 
Maranhão S/A. - cancelou 
mais de cem linhas telefônicas 
no Estado por falta de 
pagamento. Não seria o caso 
apenas de suspender os 
serviços, uma vez que as 
linhas foram compradas e 
pagas, e em sendo assim, o 
usuário não perderia apenas 
o direito de continuar 
utilizando o serviço sem 
perder a propriedade da 
linha? 

Plantão 
Até agora não apareceu o 

candidato de plantão para 
substituir Ildon Marques na 
interventoria de Imperatriz, 
embora muitos continuem 
sonhando com o "sim" da 
governadora. 

Para meditação 
"Trazei Iodos os dízimos à 

casa do tesouro, jiara que haja 
mantimento na minha casa, e 
provai-me nisto, diz o Senhor 
dos Exércitos, se eu não vos 
abrir as janelas do céu, e não 
derramar sobre vós bênção 
sem medida". (Mq3-10) 

^0) plontõo Hospitcilcif 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

07/02/96 

Hospital Mvorada 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

07/02/96 

Hospital Sta. 
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Tuberculose se alastra no Bacuri 

Vítimas do descaso da saúde esperam a hora da morte 

por CONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

402 dias. Excelência, o povo 
continua cobrando as obras 
anunciadas [x-la senhora durante 
a sua campanha eleitoral. 0 
temjK) é curto. 0 pleito deste ano 
fica mais próximo a cada dia que 
jassa. Aí será a vez da resista 
nas urnas. 

Aproveitando, cadê o leite? 
t adê o leite? Cadê o leite? Cadê 
o leite? Cadê o leite? Cadê o 
leite? Cadê o leite? Cadê o leite? 
Cadê o leite? Ninguém sabe. Ate 
isarece que o gato bebeu! 

Tentando 
esquecer 

A senadora Marina Silva (ly 1 - 
AC) lamentou que o Ministério 
da Justiça hão tem se 
empenhado na captura dos 
assassinos de Chico Mendes, 
que fugiram da irisão há exatos 
1.060 dias. 

Os fugitivos estão na Bolívia 
e o Ministério da Justiça não 
aciona a Interpol jíara a procura 
dos assassinos. 

Prejuízos 
com água 

Cálculos apresentados pelo 
senador Bernardo Cabral, 
Amazonas, asseguram que os 
vazamentos de água do 
abastecimento público causam 
desjKTdício de R$ 1,49 bilhão 
ix)r ano ao País, valor equivalente 
ao do Projeto Sivam. A média da 
perda nacional é de 40%, muito 
suixtíot à internacional, de 17%, 
registrou. 

O senador defendeu um 
programa nacional de controle 
de perdas para incentivar 
estados e municípios a se 
enquadrarem no nível 
internacional. Cabral esclareceu 
que os 40% referem-se à média 
nacional de perdas e que há 
^ mpi«. sas estaduais nas quais o 
desixrdício chega a 70%. 

Rua 
Beta 

A rua Beta, no Mercadinho, 
foi interditada. Revoltados, os 
moradores estão pedindo 
providências. 

Mercadinho 
em destaque 

Quando será que o trânsito 
no Mercadinho será melhor 

fiscalizado? 
Fazendo 

visita 
Fiquei sabendo que um 

diretor da Renault fez uma 
visita de dez horas à cidade de 
Araraquara, interior de São 
Paulo. Queria conferir se há 
infra-estrutura para a 
montadora que se instalará no 
Brasil. Os franceses vão 
desembolsai L'S$ 1 bilhão no 
novo empreendimento. 

Você 
sabia 

Que crianças pequenas 
também são sujeitas a 
problemas bucais. A cárie de 
mamadeira está associada ao 
uso prolongado do 
instrumento e a outros hábitos 
introduzidos pela mãe, como 
adoçar chupetas com mel ou 
açúcar. 

A cárie de amamentação é 
resultado da alta exposição da 
criança ao leite materno, semi 
a realização da higiene dos 
doentes. 

O aleitamento materno é 
essencial jiaraa saúde do bebê, 
mas não pode esquecer a 
importância da higiene bucal. 

Show 
country 

Tudo pronto para a 
apresentação da Banda 
Tenessee cm Imperatriz. 0 
show é promovido pela Rádio 
Terra FM e vai acontecer no 
Ginásio de Esportes do Juçara 
Clube. 

Abastendo 
o mercado 

O Fernandãoda Cerpaanda 
a mil por hora. Trabalha no 
abastecimento do mercado de 
cervejas do mercado regional. 
A Cerpa vai rolar adoidado 
neste carnaval. F por isso que 
ele anda sorrindo pelas 
paredes. 

Mercado 
crescente 

O mercado de informática 
deverá crescer cerca de 35% 
em 1996. Esta é a estimativa de 
Jorge Schreurs, presidente da 
Compaq do Brasil, que ainda 
projeta uma maior 
concentração das vendas no 
segundo semestre. 

por Frederico Luiz 
Da Direção de Jornalismo 

A miséria em Imperatriz 
atinge níveis que são um 
verdadeiro atentado à 
dignidade humana. 

Maria Leuda Ferreira de 
Sousa (veja foto na capa), 24 
anos, moradora da rua 
Osvaldo Cruz no Bacuri está 
com tuberculose e seu corpo 
lembra as cenas da Etiópia, 
País onde milhares de 
pessoas morrem diariamente, 
vítimas da fome e da miséria. 

Na mesma situação de 
Maria Leuda está sua mãe, 
Tereza Ferreira de Souza 
(veja foto na capa), 55 anos, 
que também é portadora de 
tuberculose. 

Mãe e filha estão sem os 
remédios necessários para a 

cura da doença. 
Maria Leuda está com a 

fisionomia desfigurada para 
uma pessoa de apenas 24 
anos. Devia estar estudando, 
ou trabalhando, no entanto, 
sua doença a condena a ficar 
em casa sem perspectiva de 
Vida. 

As duas falam de forma 
arrastada. Os olhos perderam 
o brilho e a esperança em dias 
melhores. 

A casa onde moram não 
possui conforto. E feita de 
madeira e não conta com 
condições sanitárias adequada. 

Com a falta de remédio 
para curar a tuberculose, as 
duas estão contraindo outras 
doenças. Suas vidas dependem 
de uma assistência médica que 
o listado e o Sus deixam de 
prestar. 

i » 

mr»9 notmusjA Bttsium 
DIREfÔRiO NACIONAL 

Rrasítia I' ds fevereiro de 1996 

Pxceiemíísimo Senhor Juir Sleilorai, 

Tem esta a finalidade de comunicar Vossa Excelência que a Comissão Executiva 
Macionai do Partido Progressista Brasileiro, reunida em data de hoje, aecidiu, por 
unanimidade, de:>ar sftnt efeito a ala da Ida. reunião ds Comissão Executiva Nacional, 
reaiúsatla em Zü de detemhro de í 995, no que diz respeito à designação da Comissão 
Provisóra Municipa) de Tmperalnz, MA e. consequememente, sem efeiín lamboin a 
RvSoiuçào n" 43/9Í-CEN, a da referente, publicada no Diaiic Oficiai de 27 de dezembro de 
•995, na pagina 25 100, conforme copias anexas 

Cordialmente, 

Senador"IFSPEKp>ÍÃO AMES 
Presidente Nscionii do PPii 

Ao Excelemíssimp Senhor 
Doutor Juiz Eleito: a! 
3 3s 7una Eleitoral 
Imperator MA 

Fac-símile da decisão da Executiva Nacional do PPB, 
Partido Progressista BrasiíeJro, presidida pelo senador 
Esperidião A mini, que assinou o documento 
encaminhando à Justiça Eleitoral de Imperatriz, o 
pedido de desconsideração da Executiva Municipal 
que contava com o apoio do deputado federal Daii 
jílves Silva. A Executiva, que contava com apoio do 
deputado Davi Alves Silva era presidida pelo pecuarista 
Homero Garcia. Com a decisão, o advogado José 
Lamarck retorna àpesidêsteia da Comissão Provisória 
Municipal do PPB em Imperatriz 

GASTROÇLÍNIÇA 

Dr. Naílton J. F. Lyra 
Dra. Maria do Carmo S. Lyra 
Dr. J. Edson M. Araújo 
•Dr. Mllko Abrantes 

Rua Sergipe» 601 - centro - Fone (098) 721 - 3746 
Fax (098) 721 - 7248 - Imperatriz - MA 

Nós somos 

por Frôíterteo Luiz 

O hairto 40 Bacuri ié 
recebeu vctbas para. 
pfcúnover o sãuCãRienio 
básico, que acabaria, cora as 
doetlçãs causáííãs pcJaS 
péssimas condições 
satufáriaít. 

As sucessivas 
ari maúsáraçõcs muuíapaís de 
Imperatriz, no enianto, 
tiveram o cuídãúo de desviar 
o dinheiro do Bacuri para 
outras fioalidades, 

Como se não bastasse- o 
desmantelo na esfera 
municipal» o Estado e o 
Sistema Único dê Saúde, o 
Sus, demara para trás o 
atendimento da jKjpulação, ^ 

No "Novo Tempo" 
instalado no Maranhão, nao 
há íetnpo para gerir um 
programa de apoio aos 
doentes da Região Tocandna. 

•*We Are World", ou seja, 
nós soraos o mundo, foi a 
forma que cantores de 
renome internacional 

achararu;w ..-n éc dinlteíro 
para a : thquu. o País da 
África que a 

huii 
  

Forém* ã Etiópia jé aqm 
mesmo. No m 

Imperatriz, No Bacuri. Na 
raa Osvaldo Cru?. 

Neste enderece moram 
duas pessoas condenadas á 
morte ! ■' 
Tempo" que Bies nega 
remédios. 

Enquanto a governadora 
Roseana prefere se isolar no 
Palácio "itcunqiH 
Rocque, o povo da Região 
Tocautina que a elegeu, está 
condenado á miséria e a 
indigna condição de vida, 

O pior* é que sequer a 
governadora admite a 
miséria Pnter< 
números. E chamar de 
radkaíóides, os que se 
levantam contra a miséria. 

Enquanto isso* o 
imperatrizeuse espera, 
espera e espera- , 

m 
m 

m 

U 

Senador Epitácio Cafeteira conseguiu expulsar Davi 
Alves Silva e seu grupo do PPB 

Dr. Rodrigues 

Doenças nervosas e mentais 

Atendimento de segunda a sexta-feira, 

das 14h00 às 18h00 

Atendemos UNIMED 

Rua Pernambuco, 840 - Centro. Fone: 722-2474 
Imperatriz - Maranhão 

Senhoras e Senhores 
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Show in Chncert acontece hoje 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Falei e, tá falado 

Já se aproximando do 
terceiro milênio, fiquei 
surpreendida com o fato de 
que tem muita gente aqui na 
cidade, que não consegue se 
conformar com a idéia de ser 
criticada. Sabemos contudo, 
que não existe nenhum ser 
humano perfeito e, as críticas 
geralmente servem para 
avaliarmos nosso 
comportamento no dia-a-dia, e 
não jogarmos fora o que 
acabamos de ingerir. 

No entanto, é como diz um 
certo poeta popular no alto de 
sua infinita sabedoria, certo ou 
errado, já falei e tá falado e, 
quem quiser que me prove o 
contrário. 

Sucessão 

Em vista das grandes 
dúvidas surgidas em torno da 
sucessão municipal, 
encaminha-se a infinita 
maratona de caça ao voto, 
exigindo mais do que nunca o 
pronunciamento da população 
que, certamente responderá 
no próximo dia 3 de outubro, 
com dignidade e maturidade. 

Não há dúvidas de que, é 
realmente uma situação difícil 
de se prevê algum resultado, 
pois ainda não existem 
candidatos definidos e, onde a 
maioria de todos os 
prefeituráveis estão 
desgastado perante a opinião 
pública 

Trafegabilidade 

O tráfego de carroças e 
animais soltos nas vias 
públicas, têm sido um dos 
atores que muito tem 

contribuído para a 
desorganização do trânsito no 
setor Mercadinho. 

Mesmo com as medidas de 
orientação do D MT, 
departamento Municipal de 

Trânsito, na tentativa de 
controlar o estacionamento de 
carros para carga e descarga, 
parece que devido a 
ragilidade nas leis, os 

carroceiros continuam 
desrespeitando o trânsito, que 
tem fama de ser a maior causa 
de mortalidade. 

Conscientização 

Devido a dificuldade 
financeira e o desemprego que 
assola o País de Norte a Sul, 

uito tem contribuído para a 
- monstrar a fragilidade de 

nossa economia e, 
consequentemente da moeda 
real. 

Os preços da cesta básica 
já começaram a subir 
constantemente, enquanto 
que, o portador do menor 
salário do mundo, continua 
fazendo um verdadeiro 
malabarismo em busca da 
sobrevivência. 

