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O Inst. Nat. de Meteorologia informa 
que o temix» cm Imperatriz hoje será 
tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas esparsase 
visibilidade boa 
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Jirnal Capital 

Acontece 

hoje 

Encontro entre líderes da Somália i 
para discutirem uma forma de acabar ^ 
com a sangrenta guerra civil que se p:Ép| 
instalou no país. 

Iliái 

Comunitário apoia Ventura 

Candidatura do PSC não pára de receber adesões 

PRN deverá confirmar apoio e efetuar coligação, outros partidos estão conversando 
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Empresários e lideranças 

Õ numero 

comunitárias aderem à candidatura do ex-secretário de Segurança, Coronel Guilherme Baptista Ventura 

A candidatura do Coronel 
Ventura cresceu 
rapidamente em Imperatriz 
durante esta última semana. 

0 candidato do Partido 
Socialista Cristão considera 
que o sucesso de sua 
campanha vem das novas 
práticas e métodos de fazer 
política. 

0 Partido da 
Reconstrução Nacional, 
PRN, presidido por Maurice 
Sabbag, deve apoiar o 
Coronel Ventura. 

Até o presente, o PSC já 
conversou com o PV, PTdoB 
e até com a Frente Ética. 

0 Coronel Ventura 
esclarece que sua campanha 
carece de recursos 
financeiros, pois as 
contribuições são feitas de 
forma espontânea por 
empresários da cidade. 

Ventura concedeu, ontem 
a noite, entrevista exclusiva 
ao Jornal Capital e revelou o 
segredo do sucesso de sua 
campanha. Ele confia na 
força da participação 
popular, incorporando novos 
setores da sociedade. 
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É o número de reais \ 
que o folião vai pagar para 5 
tomar uma cerveja Cerpa ii 
no carnaval. 

O fato 

Encontro começa 

dia 28 de março 

A Cerpa i: 
adotou o ;i 
seguinte i; 
slogan: Cerveja ij 
é Cerpa, o resto í 
é blá-blá-blá. 

A pessoa 

Jifc&Bsaà 

Fernando 
da Cervejaria Cerpa 
decidiu apostar no carnaval 
deste ano. 

A Cerpa é a cerveja 
oficial do carnaval de rua 
de Imperatriz. 

A distribuidora da Cerpa 
em Imperatriz está 
distrübuindo camisetas do 
carnaval do Tchan, durante 
a programação local da TV 
Capital, canal 5. 
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0 deputado federal 
Sebastião Madeira confirmou 
o IV Encontro da Bancada 
Parlamentar da Amazônia 
Legal que acontece nos dias 28 
e 29 de março. 

0 evento acontece em 
Imperatriz e deve reunir 81 
deputados federais e 27 
senadores de nove Estados 
brasileiros. 
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por FREDERICO LUIZ 

Irgem que Riqueza, culturais e no campo das 
I, II, m. e IV desço idéias, 
bre quem será o Confira, 

próximo interventor de Lembre-se que no Seu 
Imperatriz. Líder Diário, você encontra 

Imperatriz Urgfente colunistas nas páginas de 
também lança propostas notícias. Página 1C 
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Coluna Sociedade e 

Expressão com 

Soraya Luiza 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

Cultura 

Chkpiinho 

.w Concert 
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Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 
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Oportuna a afirmação do 
ex-governador João 
Alberto, colocando o 
interventor Ildon Marques 
como o candidato do 
Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro na 
eleição municipal deste ano 
em Imperatriz. 0 
interventor realmente tem 
feito um trabalho digno de 
tal merecimento. 

Sandra Sampaio 
Bacuri 

O secretário de Obras do 
Município, Jairo de Oliveira, 
tem feito um grande 
trabalho no que diz respeito 
a coleta de lixo na cidade. 
Contudo, a maior obra ainda 
está por ser feita. Ele 
anunciou que nos próximos 
dias será concluída a 
reforma da Praça Mané 
Garrincha. Parabenizo-o. 
José Eduardo Santos 

Centro 

Acredito no trabalho da 
nova diretoria da Sociedade 
Atlética Imperatriz. Na 
minha visão, o futebol 
profissional da cidade, tal 
qual o amador, tem um 
horizonte bastante 
norteado. 0 presidente 
William Marinho, se tiver o 
apoio do empresariado, 
poderá levar o torcedor de 
volta ao Municipal. 

Francisco Araújo 
Três Poderes 

Ainda é cedo |)ara se falar 
em carnaval. No entanto, já 
sabemos que o Sistema 
TucamPs de Comunicação 
promoverá, na avenida 
Beira Rio, o Carnaval do 
Tchan. E a mídia está em 
alta. Todo mundo, por onde 
andamos, só fala no tal 
Carnaval do "tchan". St^gura 
o tchan, Imperatriz! 

Adriano Reis 
Vila Lobão 

Na próxima semana, 
depois de um longo 
recesso, nossos vereadores 
estarão de volta a suas 
atividades parlamentares de 
Imperatriz. Só esperamos 
que, neste período, nossos 
representantes estejam 
realmente afins com os 
interesses da comunidade. 

Antonio Sen na 
Avenida Liberdade 

Li e gostei muito da 
homenagem que a 
Escolinha do Marwel 
Esporte Clube fez ao aluno 
atleta Anderson de Sousa 
Carvalho Nascimento, 
morto em atropelamento na 
semana passada. Moreira 
Silva e toda a diretoria do 
Marwel estão de parabéns. 
Aproveito o espaço e dou 
meus pêsames à família do 
garoto. Que Deus o tenha! 

Isabel Cristina 
Bananal 

Imperatriz crescente 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

F' oi se o tempo do atraso, 
da enganação e, 

principalmente, do anúncio de 
pseudas obras em benefício do 
povo e que buscavam a 
consolidação de projetos nos 
campos industrial e empresarial. 

I loje, quando ainda se festeja 
o primeiro aniversário do 
movimento que ficou 
denominado como a "Revolução 
de Janeiro", bnperatriz iresencia, 
efetivamente momentos 
auspiciosos. Tudo sob o 
latrocínio de uma administração 
que tem a preocui>ação primeira 
de colocar o município nos trilhos 
do desenvolvimento. Como diz 
o aurélio. Eletrônico, claro, 
desenvolvimento quer dizer: (1) 
ato ou efeito de desevolver (- 
se), desenvoluçào; (2) 
adiantamento, crescimento, 
aumento, progresso; (3) estágio 
econômico, social e político de 
uma comunidade, caracterizado 

por altos índices de rendimento 
dos fatores de produção, os 
recursos naturais, o capital e o 
trabalho; (4) parte duma peça 
em que um elemento é 
desenvolvido em suas 
possibilidades musicais; (5) 
comprimento real, extensão 
efetiva (de uma estrada); (6) 
representação duma expressão 
analítica mediante uma soma 
finita ou infinita de i^ararelas que 
se obtêm por meio de regras 
aplicadas. 

Por outro lado, 
DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETO quer dizer: (1) 
processo de estudo e trabalho 
I k4o qual o arquiteto, baseado no 
anteprojeto, elabora as peças do 
projeto da obra que se pretende 
construir: (2) o conjunto de 
plantas, elevações, seções e 
memórias que constituem as 
peças de um projeto de 
arquitetura. 

A nova forma administrativa 
praticada na cidade instigou a 
moralização, também, da 

máquina governamental, além 
de promover o resgate da 
cidadania. O povo vive, hoje, 
com um novo ar no semblante. 
Imperatriz, a segunda maior 
cidade do Estado, continua 
pujante. E o que é melhor: 
crescente. 

Enquanto isso, o 
MARANHÃO DO NOVO 
TEMPO cai no descrédito da 
comunidade do Estado. E 
preciso mudara metodologia. E 
preciso entrar em verdadeira 
sintonia com o povo. A 
conscientização acontece, 
mesmo que de forma imilatina. 

Cadê o Programa do l>eite? 
Cadê o Hospital 1 lenrique de Ia 
Rocque? Cadê o novo Terminal 
Rodoviário de Imj)era(riz? Cadê a 
avenida Beira-Rio? 0 gato comeu! 
0 MARANHÃO DO NOVO 
TEMPO é pura mentira. Que 
propagandinha mais 
vergonhosa, gente! 

Imperatriz é crescente 
graças ao governo que estamos 
vivendo. 

A hora e a vez do interior 

por MOISÉS MATIAS 

A proposta de 
transferência da capital 

do Maranhão para o interior, 
apresentada no mês de 
novembro na Assembléia 
Legislativa, mostra-se inviável, 
tem no mínimo a virtude de 
provocar a discussão sobre o 
abandono e a estagnação a que 
estão condenados os 
municípios. E claro que os 
problemas não se resolverão 
apenas com a transferência da 
capital. Com vontade política é 
possível descentralizar o poder 
de diversas foímas, transferindo 
responsabilidades e criando sub- 
regiões administrativas. Quem 
sabe transferindo secretarias 
cujas atuações priorizem o 
interior do Estado, como é o 
caso da agricultura. 

Enquanto São Luís, após 
duas administrações 
progressistas, apresenta 
significativa evolução nos 
indicadores de qualidade de 
vida, como a redução da 
mortalidade infantil. Na maioria 
das cidades do interior 
acontece o inverso. Em termos 
administrativos o avanço é zero. 
A corrupção avassaladora 
corrói as finanças municipais, 
o que resulta em indicadores 
sociais estagnados. 

Vários fatores contribuem 

para a conservação dessa 
realidade. A desagregação da 
pequena agricultura combina- 
se com a migração do campo 
para as cidades, onde são raras 
as atividades geradoras de 
empregos e rendas. 
Igualmente não existem — ou 
são escassos — os recursos 
simbólicos que possibilitam o 
amadurecimento da vida social. 
No interior os veículos de 
comunicação da capital 
raramente chegam, e os que 
existem na localidade são 
esporádicos. As organizações 
sociais que puxam a luta pelos 
dii^-itos humanos e a melhoria 
da qualidade de vida também 
sediam-se na capital. 

0 complicado é que as 
forças do atraso conservam o 
interior como reserva 
simbólica para a perpetuação 
da miséria e da exploração. A 
maior prova disso é que as 
últimas eleições foram definidas 
a partir da votação desse grotão 
de ignorância, onde campeia o 
voto de cabresto e o domínio 
de grupos familiares com 
práticas típicas dos tradicionais 
coronéis do Nordeste. 

Os partidos progressistas 
apresentam-se impotentes 
diante desse quadro. 
Des estrutura d os, 
improvisados, abandonam as 
pequenas cidades à própria 
sorte. 0 complicado é que o 

momento em que vivemos no 
País é de verticalização 
democrática, ou seja, do 
exercício da cidadania ao nível 
das relações locais, nos micros 
e pequenos espaços do poder. 

E nesse contexto que se 
insere a realização do seminário 
Cidadania e Desenvolvimento 
Sustentável no Médio Sertão 
Maranhense, promovido pelo 
Instituto do Homem e pelas 
universidades UEMAe UEMA, 
na cidade de Colinas (distante 
430 km da capital), lida como 
capital do chamado Médio 
Sertão. 

Em Colinas uma professora 
ganha 30 reais mensais. Mas há 
cinco anos o Instituto do 
Homem atua na região e tem, 
como trunfo desse trabalho, a 
reestruturação da Cooperativa 
produtiva, a revitalização da 
atividade agrícola, a geração de 
empregos e rendas. 

Para Colinas e a região onde 
esta se insere, apresenta-se 
como um marco de passagem 
para um novo momento. Para o 
resto do Estado, sobra o 
seguinte recado: não haverá 
desenvolvimento, nem resgate 
da cidadania, enquanto a 
maioria da jKípulação residente 
no interior persistir presa ao 
atraso, na contra-mão da 
história. Está na hora de 
priorizar-se as pequenas 
cidades maranhenses. 

0 Jornal Capital é uma publicação do 
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Linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Vice 
De acordo com uma fonte 

oficiosa, mas que merece 
crédito, o nome do 
agropecuarista Divino Garcia 
Rosa está definido como o 
candidato a vice-prêfeito na 
chapa encabeçada pelo ex- 
governador José de Ribamar 
Fiquene. Segundo a mesma 
fonte, a decisão já havia sido 
tomada desde o dia em que ele 
filiou ao PFL. 

Pergunta 
Se realmente Divino Garcia 

for o vice de Fiquene, como 
ficaria o relacionamento dele 
com Davi Alves Silva, até agora 
supostamente apoiando a 
candidatura do ex-governador. 

Desistência 
A indicação de Divino 

Garcia pode ser também um 
sintoma de Davi Alves haver 
desistindo de sua candidatura 
ao Governo do Estado em 9S 
para concorrer as eleições do 
dia 03 de outubro como 
candidato a prefeito. 

Fortalecimento 
Davi Alves Silva tem 

informações seguras de que os 
novos municípios não serão 
criados em Imperatriz. Essas 
informações fortalecem o seu 
colégio eleitoral, 
princiiialmente na vila que leva 
o seu nome. A convicção de 
que os municípios não serão 
criados serve de sustentação à 
sua c andidatura jiara prefeito. 

Cartazes 
Já chegaram a Imperatriz os 

cartazes do IV' Encontro da 
Bancada Parlamentar da 
Amazônia, marcado j tara os dias 
2<S e 29 de março. Governadores 
da região "Amazônia Ilegal" já 
confirmaram presença em 
Imperatriz. 

Propaganda 
De acordo com a 

propaganda da governadora 
Roseana Sarney nas emissoras 
de televisão, o Maranhão está 
sendo todo restaurado. Obras 
e mais obras estão sendo 
construídas em todas as áreas: 
educação, saúde, estradas, 
segurança pública, turismo e 
industrialização. Só falta agora 
alguém dizer à governadora 
que Imperatriz e a Região 
Tocantina fazem parte do 
Estado. 

Até agora a administração 

de Roseana jiara a região ficou 
só nos discursos e na 
propaganda. Milhares de 
estudantes continua 
chorando por sua vaga nas 
escolas do Estado. 

