
[ Esta 
edição 

fcontém 16 
página» 

O Tempo, 

O Insl. Nac.dc Mí^eonJogia informa 
cjuc^ o Uvm{X) em Impcralriz hoje será 
tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas esparsase 
visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 
m 

Reunião dos presidentes de Bancos 
do Japão, para resolverem os 
problemas financeiros por que 
passam alguns deles. 
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Cafeteira abandona PPB 

Paulo Maluf tem até segunda-feira para expulsar o dep. Davi Alves Silva do Partido 

Dois senadores e cinco deputados federais acompanham decisão de Epitácio Cafeteira 
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0 senador Epitácio 
Cafeteira e mais dois 
senadores deixarão na 
próxima semana, o Partido 
Progressista Brasileiro 
(PPB), caso o deputado 
federal Davi Alves Silva 
permaneça na sigla. Com isso, 
mais cinco deputados federais 
afirmaram que acompanham 
a decisão de Cafeteira e 
também deixarão o partido. 
Eles esperam que até 
segunda-feira, Paulo Maluf, 
presidente do partido, decida 
sobre o assunto. 

A maioria da executiva 
regional do Maranhão e a 
totalidade da executiva 
municipal de Imperatriz, 
acompanham a decisão do 
senador Epitácio Cafeteira e 
estão deixando o Partido 
Progressista Brasileiro. 
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Gasema patrocina 

time do F abril 
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numero 

800 
E o número do prefixo, 

das vinte linhas telefônicas 
compradas pelo Ministério 
da Administrçào, para que 
o contribuinte possa fazer 
suas reclamação quanto ao 
serviço público. É o 
çhamdo "disque Denúncia" 
federal. 

O fato 
Em 1994 o 

governo gastou 
68 dólares por 
habitante com 
saúde. Em 
1995, foram 

111,95. Os números 
reiteram: a dificuldade no 
setor não está apenas na 
penúria de recursos, mas 
também saber gastá-los com 
eficiência. 

Caloteiro é denunciado 

por comerciante 

mmg 
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A pessoa 

C a s t o r 
de Andrade, 
70 anos, fez 
carreira brilhante no mundo 
da contravenção. É tido 
como o banqueiro dos 
banqueiros, aquele que, por 
sua riqueza e seu poder, 
consegue bancar as apostas 
mais [lesadas. 
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Uma 
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Diretor Polícia Civil, Luciano Abreu 

Ultimas 

A 

Compareceu à Delegacia de 
Roubos e Furtos, o comérciário 
Raimundo Nonato Santos Costa, 
rsidente na rua Pernambuco, 
n" 1.379, no bairro Nova 
Imperatriz, para denunciar que 
foi vítima de calote. 0 mesmo, 
que é responsável pela loja 
Pamacol, comunicou que o 
elemento Rubens Coutílio da 
Paixão, efetuou a compra de um 
televisor colorido, marca CCE 
na, loja acima citada e pagou 
com um cheque do Banco 
Real no valor de R$ 280,00, 
sendo que o referido cheque 
não tem fundo. Raimundo 
teve informações de que o 
elemento já praticou esse tipo 
de crime várias vezes, deixando 
prejuízos a vários 
comerciantes. página 8A 
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Iniperatriz 
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por FREDERICO LUIZ 

Frederico Luiz lança 
idéias acerca de 

Imperatriz e Região 
Tocantina. 

Nas ondas curtas, o 
colunista usa, literalmente, a 
linguaguem curta e grossa 
para definir sua posição 

acerca dos principais fatos 
locais. 

Em Nome da Arte de hoje 
retrata o Desfile das Escolas 
de Samba de Imperatriz. 
Deve, ou não, a prefeitura 
gastar dinheiro no carnaval? 
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As regras básicas da 
televisão você 
encontra na 
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Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 
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Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

US$ Com. Compra 

R$0,972:j(4),01%) 

US$ Com. Venda 

R$0,9725 (4),01%) 

US$ Black Compra; 

US$ Fim Compra 
R$D?07Õ9 (dL04%) ; 

0S$ Flut Venda ; 

R$0.9770 (-0,04%) l 

Curo (grama) 

kS 12,54 (+1,12%) 

Poupança 

1,8290% (15.01.%) 

CDB/R D B 

37,00% (17.01.%) 
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A propaganda do 
Governo do Estado, 
veiculada há vários dias nos 
meios de comunicação do 
Maranhão, é mesmo 
enganosa. Seria bom que o 
Fórum da Sociedade Civil 
de Imperatriz, ou qualquer 
cidadão comum tomasse 
uma providência no sentido 
de denunciar o Governo do 
Estado junto ao Conar. Não 
somos palhaços, porém 
temos que declarar isso. 
José Dantas 
Boca da Mata 

0 Maranhão só perdeu 
para a Paraíba. Enquanto por 
aqui o governo bloqueou as 
cotas do Fundo de 
Participação dos 
Municípios de 52 
prefeituras, lá na Paraíba 70 
ficaram sem a cota do FPM 
neste mês de janeiro. A 
razão para tanto é a falta de 
pontualidade no 
recolhimento de 
contribuições para o INSS. 
A medida é uma atitude 
tomada há tempos, e 
demonstra o quanto é ruim 
essa safra de prefeitos 
maranhenses. 
Mariana Santos 
João Lisboa 

Boa a iniciativa de se 
realizar o carnaval 
antecipado, a partir do dia 
10 de fevereiro em 
Imperatriz. Agora, melhor 
ainda seria que a Prefeitura 
Municipal prestasse o 
devido apoio às escolas de 
samba de nossa cidade, 
numa forma de incentivar o 
desfile de rua. Afinal, 
carnaval popular também é 
uma cultura instituída a nível 
de Brasil. Gostaria que o 
secretário Agostinho 
Noleto pensasse na idéia. 
Anderson Lima 
Vila Nova 

E realmente crítica a 
situação da segurança 
pública em Imperatriz. 
Enquanto não houver uma 
manifestação séria, que 
parta da sociedade civil de 
Imperatriz, a governadora 
Roseana Sarney vai 
continuar nos tratando 
dessa maneira. Não 

, podemos admitir essa 
situação, o fato de não 
podermos ir e vir 
livremente, sem o medo da 
violência e da prática 
criminosa como assaltos e 
outros tais. Reage, 
Imperatriz! 
Ana Maria Sá 
Centro 

A população de 
Imperatriz continua 
sofrendo a falta de abrigos 
nos pontos de ônibus da 
cidade. Uma sugestão seria 
que as empresas do setor 
investissem no conforto de 
seus usuários. Um outro 
problema grave, verificado 

rincipalmente nos ônibus 
1TCI, é a falta de troco. A 
ipresa até garante, mas 
litos dos trocadores 
ca têm no caixa os cinco 

avos^ que nos são 
ios. E preciso haver 
lor conscientização, 

níbéni neste sentido. 
n'iarque 
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O Dinheiro das Armas 

Criar um fundo global de 400 bilhões de dólares 

destinado a combate à pobreza 

por ROBERT J. SCHWARTZ 

1 TjHn 15 de junho de 1947, 
(JL-rnepois de receber o 

título de doutor honoris causa 
da Universidade de Havard, o 
então secretário de Estado, 
general George C. Marshall, 
pronunciou um discurso de 13 
minutos no qual explicou o 
programa de assistência 
estrangeira, que se chamaria 
pouco depois Plano Marshall, 
para ajudar a recuperação da 
Europa devastada {rela Segunda 
Guerra Mundial. 

"E lógico - disse Marshall - 
que Estados Unidos façam todo 
o possível para que a economia 
mundial volte à normalidade, já 
que sem isso não pode haver 
estabilidade política, nem se 
pode assegurar a paz. Nossa 
política não está dirigida contra 
nenhum país ou doutrina, mas 
contra a fome, a pobreza, o 
desespero e o caos." 

O general Ornar N. Bradley, 
que havia sido o chefe de mais 
de um milhão de soldados norte- 
americanos na Europa durante 
a Segunda Guerra mundial, deu 
uma declaração parecida: "Os 
inimigos mais perigosos da 
democracia não são os 

conspiradores clandestinos, 
mas o desemprego, a fome, a 
falência." 

Como funcionário do 
Ministério do Tesouro, 
participei pessoalmente no 
planejamento e execução do 
Plano Marshall. Agora gostaria 
de propor um Plano 
MarshallGlobal, que vinculasse 
a cooperação para o 
desenvolvimento e o 
desarmamento. 

Em uma sessão especial, as 
nações que integram a 
Assembléia Geral da ONU 
deveriam considerar planos 
para o desarmamento mundial 
e o desenvolvimento 
econômico que incluam 
propostas concretas para o 
Banco Mundial, o FMI e as 
diversas instituições regionais 
vinculadas ao tema. 

Esse programa mundial deve 
ser implementado, porque a 
África e o restante do mundo 
têm nescessidades tão 
essenciais quanto as da Europa 
do Leste e talvez ainda mais 
difíceis de satisfazer. A situação 
atual é diferente da de 1947, já 
que não existe mais um conflito 

entre superpotências e se 
poderia contar com um 
consórcio de países doadores e 
não com um só país, como 
aconteceu no pós-guerra. 

A condição é que tanto os 
países receptores quanto os 
doadores utilizem uma 
importante parcela do que 
destinavam a gastos militares na 
reconstrução ecinômica e no 
desenvolvimento. As nações 
que não participassem 
deveriam ser condenadas ao 
ostracismo no comércio e 
finanças mundiais. 

Os gastos militares reais 
aumentaram mais do dobro 
desde 1965 e atualmente 
totalizam mais de um trilhãode 
dólares em todo o mundo. 
Muitos destes gastos 
cresceram vertiginosamente 
devido à corrida armamentista 
desencadeada entre os países 
da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan) e os do 
pacto de Varsóvia que, em 
conjunto, foram responsáveis 
por cerca de três quartas 
partes do total de despesas 
militares mundiais nesse 
período. 

"É Preciso Humanizar a 

Sociedade e a Economia" 
% 

Um dos criadores da proposta de 

desenvolvimento sustentável acredita que o 

Brasil tem condições de superar a crise 

"Quando falo da necessidade 
de civilizar o capitalismo, quero 
dizer também que se deve lutar 
para que o sistema econômico 
internacional se sensibilize. Tal 
sistema hoje se caracteriza por 
uma sangria muito grande e 
injustificada dos países dos Sul. 
Não existem modelos infalíveis. 
Cada nação deve procurar sua 
própria estratégia, seu estilo 
específico de desenvolvimento, 
aprendendo com o que 
acontece em outros contextos." 

A reflexão é do professor 

por ELIAS FAJARDO 

Ignacy Sachs, francês de origem 
polonesa, educado no Brasil e 
na índia. Sua posição teórica e 
prática é basicamente a de um 
cidadão do Terceiro Mundo, 
preocupado em entrar para os 
países em desenvolvimento 
soluções que os façam superar 
o modelo de dependência 
econômica em relação ao 
Primeiro Mundo. 
Socioeconomista, trabalhará 
há 20 anos assesora Mauricc 
Strong, o secretário-executivo 
das conferências da ONU 

sobre o meio ambiente de 
Estocolmo (1972) e do Rio 
(1992). E professor da Escola 
de Altos Estudos sem 
Ciências Sociais e diretor do 
Centro de Pesquisas sobre o 
Brasil Contemporâneo em 
Paris. Entre seus livros 
publicados em português 
estão Ecodesenvolvimento - 
crescer sem distruição e os 
Tempos espaços de 
desenvolvimento, ambos pela 
editora paulista Vórtice, em 
1986. 

Leia e assine o Jornal Capital o seu líder diário 
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por JOSE FILHO 

Propaganda 
Na propaganda oficial da 

governadora Roseana Sarney, 
dos 27 estados brasileiros, 
apenas dois já quitaram suas 
dívidas,entre os dois o 
Maranhão. Ela só não coloca 
na propaganda que a maior 
dívida, a da Cemar.foi paga 
através de uma ação da justiça 
pela Eletrobrás. Na verdade a 
dívida foi paga não porque o 
estado quis, mas porque foi 
obrigado. 

13° 
Da mesma forma, a 

governadora anuncia que dos 
27 estados apenas 5 pagaram 
o 13" salário devido ao 
funcionalismo público. Ela só 
não coloca na propaganda que 
a quase totalidade do 
funcionalismo, aquele que 
trabalha principalmente nas 
áreas de saúde e educação, 
recebem salários dos mais 
vergonhosos. 

Analfabetismo 
Entre sua propaganda 

oficial, a governadora Roseana 
Sarney deveria mostrar que o 
Maranhão, entre os 27 
estados da federação, ostenta 
outros primeiros lugares, 
como na área da educação. O 
Maranhão tem o maior índice 
de analfabetismo do país. 
Portanto, um honrado 
primeiro lugar que a 
governadora deveria inserir 
em sua propaganda. 

Miséria 
Outro primeiro lugar que 

envergonha o estado e a 
governadora não divulga, é que 
o Maranhão tem a menor 
renda "per capita"do Brasil. 
Isso significa que o 
maranhense vive mal, se 
alimenta mal, não tem acesso 
à educação, se veste mal e é 
potencialmente um doente, 
vítima da desnutrição, de 
epidemias flagrantes como a 
hanseníase, dengue, febre 
amarela, malária e muitas 
outras doenças tropicais. 

Obras 
Na propaganda oficial 

Roseana já fez de tudo pelo 
Maranhão. No entanto, o 
ponto alto, e com Justiça, é a 
construção daTranslitorânca 
e "investimentos" na capital, 
como sempre o fizeral todos 
os governadores que a 
antecederam. Só que o estado 

não vai viver só desta 
impor tante rodovia, que aliás, 
só beneficia mesmo a "grande 
São Luís". 