Para o próximo período 
eleitoral, é necessário que a 
população de uma maneira 
geral procure votar 
conscientemente, e, assim 
não sobrará espaço para os 
maus políticos. 

Cuidado 

Certa vez, um poeta 
popular dos bares e botequins 
da vida disse que, quando a 
ciência, a arte e a literatura 
não sintonizam com suas 
aspirações presentes, 
certamente um doloroso tédio 
invadir-lhe-a o coração, 
deixando marcas profundas, 
difíceis de corrigir. 

Retornar 

O prefeito afastado 
Salvador Rodrigues de 
Almeida, poderá retornar ao 
comando da Prefeitura de 
Imperatriz nos próximos dias, 
contrariando o público que 
participou da Revolução de 
Janeiro. Em meio a tantas 
informações, contraditórias 
ou não, sabemos contudo, que 
tem muito neguinho com 
aparência de anjo, mas que 
continua dando suas 
alfinetadas. 

Prefeito perfeito 

O deputado tucano 
Sebastião Madeira, que esteve 
na capital recentemente, 
garantiu que está realmente 
se preparando para que seja 
um dos melhores prefeitos de 
Imperatriz. 

Final de governo 

Já se aproximando o final 
do processo de 
interventoria. O 
imperatrizense de um modo 
em geral começou a 
perceber, o quanto as ruas 
estão realmente esburacadas 
e, que devido ao aumento 
das chuvas que vem caindo 
constantemente sobre a 
cidade, a situação de 
trafegabilidade tem ficado 
mais grave ainda. 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Cidade 

Acontece logo mais à noite, 
no Teatro Ferreira Gullar, o 
show "Chiquinho França in 
Concert — Um Clássico 
Instrumental". O espetáculo 
terá início pontualmente às 
21h00, com apoio e produção 
da Secretaria de Promoção 
Social e da Escola de Música 
Som Maior. 

Chiquinho França, além de 
cantor e compositor, é 
considerado um dos mais 
renomados guitarristas do 
Brasil. O show desta quarta- 
feira, o último antes de iniciar 
uma turnê de seis meses, será 
algo diferente do que o 
imperatrizense está 

acostumado a ver e a ouvir. 
Num intervalo de apenas, 

quarenta minutos, serão 
apresentadas músicas 
clássicas, num instrumental 
nunca antes visto. "Vamos 
mostrar o lado que pouca 
gente conhece", diz 
Chiquinho França, 
anunciando que sua turnê 
será de seis meses, a iniciar 
pelo Distrito Federal. 

Quem estiver interessado 
em assistir a apresentação de 
hoje à noite, deve 
desembolsar a quantia de R$ 
10,00. Mas deve desembolsar 
logo, já que haverá lugares 
apenas para 150 pessoas. "Eu 
espero que o público 
compareça e prestigie o 
espetáculo", finalizou. 

íí:: 

Chiquinho França, se apresentará logo mais no Ferreira Gullar 

Um músico versátil 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Cidade 

Como músico, Chiquinho 
França é versátil. Toca vários 
instrumentos. É, além de 
cantor e compositor, 
instrumentista e arranjador. 
Produz em diversos gêneros e 
estilos musicais. Iniciou sua 
carreira em 1982 e, desde 
então, participa ativamente de 
eventos culturais em 
Imperatriz, onde reside, em 
outras cidades do Estado e do 
País. 

Depois de sondar o 

mercado, gravando um disco 
de vinil com vários estilos e 
ritmos, lançou o seu primeiro 
Compact Disc. O novo 
repertório, para ele, 
representa a consolidação do 
talento aprimorado e do 
prestígio alcançado junto ao 
público. Como o próprio 
justifica, materializou a 
intenção que ele tinha de 
confeccionar uma obra 
permeada pela percepção 
poética, superando a 
linguagem de fácil consumo 
que hoje predomina na 
Música Popular Brasileira. 

Com o objetivo maior de 
fazer parte do acervo cultural 
do Maranhão, o CD aqui 
defendido representa, 
também, a oportunidade de 
acesso aos grandes centros 
do País. Isso, considerando- 
se que o Compact Disc já 
responde por 56% do 
mercado fonográfico 
nacional. 

O repertório do CD consta 
de dez músicas. Cinco delas, 
de sua autoria. As demais, de 
Erasmo Dibel, Luis Carlos 
Dias, Nando Cruz, Alfredo 
Varela e Zeca Tocantins. 

Agora, após o show in 
Concert de hoje à noite, 
Chiquinho França dará início 
a uma turnê de 6 meses. Vai 
começar por Brasília, com a 
certeza de que o artista 
imperatrizense já ultrapassou 
o restrito ciclo de shows # 
apresentações isoladas. Conf 
o novo trabalho, não há 
dúvida quanto a este fato, 
Chiquinho França atingiu um 
âmbito de audiência mais 
amplo, conforme as atuais 
exigências de comunicação e 
tecnológicas, falo somente 
possível através de um CD. 

Breve histórico 
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950 KHz. 

A sua 

melhor onda 

CHIQUINHO FRANÇA 
é maranhense. Reside em 
Imperatriz há 15 anos. Em 
aqui chegando, tomou 
conhecimento dos valores da 
tarra e fundou a primeira 
banda da cidade, em 1983, 
denominada BUM BUM DE 
BEBE. Após participar de 
vários conjuntos musicais, 
decidiu lançar-se na carreira 
artística em 1991, com o show 
PYNKFRANÇAFLOVD F um 
artista consagrado como 
arranjador, produtor, 
compositor, cantor e 
instrumentista de grande 
especto. Como arranjador 
participou do le ao 5° FABER 
(Festival Aberto Balneário 
Estância do Recreio). Como 
produtor e arranjador tem 
como obras os discos de D AN 
DURIER, ZECA 
TOCANTINS, FRANKLIN, U- 

EVERTON BRASSALE. 
Como compositor e 
instrumentista, produziu um 
clip, um compacto com a 
BANDA QUATRO, em São... 
Paulo, no ano de 1985. Em| 
1991, produziu seu primeiro 
LP — NOVOS TEMPOS, 
primeiro disco SOLO. Já em 
1991, conquistou o troféu 
GRUL1 — MELHOR SHOW 
DO ANO. Fhn 1994, lançou 
seu CD. com produção e 
arranjos de autoria. E loi um 
dos mais tocados no Estado. 
Deu brilho no CD Canta 
Imperatriz, com a faixa 
"FISSURA", onde ele 
expressa através dos solos de 
guitarras todo seu amor pela 
própria guitarra. Finalmente, 
Chiquinho F rança recebeu da 
imprensa o troféu GILMÁRIO 
CAFÉ, em dezembro último, 
pelo destaque no ano de 1994. 

\Produtos Químicos Ltda 

Temos completa linha de: 

Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 

65903-290 Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 

Fax: (098) 721-3296 

Promoções: 
loro tfranulatlo (b« 
60,00 - à vista ou cheque i 

Produtos químicos liara tratamento de agua em geral, piscinas. * pjnrt, Ch-mie 10 
torre de lyfngeração, caldeiras. laticínios, couros, sabão e etc. k.^ <4 J g ( ' 

Kqiupamentos para piscinas, filtros ''DARK.V, saunas, rodos, , /■* ,! -.. 
escadas, luminárias, |)eneiras, escovas e etc. 
r* Áridos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária ,, 

KIBONA', breu, solução de bateria, essências, barrilha, cloros, 
adubos, etc. 

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

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

* Algidda manutenção <01 tt) i 
R$ 3,80 - à vista 

* Barrilha (kg) R$ 0,90 - à 
vista 

* Sulfato de Alumínio (kg) RS 
0,90 - a vista 

m 

— 

Segunda a Sexta - 09 hs 

Apresentação Manoel Cecílio 

Rádio Capital AM - 950 KHz 

Sua Melhor Onda 
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por MARCELO CARDOSO 

Comunicando 
0 coordenador de 

operações da Rádio Capital 
AM de João Lisboa, Edivaldo 
Cardoso, começa a ganhar 
confiança no programa que 
apresenta aos domingos entre 
0l>:00 e 07:00 horas da manhã. 
0 Lance Livre tem um bom 
p hlico e toca realmente o que 

o povo gosta. Valeu, Edivaldo! 

Bandeirada 
João de Deus Filho, um dos 

bons editores da TV Difusora, 
mostra competência 
profissional e 
responsabilidade, quando é 
chamado para fazer as 
imagens para o Bandeira 2. E 

Estréia 
Nesta segunda-feira, o 

radialista Leniedson Silva faz 
sua estréia na Rádio Clube 
FM de Açailândia. É a 
terceira vez que Lenon 
integra o quadro de locutores 
da emissora comandada por 
Valdelice. A sua estréia é 
guardada com muita 
expectativa. Sucesso! 

Gente nova 
Ivone e Raimundinha 

deverão acontecer na 
programação da Rádio 
Mirante FM, possivelmente 
a partir da próxima semana. 
As duas jovens estão se 
preparando para entrarem 
afinadinhas na programação 
da 95,1, sob a coordenação 
do Mirim. Trata-se de gente 

nova no rádio 
imperalrizense, mas que 
prometem muito, 
naturalmente entusiasmadas 
pela arte de bem se 
comunicar. As duas têm 
muito futuro e uma voz bonita 
também! 

Bom trabalho 
a radialista Cristina vem 

fazendo um bom trabalho na 
assessoria do mestre 
Fiquene. Nas Itimas horas, 
ela tem sabido passar uma 
série de informações aos 
órgãos de comunicação da 
cidade. A propósito disso, 
ontem ela foi excelente ao 
convidar os jornalistas para 
um jantar na residência de 
Fiquene. Quem sabe faz a 
hora, não espera acontecer. 

Reflexão 

O minuto que você está vivendo 

agora, é o mais importante de sua 

vida, onde quer que você esteja. 

Preste atenção ao que você está 

fazendo. 

O ontem já lhe fugiu das mãos. 

O amanhã ainda não chegou. 

Viva o momento presente, porque 

dele depende todo o seu futuro. 

Procure aproveitar ao máximo o 

momento que está vivendo, tirando 

todas as vantagens que puder, para 

seu aperfeiçoamento. 

um programa que exige muito 
do cinegrafista, considerando 
que em muitos locais não há 
iluminação suficiente para uma 
boa imagem. 0 João de Deus 
é firme na bandeirada. 

Carteira assinada 
Grande maioria dos 

profissionais do rádio e 
televisão não se preocupam 
com a questão da assinatura da 
Carteira de Tabalho e 
Previdência Social, onde 
trabalham. Provam que estão 
alheios aos acontecimentos 
nacionais. A CTPS assinada, é 
uma garantia do empregado e 
principalmente agora, que 
para efeito de aposentadoria, 
0 trabalhador tem que privar, 
que contribui com a 
Previdência durante 30 anos. 
Mexam-se! 

Fiscalização 
E, por falar em Carteira de 

1 rabalho assinada, não 
entendo o porque da 
Delegacia Regional do 
Trabalho não proceder uma 
fiscalização nas empresas, 
liara exigir o livro de registro 
dos empregados. E, o 

Sindicato da categoria, o que 
faz para que haja a 
seguridade do seu associado, 
quanto à fiscalização da RRT! 
- Chega de tanto comodismo! 

Carnaval 
O projeto de cobertura do 

carnaval pelas emissoras de 
rádio da cidade de 
Imperatriz, parece andar 
muito sem o entusiasmo dos 
anos anteriores. O desfile 
das Escolas de Samba, ponto 
alto das transmissões 
externas, não vai acontecer. 
Fazer carnaval de clube é um 
saco! 
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Programação 
Railda Ramos elabora um 

projeto para mudar a 
programação local da TV 
Cidade, afiliada da Rede 
Bandeirantes, em Açailândia. 
Ela diz que que vai apresentar 
ao telespectador, programas 
dirigidos a todas as classes, 
priorizando o jornalismo, que 
hoje tem como carro chefe o 
programa Cidade Alerta, 
ancorado por Orlando 
Menezes. Torcemos pelo 
sucesso de todos! 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

05:30 - O despertar da Fé 
OfLOO - Repórter 190 
07:00- Bom Dia Cidade 
07:30 - O Despertar da Fé 

Local 
08:00 - Note d Anote 
12:00 - 0 Rádio na TV 
13:00 - Falando com Deus 
13:03 - Cidade Agora 
14:30 - Tarde Criança com 

Mariane 
17:00 - Ciadade Alerta 
18:00 - Imperatriz 

Notícicas 
18:15 - Jornal da Record 
19:00 - Imperatriz 

24 Horas 
20:00 - Especial Sertanejo 
22:30 - Record Dinheiro 

Vivo 
23:00 - 25a Hora 
24:00 - Palavra Vida 

Jornal 

Capital, 

o seu 

líder 

diário 

TV CRC 

Canal 4 

BAND 

Não fornece programação 

Sintonize 

Rádio 

Capital a 

sua 

melhor 

opção 

em som. 