Estradas 
Enquanto a governadora 

mostra na televisão a 
cí mstruçàí»da Translitorânea, 
uma obra que vai beneficiar o 
"Maranhão" só do Norte- 
Nordeste, Imperatriz 
continua sonhando baixo, só 
com a Estrada do Arroz, 
asfaltada inúmeras vezes nas 
campanhas políticas e 
mesmo assim continua 
desafiando motoristas e o 
escoamento da produção 
agrícola daquela importante 
região. 

Aniversário 
No próximo dia 22 de abril 

Imperatriz completa 72 anos 
de emancipação política. E 
opor limo lembrar que até 
hoje nenhum prefeito ou 
interventor se lembrou desta 
data. A emancipação política 
nunca foi comemorada e 
pouca gente sabe que o então 
presidente do Estado do 
Maranhão, Godofredo 
Mendes Viana, foi quem 
assinou o decreto n" 1.179, de 
24 de abril de 1924 elevando 
a Vila à categoria de Cidade. 

Mostra 
Desde 1979 que se 

e n co n Ç'a d ev i dam c nte 
registrado em cartório e 
publicada no extinto jornal 
'Tribuna de Imixratriz" a sigla 
EA1M V- Feira de Amostra da 
Indústria Imperatrizense. A 
data da emancipação política 
bem que poderia ser 
comemorada com um evento 
dessa natureza, inclusive jiara 
atrair investidores de outros 
centros que teriam uma ótima 
oportunidade para 
reconhecerem as 
potencialidades da região, 
além de se constituir no grande 
momento para que o 
interventor Ildon Marques 
mostre toda a sua visão 
empresarial. 

Para meditação 
"Pois não me envergonho 

do envangelho, porque é o 
poder de Deus [«ra a salvação 
de todo aquele que crê." (RM 
1-16) 

& 

Plantão 24 Horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

01/02/96 

's CÍ JíOSPi 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

01/02/96 

Hospital Sta. Zereza 
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Ventura apresenta novas idéia 

Candidato do PSC concede entrevista exclusiva ao Jornal Capital 

ele revela os motivos do crescimento acelerado de seu nome para prefeito de Imperatriz 

IA 

ililil 

Coronel Guilherme Ventura é candidato do Partido Social Cristão a 

por FREDERICO LUIZ 

Quando surgiu a idéia 
de sua candidatura a 
prefeito de Imperatriz? 

Inicialmente eu fui 
procurado por cerca de 20 
lideranças comunitárias que 
me procuraram para uma 

reunião, e nessa reunião eles 
me disseram que estavam 
cansados dos políticos 
tradicionais da região. As 
lideranças me disseram que 
eles só eram Procurados nas 
vésperas das eleições e que eles 
tinha decidido por 
unanimidade, me convidar a 
disputar a eleição para 

prefeito apoiado por eles. 
Depois então o senhor 

aceitou o convite? J 

Eu aceitei condicionando 
conversar também com alguns 
empresários, meus amigos de 
muito tempo e encontrando 
receptividade entre estes 
amigos, eu senti que havia 
uma vontade idêntica de 

prefeito de Imperatriz 

mudar o rumo da região 
to cantina e de Imperatriz, e 
aceitei. 

A sua campanha 
eleitoral é muito bem 
organizada. Como o 
senhor montou sua 
equipe? 

Iniciamente a organização 
ficou a cargo do ex-sargento 

Gomes (Góia), e reuníamos 
todos os dias, todas as noites e 
eu sentia que o nome estava 
bem aceito. Um dos baluartes 
dessa organização é o 
jornalista Nilson Santos. 
Auxiliado pelo Carlos Jovino 
e duas secretárias. 

Como o senhor sente o 
crescimento de sua 
candidatura? 

Com relação ao 
crescimento da candidatura 
eu me sinto gratificado e 
recompensado, enxergo o 
reconhecimento do povo de 
Imperatriz pelo meu passado 
de dedicação ao trabalho da 
região to cantina. 

A sua família apoia 
idéia de ser prefeito de 
Imperatriz? 

Muito, durante aquela fase 
que precedeu a minha filiação 
no PSC, quando os caciques 
da política procuraram 
bloquear meu acesso a alguns 
partidos, e que nós tivemos 
que aprontar tudo 
praticamente numa só 
manhã, a minha mulher, 
Marta Correia Ventura, teve 
papel preponderante e eu não 
tenho dúvida nenhuma, que 
só foi possível a preparação e 
a entrega da documentação 
em tempo hábil, graças ao 

empenho dela. Mas eu devo 
ressaltar também o papel 
desempenhado pelo líderes 
comunitários José Pereira, 
Rosinaldo Martins e o Janai, 
que foram a São Luis e qw 
com esforço muito gr ai 
conseguiram trazer de voh. ■> 
PSC, que a essa altura já 
estava entregue a D. Zenira 
Fiquene. 

Qual o papel de 
Fernando Antunes na sua 
candidatura? 

0 grande maestro dessa 
organização toda é o 
Fernando Antunes, que é o 
Presidente do partido que me 
recebeu de braços abertos, e 
que não tem medido esforços 
na realização de contatos com 
empresários no 
esclarecimento da população 
acerca dos nossos objetivos, e 
que é um potencial candidato 
a vice-prefeito. 

Quantos partidos deve 
apoiá-lo na sua 
candidatura? 

Eu já procurei o PV, 
PTdoB, PPS, e a Frente 
através do PDT. Acredito que 
alguns deles irão compor. 
Com o PRN, presidido por 
Maurice Sabag as 
conversações estão bastante 
adiantadas. 

Campanha 

tem pouco 

dinheiro 

Madeira organiza reunião 

MííS-í 

por FREDERICO LUIZ; 

O Coronel Guilherme 
Baplista Ventura não esconde 
que sua candidatura tem 
poucos recursos financeiros. 

"É a principal dificuldade 
que eu tenho encontrado na i 
campanha", confirma 
Ventura. 

0 candidato do Partido 
Socialista Cristão afirma que 
está conscientizando a 
população, acerca dus 
"benefícios" distribuídos as 
vespera$ da eleição. 

Raciocina Ventura que o 
"benefício" e temporário» 
enquanto que o voto pode ser 
cobrado por quatro anos. 

De acordo com o 
candidato do PSC, "essa 
mensagem está sendo muito 
bem aceita e normalmente | 

todos aqueles que me ouvem 
solicitam novas i« uniões, 
buscam reunir pessoas 
diferentes e essas pessoas 
me ajudam durante as 
palestras a transmitir as 
minhas idéias, o que c urna 
prova in contei este que cies 
assimilaram minha 
mensagem", concluí Ventura 

Segundo Ventura, o 
candidato tem conversado 
muito com as lideranças 

i sobre a participação popular i 
no planejamento e na 
administração do município, 
"'l enho procurado transmitir 
a essas lideranças que se a 
nossa dipouibilidade 
municipal nao dá para 
atender a todas as nossas 
necessidades e carências, 
que nós devemos priorizar 
liara que possamos atender 
parcoladamcine todos os 
anseios do povo 

«89» S» 
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Logomarca /I Encontro Bancada Amazônica 

mm 

Deputado federal Sebastião Madeira coordena encontro 

por FREDERICO LUIZ 

0 deputado federal 
Sebastião Madeira, PSDB, 
confirma para os dias 28 e 29 
de março, em Imperatriz, a 
realização do IV Encontro da 
bancada parlamentar da 
Amazônia Legal. 

0 evento contará com a 
participação de 91 deptados 
federais e 27 senadores dos 
Estados do: Acre, Amazonas, 
Rondônia, Roraima, Amapá, 
Pará, Tocantins, Maranhão e 
Mato Grosso. 

0 dep. Madeira, que é o 
presidente da comissão 
organizadora do evento 
confirma as participações já 
confirmadas do ministro das 
Comunicações, Sérgio Mota 
e dos governadores dos 
Estados de Rondônia, Valdir 
Raupp de Matos (PMDB), 
José Capiberibe (PSB), 
An. izonino Mendes (PMDB) 
e Roseana Sarney (PFL). 

Segundo o deputado 
federal, o encontro terá 
representações do Banco da 
Amazônia, Basa e da 
Companhia Vale do Rio Doce, 
CVRD. 

A logomarca do encontro 
será a Amazônia Legal com 
destaque para Imperatriz. 
(Veja figura acima). 

Os parlamentares da 
Amazônia Legal discutirão 
temas importantes para a 

região como a privatização da 
Vale do Rio Doce, o projeto 
Sivam e o desenvolvimento 
auto-sustentado. 

0 Primeiro encontro 
parlamentares, ne 
legislatura, foi realizado 
Porto Velho. 0 Segundo t i 
Belém e o Terceiro em 
Macapá. E a primeira vez que 
a Bancada da Amazônia 
reúne-se em uma cidade do 
interior do Estado. 

0 Jornal Capital, a partir 
de hoje publica uma série de 
matérias sobre o evento que 
contribuirá para a projeção do 
município no cenário político 
nacional. 

Existe a possibilidade do 
presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso 
participar do IV Encontro. 

Em caso de 
impossibilidade, o presidente 
FHC deverá indicar um 
ministro para representar o 
governo. 

0 deputado federal 
Sebastião Madeira esclarece 
que o seu colega no 
Congresso Nacional, Dep. 
Nhan Sousa, está 
promovendo esforços para 
que a reunião cumpra com 
seus objetivos. 

A ferrovia Norte-Sul, vital 
para a região tocantina, 
deverá ganhar a simpatia dos 
parlamentares da região 
tocantina. 

r Aess ias i Jún for - Rep órter Ve irdac le 

iE 
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Conselho Tutelar divulga relatório 

Órgão afirma que comunidade tem participação positiva em seu trabalho 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

- Olá, bom dia! 
Reunião 

quinzena! 
As vésperas de sua 

reunião quinzenal, marcada 
para hoje, o Banco Central 
alemão reduziu ontem a sua 
taxa de curto prazo de 3,55% 
para 3,40%. Em Tóquio, o 
índice Nikkei fechou em alta, 
ainda puxado pela 
expectativa de uma queda 
dos juros alemães e 90,30 
pontos (0,44%), para fechar 
em 20.812,74 pontos. 
Durante o pregão, o Nikkei 
chegou a superar a barreira 
dos 21 mil pontos, o nível 
mais alto dos últimos 19 
meses. 

Indústria 
crescendo 

A indústria paulista fechou 
em 1995 com crescimento de 
3,3%, em relação a 94. O INA 
(Indicador de Nível de 
Atividade Industrial, que foi 
divulgado ontem, às 14h00, 
pela Fiesp, entretanto, é 
inferior ao alcançado nos 
anos anteriores: 11,7%, em 93 
e 7,9%, em 94. 

O Departamento de 
Economia da Fiesp diz que, 
depois de o INA apresentar 
crescimento de 4,5% no P 
trimestre, o nível de atividade 
entrou em forte processo de 
declínio no 2g e 39 trimestre 
(-4,3% e - 13,6%, 
respectivamente). 

Nos últimos três meses do 
ano, a tendência de queda se 
reverteu, com expansão de 
1,5%. O salário real médio na 
indústria paulista, no entanto, 
cresceu 8,6% o ano passado, 
e, mesmo com a redução do 
nível de emprego, o total real 
de salários expandiu 7,0%. 

Cidade mais 
cara do mundo 

Moscou é a cidade mais 
cara do mundo para homens 
de negócios e executivos, de 
acordo com pesquisa feita 
pela Eurostat (Escritório de 
Estatística da União 
Européia) e divulgado na 
terça-feira em Bruxelas. 

A segunda cidade mais 

cara é Tóquio, seguida de 
Buenos Aires e Hong Kong. 
As cidades mais baratas são 
Minsk (Bielo-Rússia) e 
Tirana (Albânia). A 
pesquisa da Eurostat mostra 
que passar 24 horas em 
Moscou, em média, US$ 
543; em Tóquio, US$ 516; 
em Buenos Aires, US$ 468; 
e em Hong Kong, US$ 450. 
A cidade mais cara para 
comer é Copenhagen (US$ 
68, em média), seguida de 
Oslo (US$ 56) e Tóquio 
(US$ 55). 

Discutindo 
juros 

O Fed realizou em 
Washington, Estados 
Unidos, a reunião do comitê 
de mercado aberto para 
discutir a política monetária 
do País. Parte dos analistas 
acredita num corte de 25 
pontos base nos juros 
cobrados nas transações 
interbancárias e nas taxas 
de redesconto. Na última 
reunião em 29 de dezembro, 
o Fed reduziu em 25 pontos 
base a taxa de juro das 
transações interbancárias 
(Fed Funds). 

Desemprego 
recorde 

O índice de desemprego 
no Japão em 1995 ficou em 
3,2% da PEA batendo todos os 
recordes desde que começou 
a ser registrado o nível de 
emprego no País, em 1953. 0 
recorde anterior era de 2,4%, 
registrado em 1994, segundo 
o governo. 

Cerca de 2,11 milhões de 
pessoas procuravam trabalho 
em dezembro, ou 340 mil a 
mais em relação aos primeiros 
meses do ano passado. O 
número de desempregados 
supera pela primeira vez, o 
limite dos 2 milhões. A falta 
de emprego alcança 6,1% na 
população entre 15 e 24 anos, 
segundo o governo. 

Um 
alô legal 

Para Francisco Almeida, 
gerente da loja do Armazém 
Paraíba, em Imperatriz. 

Frase do dia 

"Na televisão e na propaganda 

o Brasil é a Escandinávia: um 

País louro, de olhos azuis". 

(Alessandta Naviskas, 

advogada em São Paulo) 

Q 

O Conselho Tutelar de 
Imperatriz acaba de concluir o 
Relatório Anual de Atividades, 
que mostra as ações que 
desenvolveu durante o 
exercício de 1995. 
Inicialmente, o documento diz 
que a cidade cresce social, 
educacional, econômica, 
cultural e politicamente. 
"Desta feita, diante de sua 
autonomia administrativa, a 
própria comunidade tem tido 
uma participação efetiva e o 
que é melhor: de maneira 
assídua". 

O órgão, para quem não 
sabe ainda, foi criado pela Lei 
Federal 8.069/90 e Lei 
Municipal 599/90 e desde lá 
tem se preocupado em 
cumprir, fielmente, sua 
filosofia de ação. Sua primeira 
diretoria foi empossada no dia 
29 de julho de 94. Trata-se de 

uma instituição de caráter 
autônomo, permanente e não 
jurisdicional, conduzido pela 
sociedade local. Sua missão é 
zelar pelos direitos da criança 
e do adolescente. 