Discriminação 
Enquanto isso, na região 

tocantina, especialmente em 
Imperatriz, a administração o 
de Roseana Sarney não 
passou dos discursos. Além 
de não haver iniciado qualquer 
obra relevante, as inacadas 
continuam desafiando o seu 
governo. Estão aí, aos olhos 
de todos, o cais do porto, a 
avenida Beira Rio, a Estação 
Rodoviária, Primeiro Distrito 
Policial e a ampliação da rede 
de energia elétrica e de água 
potável. 

Favor 
Pela livre e expontânea 

vontade do povo de 
Imperatriz, o único benefício 
que ela julga ter feito à cidade 
foi a nomeação do interventor 
Hdon Marques de Sousa. No 
entanto, se esquece que 
praticamente ela foi 
"obrigada" a fazer isso em 
decorrência da "revolução de 
janeiro". Se dependesse da 
vontade dela, o prefeito de 
Imperatriz até hoje seria 
Salvador Rodrigues de 
Almeida. 

Projeção 
De acordo com um analista 

político local, se realmente 
acontecer a emancipação de 
Vila Davi, Cidelândia, Vila Nova 
dos Martírios, Ribeirãozinho 
e São Pedro de Água Branca, 
além de São Francisco do 
Brejão, o deputado federal 
Davi Alves Silva não será 
mesmo candidato a prefeito 
nas eleições municipais do dia 
3 de outubro. As 
emancipações tirariam de 
Davi os seus principais 
redutos eleitorais, e ele não é 
político de correr riscos, 
principalmente os 
desnecessários. Além disso, 
ele está sonhando mais alto; 
quer ser candidato a 
governador nas eleições de 
98. 

Disputa 
Sendo viabilizada essa 

projeção, a disputa em 
Imperatriz para a prefeitura 
deverá ficar entre o ex- 
governador Eiquene e o 
deputado federal Sebastão 
Madeira. 

Plantão 24 Horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS 

-hoje, dia 

25/01/96 

Hospital Qeml 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

25/01/96 

Hosp.Mce lobão 
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Davi e Cafeteira disputam PPI 

0 senador Epitácio 
Cafeteira c mais dois colegas 
do Senado Federal, deixarão 
o PPB, Partido Progressista 
Brasileiro, na próxima 
semana, caso o deputado 
federal Davi Alves Silva 
permaneça na sigla. Cinco 
deputados federais 
acompanham a decisão de 
Cafeteira e estão deixando o 
PPB. 

Os três senadores e os 
cinco deputados federal, 
afirmam que esperam até a 
próxima segunda-feira, uma 

decisão do prefeito de São 
Paulo, Paulo Maluf, 
presidente de honra e 
principal liderança do PPB. 
Eles exigem a desfiliação 
imediata de Davi Alves Silva 
e de seu grupo político. 

A maioria da executiva 
regional do Maranhão e a 
totalidade da executiva 
municipal de Imperatriz 
acompanham a decisão do 
senador Cafeteira e estarão 
deixando o Partido 
Progressista Brasileiro. 

0 juiz eleitoral de 

Imperatriz ainda não decidiu 
qual a executiva municipal de 
Imperatriz que de direito 
dirige o PPB. Dois grupos 
disputam o controle da sigla. 
Um liderado pelo advogado e 
ex-presidente da Câmara 
Municipal, José Lamarck, que 
tem o apoio de Cafeteira e 
indeferiu o pedido de filiação 
de Davi Alves Silva. E outro 
grupo é liderado pelo 
pecuarista Homero Garcia e 
conta com o apoio do 
deputado federal Davi Alves 
Silva. 

vaia 

Os senadores que 
deixam o PPB. raso a 
filiação do deputado federal 
Davi Alves Silva seja 
consumada, são: Eucídiu 
Portela, do Piauí e leomar 
Quinlanilha, do vizinho 
Estado do Tocantins. 

Eucídio Portela é da 
chamada ala liberal do PPB. 
Aquela que possui idéias 
menos conservadoras e i 
possui contatos com as I 
chamadas entidades da 
sociedade elvil organizada. 

Leomar Quinlanilha, é 
egresso do ex-PDC, partido 

por FREDERICO tü»Z 

que fundiu-se com o PDS, 
formando o PPR, que em; 
seguida uniu-se ao PP, para 
originar o atual PPB. 

0 senador Qnintanilha, é 
considerado o porta-voz do 
governador do Tocantins, 
José Wilson Siqueira Campos. 
O parlamentar ocupou a 
Secretaria de Educação 
daquele Estado durante o 
primeiro governo de Siqueira 
Campos. 

Sereno, e com posições 
cautelosas, c certo que 
Leomar Quintanilha não está 
tomando a decisão de deixar 

o PPB sem consultar o 
governador Siqueira 
Campos. 

O gesto de Quintanilha 
deve ser considerado como 
um aviso do Palácio 
Araguaia, sede do Governo 
do Tocantins. José Wilson 
Siqueira Campos deve ter. 
expressado seu sentimento 
de repudio à filiação de Davi 
Alves Silva. Estranhamente, 
este ano, o parlamentar do 
Maranhão, tentou aprovar 
uma emenda ao orçamento 
para Palmas, capital do 

; Tocantins. 
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Dep. Davi Alves Silva é pivô de crise no Partido Progressista Brasileiro 

Na batalha de Imperatriz sobra partidos 

Disputa pelo poder político do município 

é o pano de fundo para a disputa pelo comando do Partido Progressista Brasileiro 
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Sehascião Madeira é o candidato de Epitácio Cafeteira para a Prefeitura de Imperatriz 

Abriga entre o deputado Davi 
Alves e o senador Epitácio 

. Cafeteira, ixdo comando do PPB 
está apenas começando. 

Neste aspecto, o comandante 
do PPB, Paulo Maluf, atual 
prefeito de SP, cometeu um erro 
crasso de avaliação. Pensou que 
o senador maranhense deixaria 
a filiação do deputado Davi como 
caso [jassado. 

Raciocinou Maluf, que 
Cafeteira não se incomodaria a 
tanto de deixar o partido. Até 
porque, nem de longe, a direção 
nacional do PPB raciocinou com 
a idéia de entregai" o comando 
estadual do Partido ao grupo do 
deputado Davi. 

Trocando em mi dos, Maluf 
continua avaliando que Cafeteira 
é o todo-poderoso no Maranhão, 
porém, em Imperatriz, manda o 
dc| cado que já foi prefeito da 
t Jade e elegeu o irmão [)ara a 
G Limara Eederal na legislatura 
passada. 

No entanto, Maluf não 

contava com um detalhe. O 
senador Epitácio Cafeteira ainda 
quer ser governador do Estado. 

E para cumprir a missão de 
chegai" ao Palácio Henrique De 
Ia Roque, é preciso ter os votos 
de Imperatriz, que repercute em 
toda Região Tocantina. 

Neste aspecto, o senador 
Cafeteira, desde cedo canta que 
seu candidato a prefeito em 
Imperatriz é o deputado federal 
Sebastião Madeira, arqui- 
inimigo político de Davi Alves. 

Por isso mesmo que Cafeteira 
não engole Davi. E por isso 
mesmo que o senador está 
armando o maior reboliço. 
Daqueles. Com aval de Siqueira 
Campos e de Lucídio Portela. 

0 PPB pode ficar com o 
grupo de Davi Alves. E uma 
alternativa. Pois Davi tem forças 
que ultrapassam o Estado do 
Maranhão. Porém, jamais 
haverá esjiaço para o deputado 
e o senador. Ambos não abrem 
mão de Imperatriz. 
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Cidade Imperatriz, 26 de janeiro de 1996 

Morador interdita rua no Alvorada II 

A comunidade reclama a substituição de uma antiga boeira por uma 

galeria para que facilite o escoamento dos dejetos de esgoto e água das chuvas 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Retorno 
Quando o final de março 

chegar, muitas surpresas no 
meio político poderão 
acontecer, tendo em vista o 
final do processo de 
intervenção em Imperatriz. 

Há quem diga, que o 
prefeito deposto Salvador 
Rodrigues de Almeida, 
causador de muitas 
discórdias e desmandos na 
prefeitura, poderá retornar 
ao cargo nos próximos dias. 

Segundo informações 
extra-oficiais, o ex- 
mandatário estará entrando 
com uma liminar na Justiça 
solicitando uma reintegração 
de posse do cargo que por 
direito, infelizmente ainda lhe 
pertence, porque foi eleito 
pelo voto direto. 

Salvo apenas, por uma 
renúncia, que certamente 
não acontecerá porque 
fatalmente lhe isentaria do 
foro previlegiado, em relação 
ao processo de acusação que 
tramita na Justiça comum, 
como principal mandante do 
assassinato do ex-prefeito 
Renato Moreira. 

Lazer 
A danceteria Broadway 

apresenta nesta sexta feira, 
dia 26, a "Noite do Langerie". 
0 evento, que é mais uma 
realização da WR 
Promoções, contará com a 
participação de dez modelos 
desfilando com roupas 
íntimas, certamente 
deixando os homens que 
comparecerem com água na 
boca, palavras da diretoria da 
agência. 

Violência 
A violência continua 

crescendo assustadoramente 
nos últimos dias na cidade, 
principalmente neste período 
invernoso, onde o 
desemprego e a fome cresce 
a cada dia. 

Caos 
Em meio a incidência das 

chuvas que vem caindo 
ultimamente sobre a cidade, 
tem deixado a Rodovia BR-010, 
em precaríssimas condições 
de trafegabilidade. 

Muitas solicitações foram 
feitas e, até o presente 
momento ninguém se 
manifestou sobre o assunto, 
que continua sendoa causa de 
muitos acidentes 
automobilísticos. 

Como se não bastasse as 
péssimas condições de 

conservação da malha viária, 
outro fator que também 
contribui para o desvio da 
atenção dos condutores de 
veículos, é a grande 
quantidade de placas 
espalhadas por toda a 
extenção da rodovia. 

Indeciso 
Enquanto o PMDB, um 

dos maiores partidos a nível 
regional e nacional, 
permanece indeciso com 
relação a indicação do nome 
do seu virtual candidato nas 
vindouras eleições, o 
também maiúsculo PFL, 
contra-ataca lançando a 
candidatura de um dos 
nomes mais concorridos na 
história da política 
imperatrizense, o ex- 
governador José de Ribamar 
Fiquene. 

Ao contrário do que muita 
gente pensa, o nome do ex- 
mandatário - apesar de todo 
o desgaste - ainda tem 
condições0reais de disputar 
de igual pra igual os 
campeões das pesquisas de 
intenção de voto, realizada 
constantemente pela TV 
Capital no programa Cidade 
Agora. 

Imóveis 
0 mercado imobiliário, 

apesar das tentativas, ainda 
não conseguiu se recuperar 
da crise enfrentada desde o 
início do Plano Real, 
principalmente em virtude 
da política adotada pelo 
Governo Federal nos últimos 
meses. 

Como se não bastasse, a 
oferta é muito maior do que 
a procura e, isso fatalmente 
muito tem contribuído para 
o desaquecimento do 
mercado. 

Bingos 
Depois de muita gente 

comprovar o sucesso que foi 
o III Bingão Domingo 
Alegre, a nova onda dos 
famosos bingões continua 
conquistando novos adeptos. 

Entretanto, é como dizia 
um certo poeta popular, que 
tudo que é bom, bonito e 
barato merece de tato, ser 
copiado. 

Onde andas? 
Onde andará o empresário 

Neto Teixeira, proprietário da 
Distribuidora Irmãos 
Teixeira, que pelo andar da 
carruagem será mesmo o 
próximo prefeito eleito no 
município de Cidelândia? 

Wí. 

■ 

Lago extenso, na rua Padre Cícero 

Moradores do Parque 
Alvorada 11 estão ameaçando 
interditar a principal e única 
via de acesso, caso não seja 
feita a substituição de uma 
antiga boeira por uma galeria, 
que possibilite o escoamento 
dos dejetos de esgoto e das 
chuvas que têm caído nos 
últimos dias. 

Essa informação foi dada 
ontem pelo vigilante Jesus 
José Leal, de 43 anos, que 
reside^há oito anos no bairro. 
Conforme documentou o 
trabalhador, ele não é o único 

prejudicado. "São cerca de 4 
mil habitantes que sofremos 
com essa situação calamitosa", 
afirmou. 

0 problema é que desde a 
fundação do bairro, em 1988, a 
Prefeitura Municipal iniciou a 
construção da avenida Principal, 
dotando-a de uma boeira que 
não despacha o montante de 
água. Com isso, sempre que 
chove, a água fica presa e invade 
as casas dos moradores. 

De acordo com o 
comerciante "Dcdé do 
Comércio", que também é um 

dos mais antigos moradores do 
Parque Alvorada 11, essa 
situação se repete há anos, 
desde que o bairro foi fundado. 
Para ele, é necessário que o 
Poder Executivo tome uma 
providência urgente. 

Todas as ruas da localidade 
necessitam de infraestrutura. A 
única benfeitoria do atual 
governo, segundo Jesus Leal, 
foi a raspagem das ruas Padre 
Cícero, Santo Antonio, Castelo 
Branco, Santa Luzia, entre 
outras. Destas, a mais 
prejudicada é a Padre Cícero. 

0 problema é que a obra foi 
apenas iniciada, já que o lixo 
raspado permanece até hoje no 
meio das ruas. Por isso, quando 
ocorre qualquer chuva, o lixo c 
a lama invadem as residências 
dos moradores. "E isso tem 
causado doenças que nem nós 
as conhecemos", disse Jesus 
Leal. 

As maiores prejudicadas 
com a ausência de 
infraestrutura são as crianças e 
os velhinhos, que, além de 
sujeitos às doenças, ficam 
impossibilitados de sair de suas 
casas. "Mais de trinta 
moradores deixaram o bairro 
durante esse inverno", denuncia 
o vigilante. 