Ligue 

Radio 

Capital 

AM 

950 KHz 

TV Nativa 

Canal li 

MANCHETE 

07:15 
07:30 
08:00 
08:30 

09:00 

09:15 
10:30 

11:00 
11:55 
12:00 

12:25 
12:30 
13:00 
14:30 
15:40 
16:00 
16:30 
17:30 
18:15 
18:40 

19:00 
19:30 
19:50 

19:55- 

20:15- 

20:30- 
20:35 - 

21:45- 
22:45- 

23:40 
23:45 

00:00 
00:15 
00:45 
00:45 

- llõiUe Shopping 
- Telemanhã 
- Patrine 
- Escola Bíblica da 

Fé 
- Cozinha do 

Lancellotti 
- Dudalegria 
- Os cavaleiros do 

Zodíaco 
- Grupo Imagem 
- Feras do Carnaval 
- Manchete 
E^pórtiVa 

^ ftoletim Olímpico 
- Edição da Tarde 
- TV Alternativa 
- Os Médicos 
- Home Shopping 
- Winspector 
- Grupo Imagem 

Sessão Animada 
- Bola Nativa 
- Imperatriz em 

Manchete 
-RX 
- Solbrain 
- Esquentando os 
Tamborins 
Os Cavaleiros do 
Zodíaco 
Manchete 
Esportiva 
Canal 100 
Jornal da 
Manchete 
Tocaia Grande 
Márcia Peltier 
Pesquisaera 
Boletim Olímpico 
Momento 
Econômico 
Home Shopping 
Segunda Edir* 
Clip Go. jjc i 
Clip Gospel 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

05:15 - Telccurso 
Profissionalizante 

05:28 - Telecurso 2000 - 
II Grau 

05:44 - Telecurso 2000 - 
I Grau 

06:00 - Bom Dia Brasil 
06:29 - Bom Dia 

mperatriz 
07:00 - TV Colosso 
11:33 -Globo Esporte 
11:48 Jornal do MA. I3 

Edição 
12:15-Jornal Hoje 
12:38 - Vídeo Show 
13:17 - Vale a Pena Ver de 

Novo Renascer 
14:37 - Sessão da Tarde 
16:24 - Malhaçáo 
16:56 - História de Amor 
17:50 - Jornal do Ma. 23 

Edição 
18:05 - Cara e Coroa 
19:05 - Jornal Nacional 
19:39 - Explode Coração 
20:44 - Um Homem Sem 

Passado 
21:47 - Festival de Verão 
23:42 - Jornal da Globo 
00:16 - Classe A 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

y| 

05:58 
06:00 
07:00 - 
07:30 - 

08:00 - 
09:00- 

10:30- 

11:00- 
11:45- 
12:35 - 

Palavra V iva 
Alvorada Sertaneja 
Bandeira 2 
Thompsom sem 
Censura 
Bom Dia & Cia 
Programa Sérgio 
Malandro 
Moreira Serra 
Especial 

- Carrossel 
- Repórter Difusora 
- Cinema cm Casa 
Filme: 
Dinossauros, o 
filme 

- Dr. Quinn 
- TV Animal 
- Passa ou Repassa 
- Programa Livre 
- Aqui Agora 
- TJ Maranhão 
-TJ Brasil 
- Sangue do Meu 
Sangue 

- Carrossel 
- Sangue do Meu 

Sangue 
Quarta no Cinema: 
"A Volta dos 
Mortos Vivoa II 

23:00 -Jô Soares 
Onze e Meia 

00:15 - Jornal do SBT 
00:45 - Programa Joyce 

Pascowitch 
00:50-Perfil 
01:50-Telesisan 

Participe do 
Cidade Agora 
pelo 723-2034 

14:25 
15:20 
15:50 
16:20 
.17:15 
17:50 
18:15 
19:00 

19:50 
20:40 

21:30- 

TV CNT 

Não fornece programação 

TV, RAdio 

e JornaI 

CapítaI, 

Juntos 

ÍEVANdo A 

VOCÊ O 

MEÍboR EM 

ín Formação, 

Fazer e 

d i versão. 

Não dUxE 

dE 

síntonízar, 

Fer e liqAR. 
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Sociedade em 

Expressão 

por SORAYA LUIZA 

Proteção 

A diretoria da Associação Comercial e Industrial de Açailândia deverá 

apresentar aos seus associados, custos do projeto de implantação do sistema 
Serasa. Os serviços Serasa têm como objetivo, dar maior proteção ao crediário, a 
nível nacional. Dirigentes da Associação já fizeram levantamento de custos que 
deverão ser repassados aos associados, que são os maiores beneficiados com a 

implantação do sistema, com previsão para a próxima reunião. 

mm 

má 

m m 
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Personalidades que são unanimidades: Conor Farias e a Miss Açailândia, Aline Castro. 
Ela que agora desfila sua beleza em Belém-PA, ladeando a colunista 

Calendário 

^ 0 Calendário oficial das próximas eleições, divulgado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), traz a grande novidade do pleito: o "voto eletrônico", o qual será 
integrado experimentalmente nas capitais e nos municípios com mais de 200 mil 
eleitores, abrangendo 14 cidades e mais de 30 milhões de eleitores em todo o 
País. Entre várias datas oficiais, o dia 5 de maio será o último dia para o eleitor 
requerer alistamento ou transferência de título. 

Calmaria 

Ávida dos foliões açailandenses decorre na maior calmaria, como se não faltasse 
apenas 15 dias para a tradicional festa carnavalesca. Enquanto que Imperatriz, a 
cidade vizinha, se prepara para comandar o melhor carnaval da região. O comando 
da grande festa ficará por conta do produtor e apresentador Conor Farias, que 
promete grande sucesso com o "Carnaval do Tchan". O Jornal, a TV e a Rádio 

Capital estarão fazendo diariamente a cobertura completa dos melhores lances. 
Uma caravana de Açailândia já está confirmada para participar do evento.- 

Povão sai na frente 

O Supermercado Povão mostrou que não é só preços baixos e qualidade que 

fazem o sucesso da casa. No último final de semana, funcionários da casa 

disputaram uma partida de futebol com a equipe do Supermercado Santa Maria, 
e, inspirados no sucesso da casa, os meninos do Povão colocaram bem alto o 
nome do supermercado, goleando o Santa Maria em 8 tentos a 0. Que goleada 
heim! 
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Ricardo Vasconcelos e Dr. Carlos, (Hosp. S. Sebastião) sempre presentes nos eventos da city 

CwAM % 5^4 

Quem circular pela praça do Pioneiro, a partir de hoje, curtirá o novo 

visual dos canteiros, inclusive, as novas proteções que o empresário Miro 

Ferraz acaba de doar àquela praça, onde se concentra um número bastante 

expressivo de jovens. Parabéns ao empresário pela iniciativa. 

iV iV "A 

O telefone do CD A, no dia de ontem não parou de tocar. Eram os inúmeros 

amigos ligando para felicitar o médico Antonio Pereira, pela passagem da 

magna data natalícia. 

☆ ☆ iV 

De malas prontas, a minha filha Carla Carolina, que estará embarcando 

no final de semana com sua vovó Haideê Gomes, rumo a capital baiana. 

☆ ☆ iV 

Curtindo umas merecidas férias na capital pernambucana, a nossa amiga 

Wanderléia Barros, que com certeza estará curtindo o carnaval 

pernambucano, com muito frevo e alto astral. 

m. 

% 
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Jane Vasconcelos, do Gente Que Acontece, entrevistando Bartolomeu Barros 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Maranhão 

Construtora Wanderson 

Vende-se 02 casas, com ponto comercia 

e residencial, na melhor área comercial 

de Açailândia. 

Rua Duque de Caxias, n0 886 e 888. 

Interessados tratar pelos fones: 

J38-I186 - 738-1114 e 738-1733. 

Falar com Sócrates. 
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Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Vota ele 
vota ela 

Aproxima-se a eleição de 
03 de outubro. A campanha 
eleitoral, ao contrário do que 
se previa, começou bem 
cedo. Marchas e contra- 
marchas. Avanços e recuos 
táticos. Coisa de primeiro 
mundo. War. Uma guerra de 
estrelas. Ate mesmo quem 
corre por fora está fazendo 
bonito. E o caso do coronel 
Guilherme Ventura, do PSC. 
Caso os grandes resolvam 
cometer um festival de erros, 
o candidado do Partido dos 
Peixes estará multuplicando 
os pães. 

Câmara 
reabre 

A Câmara Municipal de 
Imperatriz reabre os 
trabalhos no dia 15 de 
fevereiro. Todos pensando na 
reeleição. Em como ganhar a 
simpatia do eleitorado. De 
fora da Câmara, uma 
multidão de candidatos fazem 
o papel de urubu e torcem 
pelo péssimo desempenho 
dos parlamentares. 

André 
Paulino 

Joéder 
Oliveira 

Ontem o candidato do 
PMDB jovem, Joéder Oliveira, 
mostrou que está atento. No 
Cidade Agora, apresentado 
por Conor Farias, os 
moradores do Bacuri estavam 
revoltados com uma obra 
inacabada. Imediatamente, 
Joéder Oliveira fez contato 
com Otair Moreira para 
solucionar o problema. 

Fome 
na cidade 

Valdir 
Raupp 

Presença confirmada em 
Imperatriz no final de março, 
para o encontro da Bancada da 
Amazônia Legal, o governador 
de Rondônia, Valdir Raupp de 
Matos. Ele é o chamado 
governador da BR porque sua 
base principal de votos está no 
interior de seu Estado. Raupp 
é ex-prefeito de uma cidade do 
interior, Rolim de Moura. E do 
PMDB. Detalhe, Mariinha 
Raupp, sua esposa, é tucana. 

Almir 
Gabriel 

Dos governadores da 
Amazônia Legal, apenas um 
pertence ao partido do 
presidente da República. 
Trata-se de Almir Gabriel, que 
foi senador com FHC. O chefe 
do executivo do vizinho Estado 
ainda não confirmou sua 
presença em Imperatriz. 

Peso 
Pesado 

Ondas Curtas 

55.H:HSí 

O tempo é de mudanças. Em todos os níveis. 

A música do Tchan já é sucesso nas paradas de todo o Brasil. 

Segure o Tchan. 

Zé da Praça continua irreverente, aí embaixo. 

Quem vai ganhar a eleição Virgem que riqueza quem será 

candidato da governadora? 
mouíuliro? 

0 

O médico André Paulino já 
se manifestou favorável a 
coligação do PMDB com o 
Sebastião Madeira. Quero 
ver como o Diretório 
Municipal enfrentará o bruxo 
todo-poderoso João Alberto. 

O Jornal Capital de hoje 
mostra fotos dramáticas em 
sua capa. Quem se habilita a 
mea culpa? Todos deveríamos 
assumir esses erros. 

Lula 
no coletiva 

A TV CRC mostrou ontem 
a noite, no Entrevista Coletiva, 
o ex-candidato à presidência 
da República pelo PT, Luís 
Inácio Lula da Silva. O líder da 
oposição demonstrou que está 
cada dia mais preparado para 
governar. Não desmetiu que 
talvez seja candidato a prefeito 
de São Bernardo do Campo. 

Sebastião Madeira não está 
sozinho na disputa eleitoral 
deste ano. Sérgio Motta e 
Epitácio Cafeteira já 
confirmaram apoio à sua 
candidatura a prefeito. Peixe 
é peixe. Tanto faz ser graúdo 
como pequeno. 

Cidade 
Alerta 

Em nome da arte 

O Carnaval do Tchan 

Amarre o tchan, segure o tchan 

Quem está perdendo, está 
perdendo mesmo. Cidade 
Alerta já ganha seu espaço 
definitivo. Começando as 
cinco horas da tarde, com Ney 
Gonçalves Dias. Um "Aqui 
Agora" soft. Prá intelectual 
nenhum colocar defeito. Veja. 

Tem gente que ainda não 
entendeu o significado do 
Canaval do Tchan. E fica 
fazendo críticas infundadas. Aí 
vai uma lição do Aurélio 
Eletrônico. Lembrando que 
Tchan, é um termo do 
neologismo, baseado doTchã. 
Confira 

Verbete: carnaval 
[Do it. carnevale.) 
S. m. 
1. No mundo cristão 

medieval, período de festas 
profanas que se iniciava, 
geralmente, no dia de Reis 
(Epifania) e se estendia até a 

quarta-feira de cinzas, dia em 
que começavam os jejuns 
quaresmais. [Consistia em 
festejos populares e em 
manifestações sincréticas 
oriundas de ritos e costumes 
pagãos como as festas 
dionisíacas, as saturnais, as 
lupercais, e se caracterizava 
pela alegria desabrida, pela 
eliminação da repressão e da 
censura, pela liberdade de 
atitudes críticas e eróticas. ] 

2. Os três dias 
imediatamente anteriores à 
quarta-feira de cinzas, 
dedicados a diferentes sortes 

de diversões, folias e 
folguedos populares, com 
disfarces e máscaras; tríduo 
de momo. [Sin., p. us., 
nessas acepç., entrudo.] 