A sede do Conselho 
Tutelar, ainda provisória, fica 
localizada à rua Maranhão, 
305, no centro de Imperatriz. 
0 primeiro passo de sua 
diretoria executiva, assim que 
assumiu seus destinos, foi 
colocar em prática as 
atividades iniciais de um 
programa anteriormente 
traçado. Isso, Depois de várias 
discussões. Mas, de acordo 
com as informações, sua 
estrutura foi toda montada e 
inaugurada apenas em 6 de 
abril do ano passado. "Nós 
temos demonstrado sensível 
preocupação aos assuntos 
concernentes à causa da 

Casos registrados no Conselho Tutelar 
abril/dezembro/95 

Mês Quantitativo 
Abril 07 
Maio 20 
Junho 36 
Julho 16 
Agosto 29 
Setembro 25 
Outubro 28 
Novembro 29 
Dezembro 20 
Total 210 

Encaminhamento e providências dos casos 

Notificações aos pais ou responsáveis 84 
Termos de responsabilidade aos pais ou responsáveis 
Requisições de educação 97 
Requisições de atendimento médico para crianças/ 
adolescentes 19 
Encaminhamento à Delegacia da Mulher 02 
Requisições de atendimento psicológico para crianças/ 
adolescentes 15 
Advertência à escola 03 
Requisições do Laudo Médico 05 
Requisições de Certidões de Nascimento 29 via 04 
Requisições para Clínica Psiquiátrica 03 
Colocações de crianças em outras famílias 01 

Reuniões realizadas 

O Conselho Tutelar de Imperatriz teve uma movimentada 
agenda de trabalho ano passado. Atuou nos diversos bairros 
da cidade. Proferiu palestras e ouviu as opiniões dos 
moradores das localidades onde esteve presente. Confira: 

Sessões realizadas pelo Conselho Tutelar 22 
Comunidade Vila Cafeteira 01 
Pais e engraxates, assistidos pela Secretaria de Promoção 

Social ^ 01 
Comitê Contra a Violência 01 
Comunidade Cristo Salvador 01 
Pais, professores e diretores do Caie 01 
Alunos do Curso de Direito da Ufma, em Imperatriz e 

São Luís 01 
Com juizes, promotores e donos de Cartórios Civil 01 

Expediente 
Pré-Conferência dos Conselhos de Direitos e 
Tutelares da Região Tocantina/Açailândia 

Quantitativo 
Ofícios recebidos 50 
Emitidos 100 
Relatórios internos 64 
Recebidos 21 
Correspondências recebidas 10 
Outros 
Representações ao Ministério Público 08 
Assistência Social 
Caixões 03 

criança e do adolescente em 
nossa cidade". 

O Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) é o 
órgão fiscalizador e 
responsável pelas realizações 
das políticas de atendimento. 

Período de reunião 
O Conselho Tutelar de 

Imperatriz realiza reuniões, 
em caráter ordinário, 
conforme determina o seu 
regimento interno e 
extraordinária quando 
necessário. Em suas sessões 
são deliberados e, ao mesmo 
tempo, decididos os casos de 
sua competência. 

O Conselho, desde que foi 
empossado, vem trabalhando 
no sentido de socialização das 
crianças e adolescentes. Visa 
instigar uma formação social 
que possibilite o seu 
crescimento psico-social e 

educacional, ser cidadão, 
através de informação de seus 
direitos e deveres. Tem 
buscado, a cada dia, um 
melhor aperfeiçoamento 
através de cursos, seminários 
e conferências. 

O objetivo do trabalho é 
promover melhor 
atendimento à sua clientela 
(comunidade). Paralelamente, 
como proposta de trabalho, 
vem descentralizando sua 
atuação através de encontros 
com as comunidades: 
associações de moradores, 
sindicatos, igrejas, dentre 
outras instituições. Faz 
compreender que esse 
trabalho é árduo, mas de 
grande importância para a 
formação de uma nova 
sociedade. O CT funciona aos 
domingos e feriados. Tem 
plantão 24 horas por dia. 

Distribuição dos casos 

Casos de crianças/adolescentes que fugiram de casa 31 
Casos de crianças/adolescentes que viviam em maus 

tratos 25 
Casos de crianças/adolescentes em abandono intelectual 

13 
Casos de crianças/adolescentes infratores (furto, roubo) 

19 
Casos de crianças/adolescentes na prostituição 11 
Casos de criànças/adolescentes em rebeldias com suas 

famílias 12 
Casos de crianças/adolescentes usuário de 

intorpecentes (Cola, Tinner e etc) 15 
Casos de crianças/adolescentes em conflito de interesse 

(encaminhado ao Ministério Público) 18 
Casos de crianças/adolescentes desaparecidos 04 
Casos de crianças/adolescentes seduzidos sexualmente 

04 
Casos de crianças/adolescentes infratores (em razão de 

sua conduta) 05 
Casos de crianças/adolescentes agredidos por adultos 

03 
Casos de espancamentos a crianças e adolescentes 11 
Casos de crianças expulsas de suas casas 01 
Casos de negligência paterna a crianças e adolescentes 

08 
Casos de crianças/adolescentes encaminhadas para 

outros municípios 08 
Casos de localização de famílias de crianças/ 

adolescentes 14 
Casos de crianças/adolescentes violentadas sexualmente 

03 
Casos de adolescentes com problemas de aprendizagem 

02 
Casos de adolescentes lesados nos Direitos Trabalhistas 

01 
Casos de natimorto 01 
Casos de ameaças de morte 01 
Caos de crianças/adolescentes que fugiram de casa (de 

outros municípios) 31 

Visitas 

Visitas a entidades de atendimento a crianças/ 
adolescentes 

Quantitativo 
Lar Batista 01 
Promic 01 

Cursos 

Foi realizada a terceira etapa do Curso de Formação aos 
conselheiros, em Imperatriz; Curso de Formação de Agentes 
Multiplicadores; Programa de Saúde do Adolescente. 

Reuniões realizadas pelo Conselho Tutelar 

O Conselho Tutelar de Imperatriz realizou sessões na Vila 
Cafeteira (22), pais e engraxates (01), Comitê Contra a Violência 
(01), São Salvador (01), pais, professoeres e diretores do Caie 
(01), Alunos do Curso de Direito da Ufma, em Imperatriz e São 
Luís (01) e com juizes, promotores e donos de cartórios locais. 

Tilcanufs. Pmduções 

A mais completa produtora de áudio e vídeo do meio norte brasi 
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De volta ao ar 
Depois de alguns dias fora 

do ar pot problemas de ordem 
técnica, a Rádio Capital AM de 
João Lisboa voltou a operar 
normalmente. - O programa 
Rádio Festa apresentado pelo 
Manoel Cecílio, tem alcançado 

um bom índice de audiência. 
Trata-se de um bom 
profissional! 

Sondado 
O repórter e apresentador 

de televisão Claudi Porcínio, 
foi sondado das possibilidades 

por MARCELO CARDOSO 

Acertando 
O locutor Lucas Bueno, 

que há muito trabalhou na 
Nativa e atualmente faz um 
horário nos finais de semana 
na Difusora, poderá acertar 
detalhes para fazer um 
horário na Mirante FM. Boa 
voz, disposição e dicção de 
bom nível, Lucas se acertar 
é uma boa medida de 
indicação do coordenador 
Mirim. Boa sorte, Lucas! 

Preparação 
Leniedson Silva, que 

deixou a Mirante na primeira 
quinzena deste mês, prepara- 
se para estreiar no mês de 
fevereiro na Rádio Clube P1VI 
de Açailândia, onde ele 
trabalhou durante muito 
tempo. - Voltando à Cidade 

do Ferro, Lenon também 
firma-se no Foto Açailândia, 
auxiliando o cunhado Antonio 
Dutra. Sucesso, Leniedson! 

Radialistas 
O ministro Sérgio Mota, em 

recente encontro promovido 
pela Associação Brasileira de 
Rádio e Televisão — Abert, 
declarou que as concessões de 
rádio e televisão só serão 
deferidas caso a empresa 
concorrente tenha como sócio 
um radialista ou jornalista 
habilitado profissionalmente 
junto ao DRT. Entendido: os 
políticos que gostam de rádio 
têm que ter sócio radialista ou 
jornalista, caso contrário não 
ganham as concessões. 
Recado dado, precisa ser 
executado! 

Reflexão 

Saiba viver os belos momentos de 

sua vida. 

Aproveite os minutos de alegria, sem 

pressa de novamente mergulhar nos 

trabalhos agitados. 

Goze amplamente seu repouso 

espiritual. 

Olhe a paisagem, contemple as 

estrelas, aprecie os caprichos da 

natureza, colha em todos os 

canteiros flores da alegria! 

Saiba viver integralmente os belos 

momentos de sua vida! 

de ingressar na assessoria 
política para assuntos de 
imprensa do ex-governador 
José de Ribamar Fiquene, 
candidato a candidato a 
prefeito de Imperatriz. Claudi 
pediu um tempo para 
responder, afinal precisa 
conciliar o seu tempo hora na 
TVCRC. 

Candidato 
O radialista mais popular da 

capital maranhense José 
Raimundo Rodrigues, não 
descarta a possibilidade de 
viabilizar seu nome para 
concorrer às eleições 
municipais de Pinheiro, sua 
terra natal. O grande 
incentivador para José 
Raimundo concorrer á 
prefeitura é o seu irmão 
Bombardào — conhecido em 
Pinheiro comoTuzinho. Faça- 
se a vontade de Deus, diz o 
radialista! 

Sintonia fina 
A repórter Janeth Carvalho 

teve maior atuação nas 
reportagens na periferia da 
cidade, acompanhando de 
perto a situação das ruas com 

muitos buracos e lamas, delas 
-que a água chegou a invadir 
as casas. Na terçaTeira (30) 
p^Ja manhã Janeth queixava- 
se que estava com sintomas 
de dengue. Trata-se de uma 
pessoa alegre e de muita 
disposição. 

Mudança 
Brevemente haverá 

mudanças em duas emissoras 
locais, com a concentração de 
profissionais. Os bons estão 
sempre sendo chamados a 
assumirem vagas existentes. 
O tempo de aprendizado está 
passando e depois não se tem 
mais tempo para preparar os 
futuros repórteres e 
redatores. Quem estiver 
preparado tem espaço com 
certeza! 

y 

Bom repórter 
Maduro e com muita 

experiência, o companheiro 
Otair Moreira mostra que um 
repórter tem que ser 
expontâneo, corajoso e 
provido de conhecimentos 
daquilo que faz. Ele está 
muito bem nas reportagens 
que vem fazendo no Cidade 
Agora, TV Capital, Canal 5. 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal S 

Rede Record 

05:00 - O Despertar da 
Fé 

06:00 - Repórter 190 
07:00 - Bom Dia Cidade 
07:30 - O Despertar da 

Fé - local 
08:00 - Note e Anote 
12:00-0 Rádio na TV 
13:00- Falando de Deus 
13:03 - Cidade Agora 
14:30 - Tarde Criança 

com Mariane 
17:00 - Cidade Alerta 
18:00 - Imperatriz 

Notícias 
18:15-Jornal da Rccord 
19:00 - Imperatriz 24 

Horas 
19:30- Rede Nacional 
20:00 - Super Tela 
22:30- Record Dinheiro 

Vivo 
22:00 - 25e Hora 
00:00 - Palavra de Vida 

Seja mais um 

assinante do 

Jornal Capital 

e fique por 

dentro das 

notícias mais 

quentes da 

região. 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Assista o 

programa 

Imperatriz 

Notícias 

às 

18h00, 

pela TV 

Capital, 

Carta! S, 

Rede 

Record 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

07:15 - Home Shopping 
07:30 - Telemanhã 
08:00 - Patrine 
08:30 - Escola Bíblica da 

Fé 
09:00 - Cozinha do 

Lancelotti 
09:15-Dudalegria 
10:00 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
11:00 - Grupo Imagem 
11:55 - Feras do. Carnaval 
12:00 - Manchete 

Esportiva 
12:25 - Boletim Olímpico 
12:30 - Edição da Tarde 
13:00 - TV Alternativa 
14:30 - Os Médicos 
15:40 - Home Shopping 
16:00 -Winspector 
16:30 - Grupo Imagem 
17:30 - Sessão Animada 
18:15- Bola Nativa 
18:30 - Imperatriz em 

Manchete 
19:00-RX 
19:30 - Solbrain 
19:50 - Esquentando os 

Tamborins 
19:55 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:25 - Manchete 

Esportiva 
20:30-Canal 100 
20:35 - Jornal da 

Manchete 
21:45 - Tocaia Grande 
22:45 - Business 
23:40 - Boletim Olímpico 
23:45 - Momento 

Econômico 
00:00 - Home Shopping 
00:15 - Segunda Edic?' 
00:45-Clip Gr ^ 
01:45 - Espaço Renascer 

TV Mirante 

Canal 10 

Globo 

05:15 - Tclecurso 2000 - 
Curso 
Profissionalizante 

05:30 - Telecurso 2000 23 

Grau 
05:45 - Telecurso 2000 l3 

Grau 
06:00 - Bom Dia Brasil 
06:30 - Bom Dia 

Imperatriz 
07:00 - TV Colosso 
11:30- Globo Esporte 
11:45-Jornal do 

Maranhão - lç 

Edição 
12:15-Jornal Hoje 
12:40 - Vídeo Show 
13:10 - Vale a Pena Ver de 

Novo - Renascer 
14:30 - Sessão da Tarde 

Filme: Rádio 
Flyer 

16:20-Malhação 
16:55 - História de Amor 
17:45-Jornal do 

Maranhão - 29 

Edição 
18:00 - Cara & Coroa 
19:00 - Jornal Nacional 
19:35 - Explode Coração 
20:40 - Plantão Médico - 

Corrida de Verão 
21:40 - Festival de Verão. 

Filme: Impróprio 
Para Menores 

23:40 - Jornal da Globo 
00:10 - Festival de Sucesso 

- Querem me 
Enlouquecer 

T\ Capital 

i^iais perto d£ 

você 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Sem 

meios 

termos. 