Agora, caso não seja 
efetuada a urgente troca da 
boeira pela galeria, os 
moradores dizem que vão 
interditar a avenida Principal. 
Os populares afirmam que 
estão dispostos a cortar a 

avenida em dois lugares, 
prejudicando inclusive o 
itinerário do transporte 
coletivo. 

Diversos documentos 
abaixo-assinados já foram 
encaminhados à Prefeitura, 
bem como à Secretaria de 
Obras, sempre solicitando a 
realização da obra. "Já 
estivemos pessoalmente com o 
secretário do governo Renato 
Moreira, mas nada foi feito em 
nosso favor". 

Jesus José declarou ainda, 
que até fiscais da pasta que hoje 
é chefiada por Jairo de Oliveira, 
quando do governo Renato, 
estiveram no bairro 
procedendo a medida da rua 
Padre Cícero, onde existe uma 
lagoa, o que a coloca como a 
mais prejudicada do periférico. 

Jesus José faz, então, um 
apelo ao interventor Ildon 
Marques no sentido de que seja 
feita a solicitação do Parque 
Alvorada II; "Nós queremos 
uma coisa em acordo, pois em 
acordo tudo é bonito. Se ele não 
tomar providência, vamos 
cortar a estrada, já que estamos 
prejudicados". 

Para encerrar a entrevista, 
que foi concedida na redação 
do Jornal Capital ontem à 
tarde, o vigilante declara que os 
moradores do Alvorada II estão 
dispostos a ajudar no que for 
necessário. "Podemos 
colaborar com a Prefeitura. 
Aqui temos: pedreiros, 
armadores e outros", concluiu. 

Juraúdes da Luz, hoje, no Ganeleiros 

Quem gosta da boa música 
popular brasileira não pode 
deixar de assistir, hoje, ao 
show de Juraíldes da Luz. 

Ele vai apresentar o melhor 
da música independente no 
Caneleiros Bar, ao preço de R$ 
5,00. 

0 Caneleiros Bar, que é a 
casa dos artistas 
imiKTatrizenses, fica localizado 
na rua 15 de Novembro 
(Centro). 

Biografia 
Juraíldes da \a\z nasceu em 

Aurora do Tocantins. O cantor 
e compositor cresceu ouvindo 
cantigas de roda, além de 
ídolos como Luiz Gonzaga, 
Jackson do Pandeiro e Folia 
de Reis, Roberto Carlos e 
outros. 

Participou de importantes 
festivais de música, como o 
Primeiro Festival Gremii no 
ano de 1976, em Inhumas, por 
onde também trilhou seu 
caminho por muito tempo nos 
idos daquela década. 

Ele participou ainda do 
Festival daTupy, em 1970, ao 
lado de Alceu Valença, 
Caetano Veloso, Elba Ramalho 
e outros, e foi classificado no 
Festival dos Festivais, em 
1985. 

Juraíldes da Luz esteve 
várias vezes no Som Brasil, 
programa apresentado por 
Rolando Boldrim. Tem músicas 
gravadas com Ronaldo 
Boldrim, Pena Branca e 
Xavantinho, Margareth 
Menezes, Xangai e outros. 

M 

Juraíldes apresenta o melhor da música independente 

Casa desrespeita Código 

I Ü 

O lavrador Elias Fernandes 
da Silva, ex-servidor público 
municipal, denuncia que uma 
casa localizada na quadra da 
rua Amazonas com Sousa Lima 
está prejudicando os Códigos 
de Postura do Município. 

Essa não é a primeira vez 
que a queixa de Elias da Silva é 
levada ao conhecimento 
público. 

O problema, segundo ele, é 
que nenhuma providência foi 
tomada. 

Os moradores das ruas 
Sousa Lima e Amazonas 
solicitam solução para o 
problema. 

Em situação parecida estava 
uma outra casa, levantada na 
rua João Lisboa. Lá, a 
Secretaria de Obras do 
Município fez a derrubada. 

Agora, Elias da Silva acha 
que o mesmo tratamento 
deveria ser dado à casa citada 
por ele, cuja propriedade não 
foi levantada pela reportagem. 

Q 
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Imperatiz, (MA), 26 de janeiro de 1996. Encarte especial do Jornal Capitai. Consulte o editor para publicação (mesmo que parciai) de matérias deste caderno 

por MARCELO CARDOSO 

Folia 
de momo 

0 jornalista Conor 
Farias começou a anunciar 
o carnaval popular na Av. 
Beira Rio, onde a folia de 
momo vai predominar 
durante três dias de 
carnaval com muito som. 
Segundo se sabe no projeto 
consta a instalação de 
equipamentos para fazer-se 
a transmissão direta 
através da TV Capital canal 
5. Sem dúvida uma boa 
iniciativa. 

Agradecimentos 
Agradeço 

penhoradamente ao colega 
Orlando Menezes o 
presente que ofertou, uma 
bonita caneta. Um 
lembrança representada de 
muito bom gosto, a 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

05:00 - O Despertar da 

Fé 

05:30 - Terreiro da 

Fazenda 

06:00- Repórter 190 

07:00- Bom Dia Cidade 

07:30 - O Despertar da 

Fé - local 

08:00 - Note e Anote 

11:15- Forno, Fogão e 

CIA 

11:30 - Repórter Record 

11:45 - O Rádio na TV 

12:45 - Falando de Deus 

12:48 - Cidade Agora 

14:30 - Tarde Criança 

com Mariane 

17:00 - Oração das Seis 

17:05- Agente G 

18:00 - Jornal Capital 

18:15- Jornal da Record 

19:30 - Rede Nacional 

20:30- Paixões Perigosas 

21:30- Arquivo X 

22:45- 25a Hora 

TV Capital e 

Jornal Capital 

sempre com 

você 

afirmação de uma velha 
amizade. Obrigado! 

Fazendo 
amigos 

A repórter Rita Maria é 
uma das poucas pessoas que 
sabe fazer amigos. 
Respeitabilidade a toda 
prova, educada, ouve mais 
do que fala e sobretudo em 
sabido exercer sua profissão 
com muita dignidade 
conquistando com isso muita 
gente na sua convivência. 
Valeu, companheira! 

Repentista 
0 cinegrafista Bezerra 

(TV Mirante) tem se 
revelado no bom repentista 
entre os colegas que com ele 
trabalham dia-a-dia. Para não 
fugir a regra, é um dos 
convidados especiais do 
programa Forró Mania sob 

o comando de Sitônio Silva. 
0 coroataense é gente fina! 

Esportiva 
João Victor (TV Difusora) 

decididamente resolveu 
ajudar a Sociedade Atlética 
Imperatriz que se organiza 
para as disputas do 
campeonato maranhense. 
Victor disse que resolveu 
incentivar o time porque 
trata-se do representante 
local no certame estadual e 
merece ler o apoio de todos. 
Ele está certo! 

Promoção 
A Rádio Terra FM 

anuncia uma nova promoção 
para o mês de fevereiro no 
Juçara Clube. 0 diretor 
geral Dony Madruga está 
conmfiante na presença de 
um público superior a três 
mil pessoas, inclusive com 
os ingressos colocados a 
venda. Boa sorte! 

Roberto Carlos 
Ontem foi o dia de 

Roberto Carlos no 
Maranhão. líle fez o show 
"Luz" no ginásio Castilho 
com um público superior a 
oito mil pessoaS. O radialista 
Florisvaldo Sousa (Rádio 
Difusora/São Luís), foi 

homenageado pelo Roberto 
Carlos com uma placa de 
prata, revelância aos 25 anos 
que tem um programa que 
toca exclusivamente as 
músicas do "rei ". E isso aí! 

Fora do ar 
A TV Capital esteve fora 

do ar por algumas horas 
nesta semana, em 
decorrência de problemas 
de ordem técnica. Todas as 
providências foram tomadas 
a tempo e a emissora retorna 
ao ar com a programação da 
Rede Record também a local. 
Caleu empenho da equipe 
técnica. 

Nota dez 
Para a direção 

admiministrativa da Ebel 
que decididamente aplica na 
mídia eletrônica e não joga 
no escuro. Para tanto 
mandou fazer uma pesquisa 
de opinião pública para 
saber quais os programs de 
rádio e televisão de maior 
audiência na cidade. O 
empresário Afonso Danda 
mostra competência e 
inteligência. Nota dez! 

Investimento 
Humberto Castro não tem 

medido esforços para dotar 

de bons equipamentos as 
rádios AM/FM do Sistema 
Mirante de 
Comunicação.Investe agora 
na compra e instalação do 
transmissor de 10 mil watts 
para a Mirante AM, o que 
deverá consolidar entre 
fevereiro e março. Anuncia 
que brevemente iniciará a 
reforma do prédio da TV, 
inclusive com a aquisição de 
novos equipamentos. Visão 
do futuro! 

'sensato 
0 jornalista e radialista 

Leonor Filho foi muito 
oportuno quando comentou 
sobre as condições do rádio 
interior do Estado do 
Maranhão. Verdadeiramente 
ele acertou em cheio, visto 
que muitas emissoras são 
mau instaladas, sem 
condições técnicas de 
operacionalização, sem 
recursos humanos capaz de 
produzir uma boa 
programação, além é claro 
do mercado de mídia fraco. 
Houvesse uma fiscalização 
rigorosa, grande maioria das 
rádios do interior estariam 
fechadas. Tem razão, o 
companheiro. 

Até breve 
Depois de alguns dias 

na Imperatriz em 
companhia do filho 
Antonio Cardoso Filho, 
viajou ontem à São Luís a 
cunhada Izabel Vieira 
Cardoso acompanhada da 
filha Eliane e as netas 
Gabriela e Juliana. De São 
Luís, Izabel viaja para 
Brasília na próxima 
semana. O Antonio espera 
um próximo encontro nas 
férias de 97. Boa viagem e 
feliz regresso! 

Reflexão 
Mantenha sua mente 

limpa de qualquer 
pensamento menos digno. 

Só assim conservará a 
serenidade e a paz, como 
base da felicidade que 
chegará a você. 

O corpo é o reflexo da 
mente. 

E a mente é o reflexo de 
nossa alma, que é nosso 
verdadeiro eu. 

Pense coisas nobres e 
elevadas, e seu corpo 
manterá inalterável a 
saúde, trazendo-lhe a 
felicidade que tanto 
almeja. 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

06:30 
09:00 
09:30 
10:30 

11:00 
12:00 
12:45 
13:15 
15:15- 
16:45- 
17:15- 
18:15- 
18:45- 
19:45- 
20:00- 
20:50- 

21:30- 

- Diário Rural 
- Dia Dia 
- Estação Criança 
- Cozinha 
Maravilhosa da 
Ofélia 

- A Idade da I>oba 
- Estação Criança 
- Série 
- Sessão Livre 
- Dia Dia 
- Supermarket 
- Verão Vivo 
- Louco por Você 

A Idade da Loba 
Cavalo Amarelo 
Rede Cidade 
Jornal 
Bandeirantes 
Quinta 
Espetacular 

Leía e 

assíne o 

JornaI 

CapítaI, 

O SEU 

lídER 

diÁRÍO 

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 
10:10 - Os Cavaleiros do 

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

Esportiva 
12:25- Boletim Olímpico 
12:30 - Edução da Tarde 
13:00 - TV Alternativa 
14:30-Os Médicos 
15:40- Home Shopping 
16:00 - Solbrain 
16:30 - Grupo Imagem 
17:30- Sessão Animada 
17:55 - Sessão Super 

Heróis - RX 
18:15- Bola Nativa 
18:50 - Imperatriz em 

Manchete 
19:00 - Duro na Queda 
19:50 - Esquentando os 

Tamborins 
19:55 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:15 - Manchete 

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

Manchete 
21:15- Tocaia Grande 
21:40- Boletim Olímpico 
21:45 - Sexta Máxima 

com o filme: 
"Arma Proibida" 

23:15 - Momento 
Econômico 

00:00- Home Shopp^ " 
01:00 - Segue3 _.t.çao 
01:30- Clip Gospel 
02:30 - Espaço Renascer 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

05:15-Telecurso 2000 
Profissionalizante 

05:30-Telecurso 2000 29 

Grau 
05:45-Telecurso 2000 1" 

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

Imperatriz 
07:00-TV Colosso 
11:30- Globo Esporte 
11:50-Jornal do MA. Ia 

Edição 
12:15-Jornal Hoje 
12:40- Video Show 
13:15 - Vale a Pena Ver 

de Novo - 
Renascer 

14:40 - Sessão da Tarde. 
Filme: As Minas 
do Rei Salomão 

16:25 - Malhação 
16:55 - História de Amor 
17 :50- Jornal do MA. 2a 

Edição 
18:05 - Cara & Coroa 
19:05 - Jornal Nacional 
19:40 - Explode Coração 
20:45 - Pantão Médico - 

Bem Vindo, 
Carter 

21:40- Copa Euro 
América - 
Flamengo X 
Plameiras 

23 -C - .ruaj! da Globo 
00: » - Festival de 

ucegsos.Filme: 
Com a Vida em 
Jogo 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

05:58 - Palavra Viva 
06:00 - Alvorada 

Sertaneja 
07:(K) - Bandeira 2 
07:30 - Thompson Sem 

Censura 
08:00 - Bom Dia & Cia 
09:00 - Programa Sérgio 

Malandro 
10:30 - Moreira Serra 

Especial 
11:00- Carrossel 
11:40- Repórter 

Difusora Local 
12:35- Cinema Em Casa. 