3. Bras. Pop. Confusão, 
trapalhada, desordem. 

Verbete: tchã 
(Voe. onom.] 
S. m. Bras. Fam. 
1. Toque especial; apuro, 

requinte: 
2. Charme, encanto 

pessoal: 
Então você já sabe. 

Carnaval do Tchan é a festa 
que encanta. 

ALE TRANSPORTE Ife. —   „ « __ _ ^ ^ 

0 Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre BiriDreoados ^ 
g Pmpregadores 'K"'' Oiuyui/o OI IU o OI i ipi oyuuuo mMiwcm.s -t • wrtnuu utt*. 

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

senhores empresários que desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

PMm 

.v- 

VALE 
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E o Programa do Leite da governadora? 

Comunidade regional ainda aguarda o seu real objetivo 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Regional 

A novela continua. Parece 
interminável. 0 tão propalado 
Programa do I>eite, iniciativa do 
Governo do Estado, ainda não 
conseguiu atingir os reais 
objetivos das pessoas por ele 
beneficiadas. As críticas ainda 
estão acontecendo. E partem 
de todos os lados. 

Enquanto isso acontece, 
parece que a governadora 
Rosena Sarney nada sabe. E o 
pior de tudo é que a chefe do 
Poder Executivo nada faz no 
sentido de mudar o quadro c 
fazer aparecer os verdadeiros 
propósitos do Programa do 
Leite. 

Seria bom, mesmo, que seu 
verdadeiro objetivo fosse levar 
melhor saúde ao povo. 
Contudo, tem caráter 
eminentemente eleitoreiro. Ea 
velha e conhecidíssima forma 
de se fazer política da família 
Sarney, que demonstra 
disposta a permanecer no 
poder durante muito tempo. A 
oligarquia continua falando 
mais alto e cerceando o direito 
de liberdade da comunidade 
maranhense. 

Ninguém vive apenas de 
leite. íi preciso existir saúde, 
educação, cultura, saneamento 
básico, dentre outros itens 
considerados imprescindíveis 

aq bem-estar da população e o 
crescimento de seu Estado. 

Mas a governadora não 
entende isso. Quer que todos 
vivam apenas de leite. E os 
demais programas por ela 
anunciados durante sua 
campanha eleitoral? 
Continuam sem respostas. 
Engavetados. Isso se eles 
foram pelo menos projetados. 

A equipe de assessores do 
Governo do Estado permanece 
estática. E hora de trabalhar, de 
olhar para trás. De reflexões 
sobre as propostas oriundas do 
Palácio Henrique de La 
Rocque. Roseana Sarney tem 
de cobrar mais ação. E dever 
primeiro da governadora, em 
cumprimento às suas [«lavras, 
melhorar a imagem de sua 
administração. Não é bem vista 
em nenhum município 
maranhense. 

Governadora, o povo não 
quer só o leite. 0 Maranhão 
precisa é de mais serviços. 
Viver o crescimento anunciado 
fortemente pela que está sendo 
veiculada nos meios de 
comunicação de todo Estado. 

0 resultado da não execução 
das obras ventiladas em 
[«Ianques virá a curto espaço de 
tempo. É tempo de mudanças. 
Invista mais no Programa do 
Leite. Ele não conseguirá eleger 
os seus candidatos aos cargos 
de prefeitos. 

■■ 
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Governadora Roseana não cumpre promessas de campanha 

Eterna contradição-de FHC 0 f d »y do Brasii" 

U oroieto sócia-democrata trlobo oara observarmos Partido Demoerala e o Partido m, m.M.. 0 projeto social-democrata 
de Fernando Henrique 
Cardoso vive em eterna 
contradição com a idéia neo- 
liberal do seu aliado, o Partido 
da Frente Liberal, o PFL. 

Qual é a idéia social- 
democrata? Investir US$ 8 
bilhões em bancos falidos ou 
liberar US$ 4 bilhões para o 
Ministério da Saúde? Ser ou 
não ser neo-liberal, eis a 
questão do governo. 

Nesse aspecto particular, o 
Governo Federal é social- 
democrata no discurso e nas 
teses e profundamente neo- 
liberal na prática. 

E claro que os defensores 
do governo, dizem que a 
aliança é feita [tara mudar o 
Brasil, e que num primeiro 
momento, há o fortalecimento 
dos setores conservadores. 

E preciso lembrar, no 
entanto, as experiências do 

globo para observarmos 
onde, cm que rincão, raposa e 
galinha se uniram para 
proteger os pintinhos. E qual 
foi o resultado desta aliança. 

Social Democracia que se 
preza, não se confunde 
perante os eleitores e a 
sociedade. 

Veja o caso da França. 
Quando foi que François 
Miterrand precisou se aliar a 
Valery Giscard, ou a Jacques 
Chirac. Ou mesmo a Eduard 
Baladour? Difícil imaginar 
Willy Brant no mesmo 
palanque de um primeiro- 
ministro alemão do partido 
conservador. 

Será que os trabalhistas da 
Inglaterra necessitam do 
partido de John Major para 
chegarem ao poder? 

E concebível nos Estados 
Unidos da América, um 
governo de coalizão entre o 

Partido Democrata e o Partido 
Conservador? 

Porém, os sociais- 
democratas do PSDB acham 
que esse fato é possível no 
Brasil. 

Eles citam alguns exemplos 
de governos de coalizão que 
deram certo. Esquecem os 
tucanos brasileiros, que esses 
governos aconteceram na 
França, Alemanha e Japão do 
pós-guerra. Com seus 
respectivos países destruídos 
do ponto de vista físico. 

De sorte que no Brasil, os 
tucanos do PSDB não estão 
sozinhos na vanguarda da 
social-democracia. 

0 PSB de Miguel Arraes, o 
PDT de Leonel Brizola e em 
certo sentido, o PT de Luís 
Inácio Lula da Silva, são 
alternativas para que o povo 
possa escolher a verdadeira 
social-democracia. 

Espaço da Poesia 

por João Estrada Branco 

De todo amor que se preza 

existe um que não se 
esquece 

é aquele último que merece 
a lembrança de quem reza 

O trigo que alimenta o 
transeunte 

o orvalho que consola o 
sedento 

o último é aquele sonolento 
que acorda no suspiro 

presente 

De que vale os sonetos 
insistem em lembrar o 

primeiro amor 
rebuscando sentimentos de 

guetos 

esquecendo o frugal olor 
daquela que ainda há pouco 
misturava o lençol em flor 

por Stephen Kanitz 
Empresário 

Ser empresário ou : 
executivo de 15)64 para cá 
não foi fácil. Para começar, 
a grande preocupação era 
d e te r mi na r e xa t a m e n te 
quais eram as regras do 
jogo, que niudavam de «m 
dia para o outro. A ditatura 
militar acabou, mas o 
autoritarismo econômico 
continuou por uns bons dez 
anos. Não adiantava i 
comprar ehuteiras novas, 
treinar jogadas ensaiadas de i 
futebol, se amanhã o jogo | 
poderia ser arbitrariamente i 
mudado para basquete. 
Especialistas em i 
planejamento estratégico 
viviam às moscas, e gurus | 
de economia eram 
requisitados a preço de ouro 
para explicar quais eram as 
novas regras do jogo 
emanadas de Brasília. 

Com a reação do 
intervencionismo do Estado 
na économia, o que vem 
ocorrendo lentamente, 
algumas empresas 
brasileiras já começaram a 
descobrir que precisam ir 
muito al^ra de descobrir as 
regras, É preciso criá-las. é 
preciso mudá-las. A 
campanha iniciada pela 
Rádio Eldorado para 
terminar com a 
obrigatoriedade da "Hora do 
Brasil" é um belo exemplo 

disso. Aumentar a qualidade. 
v produtividade nas empresas 
tem resultados somente 
parciais, pois boa parte dos 
problemas lera origem fora 
da empresa. Sáo as 
ineficiências chamadas de 
custo Brasil. Nao se iludam, 
quem paga os custos dai 
"Hora do Brasil" sáo os 
anunciantes das rádios. 

A campanha rias rádios 
brasileiras tem um certo 
significado histórico por ser 
um dos primeiros exemplos 
de lobby moderno. Até 
recentemente, a maioria dos 
esforços de lobby das 
empresas brasileiras ia no 
sentido de obter juros 
subsidiados, isenção de 
impostos ou de tentar corrigir 
um flagrante erro de uma lei 
ou projeto-de-lei. como 
ocorre agora com o 
desastroso anteprojeto de 
reforma tributária. 

A campanha da Eldorado 
se coloca como uma bela 1 ição 
para o empresariado 
brasileiro. Não dá mais para 
ser omisso com o Legislativo 
e a elaboração das leis do 
Páís. A atividade lobistica tem 
de ser realizada não à moda 
antiga, mas de um jeito novo, 
aberto, e encaminhar-se para 
garantir o aumento da 
produtividade no Brasil. Não 
há duvida de que por trás da 
campanlia das rád ios existe a 
busca de ganho próprio, o 
desejo de continuar faturando 

anúncios entre as 15) e as 26 
horas, quando a maúxria dos 
rádios é desligada e as 
televisões, sintonizadas. 
Cabe ao Poder Legislativo 
analisar essas demandas, ver 
se são razoáveis ou não. 

Para um País que chega 
atrasado, a única forma d e 
vencer o jogo é mudar as 
regras. Empresário de 
sucesso sobe não jogando as 
regras do jogo estebelecidas, 
mas mudando-as 
radicalmente. Essa é a 
história de Bill (iates, da 
Microsoft, nos Estados; 
Unidos, e do comandante; 
Roltm, da TAM, no Brasil O ; 
Garantia, um grupo de muito 
sucesso, mudou as regras ao : 
incorporar o "pay for results" i 
ao sistema financeiro. Até 
analista de sistema ficou ; 
milionário no Garantia — o 
que não ocorre no Ilaú. 

A atividade de lobby tem 
uma péssima fama, pois foi 
realizada por pessoas 
erradas e para causas 
erradas. Mas empresas 
modernas que não se 
conscicniizaram de que 
essa atividade é tão 
importante quanto 
marketing e produção, vão 
descobrir que terão dé 
conviver mm regras 
estabelecidas pelos 
concorrentes. E vão 
continuar contratando 
especialistas para saber 
quais são as regras do jogo. 
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Fluxo cambial bate recorde 

0 fluxo de dinheiro para as 
bolsas de valores bateu 
recorde em janeiro. Mas o 
Brasil continua no tempo das 
capitanias hereditárias no que 
se refere ao registro desses 
investimentos. 0 Anexo 4, que 
regula a entrada desses 
recursos, é um intrincado 
complexo de regras cuja 
regulação por parte da 
Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) é cada vez 
mais complicada. Um 
exemplo: uma corretora 
americana com 5 contas para 
investimento no Brasil 
resolveu unificá-las para 
simplificar sua atuação no 
País. Essas contas, registradas 
junto a administradores locais 

E o Brasil continua no tempo das capitanias hereditárias 

(uma exigência exclusiva da 
legislação brasileira), 
englobavam mais de 100 
investidores. Apesar da 
documentação dos aplicadores 
já ter sido apresentada, 
quando da abertura das 5 
contas, a CVM exigiu a 
reapresentação de toda a 
papelada novamente para a 
unificação. E como se o 
governo exigisse um novo 
passaporte cada vez que o 
viajante decidisse entrar no 
Brasil. A consultora Maria 
Cecília Rossi, diretora da CVM 
quando da criação do Anexo 4, 
em maio de 1991, diz que a 
legislação ficou ultrapassada. 
'Ninguém lá fora entende isso. 
E um modelo desconhecido no 

resto do mundo". Na sua 
opinião, o Brasil receberia um 
volume superior de 
investimentos se simplificasse 
essas regras. Da sua criação 
até hoje, houve apenas uma 
melhora no que tange à 
tributação (os dividendos 
pagavam 15% de IR e agora 
estão isentos). Rossi critica 
também a proibição para as 
operações de hedge. Se o 
governo quer limitar os 
negócios sintéticos de renda 
fixa, que usam os mesmos 
instrumentos financeiros do 
hedge, a idéia de Rossi é 
identificar que tipo de 
operação foi feita na saída do 
dinheiro do País e, então, impor 
uma tributação mais elevada. 
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Inflação industrial fica em 3% a.a 
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A LCA Consultores, dos 
economistas Luciano Coutinho 
e Luiz Gonzaga Belluzzo, 
garante: " 0 núcleo da inflação 
segue bem comportado". Na 
semana passada, os 
economistas já comentavam 
que os preços do varejo 
estavam desacelerado e 
estimavam o IPC-Fipe entre 
1,8% e 2,0% no fechamento de 
janeiro, informa Ângela 
Bitencourt. Para fevereiro, a 
expectativa da LCA é de queda 
acentuada, com boas chances 
de fechamento em torno de 
0,7%." Esse cenário apoia-se no 
bom comportamento do núcleo 
do IPC, que recuou de 2% [)ara 
1% em janeiro - com destaque 
para serviços - bem como na 
virtual estabilidade dos preços 
industriais no atacado". 