Sem 

meias 

paíavras. 

Imperatriz 

14 

Horas/ 

com 

Conor 

Faria^ às 

TV CNT 

TV 

ék 

44^ 

05:55 - Igreja da Graça 
em Seu Lar 

07:55 - A Palavra de 
Deus 

08:00 - Edição Especial 
09:00 - Clube do Hugo - 

Desenhos 
11:00 - Hugo Game 
12:00 - gazeta Meio Dia 
13:00 - Gazata Esportiva 
13:45 - Casa & 

Decoração 
14:00 - TV Culinária 
14:30 - Mulheres 
17:00 - Clube do Hugo - 

Desenhos 
18:45 - Hugo Game 
19:15 - Gazeta Paulista 
19:30- Brasil Já 
20:00 - Academia de 

Gênios 
22:00 - Marília Gabi 

Gabriela 
23:00 - A Chave para 

Rebeca 
00:00 - Circulando 
00:30 - Tele Store 
01:00 - Encontros de Paz 
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E tempo de ser criança 

Apresentação e Prefácio do livro NÃO AO TRABALHO INFANTIL, do Projeto IPEC-OIT e Força Sindical 

A manifestação mais 
cruel e contudente do 
quadro de exclusão social 
que caracteriza o Brasil, é, 
sem dúvida, a situação em 
que se encontram nossas 
crianças. 

A evidência mais óbvia 
disto, o exército de meninos 
e meninas de rua que vagam 
sem destino pelas nossas 
cidades, é apenas uma das 
pontas do problema, seu 
lado imediatamente visível 
para quem aguarda o sinal 
verde em um cruzamento 
qualquer. 

A miséria gerada pela 
concentração brutal de 
renda aliada à desassistência 
no que diz respeito à saúde, 
educação, habitação, 
saneamento básico, enfim, 
aos direitos elementares que 
integram o conceito de 
cidadania, definem o dia-a- 
dia da esmagadora maioria 
dos nossos jovens e 
crianças. A luta pela 

sobrevivência que a partir daí 
se estabelece joga no mercado 
formal e informal de trabalho 
mais de 7 milhões desses 
pequenos brasileiros para os 
quais, via de regra, uma 
equação implacável se 
completa com a queima de um 
estágio fundamental da 
existência e o 
c o m p r o m et i m e n t o 
irremediável de um futuro 
melhor. E essa tragédia 
desenrola-se sob o olhar e 
análise complacentes de 
muitos que, defendem o 
trabalho infanto-juvenil como 
alternativa à marginalidade. 

Não, senhores e senhoras. 
A alternativa à marginalidade 
é a família com as condições 
de subsistência garantidas, é 
a boa alimentação, é a escola, 
é a vida digna. 

Esta cartilha, fruto da 
segunda etapa de trabalho do 
projeto IPEC-Eorça Sindical, 
descreve, através de fatos, e 
números, esta situação que 

nos envergonha. Mas ela não 
fica só na constatação: aponta 
caminhos e mostra as formas 
concretas de engajamento do 
movimento sindical nessa 
empreitada nacional pela 
erradicação do trabalho 
infantil. 

Este trabalho, e a jornada 
de cursos de sensibilização de 
lideranças para a qual ele é 
instrumento, podem parecer 
modestos em face da 
dimensão do problema e das 
tarefas que este impõe. Mas 
entendemos que o despertar 
das consciências é o caminho 
mais sólido e duradouro para 
qualquer transformação que 
se pretenda, e é a este papel 
que nos propomos. No nosso 
projeto de Nação, no nosso 
"Projeto Brasil", jovens e 
crianças são o alicerce. Um 
País que não as prioriza, não 
tem futuro. 

No que depender de nós, 
isso não acontecerá. 

Luiz Antônio de Medeiros 
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O desafio brasileiro 

Centro da Mangueira 

é inaugurado 

A Escola de Samba 
Mangueira inaugurou, no 
dia 29 de dezembro 
passado, o Centro Sócio 
Cultural Baracão da 
Mangueira, no Rio de 
Janeiro. 

Durante o dia, o Centro 
abrigará atividades para 
crianças carentes. 

Com o apoio de 
empresas privadas e do 
governo, o projeto 

pretende dar assistência 
médica e orientação 
educacional, esportiva e 
profissionalizante para 200 
crianças e adolescentes. 

A noite, o Centro Cultural 
fu ncionará como uma casa de 
esitetáculos para shows dos 
grandes nomes do samba. 

Toda renda obtida com os 
espetáculos será investida 
nos projetos de atendimento 
aos meninos e meninas. 

Museu de Arte . 

apresenta exposição 

Apresentação acontece no Rio 

No dia 12 de janeiro, o 
Museu de Arte do Rio de 
Janeiro inaugurou a 
exposição "Devotionalia", 
com trabalhos de 500 
meninos e meninas de 
rua. 

Estão à mostra os 500 
pés e mãos moldados em 
cera pelas crianças. 

Logo depois de criar 
seu trabalho, cada criança 
gravou um vídeo onde 

explica o que é a arte, o que 
é o museu e conta seu maior 
sonho. 

Esses vídeos também 
estão em exposição na 
"Devotionalia". 

O objetivo da mostra é 
confrontar o mundo das ruas 
dos meninos e meninas com 
o mundo dos museus. 

E mostrar que eles não 
estão tão distantes como a 
maioria das pessoas pensam. 

A 

0 Brasil chega ao final do 
século XX confrontando-se com 
três grandes desafios em 
termos de desenvolvimento: 

1. Inserir-se 
competitivamente na economia 
internaci(mal globalizada; 

2. Erradicar as 
desigualdades sociais 
intoleráveis; 

2. Elevar substantivãmente 
os níveis de respeito aos 
direitos humanos e de 
participação democrática da 
população. 

0 preço a ser pago, se não 
encararmos de frente esse 
desafio será o de seguir 
aprofundando o quadro de 
apartheid social em que o País 
imergiu nas últimas décadas de 
autoritarismo político, 
concentracionismo econômico 
e exclusão social. 

As conquistas efetivadas na 
normativa internacional, em 
termos de direitos humanos, 
têm sido incorporadas no 
quadro da vida brasileira de 
modo parcial e fragmentado. 
Os movimentos sociais as 
transformam em bandeira de 
luta, a inteligência nacional em 
tema de reflexão e debate, a 
legislação nacional as acolhe e 
algumas ONG's procuram 
colocá-las em prática. 0 grande 
desafio, porém, continua sendo 
transformar essas conquistas 
em políticas públicas ao alcance 
das grandes massas de 

excluídos das condições 
mínimas de bem-estar e de 
dignidade. 

Hoje, no Brasil, o novo 
momento político, abrindo 
jx>ssibilidade de modificação na 

ordem constitucional e de 
modernização na estrutura e 
funcionamento do Estado, 
autoriza a esperança de um 
futuro mais próspero e 
eqüitativo. Sem dúvida a 
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sociedade brasileira espera 
que as mudanças cm curso 
tenham um im|)acto benéfico 
num futuro próximo, 
principalmente sobre os 
setores mais frágeis e 
vulneráveis da população. 

Contudo, o tempo de 
sobrevivência é agora. A 
criança não pode esperar. 
Entre aquele futuro justo e 
desejável e o presente de 
ajuste e contenção, temos de 
enfrentar a mortalidade 
infantil por doenças evitáveis, 
a desnutrição, que 
compromete o seu futuro 
desenvolvimento, o 
analfabetismo, que 
precocemente a marginalize, 
e a violência, que, quando 
não destrói sua vida, a 
brutaliza e degrada. 

E a esse contexto que, nós 
trabalhadores, teremos de 
responder inscrindo-nos nas 
lutas que extrapolam os 
estreitos limites dos embates 
salariais para, junto com 
outros segmentos da 
sociedade orientar suas 
forças na exigência das 
políticas públicas que 
garantam a sobrevivência, o 
desenvolvimento e a 
integridade física, 
psicológica e moral de todas 
as nossas crianças e 
adolescentes. 

Antonio Carlos Gomes 
da Costa 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 
a 

Açailândia - Maranhão 

- * 

Construtora Wanderson 

Vende-se 02 casas, com ponto comercial 

e residencial, na melhor área comercia 

de Açailândia. 

Rua Duque de Caxias, n° 886 e 888. 

\ Interessados tratar pelos fones: 

NMB8-1186 - 738-1114 e 738-1733. 

Falar com Sócrates. 
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por FREDERICO LUIZ 

Virgem que 
riqueza I 

Meu amigo, já está 
acertado. 0 interventor de 
Imperatriz a partir de 
primeiro de abril é o vice- 
governador do Estado, José 
Reinaldp Tavares. 

Virgem que 
riqueza II 

E a Assembléia legislativa 
do Estado deve se reunir até 
o dia 15 de fevereiro com o 
objetivo de aprovar uma lei, 
para que José Reinaldo 
Tavares não perca o cargo de 
vice-governador ao assumir a 
interventoria estadual de 
Imperatriz. 

Virgem que 
riqueza III 

José Reinaldo é homem de 
estreita confiança da 
governadora Roseana 
Sarney. Pergunta indiscreta. 
José Reinaldo do PFL morre 
de amores por José de 
Ribamar Eiquenc ou é Ildon 
Marques (PMDB) desde 
criancinha? 

Virgem que 
riqueza IV 

A governadora Roseana 
Sarney resolveu botar ordem 
na casa. Primeiro, autorizou 
João Alberto a jogar água na 
fervura no PMDB de 
Imperatriz, que ensaiava uma 
rebelião para apoiar 
Sebastião Madeira do PSDB. 
Agora, indica um nome peso- 
pesado da política estadual 
para dirigir o processo 
eleitoral na cidade. Só falta a 
governadora Roseana 

cumprir as 33 promessas feitas 
em praça pública no ano 
passado. Mas aí, era muita 
riqueza. Além do que estamos 
acostumados. 

Coronel 
Ventura 

0 Coronel Guilherme 
Baptista Ventura deixou de 
queimar por baixo. Agora o 
fogaréu é por cima mesmo. 
Pode conferir. 

Está chegando 
a hora 

Falta bem pouco para o 
interventor estadual Ildon 
Marques deixar o poder. Há 
sinais claros que a 
governadora Roseana, desta 
vez, sequer admitirá pressões 
para indicar o nome do 
próximo administrador 
municifial. Essa é a razão do 
silêncio. Por isso mesmo José 
Reinaldo Tavares pode ocupar 
a batata, que era quente e Ildon 
Marques deixou geladinha. 

Dengue 
Capital 

Meu amigo, sai de baixo. A 
dengue se instalou de vez no 
Jornal Capital. Agora é Gean 
Ribeiro quem está com a 
doença. E remédio para a 
doença só tem dois: cama e 
repouso. 

PRP 
rachado? 

0 último dos moicanos de 
Imperatriz rachou. Tem gente 
graúda no diretório municipal 
do PRP que é contra a 
coligação do partido com o 
Interventor Ildon Marques. 

Nada no entanto que os 
vereadores Joel Costa e Luís 
Carlos Noleto não possam 
enforcar. Digo, sufocar. 

Camisa 
da Cerpa 

Ganhei uma ontem e gostei. 
A camiseta da Cerpa, com o 
Carnaval do Tchan veio 
arrebentado. 0 resto é blá-blá- 
blá. 

Líder 
comunitário 

Ondas Curtas 

Obstetra em Imperatriz é apenas 10 reais. Baixando para nove ou oito. Na Materclínica. 

A Cerpa entrou no embalo. Só um real a garrafa de cerveja. 

E para contrariar, duas latinhas, também porjum real. 

Segura o Tchan. 

Quem será o próximo a abaixar os preços? 

De novo o Zé da Praça. Aí embaixo. 

% 

Parece que desta vez as 
lideranças comunitárias 
resolveram de uma vez 
participar ativamente do 
processo eleitoral. Nas 
eleições anteriores, o contato 
do candidato com a 
comunidade era feito de forma 
mais direta. Via distribuição de 
"brindes eleitorais", 
vulgarmente chamados de 
"sacoli nhas". 

Dia 03 é a 
vez de Vercilo 

tudo 0 Ventura Já tem gente relendo as 

Bem-Aventuranças! 

som vem 

elei ao essa pra 

Em nome da arte 

A arte de indicar interventor 
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Pode escrever, Jorge 
Vercilo vai lotar o Juçara Clube 
no dia 03 de fevereiro, 
portanto, no próximo sábado. 
O cantor e compositor está 
arrebentando na parada de 
sucesso de Imperatriz. Casa 
cheia com certeza, basta ver a 
qualidade das músicas de 
Vercilo. E para fechar o nó, o 
nosso querido João Vítor está 
organizando o show. 
Imperdível. 

Só prá contrariar, 
publicamos o que o Aurélio 
Eletrônico mostra quando 
queremos saber o significado 
da palavra intervenção. 

Vejá só. 
Verbete: intervenção 
[Do lat. interventione.] 
S. f. 
1. Ato de intervir; 

interferência: 
2. Jur. Ato pelo qual, no 

protesto de um título 
cambiário por falta de aceite 
ou pagamento, um terceiro 
declara que o aceita ou resgata 
por honra ou conta do sacador, 
do aceitante, ou de um dos 
endossatários. 

3 Jur. Ato de um Estado 
intervir nos negócios internos 
de outro (s). ICf. não- 
intervenção.] 

4. Bras. Nos regimes 

federativos, ato do poder 
central destinado a impor 
medidas necessárias a manter 
a integridade da União, 
quando algum dos seus 
membros está submetido a 
anormalidade grave e que 
prejudique o funcionamento 
da Federação. 

5. Bras. Interferência do 
poder central em qualquer 
unidade da Federação, que se 
manifesta na substituição de 
seu governador, prefeito, etc., 
ou na cassação de 
representante do poder 
legi. -ativo estadual, municipal, 
etc. 

6. Med. Operação (4). 
Intervenção cirúrgica. 

Med. 
1. V. operação (4). 

Intervenção de terceiro. 
Jur. 

1. A daquele que, embora 
não seja parte, tem legítimo 
interesse em intervir no 
processo, ou é obrigado a 
isto por lei e chamamento de 
um dos litigantes. ICf. 
assistência (7).] 