Filme: "Um Noivo 
por Acaso" 

14:25- Dra. Quinn 
15:20- TV Animal 
15:50- Passa ou Repassa 
16:20- Programa Livre 
17:15- Aqui Agora 
17:55 - TJ Maranhão 
18:15- TJ Brasil 
19:00 - Sangue do Meu 

Sangue 
19:50- Carrossel 
20:40 - Sangue do Meu 

Sangue 
21:30- Mini Série. Filme: 

"Sangue 
Inocente". 

22:45 - Jornal do SBT 
23:00 - Jô Soares Onze e 

Meia 
00:15 - Jornal do SBT 
00:45 - Programa Joicy 

Pascowitch 
00:50- Perfil 
01:50- Telesisan 

TV CNT 

Canal 23 

CNT/GAZETA 

Não forneceu programação 

Continue 

MANdANdo 

SUAS 

cariínIias 

PARA A 

recIaçao 

do JornaL 

Capita^ 

essas 

CARTÍNlfAS 

SÍC|NÍÍ!CAM 
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Sociedade em 

Expressão 

por SORAYA LUIZA 

Versatilidade 

Panorama, o novo programa que será exibido na telinha da TV açailandense, 

com estréia prevista para o próximo dia 10 de fevereiro, traz como quadro 
principal, "De olho no preço", com entrevistas polêmicas, versáteis, incisivas e 
com objetividade totalmente voltadas para as donas-de-casa. Adianta-se também, 
que o programa será apresentado por uma grande figura humana, que atua na 
área de jornalismo e que foi alvo de muitas homenagens no ano de 95, pelos 
serviços prestados à nossa sociedade. Além, é claro, de sua característica principal 
que é uma personalidade forte. A coluna informará detalhes e o canal da estréia. 

Aguardem! 

De mãos dadas 

A colunista e aTV Cidade estarão promovendo no próximo dia 02, um encontro 

de moda e bom gosto, entre um grupo de elegantes damas da cidade. 
Muito bem programado, o chá que marcará o alto estilo e bom gosto de 

senhoras da sociedade açailandense, no transado desfile de modas, será às 19h00, 

na Zoom Danceteria, com um desfile de jóias. Aliás, será a Óticas Maia, 
responsável pelo visual da belíssima coleção exibida no badalado chá. 

Clinica de beleza 

Iranir Oliveira, irmã do empresário Newton Oliveira (leia-se Povão), traz como 
maior novidade a alta tecnologia, bem próximo das mulheres modernas. Refiro- 
me ao simulador de cortes por computador, que além de assegurar um visual 

acertado para cada rosto, o salão Iranir Cabeleleira oferece tratamentos de beleza 

com profissionais qualificados. E o que é melhor, sem pensar muito no orçamento. 
O salão fica localizado na rua São Domingos - Centro, eqüina com a Simplício 
Moreira. Vale conferir! 

Queda 

O reflexo em alguns setores da economia, com as quecias de preços, já mostra 
visivelmente o desespero de uma grande fatia do empresariado local. Por absoluta 
falta de procura, alguns produtos nos supermercados, boutiques e setor 

imobiliário, estão sendo obrigados a baixar os preços, ofertas e promoções, são 
a saída mais acertada para aliviar o momento. As quedas nas vendas, no mercado 
de Açailândia, tem causado o fechamento de grandes empresas, como a Brahma 

Chopp e a Óticas Maia, que estará se despedindo de Açailândia no final do ano. 
Neste momento de crise, seria de bom senso, que a Associação Comercial 
refletisse um pouco e trabalhasse no sentido de assessorar os seus filiados para 
que o consumidor passasse a dar uma importância maior ao comércio local, já 
que o comércio da cidade vizinha só cresce com isso. 

Sem carnaval 

Os açailandenses poderão ficar sem o tradicional carnaval de rüa. Até o 
momento, a Secretaria de Cultura não confirmou à imprensa local, se teremos 
ou não o tradicional carnaval. Por outro lado, os dirigentes das escolas de samba 
"Pioneiro do Samba e Bela Mocidade", vêm trabalhando e ultimando os 
preparativos, enquanto aguardam resposta, se terão ou não apoio financeiros 
para a realização do desfile das escolas de samba. E com isso, a data carnavalesca 

se aproxima sem uma definição. Até mesmo porque o secretário de Cultura, 
Eduardo Hirata, anda sumido, e, nem de longe dar o ar da graça, imaginem 
definição, o qual a população aguarda, o que provavelmente chegará na quarta- 

feira de cinza. 

Carnaval Gigantão 

No próximo domingo, dia 28, o Gigantão vai balançar Açailândia, com a Banda 
Reflexu's, vinda diretamente de Salvador-BA. A banda é uma das maiores 
expressões do ritmo da Bahia. Espera-se um expressivo número de foliões, que 
deverão lotar as dependências do clube e agitar no primeiro grito carnavalesco 

de Açailândia. Miro Ferraz está satisfeito com o sucesso das vendas, realizadas 
até agora. 

1 ■ 

i 

■ 

m 

■ Bi 
Donny SanfAnna, artista plástica, Marcelo Sabbag e as amigas Dayse e Maríete 
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Mara Bonjardim (Casa das Plantas), Willer Siqueira (promotor público), Marta 
Borges e o empresário Francisco Mendes (Cantão), em momentos de lazer 

■ 
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Um grupo super animado formado por: Cláudia Pinheiro, Orlando Menezes, esta 
colunista, Lázaro Santos, Marcos Tintori, Penha, Já der Camata e Railda Ramos 

m ; 'í 

• ■ ijl; 

Márcio Lucena, Erinalda (leia-se Gráfica Açailândia), Polyana e Mário Saraiva 

Armazém Paraíba 

M ■ ■ üi 
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■ 

L 

deseja aos dientes e amigos '}'diz fino 9}oz>o 

Construtora Wandersoq 

Vende-se 02 casas, com ponto comercial 

e residencial, na melhor área comercial 

de Açailândia. 

Rua Duque de Caxias, n° 886 e 888. 

Interessados tratar pelos fones: 

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

Falar com Sócrates. 
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por FREDERICO LUIZ 

Branco em Americana. É o 
começo da liderança no 
esporte. Podem apostar. 

FHC em 
Bombaim 

Fernando Henrique 
Cardoso não conhece o Brasil. 
Em compensação o mundo é 
fichinha para o sociólogo. 
Ontem ele esteve em 
Bombaim, no caminho das 
índias. Será que ele já visitou 
o caminho das índias. 

Ondas Curtas 

E o vice, 
é o vice 

* 

Movimento dos Sem-Terra, o 
MST. Controle externo do 
judiciário, já. Caso de governo 
é caso de governo. Caso de 
polícia é caso de polícia. 

Segura 
o Bispo 

Segura 
o Tchan 

A música do bicho está 
errada. Nada de "é o bicho, é 
o bicho, vou te devorar". 0 
certo seria: "é o vice, é o vice, 
vou te devorar, candidato eu 
sou". Está uma briga de foice 
a disputa pelas candidaturas 
a vice. Sebastião Madeira é o 
mais cortejado. Já imaginou? 
Scbastião/Ildon? 0 "Dream 
Team", ou o time dos sonhos. 
E a chapa vice-versa, Ildon/ 
Amorim, o "Team Dream", 
ou seja, o sonho dos times? 
0 fator Ildon Marques é 
positivo. Não importa o tipo 
de sangue. 

Prenderam 
Deolinda 

Ontem ^ tarde, 
novamente, a mulher de José 
Rainha, Deolinda, foi presa 
durante um Congresso do 

Sergão, o todo-poderoso 
amigo do Rei FHC, 
determinou o fim da briga 
entre Rede Globo e Rede 
Record. Ameaçou tirar as duas 
do ar. Roberto Marinho teve 
que baixar a crista. 0 Bispo 
agora investe com tudo. 
Comprou os direitos de 
transmissão dos campeonatos 
paulista e carioca. E para 
completar, a Record vai 
transmitir a Olimpída de 
Atlanta com um canal de 
satélite exclusivo, 24 horas por 
dia. E brincadeira! De quebra, 
contratou uma equipe 
"fraquinha": Eli Coimbra, José 
Luiz Datena, Mário Sérgio e 
Luís Alfredo. Segura o Bispo. 
Repete Bispo, repete Bispo. 
Quem assistiu ontem o jogo 
entre o Coringão paulista e 
Coritiba, pôde comprovar. Um 
show de bola. Uma 
transmissão de fazer inveja até 
ao Galvão Bueno. Na estréia 
do Animal, Edmundo. 0 
Campeonato Italiano terá a 
presença de ninguém menos 
do que Sílvio Lancelot. No 
sábado tem São Paulo e Rio 

Carnaval na Beira-Rio, com 
frevo, fricote, dança da 
galinha, merengue, samba, 
suor e cerveja. Haja amor. 

Praça da 
Panelada 

Finalmente será concluída 
a Praça da Panelada, ao lado 
da rodoviária. Degustadores 
do precioso prato tocantino 
terão um logradouro 
específico para degustar a 
típico comida. 

Juraildes 
da Luz 

Hoje no Restaurante 
Caneleiros tem Juraildes da 
Cruz. Arrebentando. 
Cantando músicas suas e do 
grande Elomar. Couvert de R$ 
5,00. Quem comprar o CD do 
cantor não paga o ingresso. 

Vero 
mundo 

Qualquer filósofo diria ser 
a maior divagação do mundo, 
o estudo sobre como deve-se 
olhar o planeta. O certo seria, 
como escutar o mundo e as 
pessoas. 

Psiu. Psiu. O silêncio é total. Salvador vem aí? 

Promoção de obstetra. E 10 reais a consulta na Materclínica. Se negociar cai 
para nove ou oito. Confira. 

Tem candidato a candidato a vice que não acaba mais. 

O PMDB vai de vice-versa? Vai chutar o pau, ou a madeira da barraca? 

Menino dos olhos pretos, sobrancelha de veludo. Vai ter briga feia no PPB. Até 
segunda-feira. 

• Estudantes da Uema acampam em frente ao Palácio Henrique De La Roque. "Um 
Novo Tempo". 

O novo estúdio da Rádio Capital AM vai arrasar. Primeiro mundo a vista. E a 
prazo também. 

Aderson Lago adora uma confusão. Cafeteira Também. Davi enfrenta dois Golias. 

Hoje é muita curta e pouca delonga. 

A Folha da Cidade está nas bancas. 

Quem será o próximo interventor? Tem gente que responde: Nenhum. Vai de 
Salvador. 

# f? f? Um forte abraço para Marilene Almeida. 

i# 1 #• Ilya hjatashe está em Brasília. 

Clélio Silveira é vice-presidente do PRP. Avisa que não é candidato. Mas vai eleger 
uma bancada. Clélio 98. 

Hoje é dia de show-room no Caneleiros. Wilson Zara comanda a Casa. 

Conor Farias vai se tornar maratonista. 

i Ildon Marques está aprontando uma que sai de baixo. É muito silêncio para minha 
cartola. 

:S|: :::* ©, Bode ler, e escrever: tem candidata forte no PSDB. Anacleta do INSS é uma 
delas. 

& t # Quero ver a governadora defendendo a privatização da Vale do Rio Doce. 

M ü # E aquela história de refinaria. Caiu no esquecimento? O petróleo é nosso? 

# i. # As curtas começaram a ficar longas. 

INMt Amanhã retorna Em Nome da Arte. 

m Jornalista é meio artista, meio normal. Igualzinho as pessoas comuns. 

VALE 

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 

, senhores empresários que desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
i' 
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Uma nova doença: a "coprofília" — Final 

por ROBERTO CAMPOS 

0 caso Sivam, que 
atravessou vários governos, 
é outro exemplo de 
sensacionalismo, causador 
de "paranálise", isto é, a 
paralisia da análise. Há 
im propriedades 
administrativas, aliás já 
detectadas pelo Tribunal de 
Contas, que não chegam a 
configurar um escândalo. 

0 que sim é necessário, 
ante o custo do projeto, é 
uma análise cuidadosa da 
relação custo/benefício, 
tarefa a que os militares 
raramente se entregam com 
prazer, pois são treinados 
na cultura da "requisição" e 
não da "competição" por 
recursos escassos. 0 
controle do espaço aéreo 
amazônico e o apoio à 
navegação são importantes, 
mas sê-lo-ào a ponto de 
justificar pesados 
investimentos? Há dúvidas a 
esclarecer, considerando-se 
que: 

(a) inexistem ameaças 

militares; (b) o tráfego 
aéreo é apenas 3% do total 
do País; e, (c) os modernos 
aviões equipados com o 
"GPS" se orientam por 
satélites e não por sinais de 
terra? Não seriam mais 
urgentes radares de 
aproximação em alguns 
aeroportos do Sul, sujeitos 
a intempéries climáticas? 
Nao será a utilidade de 
sistemas sofisticados de 
detecção de contrabando dc 
armas, mercadorias e 
drogas, anulada pela 
incapacidade de 
interceptação, por falta de 
helicópteros e aviões? Será 
que o problema dc proteção 
ambiental, hoje baseado em 
reconhecimento por 
satélites, será resolvido pelo 
Sivam, quando o real 
obstáculo do Ibama parece 
ser a insuficiência de 
guardas florestais e de 
meios de acesso. Qual o 
balanço desejável de 
investimentos entre 

detecção e interceptação? 
0 debate se tem centrado 

em saber se a tecnologia 
russa é mais barata. 
Considerando-se que 

Gorbatchov quase caiu do 
governo porque um teco- 
teco alemão pousou na 
praça Vermelha, e as 
defesas aéreas russas 

Dia 14 de 

Fevereiro 

confundiram um Boeing 
coreano de passageiros com 
um bombardeiro, não há 
porque ser otimista sobre 
os sistemas soviéticos dc 
vigilância. 

