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O Tempão 

O Inst Nac. de Meteorologia informa 
que o tempo em Imi)eratriz hoje será 
tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas esparsas e 
visibilidade boa 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

Estréia a coluna Panorama Geral, 
com Joselita Damacena. Confira na 
página 6A o estilo da mais nova 
articulista do Jornal Capital 

t-xv.: 

Giro chega dia Io em Imperatriz 

Ex-ministro da Fazenda profere palestra sobre Social-Democracia 

Ele participa de encontro regional do PSDB e vem para fortalecer candidatura do dep. Madeira 

Alguns negócios 
iniciados em 1995 e não 
concretizados ale agora 
devem ser fechados no 
com eco deste ano E O caso 
<la jrarticipacao acionária da 
Budweiser no capital dc 
subsidiárias da Anfareiica. 

Outro negócio em 
andamento e o aluguel das 
instaíavck-s da Cobrasma à 
Asea Brown Boveri, que 
passaria a produzir 
equipamento ferroviário no 
Pais. 
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O número 

1 milhão 

É o número 
dc brasileiros 
que já decidiu 
não mais se iludir com a 
previdência oficial e partiu 
para os planos de 
aposentadoria privados. 

O fato 

As novas 
regras do 
F i s c o 
permitem que 
os depósitos 
em planos de 
previdência 

privada, a partir de janeiro 
deste ano, possam ser 
deduzidos da renda bruta. 

A pessoa 

Reinhold Stéphanes ê o 
ministro da 
Previdência 
Social. Ele 
vem 
trabalhando no sentido de 
melhorar a qualidade 
previdenciária do País, 
principalmente a oficial. 
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Com novo visual, barbudo, Ciro Gomes estará em Imperatriz no dia primeiro de março para falar aos tucanos 

\ 0 ex-ministro Ciro Gomes, 
confirma sua participação no 
encontro regional do PSDB. 0 
evento vai acontecer no dia 
primeiro de março, e será 
sediado em Imperatriz. Ciro 
Gomes vai falar sobre o tema 
"Social/Democracia". 

0 deputado federal 
Sebastião Madeira, que 
preside o Diretório Regional 
do PSDB, disse que Tucanos 
do Sul do Pará^ Norte do 
Tocantins e Sul do Maranhão 
vão tomar i)arte no evento. 

Ciro Gomes, deixou o 
governo do Ceará para 
assumir a vaga de Rubens 
Ricúpero no Ministério da 
Fazenda no governo Itamar 
Franco. 

Polêmico, o então ministro 
chegou a classificar de "otário" 
as pessoas que pagavam ágio 
para comprar carros novos. 

Com o término do governo 
Itamar Franco, Ciro Gomes foi 
aprofundar seus estudos nos 
Estados Unidos. 

0 ex-ministro defende uma 
política social-democrata mais 
agressiva para o País, com 
atenção maior para os 
chamados setores sociais: 
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Polícia 

PC procura homicida 

e menor é 

A Policia Civil está à 
procura de Reginaldo Sodré 
do Nascimento. Ele é 
acusado de ter desferido um 
tiro que matou, na 
madrugada de domingo, 
Arílson Maniva. 0 crime 
acontece» no interior do 
clube Lajotão, situado na 

Vila Redenção I. Pode ter 
sido um acerto dc contas. 

Ontem, por voltadas 8 da 
manhã, o menor Anderson 
de Sousa Carvalho, de !?> 
anos, teve a cabeça 
esmagada por um caminhão 
Mercedes Benz. O acidente 
foi na rua Bahia (Centro). 

Nacional 

"Arrastão" 

no emprego 
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Ano maçônico é aberto 

A l^ija Maçônica Firmeza e 
Humanidade Imperatrizense 
abre, quinta-feira, às 20 horas, 
os trabalhos maçônicos para o 
ano de 1996. 

A informação foi dada 

Plenária 

acontece 

sábado 

Acontece no próximo 
sábado, dia 27, a Plenária do 
Partido dos Trabalhadores 
em Imperatriz. O presidente 
do Diretório Municipal, 
vereador Valdinar Barros, 
confirma que vários assuntos 
serão tratados em mais essa 
Plenária. 

0 PT, que juntamente com 
o PDT integra a Frente Ética, 
também participa da 
sistematização de idéias do 
plano de governo a ser 
defendido no processo de 
sucessão municipal. 

ontem pelo venerável, Pedro 
Neto Pinheiro dos Santos. 0 
evento vai acontecer na Loja 
Maçônica, que fica situada na 
rua Coriolano Milhomem 
(Centro). 
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J anduí 

vence e é 

campeão 

Goleando por 5x1 a 
equipe do Banabal, o 
escrete infanto-juvenil do 
Jandui sagrou-se campeão 
da Copa Café Viana. 

0 zagueiro Carlinhos 
do Bananal, inconformado 
com a derrota, agrediu o 
juiz Cosme Neto. 

Página 4C 

Opinião 

C? 

por CONOR FARIAS 

Conor Farias usa e 
abusa da 

irreverência para lançar 
críticas aos políticos de 
Imperatriz e do Maranhão. 