No GP-M de janeiro, que 
atingiu, 1,7% devido à pressão 
da agricultura, os preços da 
indústria de transformação 
subiam apenas 0,4%. (Veja 
gráfico abaixo). Essa taxa se 
repete desde novembro e, 

Bovespa atrai 

empresários 

observando seus 
componentes, é possível 
esperar um panorama ainda 
mis favorável. "Os aumentos 
têm sido localizados, 
concentrando-se há vários 
meses em alimentos, bebidas 
e, mais recentemente, 
derivados de petróleo e 
produtos farmacêuticos." 
Tomando como base os seis 
meses transcorridos desde 
agosto de 1995 e 
desconsiderando alimentos, 
bebidas e petróleo, é possível 
identificar uma inflação 
industrial no atacado de 3% ao 
ano. " A partir do próximo 
trimestre, o reaquecimento 
relativo da economia poderá 
abrir espaço para que alguns 
setores repassem parte dos 
aumentos de custos que vêm 
sofrendo. Isso, entretanto, não 
seria empencilho para que a 
inflação recuasse até a faixa de 
1 dígito anual. O principal 
problema para a inflação em 
1996, como já se nota, é a 
recuperação dos preços 
agrícolas. 

Bradesco: juro 

cai lentamente 

<) presidente do Conselho | 
de Administração do 
Bradesco, lázaro de Mello 
Brandão, disse que os 
bancos não têm espaço para 
reduzir as taxas de juros 
cobradas nos empréstimos 
porque estão pressionados 
pelos compulsórios e pelos 
impostos. Na sua opinião, o 
custo dos empréstimos cairá 
de forma lenta e gradual, 
dentro da política de 
flexibilização do Banco 
Central. Brandão salientou 1 
que a questão da 
inadimplência do mercado 
vem sae reduzindo e qm .em 
janeiro, houve uma 
diminuição sensível, i 
confirmando a tendência já 
manifestada em dezembro, i 
Para ele, a economia: 

brasileira deverá ter um bom 
desenvolvimento este ano. 

Ele informou que o| 
Bradesco está operando no ; 
Brasil o cartão de crédito JCB 
(Japan Cards Business) para i 

| turistas asiáticos, i 
especialmente japoneses. 
Isso está ocorrendo por conta 
do acordo que o Banco possui 
com o Sanwa Bank, do Japão. 
"Mas não há interesse em 
operá-lo no Brasil", afirmou. 
Disse que o destaque do 
Bradesco no setor é o seu 
próprio cartão, que tem tido 
bons índices de crescimento. 
O presidente do Bradesco 
entende que os cartões 
eletrônicos substituirão os 
cheques no futuro Hoje. a 
tendência é esta em todo o 
mercado mundial 

Comparação dos índices 

s menores 

Nossos 

juros sao 

A Bovespa decidiu iniciar 
uma ampla campanha para a 
introdução de cláusula dc 
pulverização ao público das 
ações de privatizadas. 
A idéia é oferecer à sociedade 

a oportunidade de acesso às 
ações de empresas 
privatizadas pelo mesmo preço 
de venda, no dia seguinte ao 
leilão. lista é a prioridade do 
trabalho da Comissão dc 
Desenvolvimento do Mercado 
dc Capitais da Bovespa. Outra 
meta da comissão c o 
desenvolvimento de um plano 
para promover mu ma 
aproximação maior da Bolsa 
com os empresários. Com a 
globalização da economia, 
concluíram os membros da 
comissão, é preciso aumentar 
as alternativas da captação de 
recursos de investimento por 
parte das empresas. Uma das 
mais importantes seria a 
abertura de capital com a 
emissão de ações. 

reços da 

Indústria 

IGPM 

mmm 

U 

mm 
m y m 

mW 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 

Em pontos percentuais 

f 

Tucanu's Produções 

A mais completa produtora dc áudio . v ídeo do meio norte brasi||||| 
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Incra de Araguatins faz balanço 

Coordenador do órgão concede entrevista e afirma que a palavra de ordem é trabalho 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Olá, bom dia! 

Queda 
na inadimplência 

Datlos da Serasa mostram 
que houve redução na 
inadimplência em São Paulo. 
O número de concordatas 
requeridas naquela capital em 
janeiro caiu 26%, em relação 
a dezembro de 95, passando 
de 39 para 29. Os pedidos de 
falência caíram 27%, passando 
de 1.308, em dezembro para 
955 em janeiro. 

Os pedidos de concordata 
cresceram 81%, em relação ao 
mesmo mês de 95, e as 
falências requeridas, 240%. 

Vendas 
despencando 

As vendas de máquinas 
agrícolas no mercado 
brasileiro em janeiro foram as 
mais baixas em dois anos. 

Segundo a Anfavea, foram 
vendidas 566 unidades, uma 
queda de 12,9% em relação a 
dezembro e de 81,8% em 
comparação a janeiro de 95. 
A produção de veículos 
cresceu para 110.200 
unidades em janeiro, alta de 
1% sobre dezembro e 13,4% 
em comparação com o 
mesmo mês de 95. 

As vendas ao mercado 
interno atingiram 93.900 
unidades. As exportações 
bateram em 12.000 unidades. 

Receita 
cresce 

O faturamento da Avon o 
ano passado cresceu 43%, 
chegando a US$ 1,13 bi. A 
empresa comercializa, além 
de cosméticos, produtos de 
papelaria, utilidades 
domésticas, roupas, 
brinquedos e calçados. 

No Rio de Madeira, na 
Amazônia, o barco da Avon 
distribui desde 'artigos 
escolares até confecções da 
São Paulo Alpargatas. Uma 
projeção feita pela Avon o ano 
passado mostra que 25% das 
classes A/B compram seus 
produtos e 63% da classe C. 

Houve um avanço sobre 
94, quando 23% das classes 
A/B comprovam os seus 

produtos e 62% da classe C. 
Avon brasileira exporta 
seus produtos para a 
Argentina, Austrália. China, 
Colômbia, Espanha. 
Filipinas, Guatemala, 
Honduras, Japão, Méxixo e 
Peru, entre outros. A Avon 
mundial, com sede em Nova 
Iorque e 37 fábricas 
instaladas em cinco 
continentes, faturou em 94, 
US$ 7,5 bi. 

Conselho 
assessora 

Representantes da 
Secretaria de Energia de 
São Paulo e executivos das 
maiores empresas do setor 
energético dos Estados 
Unidos formalizam esta 
semana, em São Paulo, a 
criação de um Conselho 
Consultivo bilateral com o 
objetivo de propor normas 
de fiscalização e regras para 
a reestruturação tarifária do 
setor energético paulista 
durante o seu processo de 
privatização. 

O conselho, a ser 
presidido por Roger Stark, 
sócio da empresa de 
advocacia McDermott, Will 
& Enery, uma das maiores 
dos Estados Unidos e 
especializada em projetos 
de privatização de infra- 
estrutura, terá suporte 
técnico, logístico e 
financeiro do USAI D 
(United States Agency for 
International 
Development). 

O primeiro trabalho do 
conselho, que vai se reunir 
em março, é elaborar a 
minuta de licitação para a 
compra de energia 
temioelétrica de produtores 
independente que São Paulo 
fará ainda neste semestre. 
Será a primeira vez em que a 
Cesp, Eletropaulo e CPFL 
comprarão energia produzida 
IK)r terceiros. 

Um 
alô legal 

Para o empresário 
Jurandir Teixeira, 
comandante maior da Cerveja 
Brahma em Imperatriz. 

Frase do dia 

"O uso dos faróis acesos nas estradas 

também durante o dia pode evitar 

acidentes e salvar multas vidas". 

(Luiz Roberto Ciaudet, diretor da 

revista Parabrísas, em 

Buenas Aires, Argentina) 
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Benedito de Jesus, diz que o Incra é atuante em Araguatins 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Regional 

Na edição de hoje, o Jornal 
Capita] divulga uma entrevista 
exclusiva feita com o chefe da 
Unidade Avançada do Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), em 
Araguatins (TO), Benedito de 
Jesus Lima, mais conhecido na 
região como Beto. Ele fala da 
atuação do órgão no "Bico do 
Papagaio", das perspectivas para 
o ano de 1996 e de sua 
administração. 

JC: conte um pouco de sua 
trajetória dentro do órgão, até 
chegar aqui? 

Beto: entrei no INCRA em 
1979, trabalhando em 
Marabá, Pará, na CEAT 
(Coordenadoria Especial do 
Araguaia Tocantins), 
desempenhando minhas 
funções na área de Recursos 
Humanos. Quando o Projeto 
Fundiário Araguatins foi 
transferido para Araguaína, 
em 1980, fui removido para 
lá onde comecei já com a 
missão de presidir uma 
comissão de fiscalização dos 
convênios firmados entre 
INCRA e prefeituras do Bico 
do Papagaio. Por isso tenho 
certeza de que conheço bem 
minhas atividades e, por 
conseguinte, a região onde 
estou militando. Também fiz 
parte do Projeto Fundiário 
Norte de Goiás, até meados 
de 1981. Isso motivado pela 
mudança de INCRA para 
GETAT, pois minha intenção 
era continuar no órgão. Daí 
fui para Gurupi e assumi a 
chefia do Grupamento de 
Finanças do Projeto 
Fundiário Gurupi, 
jurisdicionado pela 
Superintendência Regional 
do INCRA de Goiás, 
permanencendo no c-irgo até 
1989. Depois, por força de 
trabalho, fui para o INCRA de 
Espírito Santo (SR-20). 

Naquele Estado, comandei a 
Executoria do Projeto de 
Assentamento Gaviãozinho 
durante seis meses. Logo em 
seguida, coordenei a Chefia 
da Divisão de Administração 
e Finanças (1990/93), sendo 
que em 94 retornei ao 
Tocantins (Palmas), quando 
fui deslocado para 
Araguatins. Minha primeira 
tarefa foi presidir a Comissão 
de Implantação e 
Estruturação da Unidade 
Avançada Araguaia- 
Tocantins. E, na seqüência, 
já em 95, fui nomeado chefe 
da mesma, onde estou até 
hoje. 

JC: o senhor poderia fazer um 
balanço das atividades já 
desenvolvidas em sua 
administração? 

Beto: em 1995, foram 
criados cinco projetos. São 
eles: Água Limpa (25 
famílias), Nova Vida (37 
famílias) e em Esperantina e 
Reis (130 famílias). Em 
Itaguatins, realizamos 
medição topográfica por via 
direta (com servidores do 
INCRA), nos projetos Agua 
Limpa (Araguatins), Camarão 
I e II, Praia Norte, no 
município de Praia Norte; 
Grotâo, no município de 
Axixá. Contratamos firmas 
(licitação) para os trabalhos 
nos projetos de 
assentamentos Santa Cruz, 
Ouro Verde e Nova Vida, em 
Araguatins; Araguaia, Bico do 
Papagaio, Boa Esperança, 
em Esperantina; Lago Preto, 
Portela, Tobasa e Tocantins, 
em Esperantina; e Cupins, 
em Sampaio. Liberamos 
Crédito de Alimentação (R$ 
240/FAM), Fomento (R$ 
600/FAM) e Habitação (R$ 
1.800/FAM), aos projetos 
Água Limpa (Araguatins) e 
São Jorge I (Sítio Novo). 
Também asseguramos 
Crédito de Habitação aos 
PA's em São Jorge II (Sítio 
Novo) e Mulatos 

(Esperantina). Foram feitas 
vistorias para aquisição dos 
imóveis Mutirão 
(Araguatins), Amorim 
(Buriti) e Cabeceira Verde 
(Itaguatins), além das 
fazendas Natal, Castanhal, 
Andorinha e Terra Dutra, que 
foram vistoriadas por equipes 
da superintendência e devem 
entrar como projeto em 
1996. Emitimos 517 Cartas 
de Anuência aos bancos da 
Amazônia, do Brasil e 
Bamerindus, como 
instrumento de apresentação 
do pequeno produtor ao 
Crédito Rural; 
providenciamos 15 
averbações em cartórios de 
áreas de projetos de 
assentamentos criadas 
anteriormente e sem a devida 
providência; formalizamos 
75 processos com vistas a 
regularização fundiária e 
conseqüente titulação de 
ocupantes de terras na 
região; fornecemos 187 
declarações para 
aposentadoria de 
trabalhadores rurais junto ao 
Insituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS); 
construimos 7 quilômetros 
de estradas no Projeto de 
Assentamento Pontal (São 
Miguel); concretizamos dois 
convênios para construção 
de estradas, sendo um no 
valor de R$ 90.532,00 (10 
km) com a Prefeitura de São 
Miguel, ambos já repassados; 
conseguimos a liberação de 
recursos para conclusão de 
obras inacabadas, como os 
prédios das escolas dos 
projetos Santa Cruz (duas), 
Ouro Verde (uma) e Trecho 
Seco (uma). Nossas ações 
foram várias no ano passado. 
Começamos o trabalho de 
gestão em áreas de 
assentamento, visando sanar 
a situação de abandono em 
que vivem os projetos criados 
pelo que já solicitamos 
contratação (remanejamento) 
de 14 funcionários para 
compor o quadro ideal da 
Unidade Avançada do INCRA 
e suprir a carência de 
pessoal, para administração 
e orientação dos assentados 
dos projetos. 