A tecnologia francesa é 
certamente comparável à 
americana, mas a oferta 
financeira bem menos 
atraente que a do Export- 
Import Bank. Há quem 
defenda a execução do 
projeto exclusivamente por 
firmas e institutos 
nacionais. Mas não temos 
escala de produção para 
tornar os custos aceitáveis, 
não dispomos de 
financiamento interno e não 
temos experiência de 
coordenação de sistemas da 
espécie. 

E aconselhável, no caso, 
uma certa modéstia. 
Deveríamos exigir o 
máximo possível de 
subcontrataçào local e 
compromissos contnratuais 
de contínua atualização 

tecnológica para evitar 
rápida obsolescência. 
Deveríamos, a esta altura, 
estar vacinados contra o 
nacionalismo tecnológico, 
que nos levou ao desastre 
da política da informática, 
esta sim mais que um 
"escândalo": um crime 
contra a competitividade. 

Num julgamento objetivo, 
nem o caso da pasta rosa 
nem o projeto Sivam 
justificam o clima de 
escândalo. Esse clima tem 
menos a ver com o 
moralismo político do que 
com o surto de coprofilia 
que contaminou a mídia 
brasileira. 

Roberto Campos é 
economista, diplomata e 
deputado federal (PPB- 
RJ). Foi senador pelo 
PDS-MT e ministro do 
Planejamento (governo 
Castelo Branco). E autor 
de "A Lanterna na Popa" 
(Ed. Topbooks. 1994). 

Edição de Carnaval 
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Record compra novo fílm 

Brasil em 

Revista 

 ! 

por SOCORRO CARNEIRO 

Tecnofobia 
Se por um lado a 

modernização c 
disseminação de aparelhos 
eletrônicos facilita a vida 
de grande número de 
pessoas, está criando 
também uma legião de 
"teenófobos" que não 
consegue entender o 
mecanismo de 
funcionamento dos 
equipamentos. 

A maioria dos que não 
sabem programa os 
aparelhos se depara 
constantemente com um 
dos principais símbolos de 
sua incapacidade: o sinal 
de 12:00 AM", que pisca 
sem parar no visor do 
videocassete. Muitas 
pessoas "colocam fita 
isolanfe sobre os números 
do vídeo, para que o piscar 
não fique lhes lembrando 
que não a sabem acertar o 
relógio". 

Os que enfrentam esse 
problema acham que não 
tôm capacidade de 
solucionar o problema, 
muitas vezes sem nem ao 
menos tentar, e preferem 
chamar um técnico."A 
tecnofobia é algo interno, 
c não externo". 

Bom sinal 
Apesar do aumento 

constante da miséria, os 
países pobres conseguiram 
melhorar a assistência 
médica a crianças, evitando 
a morte de um milhão 
devido ao sarampo e de 2 
milhões por desidatração. 
A constatação do Fundo 
das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef). Segundo 
o diretor do órgão, as 
medidas sanitarias usadas 
em países do Terceiro 
Mundo são "tão 
revolucionárias" quanto as 
desenvolvidas pelas 
indústrias automobilística 
japonesa. 

'A África supera a 
Europa na distribuição de 
sal iodado para evitar a 
ocorrência de problemas 
de deficiência mental na 
população infantil", 
afirmou. 

Oficialmente, estão 
catalogados 233.539 
doentes, mas técnicos da 
OMS acreditam que 
existam no território 
brasileiro mais de 70 mil 
casos não-registrados. O 
Brasil foi o único País que 
registrou aumento da 
doença nos últimos anos. 

No Brasil, a diminuição 
do total de casos não 
ocorreu devido à 
resistência do Ministério 
da Saúde em aceitar o uso 
conjugado de remédios e 
antibióticos propostos pela 
OMS. Só em 1991, com dez 
anos de atraso, as 
autoridades adotaram a 
receita, impedindo de 
milhares de hansenianos 
se livrassem da doença 
nesse tempo. 

Migrante 
nômade 

0 agravamento da crise 
social nos grande centros 
urbanos brasileiros, com o 
conseqüente aumento das 
taxas de desemprego, vem 
alterando o perfil 
tradicional do migrante 
nordestino que procura 
melhorar de vida no 
Sudeste do País. O 
retirante agora também 
está se trasníormando num 
verdadeiro nômade, 
mudando periodicamente 
de cidade em busca de 
emprego. 

Uma pesquisa feita em 
São Paulo, revelou que 
entre quatro mil pessoas 
recolhidas das ruas do 
município no inverno 
passado, 25% já tinhas 
abandonado a capital pelo 
menos uma vez nos doze 
meses. A Pastoral do 
Migrante, em São Paulo, 
acolhia 280 retirantes 
"nômades" no final de 
junho. Desse total, 
somente 10% estavam na 
maior cidade brasileira 
pela primeira vez. 

Triste liderança 
O Brasil apresenta a 

maior média de casos de 
hanseníase em relação à 
população total. Para cada 
grupo de dez mil 
brasileiros, 14,3 têm a 
doença, segundo estudo da 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS). O País 
reúne a segunda maior 
população de hansenianos 
do mundo, ficando atrás 
apenas da índia. 

Pensando bem 
O futuro a Deus 

pertence, como diz o velho 
ditado popular, ou pode ser 
determinado por ações 
realizadas no presente? 0 
futuro de uma nação é 
condicionado diretamente 
pelo planejamento e 
atitude governamentais 
tomadas no presente 
como por exemplo uma 
atuação intensa no 
combate à pobreza e na 
melhoria do sistema 
educacional, permitindo a 
alteração dos indicador cs 
sociais. O futuro é uma 
construção humana, na 
minha opinião. 

A Rede Recordo adquiriu 
direitos de exibição do novo 
filme de John Travolta: "A 
Cor da Fúria" (Write Man's 
Burden). O filme estreou 
em dezembro passado nos 
Estados Unidos, deverá 
passar este ano nos cinemas 
brasileiros e enfoca uma 
visão sombria e 
desesperada das relações 
raciais. No filme, Travolta 
contracena ao lado de Harry 

Bclafonte. 
O astro hollywoodiano 

não vivia uma fase tão 
positiva desde o sucesso 
que alcançou através dos 
filmes como "Carrie - A 
estranha" (Carrie), "O 
Rapaz na Bolha de Plástico" 
(The Boy in the Plastic 
Buble), "Os Embalos de 
Sábado à Noite" (Saturday 
Night Fever) e "Nos 
Tempos da 

Brilhantina"(Grease). 
Travolta está vivendo um 

novo perído de glória e muita 
fama. Desde que aconteceu o 
convite do direitor roteirista 
Quentin Tarantino para 
interpretrar um marginal em 
"Tempo de Violência" (Pulp 
Fiction), ele se transformou 
novamente na maior estrela 
de Hollywood e não parou 
mais de atuar. 

Participou do elenco de 

Get Shorty, ao lado da bela e 
charmosa Rene Russo, que 
foi lançado em novembro, 
interpretando Chili Palmer, 
um gângster que se torna 
artista no cinema norte- 
americano. 

Em março deste ano, 
Travolta vai fazer o papel de 
um piloto em Broken An- . 
o tão esperado filme de ao 
que será dirigido por john 
Woo, com Christian Slater. 

Servidor federal ameaça grevar 

Categoria exige fim da indefinição do governo sobre reajuste 

Diante de indefinição do 
governo em conceder 
reajuste salarial a categoria, 
os servidores públicos 
federais, em assembléia nas 
principais capitais do país, 
decidiram onteontem 
convocar gr eve geral a par til- 
de março. Os funcionários 
aprovaram a retirada a CUT 
dos acordos da reforma da 
Previdência. Houve proposta 
para a saída de Vicente Paulo 
da Silva! o Vicentinho. da 
presidência da CUT, mas foi 
rejeitada. 

Na assembléia em Brasília, 
em frente ao Ministério da 
Administração Federal e da 
Reforma do Estado (segundo 
manifestantes havia cerca de 
500 pessoas), foi confirmada 

uma paralisação no próximo 
dia 30. Os servidores foram 
informados da posição do 
ministro Bresser Pereira, que 
terça-feira, durante o 
encontro com lideranças 
sindicais, admitiu que o 
governo ainda não sabe-;se vai 
ou não conceder algum 
aumento para a categoria. 

-Vamos fazer uma rigososa 
manifestação dia 30 para 
preparar a greve geral a partir 
de maVço disse Isabel César, 
presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos Federais 
no Distrito Federal. No 
encontro com os servidores, 
Bresser admitiu não poder 
fazer qualquer negociação 
direta com setores, mas 
comprometeu-se em levar 

argumentos ao presidente e à 
equipe econômica do 
governo. 0 ministro sugeriu 
aos servidores que 
estabeleçam um "campo 
comum de diálogo", com base 
nos interesses do país. 

No Rio, cerca de 100 
pessoas, entre aposentados, 
representantes de partidos 
políticos e sindicatos, 
participaram onteontem, no 
centro da cidade, de protesto 
contra a proposta do governo 
para a reforma da 
Previdência. 

0 presidente da Federação 
de Associações de 
Ajoosentados e Pensionistas do 
Estado do Rio de Janeiro, 
Edson Gonçalves Chaves, 62 
anos, disse que está discutindo 

com outras entidades da 
categoria a mobilização de 
parte dos 15 milhões de 
aposentados brasileiros para 
aderir à greve geral, 
convocada pela Central Única 
dos Trabalhadores para o dia 
de 30 de janeiro. 

A principal crítica dos 
manifestantes é para com o fim 
da aposentadoria por tempo de 
serviço e a redução dos 
valores dos benefícios. A 
maioria defendeu alguns itens 
do projeto de reforma da 
Previdência proposto pela 
CUT, principalmente o que 
acaba com a sonegação fiscal 
dos grandes empresários e o 
que extigue aposentadorias 
para deputados, governadores 
e presidentes da República. 

Jornal Capital 
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Casema patrocina F abril 

Esiporte 

Capital 

por JALDENE NUNES 

Marília disputa CM de 
Volçibol 

Conforme estava 
programado, a diretoria do 
Marília Futebol Clube 
realizou coquetel 
oferecido à imprensa 
anteontem à noite. 

Diversos empresários e 
políticos, além da 
imprensa esportiva, 
participaram do evento. 0 
objetivo foi apresentar o 
projeto Marília 96. 

Trinta títulos 
honorários foram 
colocados à venda ao 
preço de R$ 100 cada. A 
pretensão é construir a 
sede do clube. 

Entre as personalidades 
presentes estava o ex- 
governador do Estado, 
José de Ribamar Fiquene. 
Ele foi agraciado com o 
título de sócio benemérito. 

O mesmo ocorreu com 
o empresário Francisco 
Almeida, gerente do 
Armazém Paraíba, e com 
Pedro Faurister, ex- 
presidente do Marília. 

A diretoria do clube 
anunciou que este ano 
estará de volta uma antiga 
modalidade disputada pelo 
Marília: Futebol de Salão. 

Foi confirmado também 
o convênio com o Cesfa, 
cujo objetivo é disputar o 
Campeonato Maranhense 
de Voleibol Masculino/ 
Feminino. 

O futebol do Marília, 
que é um dos mais 
tradicionais do 
amadorismo local, é dono 
dos títulos de bicampeão 
Júnior e campeão Juvenil. 

O principal objetivo, 
agora, é a conquista dq^ 
título máximo da Primeira 
Divisão. No ano passado, 
o time ficou com o vice- 
campeonato. 

Domingo 
tem tira-teima 

Quem gosta de futebol, 
e pretende acompanhar do 
início a 2* Copa Antarctica 
de Futebol Júnior, não 
pode deixar de 
acompanhar a abertura 
oficial, sábado, a partir das 
15 horas, no Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
d'Abadia. Na mesma tarde, 
acontece o início da 
competição: Marília e Volta 
Redonda jogarão às 16 
horas. 

No entanto, o jogo que 
elegi como o tira-tqima será 
domingo, quando estarão 
em campo os times rivais da 

categoria Júnior do Marwel 
Esporte Clube e do Janduí 
Futebol Clube. Dirigido por 
Moreira Silva, o Marwel 
tem atletas que viçr^m da 
primeira escolinha de 
futebol de Imperatriz: a do 
próprio Marwel. 

Diniz Araújo, que 
preside o time do Janduí, 
sempre encarou o time 
adversário como um rival. 
Muitas provas de que o 
time do Marwel é superior 
já foram dadas, mas nem 
por isso Diniz Araújo 
descansa. Ele alega, 
inclusive, que sua equipe 
conseguiu o vice- 
campeonato Júnior do ano 
passado. Como disse, 
domingo é dia de tira- 
teima. 

Fabril pretende 
Divisão de Acesso 
O Fabril Esporte Clube 

é um dos mais tradicionais 
da cidade. Foi fundado em 
3 de fevereiro de 1971, pelo 
desportista Raimundo 
Santana. "Coelho", como 
era mais conhecido o 
fundador, faleceu quinze 
anos depois, em 1986. 

De lá pra cá, por 
enfrentar inúmeras 
dificuldades, o Fabril 
esteve praticamente 
parado. Há dois anos 
Francisco Sobral da Silva 
Santana, filho de Coelho, 
vem lutando pelo 
ressurgimento do Fabril. 
Como o pai, também tem 
apelido: "Chiquinho". 

Atualmente ele, 
Chiquinho, é o presidente 
do clube. Além de disputar 
a 2a Copa Antarctica de 
Futebol Júnior, anuncia 
que está em busca de 
patrocínio para que o time 
participe também do 
Campeonato Amador da 2a 

Divisão. 
De acordo com 

Chiquinho, outra 
pretensão da equipe e de 
seu patrocinador é disputar 
a Ia Super Copa dos 
Campeões do Futebol 
Amador de Imperatriz. 