Confira também as 
opiniões de José Filho sobre 

economia, cultura, arte e 
filosofia. 

O Jornal Capital conta 
com um colunista para suas 
páginas de notícias. „ 
SoA^fiwfíS^^^hinista 

pode ser a sua também. 
Página 3A 

O 
Indicador 
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Ultimas 

Bingão do Conor Farias 

divulga lista de ganhador 

le Batida -1 Moto Drean 
- 100 cc 

Io-Joaquim Ferreira- Rua 
Tupinambá, Setor 
Rodoviário 

2" - Francisco Ferreira 
Carvalho - Boca da Mata 

29 Batida - 1 Moto Titan 
125 cc 

1" - George Coqueiro - Rua 
Godofredo Viana, Centro 

2o - Francisco Costa Uma 
- Rua Leóncio Pires Dourado 

3e Batida - Poupança de 
5 mil reais 

1" - Madalena de Simone 
Sanchcs 

29 - Raimundo Nonato 
Guimarães Filho - Rua 
Sergipe, Santa Rita 

39- Francilene Castro Silva 
- Jardim Alvorada 

49 - Kened Albuquerque 
Amaral - Rua Bandeirantes, 
Nova Imperatriz 

4- Batida - 1 Gol 1000 
zero km 

Io - Gervaldo Sousa da 
Silva - Rua José de Alencar, 
Santa Rita .» 

29 - Adriana Kely de Sousa 
Bastos - Rua Cel. Manoel 
Bandeira 

39 - Samuel Capri de Sales 
- Rua 65 - Parque Anhaguera 

O "Carnaval do 

Tchan". Não perca! 

dias 17, 18, 19 e 20 

de fevereiro 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

o 

Jornal Capita 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

ÜS$ Com. Compra 

R$ 0,9723 (-0,01%) 

US$ Com. Venda 

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

US$ Black Compra 

R$0,976 (-0,20) 

US$ Black Venda 

mmi Fcm) 

US$ Flut Compra 

US$ Phit Vendai 

RS 9.9770 (-0,04$) 

Ouro (grama) ; 

RS 12,54 (+1,13%) 

Poupança 

1,8290% (15.01.96) 

CDB/RDB 

37,00% (17.01.96) 
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Como assíduo ouvinte 
dos dois melhores 
ISENTOS da TV 
imperatrizense e Jornal 
Capital e na qualidade, 
tenho o seguinte aafimar: 

01 - Suas críticas são 
justas em relação a 
governadora; 

02 - Veja o descaso para 
Imperatriz; 

03 - Onde andam nossos 
representantes políticos?; 

04 - Vamos aglutinar 
forças, conclamar os 
seguimentos sociais da 
cidade e promover uma 
passeata em desagravo 
público ao Governo. 

Veja que o novo 
secretário do SINFRA em 
seus projetos não colocou 
nenhum em pauta para 

Imperatriz. 

Dr. Tadeu Portela 
Negreiros 
Rua - Ce/. Manoel 
Bandeira 

Estou muito aborrecida 
com o não cumprimento 
das promessas da 
governadora Roseana 
Sarney. 

Durante sua campanha 
eleitoral, ela anunciou que 
faria mundos e fundos na 
Região Tocantina. Só que até 
o presente momento, nada 
passou de balela. 

Governadora, é preciso 
que se faça uma ampla 
campanha no sentido de 
mudar a imagem negativa 
que sua administração tem 
em todo o Estado. 
Promover um governo que 
realiza obras não é o 
caminho certo, sabia? 
Chega de mentir para o 
povo. Trablho é o caminho 
certo. Chega de engodo! 

Márcia Ferreira 
Açailàndia 

Vai ser legal, mesmo, o 
"Carnaval do Than". ÍJma 
boa iniciativa do Sistema 
Tucanu's de Comunicação 
em promovê-lo. Pelo 
menos, à avenida Beira-Rio 
vai ser usada da maneira 
que o povo quer. Valeu! 

Marcos André 
Centro 

Fico triste em saber que 
agente fica pagando nossos 
impostos para o nosso 
presidente do Brasil ficar 
viajando para lá e para cá a 
nossas custas. Hoje mesmo 
ele viajará para índia, 
segundo emissoras de 

ídio, ele foi fazer negócios 
ra o Brasil. 

1 povo brasileiro precisa 
n presidente que fique 
nistrando o Brasil 
o do País, e não deixar 

mãos do vice- 
mte que não sabe 
la. 

Conceição 

A Sequidão Tem Um Fim 

um grito parado no ar 

por GILBERTO FREIRE DE SANTANA 

Entra governo, sai 
governo. Nessa ciranda 

desenfreada e contínua, quem sai 
perdendo são aqueles que 
sempre estão à margem. No caso 
mais específico, por mera 
teimosia histórico-política 
brasüera/ imperatrizense, é cabal 
o descaso que a cultura e 
educação vêm sofrendo durante 
estes últimos anos. A perspectiva 
de uma atitude ética e 
conseqüente parecia resquício de 
umapáginaamarelada de um livro 
que ainda estava para ser escrito; 
no mais fica sempre a impressão 
de um conformismo criminoso, 
já que os gritos por muito tempo 
se estabeleceram em decibéis 
inaudóveis. 