2. Violação da 
independência dum Estado, 
em virtude da intromissão 
indébita de outro nos seus 
negócios internos ou 
externos. 

Intervenção 
humanitária. Jur. 

1. Princípio de direito 
internacional que aceita a 
intervenção duma 
comunidade de Estados nos 
negócios internos ou 
externos de outro, para 
evitar morticínios dos 
próprios nacionais do país 
sujeito a essa medida. 

VALE TRANSPORTE 
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0 Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados 

e empregadores. 

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

J senhores empresários que desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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Literatura: duas fases ou amadurecimento progressivo? 

Estudo crítico sobre MACHADO DE ASSIS (II) 

porAFRANIO 

C0UT1NH0 

É uma noção corrente da 
crítica machadiana a de que a 
vida e a obra do escritor 
ofecereciam uma visão nítida, 
situada em torno de 1880, 
quando atravessara a crise dos 
40 anos, inaugurando nova fase 
de sua carreira artística. O 
romance Memórias Póstumas 
de Brás Cubas, publicado na 
Revista Brasileira, de março a 
dezembro de 1880, e em livro no 
ano seguinte, marcaria essa 
mudança de orientação, 
caracterizada tanto na técnica da 
ficção, quanto na própria atitude 
geral do autor em face da vida. 
As obras situadas antes desse 
marco teriam sido inspiradas 
pelo clima romântico ainda 

predominante no Brasil e pelos 
padrões narrativos da escola. O 
romance laiá Garcia, de 1878, 
considera-se obra de transição 
de uma fase para outra, da 
primeira de cunho romântico 
para a segunda em que se fixará 
o cânon definitivo do autor. 

Não há querer negar a 
existência de diferenças na 
estética do escritor antes e 
depois das Memórias Póstumas 
de Brás Cubas. Não há esconder, 
outrossim, que ele viveu uma 
crise na década de 1870, entre 
os 30 e os 40 anos. Nessa ctai)a 
entre os anos 1869 e 1879 foi que 
se deu a confluência de fatores 
que determinaram a fixação de 
sua fisionaomia espiritual c 
estética. Aí é que as "múltiplas, 
obscuras e complexas 
influências" (Peregrino Júnior) 
se reuniram para criar a sua 

maneira de ser definitiva, a qual 
denota um profundo 
envenamento das suas fontes 
corroendo-lhe a saúde espiritual, 
a alegria física e a simplicidade 
elementar, as fontes da inocência 
e da generosidade humanas. 

Esses fatores estão bem 
caracterizados como de natureza 
psicológica e constitucional, 
social e cultural: 

"A consciência da 
inferioridade física pela doença e 
a constituição psicológica semi- 
anormal; o conflito íntimo 
resultante da consciência da 
inferioridade social pela origem 
humilde e mestiçamento e da 
Preocupação da ascensão social; 
e as doutrinas abehedoradas na 
leitura e meditação dos autores 
Prediletos, as quais se lhe 
ajustaram perfeitamente." 

A experiência da vida e a 
observação do mundo, os 
choques com a vida, a auto- 
análise, a consciência de suas 
inferioridades, a irrupção de 
doença gi-ave, os ressentimentos 
acumulados, a que se somou o 
trabalho das leituras e 
predileções intelectuais, 
constituíram, assim, os 
elementos que condicionaram a 
suacosmovisão definitiva. Entre 

Diz com que andas... I 

Além da forma de se vestir e se comportar, o domínio de 

tecnologias audiovisuais toma-se um parâmetro para muitos 

jovens definirem quem pertence à sua "tribo" ou náo 

por SIVIA AGOSTO 

A política não parece lhes 
importar muito, a 
comunicação verbal tem, para 
eles, um valor relativo e 
secundário e a única coisa que 
conta na hora de identificar-se 
ou diferenciar-se é a imagem, 
o look relacionado às novas 
tecnologias audiovisuais. São 
jovens da cidade de Buenos 
Aires, que formam suas 
"tribos urbanas" ao mesmo 
tempo em que vão construindo 
imagens de si mesmos 
fortemente influenciadas pelo 
vídeo e a fotografia, segundo 
se depreende de um trabalho 
do Instituto de Pesquisas da 
Universidade de Buenos 
Aires. 

A pesquisa se centrou na 
forma como a juventude utiliza 
as técnicas de imagem (vídeo, 
fotografia, televisão, cinema) e 
no peso que elas têm na sua 
vida cotidiana. 

O conceito de JJovem" 
utilizado na pesquisa se limitou 
ao período de 18 a 25 anos e 
abrangeu todas as camadas 
sociais e culturais da cidade. 
Segundo Verônica Devalle, 
socióloga co-responsável pelo 
projeto, embora existam 
diferenças sócio-culturais 
entre os membros da nova 
geração, "o intenso consumo 
de imagens se estende & todos 
os setores". 

Três "tribos" 
As entrevistas com os 

vens permitiram estabelecer 
rês grandes grupos, de 

acordo com os níveis de uso e 
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de produção de imagens. 
O setor dos "profissionais 

da imagem" — explica a 
socióloga Letícia Sabsay, 
responsável pelo projeto — é 
formado por fotógrafos, 
publicitários, cameramen, 
estudantes ou pessoas ligadas 
ao cinema e constitui o núcleo 
com maior prestígio. 

Os jovens pertencentes a 
esse setor provêm da classe 
média e alta, caracterizadas 
por dispor de capital 
econômico e cultural. 

"Nessa área, os casos de 
jovens profissionais de níveis 

1869, data do casamento e 
estabilização da vida, e 1879, são 
datas a lume das obras que 
traduzem sua fase inicial: 
Ealenas (1870), Ressurreição 
(1872), Histórias da Mcia-Noitc 
(1873), A Mão e a Luva (1874), 
Americanas (1875), Helena 
(1876), laiá Garcia (1878), tem 
falar nas Crisálidas (1864). 

O escritor ainda não se 
encontra a se mesmo. Tateava, 
sondava, experimentava os 
diversos gêneros, buscava o 
caminho da realização. 

Todavia, deve-se afastar, no 
exame do problema, a idéia de 
mutação repentina. Não há 
ruptura brusca entre as duas 
fases. E mais justo afirmar que 
uma pressupõe a outra, e por ela 
foi preparada. Há, antes, 
continuidade. E, se existe 
diferença, não há oposição, mas 
sim desabrochamento, 
amadurecimento. Isto sim; 
maturação. O desenvolvimento 
de Machado de Assis é um 
longo processo de maturação, 
ao longo do qual vai 
acumulando experiência e 
fixando vivências, que gerarão o 
seu credo espiritual e estético e 
a sua concepção técnica. Nada 
disso resultou de uma 

modificação súbita por geração 
espontânea no espírito do autor, 
mas de transformação lenta em 
zonas profundas e obscuras, na 
intimidade das fontes vitais. 

I lá diferenças e semelhanças 
entre as duas íases. Em ambas, 
o gosto psicológico e a 
propensão à análise de 
costumes. 0 humorismo 
aparece nas duas, embora na 
primeira não associado ao 
pessimismo, sem o travo amargo 
c mórbido, sem a melancolia de 
finado, sem o desencanto que a 
descoberta da maldade humana 
e o sofrimento físico e moral lhe 
dariam depois. Já existe o 
humorismo nos livros iniciais, 
porém um humorismo faceto, 
quase alegre. Por outro lado, se 
a primeira etapa estava 
embebida do sentimentalismo 
romântico exagerado da época, 
já estão nela, todavia, o erotismo 
e o sensualismo que 
caracterizariam a segunda, e 
que não foram, portanto, o 
resultado apenas da 
contaminação realista. 

Nos romances da primeira 
fase encontram-se em germe 
os recursos técnicos e 
estilísticos posteriormente 
desenvolvidos e apurados. 

Assim ocorre uma 
introspecção, com o 
desenvolvimento alinear da 
intriga, com o monólogo interior 
(em Ressurreição), o espírito de 
análise e a penetração 
psicológica Ressurreição é, dos 
seus primeiros livros, o que mais 
ix)ssui o ar de modernidade a 
que se referiu Barreto Filho, 
"deslocando o interesse do 
acontecimento objetivo para o 
estudo dos caracteres", na linha 
portanto do romance psicológico 
a que se entregaria 
definitivamente, rompendo com 
a tendência ao romanesco então 
em voga. "Não quis fazer 
romance de costumes; tentei o 
esboço de uma situação e o 
contraste de dois caracteres", 
afirmou o escritor na 
"advertência" de seu livro, o 
que resume cabalmente o seu 
pensamento. 

(Extraído de "Machado 
de Assis, Obras Completas" 
— Editora NovaAguilar). Do 
jornal Recebendo o 
Português em casa, 
publicação mensal do 
"Língua Pátria" — Curso de 
Português/Belo Horizonte- 
MG. 

Carnaval 

Lava-Pratos 
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sócio-culturais baixos são 
muito isolados, apesar do uso 
das novas tecnologias ser cada 
vez mais acessível e constituir 
uma possibilidade de ascensão 
social", acrescentou Davalle. 

Um segundo grupo está 
formado pelos "usuários", que 
podem manipular diferentes 
tipos de tecnologias 
audiovisuais. Esse setor se 
distingue do anterior, pois, 
embora aptos a decodificar as 
mensagens, não utilizam 
profissionalmente essas 
tecnologias. 

Cerpa e Armazém Paraíba 

aquecendo o primeiro grito de 

carnaval de João Lisboa, 

apresentam; 

BANDA BUM BUM DE 

BEBÊ E TRIO CERPA 

na Praça do Mercado 

Assista de seounda a sábado o programa Cidade 

Agora, discutindo vários temas, e com a particípaêão 

da unidade móvel 



•* 
JORNAL 

®apital Nacional 
3C 

Banda cambial fica o ano intein 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Descontos 
Para manter o varejo ativo, 

o setor atacadista iniciou uma 
série de promoções com 
descontos nos preços que vão 
de 2% a 3%, segundo o 
presidente da Associação 
Brasileira de Atacadistas e 
Distribuidores (Abad), Luís 
AntonioTonin. As promoções 
têm respaldo de várias 
indústrias, que também estão 
oferecendo descontos que 
chegam a 10%. 

Tonin não quis revelar o 
nome dessas indústrias, mas 
disse que tudo isto está 
mantendo o comércio mais 
ativo, "O setor atacadista está 
com um bom estoque, o que 
dá, de uma forma geral, uma 
tranqüilidade ao mercado", 
afirmou. Segundo Tonin, a 
lucratividade do setor está 
baixa. Porém, vem ganhando 
em volume de vendas, com 
reduzida margem de lucro. 

Cartão de crédito 
Desde o Plano Real, mais 

de 5,1 milhões de cartões de 
crédito foram emitidos no 
País. Com isso, já circulam 
cerca de 15 milhões de 
cartões, sem contar com os 
chamados cartões de débito, 
utilizados principalmente na 
RedeShop. 

Os dados são da 
Associação Brasileira das 

-Empresas de Cartões de 
Crédito (Abecs). Antes do 
Real, o total de cartões de 
crédito existentes no Brasil 
chegava a 9,2 milhões. O 
Credicard (Credicard 
Mastercard e o Diners) é o 
líder com 46% do mercado, 
somando 6., 1 milhões de 
cartões até dezembro de 95. 

Estímulos 
O grande desafio do 

governo, a partir de agora, e 
encontrar uma fórmula que 
consiga aumentar as 
exportações sem utilização 
da taxa de câmbio como 
ponto de apoio, além de 
estimular a taxa de poupança 
da sociedade. Está cada vez 
mais distante a idéia de se 
fundear o funcionamento da 
economia na poupança 
externa, uma fonte de 
recursos que se mostrou 
frágil no episódio da crise 
mexicana no final de 1994. O 
diretor do Banco Central, 
Francisco Lopes, declarou 
que não se pode planejar o 
desenvolvimento do Brasil 
com base no dinheiro dos 
investidores internacionais. 

Lopes acrescenta que o 
governo pretende 
administrar um crescimento 
de 4% do PIB em 1996. 
"Queremos manter um 
crescimento moderado", 

afirma. "O ritmo observado 
no início do ano passaria a 
destruir o Plano Real e é 
importante que este episódio 
não se repita, pois o custo de 
estancar uma tendência é 
muito alto". Segundo Lopes, 
o BC vai continuar fazendo 
tudo o que for possível jiara 
salvar o Plano Real toda vez 
que ele for ameaçado. Segue 
três trechos do que Lopes 
falou. 

Fundos 
Até 17 de janeiro, a nova 

estrutura de fundos de 
investimento captou R$ 2,6 
bilhões líquidos, o que prova 
que a previsão de que a nova 
regulamentação iria destruir 
este segmento claramente 
não aconteceu. Além disso, o 
BC já conta com um 
recolhimento compulsório de 
R$ 5 bilhões resultantes das 
aplicações nos fundos de 
curto prazo e de trinta dias, 
um depósito que não é 
remunerado. As críticas de 
que a maioria dos recursos 
vão para o fundo de curto 
prazo não fazem sentido. Em 
primeiro lugar, isso mostra 
que o sistema financeiro 
estava pagando juro demais 
para o curto prazo, pois o 
dinheiro permaneceu, e 
nossa expectativa é que i)arte 
do dinheiro depositado nos 
fundos de 60 dias migre 
mesmo para o curto prazo. 
Esse dinheiro é de curto 
prazo mesmo. 

Exportação 
O desafio para o 

crescimento brasileiro é 
estimular as exportações, 
sem utilizar a taxa de câmbio 
para isso. Desvalorizar 
fortemente o real agora, 
destruiria o Plano Real. E 
possível conseguir isso, 
assim como ampliar a taxa de 
poupança. Não se pode 
planejar o desenvolvimento 
com poupança externa, 
temos que ser auto- 
suficientes. 

Juros 
O juro teve seu nível 

máximo em março de 1995 e 
ele vai continuar caindo 
devagar. E um instrumento 
de política monetária e vamos 
calibrá-lo de acordo com 
nossa programação 
monetária para o ano, que 
deverá ser definida na 
próxima reunião do Conselho 
Monetário Nacional. Vamos 
manter a meta de um 
crescimento de 4% e, se a 
economia andar mais rápido, 
os agregados podem 
aumentar e o BC estará 
olhando para isso, pode ter 
certeza. 