Essa competição está 
sendo programada pela 
diretoria da Liga 
Imperatrizense de 
Desportos, que já está 
buscando apoio de 
empresas que a patrocine. 

O Fabril Esporte Clube 
é tricarapeão amador de 
Imperatriz e tem 
participação garantida na 
Super Copa, caso se 
confirme sua realização. 

Depois de confirmar 
participação na 2a Copa 
Antarctica de Futebol 
Júnior, a diretoria do Fabril 
Esporte Clube conseguiu o 
patrocínio da Casema. 

O acordo foi firmado há 
duas semanas, mas 
somente esta semana 
divulgado à imprensa. Além 
da Casema, o clube busca 
agora o patrocínio da Coca 
Cola. 

A estréia do Fabril na 
categoria Júnior deste ano 
será domingo, dia 28, 
quando enfrenta o Bananal 
Esporte Clube. Será o 

terceiro jogo da temporada. 
Para enfrentar o Bananal, 

a diretoria do clube anuncia 
praticamente a mesma base 
do ano passado. No 
entanto, algumas 
contratações serão feitas. 

Das categorias 
inferiores os reforços são o 
zagueiro Raimundo dos 
Santos e o ponta direita 
Gildásio. 

O presidente do Fabril, 
Francisco Sobra, 
Chiquinho, afirma que 
outros atletas estão sendo 
contactados para reforçar o 
clube. 
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Copa Time do Fabril. vai disputar I, que va. 
anuncia re 

Júnior 
forço s 

Janduí terá a mesma base 

Praticamente a mesma base 
do ano passado será colocada 
em campo, na estréia do time 
Redes Janduí Futebol Clube, 
domingo, quando enfrenta o 
time do Marwel. 

0 presidente Janduí Diniz 
Araújo informa que serão feitas 
poucas modificações na equipe. 
"Vamos entrar praticamente 
com os mesmos jogadores", 
afirma. 

Devem integrar a categoria 
Júnior na atual temporada 
alguns atletas do Juvenil. São 
os casos, por exemplo, do 
lateral direito Silden, do ponta 
direita Wádson e do goleiro 
Gean, erftre outros. 

As alterações são forçadas, 

isso porque esses jogadores 
tiveram suas idades 
"estouradas", ou seja, 
superiores aos 20 anos e 10 
meses, superiores ao permitido 
pelo regulamento da Lid. 

Com a mesma base do ano 
passado e com os reforços aqui 
citados, Diniz Araújo acredita 
que será possível melhorar a 
campanha do ano passado, 
quando o time foi vice da Copa 
Júnior. 

Esse otimismo foi 
manifestado com um outro 
aval, lembrado pelo presidente 
do clube. Trata-se da nova 
estrutura da comissão técnica, 
que tem a supervisão de 
Paulinho Pereira. 
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Janduí estréia contra o Marwel, domingo, dia 28 de 
janeiro de 1996. 

Informativo divulga Lid 

Possivelmente neste 
sábado, dia 27, data da abertura 
oficial da 2a Copa Antarctica de 
Futebol Júnior, será lançado o 
primeiro número do 
informativo da Liga 
Imperatrizense de Desportos. 

A informação é do 

presidente do órgão máximo 
do futebol amador da cidade, 
empresário Antonio Alves dos 
Santos. 

O informativo ainda não tem 
nome definido, mas terá a 
colaboração de diversos 
membros da imprensa 

esportiva local. 
0 informativo vai cobrir 

todas as atividades da Lid, além 
de acompanhar as demais 
modalidades do desporto 
amador imperatrizense. 

"Estamos buscando 
patrocínio da iniciativa privada, 

com o objetivo de lançarmos a 
primeira edição neste sábado, 
na abertura da Copa Júnior", 
disse Toinho. 

Inicialmente o informativo 
terá apenas quatro páginas, 
mas a proposta é se fazer um 
jornal com oito páginas. 

2a Copa Antarctica de Futebol Júnior 

Ao contrário da chave A, 
que será aberta no sábado 27, 
o primeiro jogo válido pela 
chave B da 2a Copa Antarctica 
de Futebol Júnior acontece 
domingo, dia 28. 

O jogo de estréia neste 
grupo será entre Janduí e 
Marwel, com início marcado 
para às 8 horas. Em seguida, 
também no Estádio Municipal, 
enfrentam-se Bananal e Fabril. 

Todos os clubes já estão 
regularizando a situação dos 
atletas e ultimando os 
treinamentos para começar 
bem na disputa da atual 
temporada da categoria Júnior 
do futebol imperatrizense. 

A diretoria da lid espera por 
um bom público no Estádio 
Municipal, sábado, a partir das 
15 horas, quando acontece a 
abertura oficial da competição. 
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PSB admite formação da F F 

Ferfo em 

Brasa 

SiSÍÍÍS- 

por MARINALDO GONÇALVES 

Concorrência 

Se depender do Partido 
Socialista Brasileiro (PSB), a 
coligação da Frente Ética 
terá sua versão açailandense. 
Pelo menos é o que se pode 
depreender das afirmações 
do presidente da Comissão 
Fxecutiva Provisória do 
partido, na Cidade do Ferro, 
Raimundo Frazão. Para ele, 
as possibilidades de 
composição são amplas e 
asseguraria a candidatura de 
vários de seus companheiros 
que são postulantes a uma 
vaga na Câmara Municipal. 
A possibilidade de lançar 
candidato a prefeito também 
tem respaldo dos socialistas. 

É candidato 

Mais outra figura bastante 
popular e querida da cidade 
vem de se decidir por sua 
candidatura à Câmara 
Municipal. Trata-se do jovem 
boa praça, Laerte 
Vasconcelos, que não 
esconde sua disposição de 
trabalhar em favor do 
desenvolvimento do 
município. Contando com o 
apoio de sua família e de boa 
parte do continente jovem da 
cidade, ele espera sair 
vitorioso de mais este dasafio 
em sua vida. É o caso de 
perguntar-se: vamos ter 
pagode na Câmara 
Municipal. 

Rebate falso 

A notícia de que a 
Prefeitura de Açailândia iria 
pagar seus servidores na 
tarde do da ultima segunda- 
feira, provocou um aíluxo de 
funcionários na porta da 
municipalidade, em busca do 
recebimento de seus 
vencimentos que estão em 
atraso. A notícia, divulgada 
por uma emissora de 
televisão local, não tinha 
fundamento, mas causou 
certo mal-estar no executivo, 
que luta desesperadamente 
para regularizar a situação 
dos seus barnabés. 

negociações, objetivando 
que seja encontrado um 
consenso que permita uma 
solução do agrado das 
partes em questão. 0 
interesse do presidente visa 
evitar que a população seja 
prejudicada com o possível 
fechamento das farmácias. 

Mais barato 

Num encontro casual 
com meu particular amigo 
Newton - Oliveira, 
proprietário do 
Supermercado Povão, ele 
aproveitou^para, feliz da 
vida, anunciar que os preços 
praticados por sua empresa 
estão abaixo dos preços que 
são praticados em 
Imperatriz, para onde, de 
forma equivocada, muitos 
consumidores de Açailândia 
se dirigem, na hora de 
efetuar suas compras, 
julgando que estão fazendo 
um grande negócio, o que 
nao é correto. 

Mais barato I 

Newton Oliveira tomou 
como base comparativa de 
preços, um levantamento 
efetuado pelo organismo de 
defesa do consumidor de 
Imperatriz, divulgado num 
jornal daquela cidade, 
fazendo um comparativo de 
preços, o empresário 
verificou que o Povão está 
vendendo mais barato que 
qualquer estabelecimento 
similar de Imperatriz, o que 
vem desfazer o antigo mito 
de que na Cidade do Ferro 
os supermercados tinham os 
preços mais altos da região. 
0 consumidor não precisa 

mais ir para Imperatriz, 
basta nos visitar que vai 
encontrar o menor preço", 
afirmou, satisfeito, o 
empresário. 

Postulantes 

Intermediação 

O presidente da 
Associação Comercial e 
Industrial de Açailândia, 
Carlos Galletti, está 
procurando evitar o 
fechamento de farmácias da 
cidade que estejam em 
situação irregular junto ao 
Conselho Regional de 
Farmácia - CRF/MA. Ele 
pretende intermediar as 

Com a chegada do ano 
eleitoral, os postulantes a 
cargos eletivos vão 
procurando viabilizar suas 
candidaturas junto aos 
partidos em que estão 
filiados, bem como, de forma 
discreta, vão procurando se 
insinuar junto ao eleitorado, 
fazendo sondagens ou 
deitando falação de 
candidato. Um dos que não 
perde a esperança é o 
radialista Paulo Lima - agora 
desenvolvendo suas 
atividades na TV Cidade -, 
ele que é filiado ao Partido 
Socialista Brasileiro (PSB). 

Em recente declarações 
prestadas a uma emissora de 
televisão local, o presidente da 
Comissão Executiva 
Provisória do Partido 
Socialista Brasileira (PSB), 
Raimundo Frazão, se declarou 
perfeitamente de acordo com 
a formação de uma Frente 
Ética, que deverá reunir os 
partidos políticos mais à 
esquerda, tais como Partido 
dos Trabalhadores (PT), 
Partido Comunista do Brasil 
(PC do B) e seu próprio 
partido, para disputar as 
eleições do próximo dia 03 de 
outubro, quando serão 
escolhidos os prefeitos c 
vereadores dos municípios 
brasileiros. 

De acordo com as 
declarações de Raimundo 
Frazao, que também é líder 
sindicalista, "acho que a idéia 
da formação da Frente Ética é 
muito boa, pois os partidos 
mais progressistas e 
verdadeiramente 
democráticos teriam seu 
espaço adequado para lançar 
seus candidatos e formular 
suas propostas aos eleitores, 

J 

\ Q '7'. - ■ 
V 

sem se vincularem a 
coligações outras que, às 
vezes somente servem para 
eleger candidatos que não 
representam a nossa maneira 
de pensar e nosso modo de 
atuação política". 

Para o líder sindicalista, 
"com a Frente Ética, 
formaríamos um bloco de 

idênticas posições ideológicas 
e ficaríamos afastados de 
possíveis manipulações por 
parte dos grandes partidos 
que, na maioria das vezes, 
utilizam-se das siglas chamadas 
pequenas para fazer delas o seu 
trampolim eleitoral, captando 
seus votos que, em última 
análise, vão servir para eleger 

os seus filiados, enquanto que 
os partidos tidos como 
pequenos fazem o papel de 
meros coadjuvantes. Com a 
criação da Frente, os partidos 
pequenos teriam oportunidade 
de eleger seus representantes 
à Câmara Municipal". 

No que diz respeito ao 
candidato majoritá 
Raimundo Frazão afirme te 
"os partidos que formais a 
Frente têm bons nomes a 
apresentar e a solução desta 
questão se resume no 
entendimento que deverá 
existir entre os integrantes da 
coligação. Nomes 
representativos e dotados de 
conteúdo ideológico existem e 
não se negarão a participar da 
luta". Sobre a possibilidade de 
candidatura do jornalista 
Domingos Cézar à Prefeitura, 
o presidente do Partidos 
Socialista Brasileiro 
considerou que "trata-se de um 
nome que merece nosso 
respeito, mas, como já disse, 
tudo vai depender dos 
entendimentos que serão 
mantidos entre os cabeças da 
coligação partidária". 

Jatão prejudica cliente 

Proprietário do posto de lavagem não arca com 

despesas dos prejuízos causados por sua equipe de funcionários 

Por mais de uma vez, a 
reportagem do Jornal Capital 
foi procurada por pessoas 
insatisfeitas com o 
atendimento recebido no 
serviço de lavagem de veículos 
Jatão. O Itimo dos que 
alegam prejuízos sofridos, 
após deixarem seus veículos 
naquele posto, foi o vendedor 
Luciano Terranova, que se 
mostra muito insatisfeito, 
tendo em vista que teve o pára- 
brisa dianteiro do seu carro 
quebrado por funcionários do 
posto, quando o mesmo se 

encontrava ali para ser 
submetido a lavagem. 

De acordo com o queixoso, 
ao ser constatado o dano no 
seu veículo, imediatamente ele 
tentou entrar em contato com 
o proprietário do posto, 
conhecido como Abel, tendo o 
mesmo se recusado a 
qualquer tentativa de 
ressarcimento dos prejuízos 
provocados por seus 
funcionários. De acordo com 
Luciano Terranova, "o que 
está acontecendo é um 
verdadeiro absurdo, uma vez 

que o cliente, como é o meu 
caso, fica prejudicado, tem seu 
veículo danificado, por inc ria 
ou despreparo de seus 
funcionários, e a empresa não 
assume a responsabilidade 
pelos danos que provocou". 

Para se comprovar que não 
se ri ata do primeiro caso em 
que os clientes saem 
prejudicados e não recebem 
indenização pelos danos 
sofridos, segundo ele, também 
a senhora Maria L cia 
Fontenele, residente na rua 
São Paulo, n0 307, Centro, teve 

o seu veículo danificado e não 
foi atendida em seus protestos 
de indenização. Segundo o 
informante, o veículo de dona 
Maria Lúcia teve o seu motor 
de partida danificado, quando 
se encontrava no posto para 
lavar, e quem teve que arcar 
com as despesas do prejuízo, 
foi ela mesma. 

Insatisfeito, Luc 
Terranova lembra que j.i é 
tempo de se instalar, na 
cidade, um organismo de 
defesa do consumidor ou um 
Juizado de Pequenas Causas, 
a fim de que as pessoas que se 
sintam lesadas, possam 
recorrer aos seus direitos. "Eu 
também quero - disse ele -, 
aproveitar a oportunidade para 

avisar a comunidade, a fim de 
que tenha muito cuidado ao 
levar seu veículo para o Jatão, 
uma vez que a empresa não se 
responsabiliza pelos danos 
que seu carro venha a sofrer 
nas mão dos lavadores. 
Diversas pessoas já ficaram 
prejudicadas, pois o 
proprietário do posto se nega 
a reparar os estragos 
causados pelos mesmos. Fica, 
portanto, o alerta para a 
população, para que outras 
pessoas incautas não venham 
a ficar prejudicadas como eu 
e outras pessoas ficaram". 