Quem gritaria? 
O tempo, e com ele as idéias 

nao praticadas se deterioram, 
inevitavelmente. A classe artística 
frágil e séquita mal consegue 
esmolar alguns trocados para 
produzir. Triste sina de Sevcrinos 
artistas em suas lidas. 

Um grito parado no ar! 
E como a história é traiçoeira 

para os incautos e/ou os 
pessimistas, enfim algo 
acontece...não um milagre, já 
temos Padim Cíceros e Antonio 
Conselheiros aos borbotões, mas 
de uma simplicidade que até 
espantaria o poeta Thiago de 
MeDo. O grito necessário deixou- 
se fazer, não com a pirotecnia dos 
fogos de artifícios de final de ano 
e muito menos com o exúberante 

toque de um clarim, mas apenas, 
na sua simplicidade tudo se 
estabeleceu, não mais no seu 
lugar, pois este tinha deixado toda 
a cidade triste... naquele 
momento fazíamos parte da 
banda 

Daí todos ocuparam, com 
seus instrumentos, o seu devido 
lugar... e tocou-se uma música 
"alguém cantando longe.. " e o 
longe era aqui... 

Parece mas não é uma fábula, 
os fatos diários corroboram para 
despertar os incrédulos. 1995 foi 
o ano da retomada ética e justa 
para 'o proecesso cultural 
imperatrizense, e nunca se perde 
tempo em enumerar os motivos 
para com orgulho reafirmar tal 
conclusão: O Festival de Poesia, 
Crônica e Conto deixou de 
acontecer no ano de 94, por falta 
de apoio financeiro, em 95 a 
prefeitura, via Secretaria de 
Educação e Cultura foi a maior 
incentivadora e assim aconteceu 
o X Festival, uma década literária; 
o "Canta Imperatriz" não foi mero 
evento mercantilista, mas sim um 
marco na m sica imperatrizense, 
pela qualidade, registro e enfim a 
tão sonhada veiculação e 
divulgação. E, ainda poderia citar 
a realização da Feira de Artes, 
publicação de livros... 

Parece uma tabula, e não é. 
Ao particii)ar de um programa 

de debates, numa das emissoras 
locais, ouvi de um dos debates o 
seguinte questionamento: 

"Quando foi que os artistas de 
Imperatriz fizeram uma proposta 
de política cultural para este 
governo?" Fizemos em todos os 
governos. Para este, até então, 
nunca Até que... 

Surgiu a idéia da Fundação 
Cultural de Imperatriz. Pela 
primeira vez, artistas e o poder 
público municipal, sem 
paternalismo e outros 
inesquecíveis "ismos" inerentes 
a questão, sentenciaram o ano de 
95 com a grande virada cultural 
artística de Imperatriz. Não só 
pela criação, mas como ela foi 
criada, e mais ainda, com o 
sustentáculo de um projeto de lei 
de incentivo à cultura. E uma 
Fundação Cultural gerenciada 
pelos artistas, para os ar tistas, e 
consequentemente para a cidade 
de Imperatriz. 

Artisticamente somos 
imperatrizense, e enfim, depois 
de anos e anos, podemos nos 
orgulhai- de nossa cidade. Que a 
capacidade e idoneidade 
daqueles que ocupam cargos 
públicos, seja pelo prazer de tocar 
magistralmente os seus devidos 
instrumentos, e que em 96, 97, 
98... não deixemos mais uma vez 
a banda passar (pois somos dessa 
banda: paraibanos, capixabas, 
paulistas, 
mineiros...imperatrizenses). 

Gilberto Freire de Sanf Ana 
é membro do Grupo literário 
de Imperatriz - GRUU 

Uma Noite de Amor 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

F áestavaTunico. Parecia não 
-Lquercr nada Estavadtóraído. 

Nao percebia, sequer, o que estava 
aajntexrndoasuavoíta Tentava, sim, 
apenas passar o tempo. Mesmo que 
fosse preciso usar métodos 
incomuns. Fugiaao tradjcionaL E foi 
por isso que, inesperadamente, 
surgiu-lhe uma louca idéia Estava 
pensandoem paquerar a garota de 
Cark>s,triocomo valentão,o"maixla- 
chuva" de seu bairro. 

Assim que contou a novidade 
paraa turma Foiamakr grilaria 

- Você é maluco, Túnico? 
Interrogou-lhe Naklo. 
- Não. Estou apenas querendo 

saber comoekéequalareaçãodefe. 
Respondeu. 
Passava o tempo e Tunico 

mantinha firme o seu plano. Pensou 
e conversou sobre o assunto com 
outros colegas. 