O chefe do Departamemto 
de Operações Internacionais 
(Depin) do Banco Central, 
Joubert Furtado, dise hoje 
bem cedo, que alteração do 
dólar comercial acima do teto 
da intrabanda de R$ 0,983 será 
interpretada pelo BC como 
uma atuação anormal e até 
mesmo como um movimento 
especulativo. "A explicação é 
simples: houve uma mudança 
na banda grande, mas a 
intrabanda entre R$ 0,978 e R$ 
0,983 continua", afirmou. 
Segundo Furtado,o primeiro 
leilão de spread do comercial 
realizado logo após a abertura 
do mercado serviu para 
sinalizar a manutenção do teto 
da banda em R$ 0,983. Neste 
primeiro leilão, houve oferta 
na ponta de baixo da 
intrabanda e, por isso, o BC 
decidiu analizar um segundo 

leilão de spread, justamente 
com o objetivo de mostrar 
que a banda de baixo 
continua em R$ 0,978. 

O Banco Central agiu 
rápido no mercado de 
câmbio nesta manhã. Nos» 
dois primeiros leilões do BC, 
os bancos compraram dólar 
do BC, refletindo uma certa 
cautela. No terceiro, a 
demanda já esfriou, segundo 
executivos financeiros. Após 
os leilões, o mercado passou 
a se mostrar vendedor de 
moeda americana. O dólar 
comercial, que chegou a 
bater em R$ 0,980 quando o 
mercado operava "no 
escuro", antes dos leilões, 
era cotado por volta de lOh a 
R$ 0,9780 na compra e R$ 
0,9782 na venda, com queda 
de 0,05% sobre o fechamento 
anterior e exatamente no 

piso da intrebanda ratificada 
pelo Banco Central. 

Furtado declarou que a nova 
banda cambial anunciada pelo 
BC ontem à noite pode agüentar 
o ano inteiro. A banda grande de 
R$ 0,91 a R$ 0,99 para a cotação 
do dólar, segundo Joubert, foi 
suficiente para chegar ao final do 
ano com gordura, pois a cotação 
do comercial fechou dezembro 
em preço inferior ao teto 
estabelecido. "Todo mundo 
achava que chegaríamos a R$ 
0,99 no final do ano passado, mas 
ficou abaixo disso, sobrou um 
pouco de espaço", disse. "Não 
se pode dizer categoricamente 
que há espaço para deslizar o 
ano inteiro, nas dá um conforto 
muito grande."O que houve 
ontem à noite (na divulgação 
pela TV) foi um equívoco, o 
diretor Gustavo Franco deixou 
claro que não houve 

minidesvalorização, i 
simplesmente uma alteração 
na banda", disse. A mesa de 
Câmbio do BC telefonou logo 
cedo para os dealers desse 
mercado para informar que a 
intrabanda não mudaria 
como conseqüência de 
elevação da banda cambial 
anunciada ontem à noite. Os 
operadores do BC avisaram 
ainda que o noticiário da n , 
ontem foi truncado e o 
houve desvalorização do real 
em 7%. 

O ministro da Fazenda, 
Pedro Malan, disse que 
acompanhou com satisfação a 
"reação madura" do mercado 
financeiro na abertura dos 
negócios. Malan reiterou 
que não houve uma 
desvalorização do real, mas 
penas uma modificação, que já 
estava prevista na banda. 

Delfim dispara: "é um blefe"; 

Eris vê implicação "zero" 

O deputado Delfim Neto 
disse que a mudança na banda 
cambial não significa 
absolutamente nada, porque a 
moeda não vai flutuar na 
banda, será administrada pelo 
BC. Esse pessoal é bom de 
notícia, mais nada. Na 
verdade, trata-se do 
nhenhenhén cambial. O pior é 
que teve exportador que 
ontem à noite estourou 
champanhe para comemorar. 
Hoje está tentando pôr a rolha 
de volta ao lugar c devolver a 
garrafa. Para o deputado, a 
ação do BC é "um blefe". 
Sobre a possibilidade da banda 
durar até o final do ano, Delfim 
ironizou: "Ele está pessimista, 
eu pensei que iria durar até o 
ano 2000". A situação continua 
a afetar o comércio exterior, 
segundo o deputado. " Agora 
o Brasil faz parte da 
comunidade brabo-pau, em 
volume físico de exportações 
à Bolívia, Paraguai e Uruguai. 
Mas, como o BC acha que não 

tem nada a ver com 
exportações, isso deverá 
ficar como preocupação do 
Espírito Santo. Na verdade, 
eles estão destruindo o 
Brasil. O deputado acredita 
que o déficit comercial deve 
se repetir em 1996. 

A nova banda pode ser 
preservada até o final do ano, 
segundo especialistas do 
mercado financeiro. De 
acordo com o ex-presidente 
do BC Ibrahim Eris, o novo 
teto de R$ 1,00 para a cotação 
do dólar comercial tem 
espaço para se sustentar até 
dezembro, ressalvando que a 
banda grande (R$ 0,99 e 
1,06) não tem nenhum 
compromisso de ser mantida 
por qualquer período. "Na 
verdade, as implicações da 
medida de ontem são 
absolutamente iguais a zero", 
disse. "Não há significado 
nenhum, aliás, política 
cambial é isso mesmo: no 
fundo é o que dá e o que não 

dá para ser feito. "Eris 
acrescenta que a nova banda 
não tem relação com a 
velocidade do ritmo de 
valorização do dólar frente ao 
real. "Não muda nada a política 
cambial", diz. 

A política do câmbio pode 
não ter provocado 
desvalorização do real, mas 
sinalizou que se busca uma 
correção do dólar e isso é bom 
para os exportadores. A opinião 
é do superintendente do Grupo 
Votorantim, Antônio Ermírio de 
Moraes. "Não foi uma 
desvalorização imediata do real, 
mas sinaliza uma paridade da 
moeda com o dólar no futuro", 
disse Ermírio. O grupo deve 
exportar mais de UU$ 500 mil 
este ano. 

O diretor financeiro do BCN, 
Júlio Siqueira de Araújo, 
concorda com a idéia de que a 
nova banda tem espaço para 
atravessar o ano sem uma nova 
mexida. "Ficou demonstrado que 
a âncora cambial em relação aos 

índices de custo de vida 
continua valendo, mas os 
preços industriais vão correr 
abaixo da variação do dólar", 
afirma. A variação do dólar ao 
longo do ano, se atingido o teto 
máximo da nova banda 
cambial, ficará na faixa de 9%, 
um índice suficientemente alto 
para ficar acima da variação 
IPA industrial de 1996. 

O diretor financeiro do 
Biobanco, Paulo Mallmann, 
discorda da avaliação de que a 
nova banda terá espaço para 
correr com conforto até o final 
do ano. "Há fatores que levam 
à utilização de modo mais 
flexível da banda cambial, no 
interesse da poT 
econômica. A valorização 
dólar frente às outras moc s, 
o menor fluxo do comércio 
internacional e as importações 
crescentes frente ao 
crescimento econômico vão 
provocar esta maior 
flexibilidade na administração 
da política de bandas." Vias, como o bL acha que nao tundo é o que cia e o que nao a ancora camoiai em r ei^ctu ^ 

CST faz securitização de US$ 500 mi 

Deverá haver mudanças na 

composição da Companhia Siderúrgica de Tubarão 

A Companhia Siderúrgica 
de Tubarão (CST) deve lançar 
dentro de dois meses um 
programa de securitização de 
exportações de US$ 300 mi a 
US$ 500 mi. Segundo o diretor 
de Relações com o Mercado, 
Anlonio Lima, a empresa quer 
aproveitar sua inserção no 
mercado internacional para 
financiar seus projetos de 
expansão e modernização. Em 
94, quando ocupou o 3e lugar 
no ranking das empresas 
exportadoras brasileiras, com 
vendas da ordem de US$ 900 
mi, a CST fez uma colocação 
de US$ 140 mi em ADR nível 
1 nos mercados nos EUA, 

Europa e também no Brasil. 
A empresa exporta 98% de 
sua produção de placas de 
aço semi-acabadas. 

A atual capacidade de 
produção, entre 3,2 milhões 
e 3,4 mi de toneladas deve 
ser ampliada cm mais 1 mi 
de t com a construção do 29 

alto-forno que deve ser 
concretizada num prazo de 
22 meses a partir da 
assinatura dos contratos com 
os fornecedores. Além do 
pacote principal, no 
momento de US$ 168 mi, a 
ser assinado com o consórcio 
alemão Ferrostaal-Man- 
GHH, o projeto abrange 

outros fornecimentos no valor 
de US$ 112 mi e em fase de 
licitação. Segundo Lima, o 
consórcio alemão já está 
negociando financiamento com 
instituições de crédito 
européias. Outro projeto que a 
CST deve definir ainda este ano 
é a instalação de uma segunda 
máquina de lingotamento 
contínuo, processo que resulta 
em melhor qualidade e redução 
do custo de produção. "Nossa 
produção que já está em 2/3 
por lingotamento contínuo, 
passará a ser feita totalmente 
através dessa tecnologia. 
Vamos desativar o 
lingotamento convencional", 

afirma Lima. O investimento 
previsto é estimado em US$ 
800 mi. 

Deverá haver mudanças na 
composição da CST. O 
controle é exercido pelo 
Bozano, Simonsen, Unibanco 
e Vale, numa composição 
acionária que inclui ainda 
participações da japonesa 
Kawasaki Steel e da estatal 
italiana Uva. A Uva está em 
fase de privatização e deve 
alienar os 13% do capital 
votante (5% do capital total) 
que possui na CST. Não está 
descartada a possibilidade de 
os grupos brasileiros 
assumirem essa participação. 

i 
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Lifsal divulga calendário 
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0 vice-presidente da Lifsal, 
Gilberto Meneses Carneiro, 
informou ontem através de um 
comunicado a todos os 
presidentes de clubes de 
Futebol de Salão e desportistas 
em geral que já se encontram 
abertas as inscrições para 
filiações de suas respectivas 
equipes, confirmando as 
palavras do secretário 
Edmilson Leitão. 

0 Campeonato de Acesso, 
envolvendo equipes filiadas, 
tem início previsto para o dia 
10 de fevereiro. Outras 
competições já têm datas 
definidas (Ver calendário 
oficial ao lado). O calendário 
foi distribuído pelo presidente 
da Lifsal, Messias Valadares 
Vieira. 

Conforme o presidente, a 
Liga Imperatrizense de Futebol 
de Salão premiará os atletas 
com os seguintes troféus: 
Copas Fraudinha e Mirim, com 
o Troféu Carlos Alberto 
Milhomem Herênio; Copas 
Juvenil, Infantoe Júnior, com o 
Troféu Neto Sebinho; e o 
Campeonato Adulto, com o 
Troféu Lifsal. 

Copa Júnior 

Marwel descobre 

mais um craque 

Por orientação do 
presidente do Marwel Esporte 
Clube, que também acumula a 
função de coordenador técnico 
na 23 Copa Júnior, o lateral 
esquerdo Nelsinho vai passar 
a jogar de cabeça de área mais 
livre, ou seja, com maior 
liberdade. 

O anúncio foi feito domingo, 
após ter sido encerrada a 
partida de estréia do Marwel. 
Essa é a principal modificação 
no sistema de ataque do 
Marwel, conforme explicou o 
treinador Rémiton, que 
acumula a função de supervisor 
técnico. 

Nelson, como também é 
chamado no clube, foi uma 
descoberta de Rémiton Coelho, 
nos campos de várzea da 
Região Tocantina. Ixigo quando 
o garoto tocou na bola, Rémiton 
percebeu que era mais um 
craque, com possibilidades de 
sair da cidade pobre do interior 
do Maranhão para brilhar nos 
grandes centros do futebol 
brasileiro. 

"Como Nélson, tem muitos 
mais garoto jDara ser testado no 
Marwel, que daí, com mais 
experiência, irá para um 
grande clube fazer teste", disse 
Rémiton. Ele anunciou ainda 
que onde tiver acesso, como 
olheiro, terá sucesso nessa sua 
nova caminhada. 
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UFSAL — UGA 

IMPERATRIZENSE DE 

FUTEBOL DE SAIÃO 

CALENDÁRIO OFICIAL 

PARA O ANO DE 1996 

Torneio de Acesso para o 

Campeonato 

de Adulto — Fevereiro 

1- Copa Fraudinha — Março 

lâ Copa Mirim — Março 

l3 Copa Cidade de Imperatriz 

(empresas) — Abril/Maio 

lô Copa Juvenil/Infanto — Maio 

1- Campeonato Júnior — Maio/Junho 

F Campeonato Adulto — Abril 

F Torneio da Independência 

(empresas) — Agosto/Setembro 

F Campeonato de Master — Setembro 

Ginásios são 

solicitados 

Depois de efetuada a 
filiação da entidade junto à 
Federação Maranhense de 
Futebol de Salão, a diretoria 
da Lifsal trabalha no sentido 
de realizar sua primeira 
competição. Trata-se do 
Torneio de Acesso para o 
Campeonato de Adulto, com 
início previsto para o dia 10 
de fevereiro. 

De acordo com o 
primeiro-secretário Edmilson 
Leitão, a diretoria da Lifsal 
relacionou os ginásios 
existentes na cidade, e já 
enviou ofício solicitando o uso 
dos mesmos nas competições 
oficiais a serem promovidas 
neste ano. 

0 vice-presidente Gilberto 
Meneses Carneiro, através 
de comunicado, informa a 
todos os presidentes de 
clubes de Futebol de Salão e 
desportistas em geral, que as 
inscrições para filiações de 
suas respectivas equipes 
permanecem em abei la^. 