Jornal Capital 
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Ligue T3S-1345 e 

faça a assinatura do Seu 

Líder Diário. 
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Regras básicas da televisão 

Enxugar o texto - Ato de 
reescrever determinado texto 
eleminando tudo o que for 
desnecessário para a 
compreensão por parte do 
telespectador. 

Os textos são enxugados 
por necessidade de clareza ou 
por necessidade de tempo. 

Escalada - Significa o 
mesmo que manchete. A 
escalada é formada por uma 
série de chamadas, lidas pelo 
apresentador na abertura do 
jornal. 

A escalada é feita com a 
função de prender a atenção 
do telespectador. 

Escuta - Jornalista 
encarregado de ouvir 
noticiários de rádio para 
conseguir informações que 
serão depois trabalhadas 
repórteres dos telejornais. 

Espelho - folha de papel 
que abre o script dos 
telejornais e mostra a divisão 
em blocos e a ordenação das 
matérias dentro de cada um 
dos blocos, a previsão de 
comerciais, chamadas e 
encerramento. 

Estourar - O ato de 
ultrapassar o tempo 
estabelecido para produção do 
telejornal, de uma notícia ou 
de uma entrada ao vivo. 

Estourar o som - Termo 
empregado para indicar que o 
aúdio está acima do nível 
normal recomendado. 

Exclusividade - cobertura 
jornalística feita apenas por 
um repórter ou por uma 
emissora de televisão. A 
exclusividade pode ocorrer 
por acordos ou por agilidade 
de repórteres ou da emissora. 

Fade - E um escurecimento 
da tela, sem aúdio, provocado 
para indicar uma mudança ou 
a passagem de tempo dentro 
de um programa. Existem dois 
tipos de fade: fade in, com 
aparecimento gradual de 
imagem na tela, e o fade out, 
com desaparecimento gradual 
da imagem na tela. 

Feature- Reportagem que 
não necessita de atualidade, 
mas que enfoca um assunto de 
interesse permanente. Os 
features são as tradicionais 
matérias de gaveta, para 
serem usadas em ocasiões de 
poucos acontecimentos. 

Flash - O mesmo que 
boletim. 0 repórter, em geral 
ao vivo, entra no telejornal 
com uma informação quente. 
Ou em casos de 
acontecimentos fora de 
horários dos jornais, o flash é 
feito interrompendo a 
programação normal da 
emissora. 

Flashback - Cena dentro 
de um programa que mostra 
algum acontecimento ocorrido 
no passado. Em geral os 
flashbacks recorrem a 
recursos como o uso da sépia 
ou de preto e branco. 

Foca - Termo utilizado nas 
redações para designar o 
jornalista sem experiência, em 
início de carreira. 

Fonte - Pessoa, 
organização, instituição ou 
documentos com infírmações 

por PEDRO MACIEL 

necessárias para a produção 
de notícias ou reportagens. 

Fora do ar - interrupção 
das transmissões da emissora 
de televisão por problemas ou 
defeitos técnicos. 

Frame - A menor parte de 
uma imagem gravada em 
videotape. Corresponde a 1\30 
do segundo e eqüivale ao 
quadro ou fotograma do filme 
de cinema. 

Furo - Designa a notícia 
transmitida em primeira mão 
por um repórter ou por uma 
emissora. Atualmente a 
televisão disputa com o rádio 
a primazia da informação. 

Fusão - Mistura de duas 
imagens, cora o 
desaparecimento gradual de 
uma e o aparecimento de 
outra. 

Gancho - 0 fato ou 
acontecimento capaz de 
justificar a produção de 
determinada notícia ou 
reportagem e a torna interesse 
para o telespctador. 

Geração - Termo que 
designa o ato de receber ou 
enviar sinais de aúdio e vídeo 
ou mensagens via satélite ou 
via link de uma estação para 
outra. 

0 nome que se dá também 
para as cópias feitas a partir da 
fita original com as gravações 
captadas pela câmera. A 
primeira cópia se chama 
primeira geração, a cópia da 
cópia segunda geração e assim 
sucessivamente. 

Gerador de Caracteres - 
Equipamento eletrônico 
construído para permitir a 
inserção de letras e números 
no vídeo. E usado para a 
colocação de títulos, créditos, 
frases ou legendas sobre a 
imagem. 

Gravação - A captação de 
imagens e sons sobre uma fita 
magnética. Corresponde à 
filmagem no cinema. 

Ilha de Edição - Conjunto 
de equipamentos que 
funcionam integrados e 
permitem gravar, reproduzir e 
editar notícias ou programas 
de televisão. 

E formada, basicamente, 
por dois aparelhos de 
videocassete, um.player para 
rodar o material gravado e um 
recorde que vai gravar apenas 
as cenas selecionadas para a 
edição, e um editor eletrônico 
que vai comandar suas 
máquinas. 

Insert - Imagem ou som 
colocados em pontos de corte 
na matéria editada para 
permitir uma transição suave, 
sem pulos de imagem, ou para 
acrescentar uma informação 
sem interferir no resto da 
matéria. 

Intervalo - Espaço entre 
programas ou blocos de 
programa. As emissoras 
vendem esses espaços que são 
ocupados por anúncios 
comerciais. 

Lauda - Folha de papel com 
marcação especial para ser 
usada em telejornalismo. A 
lauda em televisão se chama 
script em tem uma divisão em 
dois campos. 

m 

0 campo da direita, com 
espaço para 32 caracteres, é o 
campo do aúdio. Nesse campo 
vai ser escrito tudo que o 
apresentador vai ler ao ar e 
todas as informações que ele 
necessita para fazer uma 
leitura correta. 

No campo da esquerda, o 
campo do vídeo, vão todas as 
informações referentes às 
imagens e todas as 
informações necessárias aos 
técnicos que vão colocar o 
jornal no ar. 

Lead - A abertura da 
matérias jornalísticas. No 
teldjornalismo o lead se chama 
cabeça e é lido pelo 
apresentador. 

link - Ligação entre dois ou 
mais pontos para a 
transmissão de sinais de 
imagem e som. Para 
estabelecer essa linha é 
necessário o uso de duas 
antenas parabólicas. 

0 link de microondas só 
pode ser fechado quando há 
visualização entre os pontos de 
envio e de recepção. 
Obstáculos físicos, como 
prédios, morros ou florestas 
impedem a passagem dos 
sinais. 

Manchete - E um texto 
curto com uma informação 
forte, capaz de despertar a 
intenção do telespctador para 
as notícias que serão exibidas 
em seguida. 

MavSter- Significa o mesmo 
que controle mestre. 

Matéria - Nome genético 
usado para indentifícar todo e 
qualquer material jornalístico 
produzido para publicação em 
veículos de informação. 

Matriz - Fita original 
gravada com imagens 
captadas pela câmara. As 
cópias que são feitas a partir 
dessa matriz se chamam 
geração. 

Merchandising 
Propaganda comercial ou 
institucional inserida de forma 
disfarçada dentro dos 
programas de televisão. Essa 
forma de propaganda é cada 
vez mais comum. 

Microfone - Equipamento 
próprio para captação do som. 
Os repórteres em geral usam 
o microfone bola, que é 
direcional (recebe o som 
apenas de uma direção) e evita 
que o aúdio seja contaminado 
pelo som ambiente. 

Os apresentadores usam 
microfone de lapela, 

omnidirecional (capta som de 
todas as direções), porque 
trabalham dentro do estúdio, 
onde o som ambiente é 
controlado. 

Microfonia - Som agudo e 
desagradável provocado pela 
inteferência de alto-falantes 
sobre o microfone. 

Mixagem - A combinação 
de vários sons com 
intensidade diferentes em uma 
única pista de aúdio. E usado 
quando se deseja utilizai" som 
com background (fundo) de 
outro. 

Monitor - Aparelho de 
recepção de televisão de alta 
qualidade ligado à câmeras de 
televisão, ilha de edição ou 
telecine para controlar a 
qualidade das imagens ou da 
edição de reportagens. 

Montador - 0 técnico 
responsável pela montagem 
das imagens na seqüência 
escolhida pelo editor de textos. 
0 mesmo que editor de 
imagens. 

Narração - 0 aúdio 
gravado com o texto da 
reportagem pelo apresentador 
ou pelo repórter. Designa 
também o aúdio da leitura feita 
ao vivo pelo apresentador. 

Narrowcast - Expressão 
usada para designar uma 
transmissão de televisão 
dirigida a um público 
específico. 

National Television 
System Commitee (NTSC)- 
Sistema de Televisão em cores 
criado nos Estados Unidos. Foi 
o primeiro sistema bem 
sucedido comercialmente. 
Instável no início acabou 
'fanhando o apelido de never 
twice same color, ou nunca 
duas vezes a mesma cor. 

No ar - A programação que 
está sendo transmitida 
naquele momento. 

Nota - Notícia sintética do 
fato, sem muitos detalhes. Diz- 
se que a nota é ao vivo quando 
é lida pelo apresentador do 
telejornal sem qualquer 
imagem para ilustração. 

Notícia - Por definição é o 
relato de um fato novo que 
tenha interesse para a 
população. Em televisão 
costuma-se dizer que o 
acontecimento de ontem não 
é notícia. 

Off the record - Costuma 
ser chamado também de off. 
E a informação fornecida ao 
jornalista com o compromisso 
de que a fonte não seja 

indentificada. 
Em televisão a palavra off 

também designa a notícia 
coberta com imagens e sem a 
presença no vídeo do 
apresentador ou do repórter. 

Panorâmica - Movimento 
lento da câmera para mostrar 
grandes cenários. Em geral a 
tomada é feita da esquerda 
para a direita, o mesmo 
sentido que o olho está 
acostumado por causa da 
leitura. 

Passagem - A gravação 
feita pelo repórter no local do 
acontecimento e que serve 
para fazer a ligação entre duas 
partes da reportagem, o off e 
as entrevistas. 

0 nome é usado também 
para identificar uma das partes 
da reportagem, o boletim de 
passagem. 

Pauta -Roteiro dos 
assuntos de interesse 
jornalístico com sugestão de 
abordagens e informações 
capazes de orientar a equipe 
de produção. 0 jornalista que 
organiza a pauta é chamado de 
pau te ir o. 

Pesquisa - Levantamento 
de informações necessárias 
para a realização de matérias. 
A pesquisa pode recorrer a 
arquivos, documentos, jornais, 
revistas livros ou pessoas. 

0 termo pesquisa serve 
também para designar o 
departamento encarregado de 
fazer este tipo; de trabalho. 

Phase Alternate Lines/ 
PAL- Sistema de televisão em 
cores desenvolvido na 
Alemanha e que sofreu 
algumas modificações para ser 
adotado no Brasil como 
padrão, o PAL-M. 

Plano - Abertura da lente 
da câmera para mostrar um 
determinado objetivo ou 
pessoa. 0 plano pode ser mais 
fechado (close ou close up) ou 
mais aberto (plano geral, 
plano médio americano). 

Plantão - A abertura de 
espaço na programação 
normal para noticiar um fato 
que acaba de acontecer. 

Press-release - Material de 
divulgação produzido por 
jornalistas contratados por 
empresas ou instituições, 
públicas ou privadas, e enviado 
para veículos de comunicação 
com objetivo de publicação. 

Preview - Exame prévio do 
material jornalístico preparado. 
O preview sempre antecede a 
C( locação no ar e costuma ser 

feito antes da edição final. 
Produção - Trabalho prévio 

necessário para a realização de 
reportagens ou programas. 
Inclui, entre outras tarefas, a 
pesquisa de informações, de 
imagens de arquivo, realização 
de contatos com as fontes e 
marcação de entrevistas. 

0 responsável pela 
produção de programas ou 
matérias se chama produtor. 

Programação - A 
organização da seqüência de 
apresentação dos programas e 
dos intervalos comerciais de 
uma emissora de televisão. 

Pulo de Imagem - A falta 
de sincronia que ocorre, por 
exemplo, quando o editor corta 
de uma imagem para outra 
mesma pessoa. A mudança da 
cena entre um take e outro 
provoca o pulo de imagem, 
para evitar o pulo os editores 
costumam usar cenas de corte 
ou contraplanos. 

Quadro - Usado para 
designar uma imagem de 
televisão. 0 nome vem dos 
filmes de cinema, onde 
realmente existe uma 
seqüência de quadros ou 
fotogramas, o que não acontece 
no caso das gravações 
magnéticas utilizadas pe" 
televisão. 

No Brasil são transmitidos 
30 quadros por segundo e cada 
quadro é formado por 525 
linhas. 

Quadro Parado 
Conhecido também por QP ou 
still é a imagem do video tape 
congelada (stop-motion). Em 
geral este tipo de imagem é 
{)ara ser usada como ilustração. 

Redação - nome genérico 
utilizado para designar o local 
onde trabalham os jornalistas 
de veículos de comunicação, 
impressos ou eletrônicos. 

Relatório de reportagem 
- resumo feito pelo repórter 
com as informações sobre a 
produção externa que ele 
realizou. Deve identificar c». 
título da matéria, data, número 
da fita, nome e cargo ou função 
dos entrevistados. 

Reportagem - termo 
genérico usado |>ara designar 
as produções jornalísticas ou a 
própria equipe de profissionais. 

Repórter - joranlista que 
apura e redige notícias ou 
reportagens. Na televisão o 
repórter integra a equipe 
formada também pelo 
cinegrafista e pelos técnicos 
encaregados da operação do vt 
e iluminação. 