No dia seguinte, ai por volta das 
14 horas, de forma casual crusou 
com Vera numaruazinha, localizada 

nas proximidades do prédio em que 
mádk Efdiigomlocândo seu plano 
em prática 

- Você quer sair comigo? 
A moça parou. Olhou-lhe 

demoradamente. Mas respondeu 
que sim. 

-Quando será? 
- Pode ser no próximo sábado? 
Vera respondeu que sim sem 

saber como continuaria o seu plano, 
Tunico ficou parado. Estava 
preocupado. Mas tinha, ajiesar dos 
problemas que enfrentaria, que 
manter tudo sob controle. Pouco 
tempo depois, disse que o plano já 
estava cmipleno andamento. FaKava 
apenas o momento combinado. 

Até poucos minutos antes de 
encontrar-se com Vera, Tunico 
não conseguia esconder o misto 
de medo e nervorsismo que 
estava sentindo. Mostrava-se 
deveras preocupado em saber 
qual seria a reação da moça. Se 
ficaria decepcionada ou não. 

Meia-noite. Os dois estavam na 
maior curtição na DanceteriaPop 
Music, situada numa ái-ea nobre 
de sua cidade. Dançavam e 
curtiam todos os momentos 
daquele início de madrugada 
Mais (arde, quando o relógio 

marcava 3 horas da madrugada, 
Tunico convidou Vera fiara curtir 
algo diferente. Não demorou 
muito tempo, e já estavam no 
afiartamento de Tunico. O 
afiarelho de som começou a tocar 
m sicas de Lionel Richers, Elton 
John, Júlio Iglesias, etc. Em suma, 
oromantismotomou, de imediato, 
conta do local. 

Foi uma noite mais que 
romântica. T único e Vera viveram 
momentos inesquecíveis e 
marcantes. Carlos, o valentão, não 
tomou conhecimento do que tinha 
acontecido. Tunico e Vera se viram 
outras vezes. O am< rr acontece em 
locais e situações diferentes. 
Inimagjgáveis, mesmo. 

SIsÉcaua TucaiuT* de Coxniuileaçáo 

Conor Farias José Filho Frederico Luiz 
Diretor Presidente Diretor Comercial 

iili* 
Diretor de Jornalismo 

al Capital 
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Linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Transito 
A cada dia que passa se 

torna mais difícil aos carros de 
passeios disputarem as ruas 
estreitas de Imperatriz com 
caminhões madeireiros, 
carretas, carroças, ciclistas e 
pedestres. A única solução é a 
disciplina do trânsito, como 
horário de carga e descarga 
em todos os setores da cidade, 
além da correta aplicação do 
Código de Posturas do 
Município. Seria muito ainda se 
as bicicletas fossem 
emplacadas, assim como as 
pequenas motos de até 49 
cilindradas. 

Filas 
Os cartórios eleitorais de 

Imperatriz continuam fazendo 
filas para cadastramento de 
novos eleitores, 
especialmente os mais jovens 
(16 anos), que vão votar pela 
primeira vez. Candidatos a 
vereador mais inteligentes 
chegar a dar "expediente"e 
fazer plantão do Fórum 
Henrique de La Roque. O 
político não deve se esquecer 
que o voto de jovem tem o 
mesmo valor e peso de um 
eleitor mais velho. 

Pergunta 
Como ficarão os 

barraqueiros quando a 
pracinha da rodoviária estiver 
pronta? Eles vão ocupar a 
praça ou vão continuar 
ocupando a rua Sergipe? 

Sucessão 
Embora as eleições 

estaduais somente sejam 
realizadas cm 98, no Maranhão 
já existe uma infinidade de 
candidatos á sucessão de 
Roseana Sarney, que também 
é candidata. Pela ordem 
natural, são candidatos; João 
Alberto de Souza, José 
teinaldo Tavares, Epitácio 

Cafeteira, Davi Alves Silva, 
Aderson Lago, Ricardo Murad 
e Edison Lobão. 

Prefeito 
Salvador Rodrigues de 

Almeida vai concluir o seu 
mandato como "prefeito 
afastado". A sua cassação ou 
ren ncia prejudicaria a 
candidatura de Davi Alves Silva 
ao governo do Estado, um vez 
que ele não pode correr o 
risco de uma nova "revolução". 

Campanha 
O ex-governador José de 

Ribamar Fiquene já se 
encontra em franca campanha 
como candidato a prefeito de 
Imperatriz, além de haver 
ratificado que conta com o 
apoio do senador José Sarney 
e da governadora Roseana 
Sarney. A meta principal de 
Fiquene, segundo suas 
próprias palavras, será a 
educação. 

Disputa 
A campanha político em 

Imperatriz finalmente muda 
de rumos: os possíveis 
candidatos estão apostando 
alto na qualidade, isto é em 
programas do governo. A 
tônica dos discursos deverá 
ser voltada à moralidade, à 
retomada do crescimento da 
cidade em todos os aspectos. 
O eleitor está cada vez mais 
exigente e consciente, e o 
candidato que não tiver mn 
discurso nesse sentido não 
terá a mínima chance de 
vitória. 