JC: Existem comentários de 
que o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de 
Araguatins é que está 
selecionando as famílias para os 
assentamentos. O que o senhor 
tem a dizer sobre o assunto? 

Beto: na verdade, o 
sindicato, ou melhor, os 
sindicatos de trabalhadores 
rurais são parceiros do 
INCRA e o próprio Estatuto 
da Terra (Lei ne 4.504/64) 
já menciona sua validade no 
contexto da reforma agrária 
e orienta sua condição de 
representante da classe, 
outorgando-lhe o direito de 
apresentar as famílias 
inscritas, visando o pleito para 
assentamento. Agora, a 
seleção ou classificação 
daqueles a serem 
beneficiados. Isso é um 

trabalho do INCRA, que tem 
instrumento legal e equipe 
capacitada para realizá-lo. 
Qualquer pessoa que der uma 
lida na norma SEASC n° 01/ 
88 saberá que é verdade. 
Tomará conhecimento de 
tudo que acabei de explicar- 
lhe. Portanto, os comentários 
não procedem. 

JC: Quais as perspectivas de 
atendimento da demanda de 
trabalhadores rurais sem terra da 
Região do Bico do Papagaio, sub 
jurisdição da Unidade Avançada 
do INCRA/Araguaia-Tocantins? 

Beto: o trabalho da UA/ 
AGT, é nesse sentido, mas 
também visa atender as 
famílias já assentadas, 
conforme já informei quando 
mencionei as obras e os 
convênios, medições, etc..., 
realizadas. Nossa meta é 
assentar 500 famílias neste 
exercício, mas esse número 
não é coisa fixa, não. Podemos 
atender mais, dependendo da 
disponibilidade de terras, 
como as melhores 
disponíveis. 

JC: E a política? Como ela é 
inserida no contexto INCRA ? 

Beto: Como em toda 
atividade, dependemos do 
Plano de Governo, do que 
estiver delineado. Agora 
mesmo saiu publicado que a 
proposta é assentar 70 mil 
famílias em 96, sendo que o 
Tocantins participará com 
3.795 famílias e a Unidade 
Avançada de Araguatins com 
500. Então, esta é a meta. A 
prioridade. Todavia, isto não 
impedirá de atendermos aos 
clientes da regularização 
fundiária e aos agricultores já 
assentados em seus lotes. O 
compromisso maior será de 
assentarmos o quantitativo de 
famílias previstas. No âmbito 
local, lidamos com a política 
da parceria, prefeituras e 
outros, independente do 
partido político a que esteja 
ligado o órgão ou entidade. 
Nossa política é agir técnica e 
corretamente. 

JC: O INCRA adquire a terra e 
assenta o agricultor ou depois disso 
ainda tem atribuições outras? 
Qual é o processo ? 

Beto: como já foi citado 
anteriormente, o INCRA não 
só se preocupa com a 
distribução de terra, mas 
também com a organização 
social e econômica do homem 
do campo, realizando cursos 
de capacitação, reuniões e 
visitas de orientação; 
liberando recursos 
subsidiados (alimentação, 
PROCERA, habitação e 
fomento); construindo obras 
(estradas, escolas, armazéns, 
postos de saúde, etc); 
participando da gestão nas 
áreas de assentamentos como 
um todo. Apenas doar terra 
sem incremento à produção 
seria o mesmo que plantar 
gente e não é o objetivo do 
órgão. Mas fixar o homem no 
campo com visão dinâmica de 
produzir a subsistência e gerar 
excedentes com perspectivas 
de lucro e desenvolvimento. 

dírfto, óbjEiivo e coRAjoso. Assím é Orlando Meneses, 
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Câmara reabre trabalhos e cobra do prefeito 

Sociedade da Cidade do Ferro espera que parlamentar fiscalize Poder Executivo 
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Prefeito Ildemur Gonçalves receberá cobranças dos vereadores de Açailándia 

Os vereadores de 
Açailándia devem ter uma 
atuação de maior cobrança em 
relação ao prefeito Ademar 
Gonçalves, nesse primeiro 
semestre. 

Com a proximidade da 
eleição para prefeito, será 
natural que os parlamentares 
se posicionem favorável às 
reivindicações da população. 

A sociedade local espera do 
Poder Executivo, um projeto 
para o município que incentive 
a atividade empresarial. 

Com o atraso no pagamento 
dos servidores e 
fornecedores, o comércio, a 
indústria e o setor de serviços, 
começam a dispensar 
funcionários. 

Açailándia tem uma 
arrecadação de ICMS de fazer 

'x/-- X t JL N *s. C-. 

/ / 

f. 1 .» 
: ■> r. 

ÍJ 

■h.. • 

fV ' n > / 

l I 

i x 

m i i 
/ / *- i' 

. ri 
; > / 

// 

. ^ 
*.y. r . \ 

/ ^ > í ' 
; V'-.. X 

X, 
^ s X 

•• v -v-xv, . 

) > 

«'4 

:     
, wm pf,, 

; tsj», Vi.rxu niifl jfit 

«xxSStóB* 

âl» JU: J'-- 

íát I 
! ' itóÜ ií:-».3!í : s » i . 9Cf«t:/:SS 

. < v' u .' v • ru 

twmíUL 
' mãm ^' 

REPUBUCA FEDERATIV A DO BRASIL 
Estado do Maranhão 

EDITAL DE REGISTRO DE LOTEAMÉNTO 

MARIA ESTER RODRIGUES DE SAMPAIO, Escrivã e 
Tabeliã do Cartório do Io Ofício e Oficial do Registro de Imóveis 
desta cidade e Comarca de Açailándia, Estado do Maranhão, 
Etc... 

FAZ saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que processando por este Cartório de Registro 
de Imóveis, os termos de pedido de Registro de um loteamento 
urbano, com denominação de "LOTEAMENTO JARDIM BRASIL", 
cuja documentação examinada por esta Oficial foi achada em ordem, 
do imóvel constituído de: UM TERRENO nesta cidade, Frente para 
a Av. Santa Luzia, com Área total de 58.445,74m2 (cinqüenta e oito 
mil quatrocentos e quarenta e cinco metros vírgula setenta e quatro 
centímetros quadrados). Descrição do Perímetro - Partindo do marco 
11F1D na margem direira da BR-222 sentido Açailândia/Santa Luzia 
e divisa com o loteamento Jardim de Alah com azimute de 197Q32'31" 
e distância de 67,30m, chega-se ao marco 9BD; deste, com azimute 
de 209Q06'20" e distância de 141,74m, chega-se ao marco 81)IV na 
divisa com o lote Jardim Glória; deste, com azimute de 303Q47,21" e 
distância de 404,95m, chega-se ao marco 3B1 na divisa com a área do 
Rotary Clube, com azimute de 22Q47'31" e distância de 57,08m, chega- 
se ao marco 1B5 na divisa com área de José Moreira; deste, com 
azimute de 107c58'31" e distância de 86,62m, chega-se ao marco 19; 
deste com azimute de 25Q41'08" e distância de 37,15m, chega-se ao 
marco 21C2 na margem direita da BR-222: deste, com azimute 
de l07o33'33" e distância de 320,08m chega-se ao marco 11FD1. 
Ponto inicial da descrição deste perímetro. O imóvel localiza-se no 
perímetro Urbano de Açailándia, cora 1.114,92 metros lineares, 
conforme levantamento topográfico realizado pelo EngQ Agrimessor 
-José Alberto I^izzarin - Crea nQ 12591 - SC - 4364 - MA. Devidamente 
Registrado no Livro n; 2-AB, fls. 135, Mat. ns 4.630 e AV-Ol; de 
propriedade do Sr. JOSÉ ANTONIO NETO, brasileiro, comerciante, 
casado com a Sr* Janete de Oliveira Silva, portador do GPE n0 

025.662.141-15 e da CI.RG. n0 460.087 - SSP/GO ela de CPF nü 

335.684.481-49 e da CL RG. nc 104.896 - SSP/GO, residentes e 
domiciliados à rua Alvarindo Elias de Oliveira n0 95, em Santa Helena 
de Goiás-GO; n/atu represenlados por seu bastante procurador Sr. 
Paulo Humberto Sobreira, brasileiro, casado, comerciante, [xjrlador 
do CPF ny 004.524.91649 e da CL RG. n0M-69.854'SSP/MG. residente 
e domiciliado nesta cidade, nos termos da procuração pública lavrada 
n/notas do Livro nQ 028, fls. 176 va, em 23.02.95. e para que ninguém 
possa alegar ignorância, fez expedir o presente edital, que será 
publicado na imprensa local do Jornal Capital; por 03 (três) dias 
consecutivos, podendo o dito registro ser impugnado no prazo do 
quinze (15) dias, contados da data da última publicação. Dado e 
passado nesta cidade de Açailándia. Comarca de Açailándia, Estado 
do Maranhão. Cartório do 1° Ofício e Registro de Imóveis, aos trinta 
eum (31) dias do mês de Janeiro (01), do ano de hum mil novecentos 
e noventa e seis (1996). Eu, , Paulo Oliveira Sousa, 
Escrevente Juramentado Substituto, datilografei e suberevo. 

PAULO OLIVEIRA SOUSA 
Esc. Juramentado Subst" 

inveja a outras cidades do 
Maranhão. 

O próprio distrito industrial 
do Pequiá é a maior referência 
do setor no centro-sul do 
Estado. 

No entanto, quem mora na 
periferia de Açailándia, deixa 
de contar com os benefícios 
sociais necessários e de 
responsabilidade da Prefeitura 
Municipal. 

Nesse aspecto, os 
vereadores do município terão 
voz ativa no decorrer do ano. 
Com a proximidade do pleito 
de 03 de outubro, os 
parlamentares tentarão a 
reeleição, e para isso, àqueles 
que dispõe de assento na 
Câmara Municipal, exigirão 
uma política responsável e 
com proposta de 

desenvolvimento para a 
cidade. 

Mesmo os vereadores que 
integram o bloco de 
sustentação política do 
prefeito Ildemar Gonçalves, 
mudarão seu discurso na 
tribuna da Câmara. 

A sociedade local exige 
esse comportamento par" 
pode sufragar o nome ( 
parlamentar no dia 03 de 
outubro. 

O açailandense espera, no 
entanto, que nesse ano 
eleitoral, a Prefeitura Municipal 
tente resgatar seu papel de 
líder do desenvolvimento auto- 
sustentado. Papel perdido 
depois que a administração 
Ildemar Gonçalves perdeu o 
crédito da maioria da 
população. 

A. Cidade 

Maravilhosa 

No Rio ílc hiíK Úo esfáo 
organizadas as quadrilhas 
do narcotráfico, assalto a 
bancos, scqüeslros e 
operações similares. No 
coiúhate a estes grupos 
organizados, estamos vendo 
um sistema de segurança 
falho, uiefidente. 