Treinador do Bananal 

promete surpreender 

A goleada de 5 a 3 que 
sofreu diante do Fabril, 
domingo, não desanima a 
comissão técnica do Bananal 
Esporte Clube. Pelo menos 
foi isso o que afirmou Frank, 
o mesmo que há uma semana 
havia treinado o lime infanlo 
na decisão da Copa Café 

Viana. 
Frank culpou a falta de 

entrosamento da equipe, 
justificando a virada do time 
adversário. "Você viu que nós 
trouxemos jogadores da Água 
Viva, Bom Jesus e de outras 
localidades. Além disso, o 
lime não vinha treinando" 

Para a segunda partida do 
Bananal, o treinador disse que 
vai surpreender o time 
adversário, mesmo sabendo 
que se trata do Redes Janduí. 
"Vamos fazer o que estava 
faltando, que é o 
entrosamento dos atletas", 
concluiu. 

2- COPA ANTARCnCA DE FUTEBOL JÚNIOR 

Promovida pela liga Imperatrizense de Desportos 

Nelsinho, n direita, ao lado do técnico Rémiton 

RODADA — CHAVE A 
ESTÁDIO MARÍLIA 2x2 VOLTA REDONDA IfiliOO SAB 27/01 

OURO VERDE x GUARANI 14h00 SAB 03/02 ESTÁDIO 
PONTE PRETA x PSV 081 d 10 DOM 04/02 ESTÁDIO 

1n RODADA —- CHAVE B 
ESTÁDIO REDES JANDU! 1 x 0 MARWEL 08b00 DOM 28/01 

BANANAL 3 x 5 FABRIL TOhOO DOM 28/01 ESTÁDIO 
PLAZA x ASKEN lOhOO DOM 04/02 ESTÁDIO 

CHAVE A PG pp J V E D GP GC SG 
MARÍLIA 1 2 1 0 1 0 2 2 0 
VOLTA REDONDA 1 2 1 0 1 0 2 2 0 
OURO VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GUARANI 0 D 0 0 0 0 0 0 0 
PONTE PRETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PSV 0 0 0 0 0 0 0 ó (1 

CHAVE B PG PP J V E D GP GC SG 
REDES JANDUl 3 0 1 1 0 0 1 0 1 
MARVVL1 0 3 l 0 0 1 0 1 4 
BANANAL 0 . 3 1 0 0 1 3 5 -2 
FABRIL 3 0 1 1 (1 0 r> 3 2 
PLAZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ASKEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

díreto, objEiivo e corajoso. Assím é Orlando Meneses, 

QUE COMANdA (Je SEqüNÒA A SEXTAÚeÍRA, O pROqRAMA CidAtlE 

AIerta, dAs 1 JhOOÀs 1 5h50, deIa TV Cidade. A vERdAdE 

1 E CRUA, doA A ÇUEM doER. 
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NO CARNAVAL A 

Cond. de Ar CÔNSUL 

10.000 BTU^, Mod. CF-10 M 

R$ 683,oo à vista ou 

entrada de R$ 136,oo + 

R$ 88 ,00 por mês 

RECO 

•- 

Freezer Prosdocimo 

Horizontal 494 LTS Mod H50F 

R$ 882,oo à vista ou 

entrada de R$ 172,oo + 

R$ 115 ,00 por mês 

m 
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■ 
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Freezer Prosdocimo 

Horizontal 399LTS Mod H40F 

R$ 735,oo à vista ou 

entrada de R$ 145,oo + 

R$ 95 ,00 por mês 

MAJ^ 
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u ■J 

PAG 

RAZO 

m & 

SUNDOWN 

F&Rft V A < S 

BICICLETA SHIMAI 

BIKE 

& S 

MAL 

TV PHILCO 

O 14"pol, S/Controle PC 1443 

299,00 à vista ou entrada de 

• • ! R$ 59,oo + R$ 39 ,00 por mês 

  ^ § 
Sm • - pé® hm m 

■ 
»a|pí ■ íS-iBiH 

/TV Toshiba 14 Pol. 

í * C/Controle Mod. 147E 

R$ 369,oo à vista ou 

^ entrada de R$ 79,oo + 

R$ 46 ,00 por mês 

18 MARCHAS, CANO REFORÇADO 

R$ 199 ,oo à vista ou entrada de R$ 39,oo 

+ R$ 23 ,00 por mês 

,/ \ 

hí 

mt 

:-:í 
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Conjunto de Som 

Toshiba 

C/ CD. Mod CM-3239 

R$ 599,oo à vista ou 

entrada de R$ 119,oo + 

^ R$ 77 ,00 por mês 

Máq. SINGER 
Facilita C/gabinete, Mod. 314: 

R$ %5Z^,oo à vista ou 

entrada de R$ 65,oo + 

R$ 42 ,00 por mês 

FOGÃO KENT « 

2 Bocas 

R$ 15 ,00 à vista ou 

entrada de R$ 3,oo + 

■ R$ 2,00 por mês 

a 

# 

:í; 

Radio Gravador Toshiba 

Mod RG-8126 

R$ 69,00 

à vista ou 

entrada de 

R$ 14,oo + 

R$ 8,90 

por mês 

PANDIN, 6 Prateleiras, 

EDPLTSA 

R$ 39,oo 

à vista ou 

entrada de 

n 
i 
i 
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TV TOSHIBA 

20"pol: C/ Controle, 2070 E 

R$ 399,oo à vista ou 

entrada de R$ 79,oo + 

R$ 52 ,00 por mês ^ . 

■ ' aki 
1 • • 

Liq 

WaKta 

Mod Veneza LQ-96 

R$ 79,oo à vista 

ou entrada de 

R$ I6.00 + 

R$ 9,90 

por mês 

Ventilador MALLORY 

30 cm, Luxo 

R$ 34,oo à vista ou 

entrada de R$ 8,oo + 

R$ 4,90 por mês 

mm. 
$ 8,oo + 

por mes 

Ofertas váüdas somente até o dia 03/02/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m. C.M.P. Arte: Nilson Hamada Promove de verdade.:. È lógico! 
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Ghiquinho França in concert 

0 cantor e compositor 
Chiquinho França, também 
considerado um dos melhores 
guitarristas do Brasil, 
apresenta-se na próxima 
quarta-feira no . Teatro 
Ferreira Gullar, rua Simplício 
Moreira. 

Ele vai apresentar o show 
"Chiquinho França in 
Concert, um Clássico 
Instrumental". Ontem, quem 
se apresentou no Ferreira 
Gullar foi o cantor, 
compositor e escritor Zeca 
Tocantins. 

O show in Concert do 
guitarrista — outro que 
também tem participação no 
Compact Disc CANTA 
IMPERATRIZ, 
incomensurável registro 
histórico-cultural de 
Imperatriz — será aberto, 
pontualmente, às 21h0(), na 
próxima quarta-feira, dia 7 de 
fevereiro. 

Os ingressos já estão a 
venda, ao preço de R$10,00. 
Chiquinho informou que o 
número de ingressos 
colocados à venda é limitado. 

"Há lugares apenas para 150 
pessoas, todas elas sentadas", 
afirmou. 

O show que será 
apresentado na próxima 
quarta-feira será uma espécie 
de despedida. "Apenas por 
seis meses", disse o cantor, 
que iniciará uma turnê de seis 
meses, começando por 
Brasília. "Serão seis meses de 
viagem". Chiquinho França, 
no show in Concert, vai 
mostrar o lado que pouca 
gente conhece. 
"Diferentemente dos 
trabalhos que tenho gravado, 
será um show de música 
clássica". 

O espetáculo, que terá 
apenas quarenta minutos de 
duração, é promovido pela 
Secretaria de Promoção 
Social e pela Escola de 
Música Som Maior. 
Chiquinho França espera 
contar com a participação do 
público imperatrizense. 
Quem não for da cidade, mas 
que está por aqui passando 
férias, também não pode 
deixar de ver ao espetáculo. 
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Partido Liberal 

Edital de Convocação 

Na conformidade do que dispõe a Legislação Eleitoral 
Vigente, ficam convocados pelo presente Edital, todos os 
eleitores regularmente filiados ao Partido Liberal (PL) do 
município de Imperatriz-MA, para a Convenção Ordinária 
que se realizará no dia 11 de fevereiro de 1996, em sua sede 
à rua Pernambuco, ne 311, ao lado da TV CRC, neste 
município, com início às 09h00 e encerramento às 17h00, 
com a seguinte ordem do dia: 

a) Discutir e aprovar o Manifesto, Código de Ética, 
Estatuto e programa do Partido Liberal. 

b) Eleição do Diretório Municipal do PL do município de 
Imperatriz. 

c) Eleição por voto direto e secreto, da Comissão 
Executiva e seus Suplentes, pelo Diretório Municipal eleito. 

Imperatriz(MA)., 31 de janeiro de 1995 

Presidente Comissão Diretora 
Municipal Provisória PL 

Chiquinho França apresenta "Um Clássico 
Instrumental", dia 7, no Ferreira Gullar 

Cidade Alerta - todos os dias 

às 17h00 na TV Capital 

Dia 14 de 

Fevereiro 

Edição de Carnaval 

Tchan,tchan,tchan,tchan 

€sse é de Imperatriz, é coisa nosso 

€sse você acredito, você confia. 

O de Fevereiro - Sorteio antecipado - 20 bicicletas 1 

1- Prêmio 

Um telefone 

celular c/linKa, 

bateria e carregador 

Um Fogão 

4 bocas 

1- Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma TV 

Colorida 

3° Prêmio 

Um telefone 

celular c/ linha, 

bateria e carregador 

Um Vídeo 

4 Cabeças 

4- Prêmio 

Um telefone 

celular c/ linha, 

bateria e carregador 

Uma 

Geladeira 

5g Prêmio 

Uma Moto 

Srpam 

6g Prêmio 

Uma Moto 

125 

Titan 

6g Prêmio 

Um 

Escort Hobby 

Okm 



Imperatriz, 01 de fevereiro de 1996 Social 

• r í*. 

ÈJL Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Homenagem Especial 

Num clima de beleza e magia, a empresária Rosângela Mariano (O Boticário), recepciom 

um seletíssimo número de convidados em sua residência, para juntos festejarem a passagei 

de seu aniversário, na última terça-feira. A noite foi regada pelo tradicional wisky e vinho. Em 

seguida foi servido um delicioso jantar, tendo como ponto alto do cardápio, uma peixada e filé 

ao molho madeira. A hight society presente, aproveitou para se divertirem ao som do CD Axé 

Music, que comandou a noite. Confira! 
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José Agobar, Joaquim, a aniversariante, Cleinir e Jurandir Teixeira (Brahma) Paulo Corriri, Alzira, a anfitriã Tatiani D anda 
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Br. Oliveira, Rosângela, esta colunista Pollyana Em momento de descontração, Suely, Rosângela e Dra. Déia 

- . 
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aniversariante e Afonso Danda (Ehel) aniversariante, e o casal Dra. Ariane e Dr. Edson Carlixto 
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Segunda a Sexta - 09 hs 

entação Manoel 

"Rádio Capital AM - 950 KHz 

Sua Melhor Onda 
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TRT-MA faz balanço 

Presidente diz que o tribunal conseguiu realizar seus objetivos, apesar das dificuldades financeiras 

"Apesar das dificuldades, 
o ano foi proveitoso para a 
Justiça do Trabalho do 
Maranhão". A afirmação foi 
feita pelo presidente do 
Tribunal Regional do 
Trabalho do Maranhão 
(TRT-MA), Manuel Alfredo 
Martins é Rocha, ao fazer um 
balanço das atividades 
desenvolvidas em 95. 

Ele aponta algumas 
conquistas como o 
empréstimo de um prédio 
para o funcionamento da JCJ 
de Chapadinha, cedido pela 
prefeitura sem ônus para o 
tribunal. 0 prédio foi 
reformado e as novas 
instalações inauguradas em 
abril. Manuel Alfredo cita 
também a aquisição de dois 
imóveis, um para a JCJ de 
Bacabal e outro para a de 
Bacabal e outro para a de 
Barra do Corda. 

Outra preocupação da 
administração é o 
treinamento de funcionários. 
Na opinião de Manuel 
Alfredo a capacitação torna 
os servidores polivalentes. 
Por outro lado, o juiz 

reconhece que atualmente há 
uma sobrecarga de trabalho 
na 16- regional do TRT-MA. 
"Os funcionários tem mais 
trabalho, mais 
responsabilidades e uma 
remuneração que não cresceu 
na mesma proporção", afirma. 

A situação se agravou com 
a saída dos funcionários 
requisitados de órgãos 
estaduais e municipais. Com 
menos servidores, o tribunal 
teve que flexibilizar a carga 
horária de trabalho. 

Fiscalização 
Manuel Alfredo diz que 

técnicos do Tribunal de 
Contas da União (TCU) 
analisaram a aplicação dcx 
orçamento do TRT-MA. Foi 
por meio de licitações. 0 
relatório divulgado em 
novembro e não apontou 
nenhuma irregularidade. 

Luta continuará 
Ele garante que, além dos 

projetos de capacitação, 
informatização e construção 
do prédio das juntas de São 
Luís, continuará lutando pela 
aprovação do projeto de lei 
que prevê a ampliação do 

quadro de servidores. 
Região tocantina 
Nas JCJ's de Imperatriz, 

Bacabal e Açailândia 80% do 
mobiliário serão 
substituídos. Também estão 
sendo adquiridos móveis que 
serão utilizados na JCJ de 
Barra do Corda. As juntas da 
capital do Estado também 
foram esquecidas. Os velhos 
armários de aço com quatro 
gavetas serão trocados por 
armários deslizantes. 

Ao todo serão licitados 22 
armários deslizantes que, 
além das juntas serão 
instalados no TRT-MA. Ano 
passado, a Secretaria 
Administrativa continuou a 
desenvolver o Plano de 
Capacitação de Servidores 
16Q regional, nos campos de 
informática, jurídica, 
contábil-financeira e 
administrativa (veja quadro 
demonstrativo). 

Recursos Humanos 
Manuel Alfredo destaca 

que "a diretoria cumpriu com 
a sua função", acrescentando 
que a diretora de recursos 
humanos, Madalena Veiga, 

tem cumprido a contento 
suas funções. Explica que na 
16° regional o que existe é 
uma diretoria de serviços, 
muito mais limitada que as 
secretarias de recursos 
humanos, a exemplo das que 
já existem em outros 
tribunais. 