Serviços 
Os nomes mais cotados na 

disputa sucessória falam em 
qualidade de serviços 
prestados: lldon Marques 
como interventor afirma 
haver conquistado a 
credibilidade do município; 
José de Ribamar Fiquene fala 
de suas obras realizadas como 
ex-prefeito e ex-governador; 
enquanto isso, Davi Alves Silva 
e Sebastião Madeira tentam 
mostrar serviço como 
deputados federais 
representantes de Imperatriz 
e da Região Tocantina. O 
coronel Ventura fala da 
segurança p blica e projetos 
administrativos. 

Encontro 
Políticos da Região 

Tocantina estão mobilizando 
para a grande reunião do 
Congresso que será realizada 
em Imperatriz no final do mês 
de março. E uma grande 
oportunidade fiara que 
deputados federais c 
senadores tomem 
conhecimento dos problemas 
enfrentados por uma das mais 
importantes e esquecidas 
regiões do País. 

Para meditação 
"Eu sou a luz do mundo. 

Quem me segue terá a luz da 
vida, nunca andará pela 
escuridão". (João 8,12) 

(^) plontõo HospitQ^ 

Plantão de emergência dos 

hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

23/01/96 

Mosp. das Clínicas 

Plantão de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

23/01/96 

Mosp, Santa Zereza 
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Encontro tem data definid 

PSDB reúne lideranças do PA, MA e TO em encontro regional a ser sediado em Imperatriz 

0 presidente nacional do partido, Ciro Gomes, confirma participação 

& 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora I 

dias. Excelência, 
quando <> povo tocantino 
ouvirá a notícia de que o seu 
governo vai trabalhar nesta 
■egião? E o tão propalado 
Programa do Leite, hein? 

Sem 
decidir 

o presidente da República 
mu exercício, Marco Maciel, 

garantiu ontem que o seu 
partido, o PFL, não tem 
qualquer decisão tomada para 
rejeitar o mérito da emenda 
constitucional que prevê a 
criação da Contribuição 
'rovisória sobre 

Movimentação Financeira, 
CPMF, |)ara financiara saúde. 

"Não há nenhuma decisão 
nesse sentido", garantiu 
Maciel ao sair da Rase Aérea 
de Brasília, após o embarque 
do presidente Fernando 
Cardoso para a índia. 

"Qualquer juízo que se faça 
agora é uma prematura lição 
que se quer tirar. Não tenho 
conhecimento de que o PFL 
seja contra e acho que a gente 
não jiode fazer, a priori, 
julgamento", acrescentou. 

Maciel disse ainda que as 
negociações com o Congresso 
sobre este e outros assuntos 
pendentes não foram 
encerradas. 

Nem tudo 
está perdido 

Nem tudo está perdido 
para quem tem problemas de 
visão, que não podem ser 
resolvidos pelos óculos, lentes 
de contato ou mesmo cirurgia. 

A NASA e o John Hopkins 
Wilmer Eye Institute acabam 
de desenvolver o biw Vision 
ínhancement System, LVES. 

Parecendo um boné 
munido de óculos e equiiado 
com um sofisticado sistema de 
vídeo, o aparelho eletrônico 
portátil aumenta as imagens e 
amplifica o contraste entre 
claro e escuro. 

Fenômeno 
internacional 

As drag queens são um 
enômeno internacional. No 
Srasil elas beijam o 

presidente e encantam os 
espectadores da novela das 
oito. Nos Estados Unidos 

isputam espaço em 
ollywood com 

brutamontes de plantão. 
os 

Na Argentina, o grande su 
travestido é Soledad, 
personagem do comediante 
Antonio Gasalla. A aceitação 
à drag por tenha» que aparece 
semanalmente na TV, é 
explicada por seu criador: "é 
um personagem poético. 
Todos nós temos um pouco 
de Soledad". 

Gova 
rasa 

No final de novembro, 
durante a construção de uma 
estrada próxima a Jerusalém, 
os operários toparam com Z\ 
antigos túmulos, construídos 
num período de 100 anos 
antes ou depois do 
nascimento do Cristo. 

Os arqueólogos que os 
examinaram tinham 
esperanças de que fossem 
tumbas dos bíblicos 
Macabeus, entretanto 
estudos mais cuidadosos 
provaram que se tratava de 
um cemitério familiar 
hebreu. 

Foi 
sucesso 

A transmissão do "Bingão 
do Conor Farias", ontem, na 
IV Capital, Canal 5, Rede 
Record. 

Começou às 22hü() e 
conseguiu levar expressivo 
número de pessoas até a 
emissora da Super Quadra 
(K)2. 

Ea 
Câmara 

Quando será que a 
Câmara Municipal de 
Imperatriz trabalhará, como 
deseja todos os segmentos 
sociais da cidade? 

- Ninguém sabe. 0 certo, 
entretanto, é que muitos 
parlamentares apenas 
enganam o i>ovo. Anunciam 
mundos e fundos, mas 
realizam quase nada. Que 
vergonha, gente! 