Na verdade, se pararmos 
para pensar, vamos 
encontrar cOntradícSes nas 
ações do governo. Porque 
fazinvesfimentos mandando 
tropas á África para 
eontributr com a 
Organização das NaçOes 
Unidas - ONU enquanto a 
questão de violência no 
Brasil ainda fiáo „ foi 
resolvida, 

Nos Últimos doze meses 
com o aumento da 
criminalidade na Cidade 
Maravilhosa e a ação mais 
energia de policiamento nas 
favelas, outras cidades 
hrásileàas tiveram aumento 
ító fiidice de seqüestro» e 
assaltos a bancos, 

Pelo visto é necessário 
uma mobilização do povo 
brasileiro, para qne o 
presidente tome medidas 
enérgicas, reprimindo a 
crime organizado que |á 

-Tirou a tranqüilidade de 
quem trabalha, produz c 
paga impostos. Cidadãos 
que não têm grandes 
sonhos, mas o de poder ír e 
retornar com segurança ao 
trabalho, 
^ Mas a questão de 

segúrançã pública é coisa. 

que fica - do plano 
no atual govrmo, A 
preocupação! í - em 
manlet o ckludão < m dia 
com a Rcceil -Víit ral. Em 
arrecadar mais para suprir 
as deficiências d< caixa.. 
Quando sabemos que a 
previdência lem nma 
arrecadação absurda e é 
onde há mais desvios de 
recursos, 

A idéia principal do 
presidente EHC é colocar 

a perguntai que casa? Ora, 
se quando ele enContrava-se 
no Exterior quando 
estourou o caso Sivame sua 
primeira reação foi garantir 
que o funcionário que debíou 
vasar a informação seria 
punido, 

Nós estamos vivendo em 
uma nação cm fase de i 
transição, é «ma verdade, 1 
Mas o seu povo deve 
combrar dos governantes 
mais seriedade no que fazem 
e um das principais 
providências neste momento 
é promover a segurança, 
tirando do domínio das ações 
indivíduos <51» <iimo 
sentido do que realmente | 
representa a vida. Matar, 
< ornou-se ocorrência dc 
rotina. Mas nós não estamos 
aqui para morrermos de 
graça ecaíados, Â quesíâo dc 
segurança tem que aer 
olhada com cuidado e isso 
vamos repetir quantas Vezes 
forem necessária^ enquanto 
ainda há tempo 

Segunda a Sexta - 07 hs - Canal 5 

Apresentação: José Filho 

Jornal Capital 
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faça a assinatura do Seu 

I. Líder Diário. 
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Cavalo de Aço deixa de se reapresentar 

Imperatriz ainda não se reapresentou 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria do 3o Caderno 

Apesar de ter sido 
anunciado pelo presidente 
Willian Marinho, o novo time 
da Sociedade Atlética 
Imperatriz não será 
reapresentado hoje à torcida. 
0 próprio dirigente foi quem 
deu a informação. Ele disse 
que o assunto "está um 
negócio problemático". 

Não tendo sido confirmada 
para hoje, a reapresentação do 

novo Cavalo de Aço poderá 
ocorrer a qualquer momento. 
"Vamos fazê-la hoje, amanhã, 
sexta, ou até a segunda-feira", 
afirmou. Para Marinho, o 
momento exige que seja 
levantada a estrutura 
financeira do clube. 

De acordo com o 
presidente do Imperatriz, a 
coisa anda meio indefinida no 
clube. Ele ainda não sabe 
quem realmente vai bancar a 
base financeira do Cavalo de 
Aço. "Ainda não sabemos", 
destacou o presidente. E por 

isso que a reapresentação do 
grupo foi adiada. 

Além do que ainda não foi 
definido, entre empresariado e 
diretoria do Cavalo de Aço, há 
um outro problema: a não 
definição da Federação 
Maranhense de Futebol, no 

'que diz respeito ao início da 
competição, previsto 
anteriormente para o dia 10 de 
março. 

O presidente disse que, 
agora, a diretoria da EME 
anunciou que será realizado 
um Torneio Início, de 

preparaçao para o 
Campeonato Maranhense de 
Futebol. "A gente tem a 
previsão de que será no dia 10 
de março. Mas isso pode não 
acontecer", afirmou. 

Para definir até mesmo 
sobre a participação do time, 
no estadual deste ano, 
Marinho anunciou que vai 
convocar a Imprensa 
Esportiva. O objetivo é fazer 
um debate acerca das 
vantagens e/ou desvantagens 
no que se refere à participação 
do Imperatriz no estadual/96. 

Imperatriz está falido 

por Jaldene Nunes 

0 presidente Willian 
Marinho afirma que a falta 
de dinheiro é o fator que 
pode anular a participação 
do Imperatriz no 
Campeonato Maranhense 
deste ano. 

As despesas, na sua 
maioria, são oriundas dos 
jogos realizados na última 

Contra o 

Bacabal, jogo realizado no 
Frei Epiíanio. ficou um débito 
de R$ 657,00. 

É que a renda, naquela 
partida, foi de apenas R$ 
243,00. No entanto, a despeâô 
da arbitragem era de RS; 
800,00. 0 mesmo aconteceu 
no jogo contra o União. 

Nesse caso, a disputa 
aconteceu às IShOO de uma 
quinta-feira. "A renda foi 
R$184. Eu passei esse valor, 
mas a despesa total era K$ 

,,00", explicou. 
Afora isso, há ainda a 

quantia de R$ 500,00, da qual 
foi quitada apenas a metade 
junto à Confederação 
Brasileira de Futebol. Esse 
dinheiro é pago |>or todos os 
clubes. 

Outra verba, agora 
solicitada pela FMF. pegou o 
Wíllian Marinho de surpresa. 
"São alguns detalhes, com 
justiça, mas que eu os 
desconhecia até então". 

Clube entra no Gopão 

Objetivo é classificar-se para o Brasileiro 

por Jaldene Nunes 

"Do Copão Maranhão do 
Sul, é certeza. Mesmo 
disputando o Campeonato 
Maranhense, nós vamos 
disputar o Copão, até porque 
é tradição". As palavras foram 
ditas, em tom de otimismo, 
pelo presidente da Sociedade 

Atlética Imperatriz, Willian 
Marinho. 

Para elo, o Copão 
Maranhão do Sul sem a 
participação do Imperatriz 
perde um pouco do brilho. 
"Imperatriz é, na realidade, o 
nome da cidade", disse. O 
objetivo, além de disputar o 
Maranhão do Sul, é também 
enfrentar os grandes do 

futebol profissional do Estado. 
Caso seja confirmada a 

inscrição do Imperatriz no 
estadual da atual temporada, o 
time irá disputar para ganhar 
o primeiro turno, e partir para 
as finais. Já no Copão 
Maranhão do Sul, o objetivo é 
conseguir uma das vagas para 
a terceira divisão do 
Campeonato Brasileiro.  

Dia 14 de 

Fevereiro 

célá 

Edição de Carnaval 

Tchan,tchan,tchan,tchan 

€sse é de Imperatriz, é coisa nossa 

€sse você acredito, você confia. 

10 de Fevereiro - Sorteio antecipado - 20 bicicletas 

1- Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

^bateria e carregador 

Um Fogão 

bocas 

2- Prêmio 

Um telefone 

celular c/ linha, 

bateria e carregador 

Uma TV 

Colorida 

3g Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Um V ídeo 

4 Cabeças 

4? Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma 

Geladeira 

59 Prêmio 

Uma Moto 

C-100 

Dream 

69 Prêmio 

Uma Moto 

125 

Ttan 

T Prêmio 

Um 

Escort Hobby 

Okm 
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Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 
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Nosso destaque para a italianinha Sharon Conte, que 
aniversariou ontem. Ela que passa férias na city 

acompanhada dos pais corujas, Vanda e Tony Conte 

Reciclando 

Encontra-se em "Sampa", o médico pediatra Edson 

Calixto (Pró-Infância), participando de um Congresso 

de Medicina. Seu retorno está marcado para o 

próximo dia 20, com novidades na área. 

E por falar em pediatra, a Dr3 Margareth (Pró- 

Infância), está trabalhando dobrado. É que além de 

seus pacientes, está atendendo também os pacientes 

do Dr. Calixto, em sua ausência. 

Happy hour 

O casal CleinirejurandirTeixeira (Brahma) reuniu 

alguns amigos em sua residência para se deliciarem 

em torno de uma boa churrascada, regado pela 

número 1, é claro! Cleinir e Jurandir aproveitam o 

final de semana também para se despedirem da casa. 

já que estão se mudando em breve para um 

apartamento no 53 Avenida. 

Pollyana e Baby Cats 

Também estarão animando no "Carnabaixinhos", 

o carnaval do baixinho, que vai ser embalado num 

sonho de fantasia e muita folia, no Ginásio de Esportes 

do Juçara Clube. 
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Um cJic da Top Mo dei, Luana Piovani, Viviane Cunha 
(aniversariando sexta-feira), Beto Simas e Samara Dantas 

Classe A 

E o carnaval que comandará os foliões no sal. 

nobre do Juçara Clube, com a animação da banda 

"Os Magnatas". A diretoria prepara boas surpresa^ 

para este ano. 

Na rua 

O sucesso carnavalesco deste ano vai ficar por 

conta do bloco "Xoxoteiros", que já se organiza para 

uma supimpa festança. Vem que tem! 

Bronseada 

Aterrisou na city depois de umas prolongada 

férias, a Dr3 Graça Dantas, acompanhada de sua filha 

Samara, que este ano vai dar o ar da graça em João 

Pessoa, onde vai estudar. Por falar nisso, ela veio 

especialmente para prestigiar o aniversário de 15 

anos da amiga Viviane Cunha. 

Em março 

Está confirmado o IV Encontro da Bancada 

Parlamentar da Amazônia Legal, que acontecerá nos 

dias 28 e 29 de março. O evento, que será realizado 

em Imperatriz, reunirá 81 deputados federais e 27 

senadores de nove estados brasileiros. 

A galera do You Can 
Dance, em pose especial 

com a rainha dos baixinhos 
da city, Pollyana 
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Rogério Frota, Bárbara c 
Assis Teixeira, 

revolucionando o "tour" 
na city, na agência Sunset 

Ara ca ti Turismo 

r^r\ 

Com Vocês... 
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Juçara promove carnaval 

___________ 

...... 
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Juçara Clube de Imperatriz terá carnaval animado para este ano 

por Raimundo Primeiro 

Todos os detalhes 
continuam sendo definidos 
para o fechamento da 
programação carnavalesca do 
Juçara Clube e da Danceteria 
"Contra-Mão", que fica 
localizada nas dependências 
do mais tradicional clube de 
lazer de Ijnperatriz. 

A informação é do seu 
presidente, Cleonir, 
acrescentando que está 
buscando atrações de peso 
para animar a folia de momo 
nas terras juçarinas. "Estamos 
trabalhando apenas com a 
finalidade de bem servir 
nossos associados, seus 
convidados e a comunidade de 
uma forma geral ", diz ele, 

esperando contar com o apoio 
de seus colegas. 

A programação do Juçara 
para o período de Carnaval-96 
é a seguinte: sábado, Baile do 
Pierrô c Columbina; domingo, 
"Uma Noite no Oriente"; 
segunda, Baile Juçarino, 
ganhando a denominação de 
"A Noite do Azul e Branco"; 
terça, movimentado Baile de 
Máscaras. 

Para curtir todos esses 
eventos o folião terá de pagar 
apenas R$ 100,00 (mesa 
temporada-sócio), mesa 
temporada-não sócio R$ 
120,00 e mesa-noite R$ 30,(K). 
Essa é a programa ção que vai 
ser colocada em prática no 
Salão Nobre. 

Já a programação que será 

desenvolvida no Ginásio de 
Esportes vai ser animada pelo 
Grupo Musical '"lhe Brotbes", 
cujo talento já é conhecido em 
toda a Região Tocantina. O 
público-alvo aí é a criança. 

Cleonir é categórico ao 
afirmar que será a primeira 
vez que o Juçara Clube 
realizará o Carnaval dos 
Baixinhos. Serão quatro 
vesperais; sábado, domingo, 
segunda e terça, das 17 às 21 
horas. "Haverão mesas para 
esses bailes, mas elas não 
serão vendidas", lembra. 

Finalizando, Cleonir faz um 
convite especial para todos os 
associados do Juçara Clube 
prestigiarem os festas 
momescas do clube que 
preside. 

Imperdfvel 

DIA 10 DE FEVEREIRO 

NO JUÇARA CLUBE 
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Promoção 
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Carnaval 
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Destilaria Caíman S/A 

Dez anos gerando emprego 
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Promoção: Sistema Tucanu s de Comunicação 

Rádio Capital - Jornal Capital - TV Capital 
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Diferro 

é de ferro mesmo 

Cerpa! 

A cerveja oficial do carnaval. O resto é blal bla! bla! 
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Ventura 

0 Homem do Povo 
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Trabalho: fundamento da dignidade humam 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Cidade 

0 trabalho não é apenas a 
atividade para gerai' dinheiro e 
sobrevivência; é, isto sim, 
fundamento da dignidade humana 
E através do trabalho que o 
indivíduo é levado ao convívio 
social. 

Hoje, quando dispomos da 
inteligência artificial das máquinas, 
percebemos o quanto tem havido 
dispensa da mão de obra, 
considerada desqualificada, 
principalmente nos países pobres. 

Não há equilíbrio entre a 
ciência, a tecnologia e o aspecto 
social. E isso tem feito com que 
muitos trabalhadores, embora 
qualificados, deixem de ser 
integrados aos novos processos. 

Enquanto a classe operária é 
massacrada no Brasil, País de 

Terceiro Mundo, ainda háaquela 
antiga cultura do trabalho escravo. 
Poucos percebem, mas pelo 
menos a cultura ainda é atual. 