A realidade de outros 
regionais na área de recursos 
humanos vem sendo 
discutida em encontros 
nacionais de diretores. O 
último foi realizado em 
novembro, em Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul. Nesse 
encontro foi criado o 
Conselho Nacional de RH da 
Justiça do Trabalho. O 
conselho se propõe a 
contribuir para o 
aprimoramento e 
consolidação da área de RH 
no Judiciário Trabalhista. 

Paralelamente ao plano de 
capacitação, o Serviço de RH 
da 169 região coordenou a 
participação de secenta 
servidores em vinte cursos, 
quatro seminários, seis 
congressos, quatro encontros 
e dois seminários. 

e determinadas 

foram cumpridas 

"As ações programadas e i 
determinadas jxdo presidente i 
foram cumpridas com exceção i 
da abertura da Ikdtação para a i 
construção do anexo C (onde i 
vai funcionar vão funcionar as : 
juntas dç Soo Uns)". !•" o que i 
garante o diretor-gcral do 
' I ribi iuai Regional do'l rahalho 
do Maranhão, Manuef Pedro 
t 'astro 

' Segundo ele, o esforço de 
todos os servidores, juizes e 
diretores fui fundamental }»ara 
o exilo das atividades do 
tribunal. "Basta lembrar que 
este ano a carência de 
funcionários foi muito maior", 
recorda 

Dutra conquista que o 
diretor cita é que o TRT-MA 
talvez tenha sírio o único a 
fechar o ano sem j*roblexnas 
na programação orçamentária. 

Dessa forma, a administração 
do tribuital conseguiu manter 
os programas sociais " e que 
são importantes para os : 
servidores", afirma. 

Para tornar mais ágil as i 
ações do orçamento, o TR'I - i 
MA conseguiu mais três 
lonhas de acesso ao SÍAK 

Na opinião do diretor- i 
gera! do Tribunal Regional do 
Trabalho do Maranhão, 
Manuel Afrcdo Martins e 
Rocha continuará 
desenvolvendo um bom 
trabalho. E que ele couta com 
o apoio de todos os 
servidores do tribunal. 
"Estamos sendo leais aos 
compromissos do nosso 
presidente", asseverou. 
Manuel Pedro Castro 
acredita na informatização do 
TRT-MA 
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Promoção: Sistema Tucanus de Comunicação 

Rádio Capital - Jornal Capital - TV Capital 
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Destilaria Caiman S/A 

Dez anos gerando 

emprego 

Diferro é de ferro mesmo 
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Cerpa! 

A cerveja oficial do carnaval 

O resto é bla! bla! bla! 

Ventura, o homem do povo 

Equipe Phoenix 
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traslados e passeios 

inclusos. 

TODA EMOÇÃO DO MUNDO 
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Nestas férias compre 

Revendedor Autorizado: 

uma Honda 

- Motores Tocantins Ltda. 
Av. Dorgival P. de Sousa, 611 - Centro 
Telefax: (098) 723-3553 - 723-1028 

IMPERATRIZ - MARANHÃO 
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Soo /Mais Nova Concepfõc 

Em Aaénda de Viagens. 

to 

ir.: ;:.s 

#1 

Viagens e Turismo 

O Mundo Mais Perto de Você 

Rua Alagoas, 255 • Bairro Juçara • l 

Ataba de aterrisar nesta tidade a 

mais nova agêntia de viagens: 

SUNSET & ARACATI. 

Passagens aéreas nacionais e 

internacionais, truzeiros, extorsões; 

enfim, tudo o que votê precisa de 

uma agêntia de viagens, a SUNSET 

& ARACATI tem. E tem mais: Ela é 

resultado da uniáo da maior 

agêntia de viagens de São Luís tom 

um dos mais sólidos grupos 

empresariais de Imperatriz. 

Trotando em miúdos, 

a SUNSET & ARACATI já nasce forte. 

Cep; 65900-000 • Telefax: 721-4500 
i 
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BB é assaltado em Imperatriz 

Larápios levam mais de R$ 6 mil de Agência 

d S*M m: 

a 'a 
□ 

Furto 
Por volta das 1 lhOO de on- 

tem, esteve na Delegacia de 
Roubos e Furtos, a senhora 
Maria Adelaide de Castro, de 
49 anos de idade, residente à 
rua São Joaquim, n9 281, Vila 
Davi, onde comunicou que 
fora vítima de furto de todos 
os seus documentos pessoais, 
tais como: CPF, Título Eleito- 
ral, Certidão de Casamento e 
outros. Ela registrou a ocor- 
rência para os devidos fins. 

Assalto 
0 senhor, Maukers Alem 

Lima, domiciliado à rua Rio 
Grande do Norte, n9 1358, 
setor Mercadinho, nesta ci- 
dade, registrou uma ocorrên- 
cia comunicando, que por 
volta das OOhOO de terça-feira 
(30) deste, fora assaltaddo 
por dois elementos, que ar- 
mados de facas tipo pexeira, 
levaram sua bicicleta, de 18 
machas, de cor azul, docu- 
mento de número HC 150459 
B, e seu relógio marca Con- 
dor. O assalto aconteceu na 
mesma rua de sua residência. 

Arrombamento 
As 12h00de ontem, com- 

pareceu na Delegacia de Rou- 
bos e Furtos, a senhora An- 
tonia de Sousa, 20 anos, resi- 
dente no bairro Bacuri. Ela 
comunicou que teve sua casa 
arrombada por um elemento 

conhecido apenas por Chiq- 
uinho. O mesmo levou os 
seguintes objetos: um botijão 
de gás, uma bicicleta Mon- 
ark azul e um ventilador. O 
caso está sendo investigado 
pela DRF. 

Apreensão 
Foi apreendido pelos 

agentes da Delegacia de 
Roubos e Furtos, na manhã 
de ontem, um televisor color- 
ido 14 polegadas com Con- 
trole remoto, marca Sempe 
Toshiba. O aparelho de tele- 
visão estava em poder de 
Charles Silva Nascimento. 
Charles foi preso pelos 
agentes da DRF, que tranca- 
fiaram o elemento e recu- 
peraram mais esse produto 
de furto. Com isso, o objeto 
roubado será entregue ao 
seu verdadeiro dono ou 
dona. 

Apelo do povo 
Os moradores do bairro 

Vila Davi já estão preocupa- 
dos com o índice de margin- 
alidade que esta se multipli- 
cando no referido bairro. 
Além do estado de intrafega- 
bilidade, a segurança é 
precária. E mais um bairro 
da cidade, vítima da margin- 
alidade. E muitos políticos 
estão querendo que a Vila 
Davi se torne uma cidade, no 
caso, Davinópolis. 

GASTROCLINICA 

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

•Dr. Milko Abrantes 

Rua Sergipe, 601 - centro - Fone (098) 721 - 3746 
Fax (098) 721 - 7248 - imperatriz - MA 

por LÉO COSTA 

A ousadia dos assaltantes 
em Imperatriz tem sido 
grande. Ontem por exemplo, 
dois elementos 
desconhecidos, efetuaram 
mais um assalto na cidade, 
desta feita, o alvo foi o posto 
de atendimento do Banco do 
Brasil, localizado no edifício 
da Receita Federal, situada à 
rua Rui Barbosa, próximo ao 
Estádio Municipal, centro de 
Imperatriz. 

Segundo informações 
colhidas pelo Jornal Capital 
com senhor Paulo Lázaro de 

Carvalho Filho, gerente de 
atendimento da agência do BB 
nesta cidade, os dois 
assaltantes chegaram por volta 
das 10h05, em uma moto de 
pequeno porte, cor azul, placas 
não identificadas, adentraram 
no prédio da Receita Federal, 
todos dois armados com armas 
de fogo. 

"Segundo as informações 
colhidas, eles chegaram em 
uma moto, deixaram a mesma 
estacionada em frente ao 
Senac e entraram na sede da 
Receita Federal. Um deles foi 
ao caixa, sacou de um revólver 
e pediu que todas as pessoas 
ficassem caladas. Em seguida 

se apossou do malote. 0 
outro ficou também armado 
com um revolvér, na 
recepção da Receita. As 
únicas informações que 
temos até o momento, é que 
um deles era branco, meio 
avermelhado, cabelos curtos 
de estatura mediana e o 
outro era moreno claro, 
também tinha cabelos 
curtos, só que era mais alto, 
inclusive era o piloto da 
motocicleta, disse Paulo 
Lázaro." 

No assalto de ontem os 
assaltantes levaram a 
importância de R$ 6,922,00 
(seis mil e novecentos e 

vinte dois reais). As polícias, 
Civil, Militar e Federal estão 
realizando diligências, no 
sentido de recuperar o 
dinheiro e tirar de 
circulação esta dupla de 
assaltantes que estão agindo 
em Imperatriz. 

Este já é o segundo 
assalto que acontece em 
menos de 45 dias, contra 
agências do Banco do Brasil 
em Imperatriz, sendo que o 
penúltimo ocorreu no dia 14 
de dezembro do ano 
passado, na agência do 
Banco do Brasil que fica 
localizada na rua Urbano 
Santos, Centro de Imperatriz. 

Puxador de carro 

volta a agir 

Ladrões levam Chevette 

crime foi na calada da noite 

por LÉO COSTA 

0 senhor Júarez Alves, 
residente na avenida Caiçara, 
n" 75, Vila Redenção II, foi 
alvo dos assaltantes de carro. 
Ontem a noite, jjor exemplo, 
jw volta das 23h00, teve o 
seu veiculo de marca 
Chevete, de cor azul placas 
GNS-093L Ímperatriz/MA. 
0 mesmo estava estacionado 
em frente à sua residência. 
O fato foi comunicado à 
Policia Militar e ainda na 
noite de ontem, foi realizada 

diligências no sentido de 
localizar o veículo, mas não 
foi possível, pois os 
assaltantes tomaram rumo 
ingnorado. Mas Juarez, 
proprietário do produto que 
foi alvo dos larápios, está 
confiante no trabalho da 
polícia. Ele também está à 
procura de seu automóvel, só 
que está um pouco difícil, 
porque não se tem nenhuma 
pista. Porém isso não significa 
que não tenha possibilidades 
de se encontrar o seu 
transporte. 

Advogado é vítima 

de arrombadores 

Vítima de arrombamento, 
compareceu na Delegacia de 
Roubos e Furtos, o 
advogado José Aroldo dos 
Santos Pereira, residente à 
rua Leôncio Pires Dourado, 
n9 1263, bairro Bacuri, 
comunicando que teve sua 
Camionete D-20, de cor 
bege, placas HA-1401, de 
Araguaína/TO, arrombada, 
quando a mesma se 
encontrava estacionada na 
rua acima citada, entre as 
ruas, Manaus e Sousa Lima. 
Os arrombadores levaram 
do seu veículo, um aparelho 
de CD, um aparelho de 
telefone Celular, marca 
Elite, uma pasta marca pado, 
com documentos e 
processos da Secretaria da 

Fazenda, e uma outra 
contendo todos os seus 
documentos de ordem 
pessoal. 

Ontem mesmo foi 
recuperada a bolsa que 
estava com seus 
documentos, só que estava 
faltando, sua identidade e 
seu CPF e outros. Os 
agentes da especializa^ 
esteve em algnus bairr ,, 
no sentido de encontrar os 
possíveis arrombadores, o 
próprio denunciante já tinha 
sido informado por 
populares, de integrantes de 
gangues, que talvez seriam 
os responsáveis pelo 
arrombamento. Os nomes 
não foram citados, para não 
atrapalhar as investigações. 

Bicicleta é surrupiada 
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A senhora Jucelina 
Barros da Silva, residente à 
rua Benedito Leite, n9 1779, 
Centro, comunicou aos 
agentes da Delegacia de 
Roubos e Furtos, que o 
senhor Francisco 
Rodrigues, companheiro da 
denunciante, furtou uma 
máquina de costura de 
número 3117, marca 

industrial, modelo antigo, de 
propriedade do senhor Leví 
Beto da Silva. Segundo ele, a 
máquina tinha sido 
emprestada para Francisco 
trabalhar. 

Segundo dona Jucelina, o 
período de convivência dela 
com o elemento, era de 
apenas de 30 dias, e que 
denunciou o mesmo, por ver 

que ele estava bastante 
errado em sua atitude 
tomada. 

Quem também 
compareceu na DRF, foi o 
senhor Cladstone Miranda, 
de 24 anos de idade, 
residente à rua São 
Marcos, n9 546, Jardim 
Oriental, onde comunicou 
que fora vítima de furto de 

sua bicilccta, marca Calei, 
de cor violeta, A 26, número 
032964 - AB, adquirida' 
Ehel Magazine. Segundo o 
proprietário da bicicleta, a 
mesma estava em perfeito 
estado de conservação e que 
seu transporte foi roubado 
no centro comercial de 
Imperatriz, aonde já se 
tornou palco de furto. 

Caminhoneiro perde 

ferramenta de veículo 

nossa 
reportagem sã «tanhê de 
ontem, M o caminhoneiro. 
Expedito Sá de Oliveira, 
residente à rua Corioíano 
Milhomem, lWt 
"centro, nesta cidade de 
Imperatriz, 

0 mesmo foi vítima de 
arrombamento. ' Os 
arrombadores quebraram 
a gaveta de sen caminhão 

Mercedes Benz {2013), cor 
Vermelho, placas AIKM60L 
de Curítíba/PR c levaram 
todas as snas ferramentas, 
São elas: nm macaco e ama 
câmara de ar, eainda dentro 
lias Ípiorn!a<;(K- 
ele explica que o caminhão 
estava em frente sen 
domicílio. For quando os 
larápios se aproveitaram da 
oportunidade. 

tt£> caminhão estava 
estacionado em frente 
minha casa, quando cu fui 
olhar, os ladrões haviam 
levado da gaveta, todas as 
minhas ferramentas, um 
macaco e uma câmara de 
ar, Procurei a polícia e 
contei o que aconteceu, 1 
eks disseram que iam 
fazer uma busca no sentido 
de localizar os 

desocupados. O que me 
resta agora, é esperar e 
torcer para qnc os ladrões 
Sejam presos, e as minhas 
ferramentas e as, outras 
coisas venham a ser 
recuperadas* Porque um 
jogo de ferramentas está 
caro, B além das 
ferramentas, também tem 
o macaco*, disse, o 
caminhoneiro. 
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