Leilão 
underground 

0 carro 1630, que 
circulou durante 33 anos sob 
as ruas de Londres, será 
leiloado este mês. pela 
composição completíssima, 
com quatro vagões, o lance 
mínimo de 10 mil libra, 
menos de R$ 20 mil, é uma 
pechincha. Caro será tirar o 
trem de onde ele está 
exposto e arranjar-lhe uma 
nova pousada. 

gastroclínica 

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

v , . Dr. Mílko Abrantes Vídeo Endoscopia 
Esòfago Gastro Duodenoscopia 
Cülonoscopia 
Retossigrnoidoscopia 
Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestivo 
Color roctologia 
Cirurgia Vídeo-Laparoscópica 
Colangiopancreatografia 
Endoscópica 

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

 Fax_J098) 721 - 7248 - Imperatriz - MA 

O presidente do Diretório 
Regional do PSDB no 
Maranhão, deputado federal 
Sebastião Madeira, confirmou 
neste fim de semana que o 
encontro dos Tucanos vai 
acontecer no dia ly de março. 

Trata-se de um encontro 
regional, que pretende reunir 
lideranças do partido das 
regiões Tocantina, Bico do 
Papagaio e Oeste do Pará. 

A novidade, segundo 
informou Madeira, é a 
presença confirmada do ex- 
governador do Ceará e ex- 
ministro da Fazenda, Ciro 
Gomes. 0 tema central é 
"Social e Democracia". 

0 encontro regional do 
PSDB vai tratar basicamente, 
entre outras coisas, da eleição 
municipal. 0 assunto vai ser 
discutido com todas as 
lideranças políticas e 
comunitárias, com o objetivo de 
analisar a participação do 
I 'ar tido na sucessão municipal. 

"Vamos discutir a 
plataforma política, ou seja, o 
modelo, o programa que nós, 
os tucanos, pretendemos 
discutir com a sociedade", 
afirmou o deputado Madeira. 

Além da sucessão municipal 
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Deputado federal Sebastião Madeira confirma data de encontro do PSDB 

em Imperatriz, o partido 
pretende realizar uma 
avaliação a respeito da atuação 
e crescimento que vem tendo 
nos estados do Maranhão, 
Tocantins e Pará. 

Um outro tema que chama 
a atenção do parlamentar 
Sebastião Madeira, também 
nesse asjjecto, é a realização do 
4e Encontro da Bancada da 

Amazônia. 0 evento tem na sua 
pessoa o principal articulador 
para que se realize em nossa 
cidade. 

"Estamos empenhados, não 
escondemos isso, na realização 
da quarta reunião da bancada 
da amazônia", disse. Madeira 
informa ainda que a pauta, para 
o encontro da bancada, ainda 
não está definida. 

No entanto, estão 
praticamente confirmadas as 
presenças do presidente da 
República, Fernando Henrique 
Cardoso, do Congresso 
Nacional — senador pelo 
Amapá, José Sarney — e da 
governadora do Maranhão, 
Roseana Sarney, além de 
outros expoentes da política 
nacional. 

por FREDERICO LUIZ 

m 0 deputado fedoml 
Çfeljástiáo Madeira 
maturidade política, digna de 
itm "sexagenário político", no 
processo de condução de sua 
candidatura. 

Inteligente, Madeira 
cumpre,«maa uma, as etapas; 

definidas em roleiros de; 
marketing político. 
§1 primeiro lugar, o 

deputado federal tucano 
j investiu de «m mandato, o ^ 
| deputado íçderal. Mais doqoé5 

a itivf^tiddtal o social- 
democrala foi o mais votado 
de sua coligação que íplaía o 
BPR ^ gigantes Ia t»squerdá, i 
do n e PSB, além é claro, de 

[seus çompanheiiros | de 
partido. 
|| ím seguida organizou coot 

inâi), pdpío e braço de ferro, 
« PSDB; partido que dirige em 
nível estadual,e do qu^, é um 
dos vice-líderes no Congresso 
Nacional Alguém conhece 

1 um dissidente do PSDB? Ou 
uma viva ahua qued|j»éarde da í 

, Candidatura Madeira a 
! {jrefeito d« Imperatriz? : | 

No. atual éstágifj,; príjçura . 
I ampU»- sua base de afiança. 
Faz política com setores 

i çonservadofe& que èrrão 
decisivos no pleito e espera 

i rachar.algtm« segmentos de I 
esquerda com o intuito m ■ 
atrair os descontentes. „ 

■ 
wè: I 

. é í ■ 
Interventor estadual, Sldon Marques de Souza 

Campanha na ruas, a esta 
altura do campeonato, nem 
pensar. Quem faz campanha ^ 
«Só seus ai lados c lideranças 
míermediárlas. H acaitqianha 
do parece que não é, mas é 
mesmo. í 