Muitos são os trabalhadores 
que, diante da ciência e da 
tecnologia (sem falar nos altos 
índices de desemprego), temem 
assumir posição de coragem 
diante das empresas onde atuam. 

1 lá quem diga que teríamos 
que tentar assumir a atitude de 
coragem e abertura que levou os 
revolucionários do século XIX a 
repensarem o mundo após a 
primeira revolução tecnológica. 

As empresas crescem e 
multiplicam seus lucros através 
de cada um dos seus 
empregados, e não apenas pela 
aquisição de bens capazes dc 
artificializar a inteligência 
humana. 

Não somos nós, os operários 

de cada fábrica espalhadas pelo 
mundo, que precisamos dos 
patrões. 0 trabalho escravo 
acabou, lembra-me a História do 
Brasil, recentemente estudada. 

Entretanto, ainda é extrema a 
falta de consciência de muitos dos 
operários. Achamos nós que o 
trabalho é unicamente a atividade 
Ijara gerar dinheiro e garantir a 
sobrevivência, 

Com a Revolução Técnico- 
Científica, o trabalho como 
conhecemos deixará de existir. 
Mas é necessário haver 
equilíbrio entre essa conquista e 
seu s resultad os sociai s. 

Afinal, o trabalho é também a 
atividade vital do ser humano 
responsável pela sua 
humanização. E continuará sendo 
uma categoria importante, 
mesmo diante da cultura e da 
ciência existente. 

QUANDO VOCÊ 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DT 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 
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Automóveis e Peças Capri Ltda 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

Da escravidão ao trabalho livre 

por EmíltóV. da Costa 
Historiadora 

(...) Convencidos dé que a; 
escravidão estava destinada a 
desaparecer» da mesma 
maneira que os americanos da 
época estavam convencidos da 
inev Habilidade da democracia 
(miiacímvkváo iuuKa|«rt3hada 
pelos brasileiros), os 
latifundiários brasileiros 
decidiram prejiarar-se jíara o 
inevitável. Já nos anos de IHãO 
fazendeiros das áreas caf<x>iras 
—alguns dos mais necessitados 
de trabalho — tornaram-se 
interessados em promover a 
imigração e em substituir os 
escravos {xn- imigrantes. 

(...) Por volta dos anos de | 
1880, era óbvio que a abolição 
estava iminente. O Parlamento, 
reagindo ao abolicionismo de 
dentro e de fora do País, vinha 
aprovando uma legislação 
gradualfeta. As crianças nascidas 
de maes escravas foram 
declaradas I ivrea em 1871, e cm 
1885a liberdade foi garantida para 
os escravos com idade superior a 
(ifj anos. O movimento 
abolicionista tornou-se 
irresistível nas áreas cafeeiras, 
onde quase dois terços da; 
população escrava estavam 
concentrados. Com uma nova | 
consciência de si mesmos e; 
encontrando apoio em; 
segmentos da população que 1 

simpatizavam com a causa 
abolkionísía,grandes números 
dc escravos fugiram das 
fazendas, A escravidão tornou- 
se uma instituição 
desmoraBzada. Quase iiinguém 
opunha-se à idéia de abolição, 
embora alguns reivimlicasseni 
que os fazendeiros deviam ser 
idenizados pela perda de set 
escravos. 0 único grupo que. i 
Parlamento, resistiu até o último 
minuto foi o dos representantes 
dos fazendeiros das antigas 
áreas cafeeiras, para quem os 
escravos representavam um 
terço do valor de suas hipotecas. 
Em maio de 1888 eles votaram 
contra a lei que aboliu a 
escravidão no Brasil. 
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TREINAMENTO EMPRESARIAL 

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS 

OBJETIVOS: 

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

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

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

PROGRAMA: 

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

Instrutor: Prof5 VALDIR BATISTELLI (Sociólogo) 
Duração: 15:00 hs. aulas 
Período: De 12 a 16 de fevereiro de 1996 
Local: Auditório da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz; 

Av. Getúlio Vargas, n2 1250 - Centro 
Horário: Das 19 às 22 hs 
Valor: R$ 30,00 

r 

v / 

;j / r> 

S • V- /. ^ 

Viagens e Turismo 

Q Mundo Mais Perto de Você 

Sua Alais Nova Concepção 

Em Agência de Viagens. 

Acaba de aterrísar nesta cidade a mais nova agência de viagens: 

SUMSZT&AitÃCATI. 

Passagens aéreas nacionais e intemaciomh? msxeims, excursões; 

enfim, tudo o que você precisa de uma ugêtéa de viagens, 

a SUNSE7 & ARACATI tem £ mais: 

Ela é resultado da união da maior agência de viagens de São íms 

com um dos mais sólidos grupos empresariais de Imperatt^ 

Trocando em miúdos, 

a SUtiSET A ARACATI já nasce forte. 

Rua Alagoas, 255 • Bairro Jatara . Intfféntrk-Ma • Cep: 65900-000 • TeleFax: 721-4500 
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Polícia Civil captura Capivi 
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Cortou o filho 
com a foice 

Após ter ferido o filho 
André Lima, de 17 anos, o 
lavrador José Pequeno de 
Lima acabou preso pela 
Polícia Civil. 0 acusado 
causou baderna na própria 
casa onde mora e, utilizando- 
se de uma foice, efetuou um 
corte no pulso direito de 
André Lima. 0 menor foi 
socorrido por populares que 
o levaram ao hospital de 
plantão anteontem à noite, 
quando recebeu o devido 
tratamento. 

Bêbado baderna 
no trabalho 

Depois de ingerir água 
que passarinho não bebe, 
Francisco das Chagas Reis, 
funcionário da Peças Brasil 
Ltda, deslocou-se até o 
estabelecimento e não 
conseguih controlar a 
cachaça. 0 proprietário da 
firma, Eurípedes Ângelo, 
viu-se obrigado a denunciar 
o caso no Plantão Central da 
D RS. A polícia compareceu 
no local e, depois de muita 

conversa, Francisco foi 
convencido a se comportar de 
maneira decente. 

Mulher denuncia 
parente 

0 homem apenas 
identificado pelo pré-nome de 
Wanderson, foi denunciado na 
DEM, ao meio-dia de ontem, 
sob a acusação de ler 
caluniado e difamado a esposa 
de seu primo. Apropria vítima, 
Juvanilde da Silva Santos, de 
19 anos, foi quem compareceu 
na especializada. Ela disse 
que, por não ter cedido aos 
assédios de Wanderson, 
passou a ter sua imagem 
manchada. 0 caso será 
apurado pela delegada Radige 
Barbosa e equipe. 

Marido bate e 
é denunciado 

A doméstica Celiane 
Pereira da Silva, 18 anos, 
compareceu na permanência 
da DEM para denunciar o 
companheiro, Aurino Araújo. 
Aos agentes da especializada, 
disse que vem sendo vítima de 
agressão física, sem que 

existam motivos aparentes. 
Na última agressão, a mulher 
levou tapa no rosto, 
principalmente no nariz, o 
que acabou causando 
sangramento. 0 falo é do 
conhecimento da polícia, que 
já intimou o acusado para que 
ele preste os devidos 
esclarecimentos. 

Ladrão leva 
bicicleta 

Vítima de furto de uma 
bicicleta, esteve ontem na 
DRF o comerciante Natal 
Rodrigues Lima, de 'X) anos. 
Ele mora na rua Simplício 
MoreiranQ 1765 (Centro), de 
onde os bandidos levaram a 
"magrela". 0 caso está sendo 
investigado pelas autoridades 
da especializada. 

Arrombamento 
no Buriti 

Cinco elementos, ambos 
de identidades ainda 
desconhecidos da polícia, 
arrombaram a jxírta da frente 
da casa da estudante Patrícia 
Pereira, localizada na rua 8 nç 

4 (Parque Buriti), e de lá 
carregaram um videocassete 
com controle remoto. A 
polícia investiga, mas os 
ladrões continuam à solta, 
prontos para novas ações 
criminosas. 

por Kleverson Almeida 
da Editoria de Polícia 

Preso às 6h da manhã de 
ontem, na própria casa onde 
mora, Evandro Lopes da Silva, 
o "Capivi", como é apelidado 
pelos amigos. Sobre ele, pesa 
a acusação do furto de um 
televisor colorido e um 
aparelho de som de baixa 
potência. 

Capivi foi localizado pelos 
agentes Nunes e laldo, na casa 
n9 315 da rua Tomé de Sousa 
(Santa Rita), onde reside com 
seus pais e mais três irmãos. 
Até às 16h de ontem, ele não 
havia dado qualquer 
depoimento ao delegado 
Adindo Assunção, titular da 
Roubos e Furtos. 

A editoria de Polícia, Capivi 
disse ter participado do furto, 

juntamente com um amigo 
chamado James, que reside 
na mesma rua que ele. O 
furto ocorreu há duas 
semanas, tendo sido 
arquitetado por James, que 
até o final da tarde de ontem 
não havia sido localizado. 

Essa foi a segunda vez que 
Evandro caiu nas mãos da 
polícia. Capivi, hoje com 18 
anos de idade, é acusado 
também de ter participado de 
vários furtos no ano passado, 
quando, em companhia do 
famigerado Francisco das 
Chagas Fiúza, o "Braga", 
iniciou a trilhar pelos 
caminhos do submundo do 
crime. 

Após diversas passagens 
corriqueiras nas D Ps da 
cidade, Braga foi preso em 
flagrante e recolhido junto á 

Central de Custódia de Presos 
de Justiça^ de onde foi 
recambiado para a 
Penitenciária Agrícola de 
Pedrinhas. Lá, ele cumpre |)ela 
pena que lhe foi atribuída pelo 
Poder Judiciário, após julgar 
procedente a acusação que 
pesava sobre o mesmo. 

Sobre Capivi, que 
reconhece a amizade com 
Braga, o delegado Arlindo 
Assunção não confirmou, mas 
provavelmente ele terá sua 
prisão preventiva decretada. 
Levantamentos já estavam 
sendo feitos, segundo 
conseguiu apurar a 
reportagem, no sentido de 
concre tizar essa providência. 
Ontem mesmo, Capivi deveria 
ter sido transportado para o 3e 

DP, onde irá aguardar pelo 
pronunciamento da Justiça. 

Bando quer agredir jovem 

"Sapinho" volta a atuar no Bacuri 

Mãe denuncia gangue e pede providências 

por Kleverson Almeida 

Uma gangue formada por 
onze elementos, da qual o líder 
é o homem apenas identificado 
como "Sapinho", está sendo 
procurada pela polícia. 

Sapinho e sua turma, na 
madrugada do último dia 4, 
tentaram arrombar a 
residência n91235, na rua Beta 

(Bacuri). 
Eles foram impedidos por 

motivos não comentados pela 
denunciante, que procurou 
ontem a DRF, onde registrou 
o acontecido. 

O caso foi denunciado pela 
proprietária da casa, a senhora 
Maria José Campeio Mendes, 
que informou que os bandidos 
estavam armados de faca e 

revólver. 
Ela informou ainda, que o 

objetivo dos desconhecidos 
liderados por Sapinho, ' ra 
bater no seu filho RegiriÜÜlo 
Campeio Mendes, de 19 anos. 

Assustada, a mulher foi à 
Diretoria Regional de 
Segurança e exigiu que sejam 
tomadas as providências 
necessárias. 

Convocação de Empregado 

A firma DESTILARIA CAIMAN S/A., convoca os Srs. 
Francisco Alves da Silva, CTPS nQ 17836 - Série 00009/ 
PA; Adão Sousa da Silva, CTPS n0 11959 - Série 00009/ 
MA; Alcindo Ferreira de Sousa, CTPS n0 68702 - Série 
00001/MA; Reginaldo da Silva Pereira, CTPS n9 17986- 
Série 00009/MA; Elison Pereira da Silva, CTPS n0 15367- 
Série 00009/MA: Domingos Santos dos Santos, CTPS n9 

46741 - Série 00009/MA: Joaquim Gonçalves da Cunha, 
CTPS ne 93065 - Série 00008/00; Antonio da Silva, CTPS 
28212- Série 00004/MA; José Ribamar Evangelista, CTPS 
n9 67975 - Série 00009/MA; Fernando Vieira da Silva, CTPS 
ne68074 - Série 00009/MA: Antonio da Silva Castro, CTPS 
n0 9087 - Série 00006/MA: Luis Brandão da Conceição, 
CTPS n9 74753 - Séfie 00009/MA e Raimundo de Sousa 
Carvalho, C I PS n0 23933 - Série 00396/GO., a retornarem 
ao trabalho no prazo de 72 horas, sob pena de serem 
demitidos, conforme Artigo 482 - Letra I, do Decreto Lei n9 

5452 da CLT. 

Jornal (apitai - 0 Seu üder Diário 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 
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