Varredura - também 
conhecida por lâmpada, é a 
substituição gradual de uma 
imagem por outra. 

Vazan^ento de 
informação - quebra de 
sigilo em caso de 
informações consideradas 
confidenciais. 

Vinheta - recurso gráfico 
ou sonoro utilizado para 
marcar a abertura ou 
intervalo de programas. 

Zoom - movimento da 
câmara para aproximar ou 
afadtar a imagem de 
pessoas, objetos ou 
cenários. / 
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r JUSSARA CERQUEIRA 

Rainha do Carnaval 

Vai acontecer em grande estilo no Fly Back, dia 09 de fevereiro, com a 

participação de-todos os clubes da cidade, que vão levar suas representantes 

para a escolha da mais bela Rainha do Carnaval 96. Este grande evento está 

sendo realizado pelo colunista Jonas Ribeiro, que já ultima os preparativos para 

o sucesso da festa. 

1 

O jovem cnsnl XTomca v Rohson Jardim, ultimando os preparativos para o cas 
casono 
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Um clic da simpática Fátima, funcionária das Óticas Maia 

Cegonha 

A felicidade reina no lar do casal Márcia (Ellus) e Sérgio Bezerra, que 

aguai dam ansiosos a chegada do primogênito para qualquer momento A 

empresaria e futura mamãe encontra-se no Rio Grande do Sul, aguardando o 

nascimento do bebe. 

m 

B & & 

*** Enquanto isso, o maridão Carlos Bezerra arruma as malas pa- 

compartilhar com a esposa esse grande momento. 

Lançamento 

A Ellus está causando maior frisson junto a galera jovem da city, que gosta a 

vestir-se bem, com a coleção primavera-verão da Elexi Jeans. Calças de Brim em 

laycra em diversos tons. Aproveitem! 

Livro 

O cantor e compositor Henrique Guimarães, na última quarta-feira lançou o 

seu livro" Minha Música, Minha Poesia", que contou com um número expressivo 

de convidados que homenagearam o artista e escritor com muita festa. 
r^m. 
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com sua filha Daniele Um dose de Violeta, 

Banda Reflexu's 

Vai baixar todo o seu axé neste sábado, no Juçara Clube, com um super show 

pré-carnavalesco. A direção do Juçara está otimista com a procura para compra 
de ingressos e camarotes. Participem! 

Alô 

Preparem os presentes, porque tem gente aniversariando nesta terça-feira. 
Ele que é bem conhecido no meio social, merece uma grande festa dos amigos, 

afinal ele passou o ano ajudando... Parabéns! Parabéns! 

*** Será que tem festa!? 

A.A.B.9> 

As Amigas do Bem Querer, que prestaram um enorme serviço à comunidaé 

carente da city, no ano de 95, mesmo em recesso, reúnem-se no dia 31 na Caban 

do Sol, para festejar com um delicioso jantar, as amigas que aniversariam no mês 

de janeiro. 

As amigas já preparam a agenda de trabalho para o ano de 96. 

mm WÊm 

O empresário Júlio (Duía), Redes Mossoró, promovendo ct im sucesso em sua loja 

Segunda a Sexta - ( )9 hs 

Apresentação Manoel Cecílio 
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Casa do Idoso abre matrícula 

São oferecidas, entre outras, atividades recreativas e 

de produção. Podem se inscrever maiores de 50 anos, de ambos os sexos 

As pessoas que têm mais de 
cinqüenta anos de idade, podem 
se inscrever e participar das 
atividades que são oferecidas 
pela Casa do Idoso. 

Localizada na rua Maranhão, 
305 (Centro), a Casa do Idoso 
oferece diversas ocupações 
para as pessoas de idade 
superior aos cinqüenta. 

As atividades vão desde as 
recreativas até as de produção 
e de alimentação, entre muitas 
outras. A Casa do Idoso é 
mantida pela Prefeitura 
Municipal. 

De acordo com a titular da 
pasta de Promoção Social, Sofia 
Oliveira, o objetivo da Casa do 
Idoso é integrar os idosos, na 
melhor forma de existência. 

As matrículas encontram-se 
abertas para ambos os sexos. O 
número de vagas é limitado, 
segundo anúncio feito pela 
diretoria da Casa do Idoso. 

Quem desejar se inscrever 
deve procurar dona Nilza, no 
endereço acima citado, nos 
horários das 07h3ü às llh30 
(manhã) ou das 14h(K) às 18h(X). 
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Prefeituras devedoras 

ficam sem FPM 

Governo bloqueia cotas de 
266 municípios nordestinos 
que não recolheram as 
contribuições para o INSS 

As cotas do Fundo de 
Participação dos Municípios 
de 266 prefeituras do 
Nordeste foram bloqueadas 
no mês de janeiro pelo 
Governo Federal, por falta de 
pontualidade no 
recolhimento de 
contribuições para o Instituto 
Nacional de Seguridade 
Social. Isso.representa 55,76% 
do total das colas bloqueadas 
em todo o País, de 477 
prefeituras, segundo 
informações do Ministério da 
Previdência e Assistência 
Social. 

Até o dia 10 de cada mês, 

o INSS encaminha à Secretaria 
do Tesouro Nacional a relação 
dos municípios devedores, 
para que seja feita o bloqueio 
das cotas do fundo. Os 
recursos do FPM são 
desbloqueados somente 
depois que os débitos são 
quitados ou parcelados. Em 
dezembro, 486 municípios 
tiveram suas cotas do FPM 
bloqueadas, dos quais 290- ou 
59,6% - nordestinos. 

A Paraíba é recordista 
nacional em cotas do FPM 
bloqueadas em janeiro, com 70 
municípios, seguida de São 
Paulo, com 49. Os municípios 
nordestinos alcançados pelo 
bloqueio da Secretaria do 
Tesouro em janeiro somam 52 
no Maranhão; 47 no Piauí: 32 na 

Bahia; 23 no Rio Grande do 
Norte; 17 em Sergipe: 14 no 
Ceará; 10 era Alagoas; e um 
município em Pernambuco. 

O Ministério da 
Previdência não divulga a 
relação dos municípios que 
têm suas cotas do FPM 
bloqueadas, em função do 
recolhimento da contribuição 
previdenciária. Só depois do 
bloqueio das cotas e a falta de 
acerto para pagamento, entra- 
se na fase de cobrança judicial, 
quando os nomes se tornam 
públicos. 

Em 1995, segundo o 
Ministério da Previdência, 
foram arrecadados R$ 103.3 
milhões com o parcelamento 
de débitos de 549 prefeituras 
de lodo o País com o INSS. 
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Passagens, 

traslados e passeios 

inclusos. 
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Nestas férias compre 

Revendedor Autorizado: 

uma Honda 

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

IMPERATRIZ - MARANHÃO 

QUANDO VOCÊ 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADAE 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO Dl 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 

Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

Dia 03 de 

fevereiro, sábado 

no ginásio do 

Juçara Clube 

(NqRESso; ai 

RS 5,00 " 
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Caloteiro aplica golpe 

Cheques frios esquentam cabeça de comerciantes 

Notas extraviadas 
Armando Escobar Neto, 

morador da rua Tupinambá, 
nQ 31, bairro Bacuri, 
comunicou que foi 
extraviado a Ia via da Nota 
Fiscal de número 5008, da 
empresa CCA Motos 
Ltda.conrresixmdente a uma 
Moto Honda, ano 90, cor 
prata, chassi 
922001801L534007, tipo 
Today. 

Perdas de cheque 
Compareceu na 

Delegacia do Primeiro 
Distrito Policial, Gilberto 
Sousa Barros, domiciliado na 
av Dorgival Pinheiro de 
Sousa n- 138 (Centro), 
comunicando que foram 
perdidos os cheques 294 
608,974 848, e de número 809 
748, todos da agência do 
Banco do Brasil, da cidade 
de Açailândia, pertencente a 
este Estado. Gilberto 
registrou ocorrência para os 
devidos fins. 

Perda de habilitação 
O motorista José Alves 

da Silva, de 27 anos de idade, 
residente à rua carajás, n- 31 
Bananal, distrito pertencente 
à cidade de Imperatriz, esteve 
no 1" DP para comunicar que 
perdeu sua carteira nacional 
de habilitação, categoria "D", 
expedida pela Regional do 
Departamento Nacional de 
1 rânsito do Maranhão, 
Detran/MA. 

Perda de carteirinha 
A doméstica ímiza Duarte 

Araújo, domiciliada à rua 
Principal, Parque Amazonas, 
procurou o Primeiro Distrito 
Policial, para comunicar que 
perdeu sua carteirinha da 
empresa de Transportes 
Coletivos Imperial (TCI), 
carterinha essa, que lhe 
garantia passe livre nas 
empresa de transportes 
coletivos, ficando assim, 
impedida de se locomover 
gratuitamente nos 
transportes de passageiros. 

Vítima de calote, 
compareceu na Delegacia de 
Roubos e Furtos, o 
comerciário, Raimundo Nonato 
Santos Costa, de 39 anos, 
portador do Registro Geral de 
número 11.876.219-SP e 
residente à rua Pernambuco, 
1379 Nova Imperatriz, na 
qualidade de responsável pela 
loja Pamacol, localizada na av. 
Dorgival Pinheiro de Sousa n9 

303, (Centro), próximo ao 
Supermercado Tinibira. Ele 
comunicou na especializada, 
que o elemento Rubens 
Coutílio da Paixão, efetuo uma 

compra na loja acima citada, de 
um televisor colorido de marca 
CCE, com um cheque do Bane > 
Real agência 0611, conta 27004 
227 cheque de n" 010028, no 
valor de R$ 280,00, sendo que o 
referido não tem fundo, c 
segundo o senhor Raimundo 
Nonato, já teve informações que 
o elemento deu vários calotes 
em alguns comércios de 
Imperatriz e evadiu-se da 
cidade. O mesmo diz ter uma 
nítida impressão que o caloteiro 
tenha fugido para a cidade de 
Palmas, capita] do vizinho 
Estado do Tocantins. 
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Desocupado rouba placa 

Ladrões estão aumentando o estilo de furto 
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Cuidad 

Por volta das IlhOO de 
ontem, compareceu na 
Delegacia do Primeiro 
Distrito Policial, o médico 
Milko Afrate de Oliveira, 
residente no apartamento 
104, bloco 6, nesta cidade, 
aonde comunicou que dia 20 
deste mês, elementos 
desconhecidos furtaranr|f| 
placa dianteira de seu veículo 
marca Fiat Uno, cor azul, de 
placas HOU-5545/MA chassi 
n0 9BD146000S556070, em 
seu nome, sendo que o 
referido veículo se 
encontrava estacionado na 
rua João Lisboa, em frente à 
Clínica de Imagem Senador 
Alexandre Costa. 

Polícia procura arrombador 

Ladrões causam prejuízos a remontaria de calçados 

A Delegacia de Roubos e 
Furtos esteve bastante 
movimentada no dia de 
ontem. Desta feita, quem 
compareceu na 
especializada, foi o cidadão 
Olávio Ferreira Lima, de 58 
anos de idade, residente na 
rua Grcgório de Matos, 295, 
bairro Bacuri, aonde 
comunicou que 

desconhecidos arrombaram a 
porta da remontaria de 
calçados, localizada à rua 
Simplício Moreira, n92()09. Os 
elementos arrebentaram o 
cadeado da porta da mesma 
e levaram vinte (20) pares de 
calçados consertados de 
clientes, dez (10) por 
consertar, que também 
pertenciam a clientes, uma 

Bíblia, cinco latas de cola, 
um litro de álcool e o bloco 
da máquina de marca 
Singer. O arrombamento 
ocorreu na madrugada de 
ontem. A polícia ja está 
levantando dados para que 
possa tirar de circulação, os 
elementos que efetuaram o 
furto. Eles argumentam que 
a cada dia que se passa, está 

aumentando o número de 
arrombamentos na cidade, e 
que mesmo com ^ 
dificuldades existentes no 
aparelhamento policial no 
sentido de viaturas e na 
quantidade de agentes, irão 
trabalhar intensamente pelo 
menos amenizar a situação 
que se tornou comum em 
Imperatriz. 

Servidor que devuloção de celular 

Por causa de aparelho telefônico, José Sousa pode ser preso 

O servidor público 
federal, João de Arruda 
Mourão, de 49 anos, 
residente à rua Y n9 626, 
Centro, comunicou no Io 

DP, que comprou junto a 
José de Ribamar Sousa, um 
aparelho telefônico celular e 
que em 15 dias o aparelho 
eslava apresentando alguns 
defeitos, sendo por isso 

entregue ao mesmo cidadão 
também na Kadima, onde ele 
lhe efetuou a venda, e foi 
entregue para fins de 
consertos. A data da entrenga 
foi dia 28 de outubro do ano 
passado e até o presente 
momento o aparelho não foi 
devolvido ao queixoso. 

O denuciante ainda está 
de posse de documentos tais 

como, Nota Fiscal, e 
Certidão de Garantia, e que 
dessa forma registrou uma 
ocorrência para fins de 
justificativa, que segundo o 
servidor publico, o ato 
praticado por José de 
Ribamar, constitui em crime 
de apropriação indébita. 
Ele ainda espera que as 
autoridades competentes 

possam tomar as devidas 
providências. O delegado 
George Miranda, titular do 
Primeiro Distrito Policial, 
irá convocar José R. Sousa, 
para que o mesmo possa 
explicar os motivos dos 
quais estão levando o 
mesmo a ficar com o 
aparelho celular do servidor 
público retido. 

Vamos fazer de Imperatriz em 96, 

uma cidade ordeira, segura, 

m gressista e bem áVenturada. 