No aluai estágio, namora e 
prometo casamento com uma 
vidá maravilhosa ao PMDB. 
Sabe Madeira, que mesmo no 
çáso de João Alberto, 
dirigente estadual da sigla, 
impedir uma aliança formal, 
haverá dissidentes que vão 

compor com o deputado. 
K demonstrando pé-no-; 

chão. Sebastião Madeira,; 
consegue afastar de vez, o 
dilema que nlio é bom 
adr nistrador Em seu 
p úüciroano de parlamentar, 
k\ iisegulu mais djnJuiro para 
Imperatriz e o Maranhão, do 
que o ex])crt em orçamento, 
o seu oiM>ncntc, o deputado 
Davi Alves Silva. | 

Para demonstrar mais 
ainda sua capacidade 
administrativa, Madeira vai 

trazer no começo de março, 
pâi-a um encontro regional 
do {'SDR. o ex-ininisiro da 
economia, Ciro (tornes, 
(ht\m que dé otário não tem 
nada. 

F para lechar com chave 
de ouro <, esfianlar urubus, 
sapos <> o mau agoure 
Madeira couseguiu traz- 
para Impt ratr iz. o 1 
Encontro Nacional dt 
Parlamentares da Região 
Amazônica. Tudo isso. < om 
pouco mais de um ano de 
mandalo dr depnlarfo 
federal. 

M a d e i ra : e n i á o pode 
comprar o terno de ixisse? 
Pode. m. um íafor pode 
mudar o curso dos 
acontecimentos. O fator 
Ildon Marques. 

Tem razão o secretário 
de Educação» Agostinho 
Noleto, quando afirma que 
a sucessão passa por Bdon 
Marques. Desprezá-lo é o 
erro mais crasso dessa ; 
campanha e que pode 
custar o pleito. Quem viver 
verá. Uma aliança Madeira/ 
íldon ou lidon/Madeira 
seria o "dream team". i*)T 
enquanto apenas um sonho, 
O que : ;é : bom para 
Imperatriz. Os dois estão 
em excelentes condições 
para governar a cidade. 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. 

TRABALHAMOS COM COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luis Domingues, n0 1206 fone 721-1077 
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Firmeza e Humanidade abre ano maçonico 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Políticas salariais em 96. 

0 presidente do Banco 
Central, BC, Gustavo 
Loyola, disse em entrevista 
exclusiva à "Rádio 
Eldorado" que o governo 
deve usar políticas setoriais 
em 96 para resolver os 
desequilíbrios da 
economia. 

Segundo ele, este estilo 
substitui o anterior, que era 
o de tratar os problemas 
econômicos através de 
medidas amplas. Ao citar a 
questão dos juros, Loyola 
afirmou que o "desconforto 
em relação as taxas é 
diferenciado por setores". 

Arrastão pelo 
emprego no País 
A Federação das 

Indústrias do Estado de 
São Paulo pretende fazer 
um "arrastão pelq 
emprego" no Brasil. É 
como o presidente da 
Fiesp, Carlos Eduardo 
Moreira Ferreira, definiu a 
próxima investida da 
entidade. 

0 "arrastão" será uma 
campanha com sugestões 
ao Governo Federal para 
ampliação do emprego. 
Entre os pontos sugeridos 
deverão estar-a redução 
dos encargos trabalhistas, 
para facilitar mais 
contratações, até a criação 
de cursos especiais de 
reciclagem. O presidente 
da Fies esteve 
participando, no final de 
semana passado, de um 
seminário fechado sobre 
economia promido pela 
Confederação Nacional da 
Indústria, CNI. 

Segundo Moreira 
Ferreira, a, idéia do 
"arrastão" surgiu após 
estudos da entidade sbre o 
mercado de trabalho no 
País. A conclusão sobre a 
gravidade do problema no 

País, com mais de 1 milhão 
de pessoas desempregadas 
somente em São Paulo, levou 
o presidente dá Fiespe à 
idéia da campanha. "E o pior 
problema do Brasil hoje, por 
isso, algo tem que ser feito e 
rapidamente. 

Um 
alô legal 

% 

^ o 

Para o médico Nailton 
Lira, diretor regional de 
Saúde. 

Brasil- 
importa café 

Traders asiáticos 
confirmaram importações 
brasileiras de café. Desde o 
mês passado, as compras do 
Brasil ocorreram em 
pequenos lotes e somam 
1.800 toneladas do tipo 
robusta de menor qualidade 
do Vietnã. 

Os traders confirmaram o 
preço de US$ 1.500 a US$ 
1.600 por tonelada para 
embarque imediato. Os 
brasileiros também teriam 
adquirido produto da Costa 
do Marfim para a produção 
de café solúvel. 

O diretor executivo da 
Associação Brasileira da 
Indústria de Café Solúvel, 
Mauro Malta, nega a 
aquisição. "Estamos 
aguardando o resultado da 
importação pela associação 
do café torrado, a bic, que 
reúne as empresas voltadas 
ao mercado interno", disse 
Malta. 

A Abic fechou negócios 
também na América do Sul. 
O café deve chegar até o final 
do mês. Circula no mercado 
a informação não 
confirmada, de que seriam 
540 a 600 toneladas do 
Equador e da Bolívia. 

Frase 
do dia 

"A questão fundamental é 
como anda o Brasil. E a 
resposta é que vai muito 
melhor do que imaginamos - 
ou até ousávamos esperar". 

(Roberto Civita) é editor 
da Revista VEJA e 
presidente do Grupo Abril. 

O venerável da Loja 
Maçonica Firmeza e 
Humanidade Imperatrizense 
— número 1.628 — Pedro 
Neto Pinheiro dos Santos, 
convida a sociedade para 
participar da abertura dos 
trabalhos do ano maçonico 
deste ano. 

O acontecimento será no 
dia 25 de janeiro, quinta-feira, 
a partir das 20 horas, na Loja 
Marçonica, situada na rua 
Coriolano Milhomcm (Praça 
Tiradentes). 

O reinicio dos trabalhos 
maçônicos para o ano de 1996 
será a partir deste dia 25, 
segundo anunciou o 
venerável. 

Pedro Neto aproveitou o 
contato com a reportagem do 
Jornal Capital jwa convidar 
os obreiros a se fazerem 
presentes, justificando a 
entrada de mais um ano 
maçonico. 
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PT ultima Plenária 

O Partido dos 
Trabalhadores, através da 
Comissão Executiva 
Municipal, continua 
ultimando os preparativos 
para a Plenária que realiza no 
prójymo dia 27, sábado, em 
Imperatriz. 

A garantia é do vereador 
Valdinar Pereira Barros, que 
também preside o Diretório 

Municipal. De acordo com 
Valdinar, diversos temas 
estarão em pauta. 

Mas ele confirma que o 
principal assunto a ser 
discutido é sobre o processo de 
sucessão municiplal, que 
acontece nas eleições de 3 de 
outubro. 

Além da Plenária, o PT — 
partido que integra juntamente 

com o PDT a Frente Ética — 
prepara a sistematização do 
plano de governo a ser 
defendido nesta campanha. 

Os preparativos estão 
bastante avançados, segundo 
afirmou o vice-presidente do 
PT municipal, Mariano Dias. 
Ainda não está definido o 
nome do candidato da Frente 
Ética. 

São José está intrafegável 

Moradores reclamam da falta de iluminação e saneamento 

Apesar dos esforços que o 
interventor estadual do 
Município de Imperatriz está 
fazendo para consertar a 
cidade, é de se espantar a 
situação em que se encontra 
o bairro São José. Existem 
ruas que estão praticamente 
intrafegáveis. É constante a 
reclamação dos moradores 
daquele periférico, que já não 
sabem a quem recorrer. Um 
exemplo disso, está na rua 

principal do bairro, na qual 
passa o coletivo, são tantos 
buracos que chega a assustar 
os passageiros. Agora, com a 
chegada das chuvas, a cada 
dia cresce mais o perigo de 
se trafegar à noite, pois 
existem buracos que se não 
se cuidarem os transeuntes, 
é bem capaz de sofrerem 
algum tipo de acidente. 
Maria dos Santos Feitosa, 53, 
moradora do bairro há três 

anos, disse que "outro dia 
desses, o meu filho, 
Francisco Sales Feitosa, 24, 
vinha de bicicleta do trabalho 
às 19hs00 - o mesmo é 
servente de pedreiro -, como 
estava escuro ele não viu um 
buraco do lado da rua, 
acabou tropeçando e caindo, 
por pouco ele não quebrou o 
braço, mas até hoje reclama 
de dor". 

Outro fator que está 
deixando os moradores 
temerosos, é o caso da 
insegurança. O bairro é muito 
isolado e mau iluminado, o 
que facilita a ação dos 
marginais. Quase todos os 
dias se tem notícias de 
arrombamento, assassinato, 
estupro c muitos outros tipos 
de crimes, cometidos pelos 
desocupados. Há umas duas 
semanas um ancião teve seu 
comércio invandido por 
ladões. A sua sorte é que um 
vizinho seu ia passando na rua 
e viu o que estava 
acontecendo. Evitando assim 
que os mesmos 
concretizassem o seu intento. 

Roberval Rodrigues 
Brandão, 41, tem dois filhos, 
uma moça com 14 anos e um 
rapaz com 17, que estudam no 
centro, e disse que "quando 

eles estavam estudando todos 
os dias eu ia esperá-los na 
parada do coletivo, que fica a 
quatro quadras daqui, pois 
não confio nem um pouco em 
deixá-los vir sozinhos. Tenho 
medo que, com a escuridão e 
o mato que toma de conta do 
bairro, algum malandro tente 
fazer algum mal aos meus 
filhos. E nesse ano letivo, vou 
lazer a mesma coisa, pois as 
ruas continuam as mesmas, 
talvez bem pior", finalizou. 

Alberto Alves Rodrigues, 
34, disse que, "o que nós 
estamos precisando é que o 
Governo do Estado libere 
verbas para o saneamento 
básico e asfaltamento do 
nosso bairro, pois já estamos 
cansados de esperar por uma 
solidão para todos esses 
problemas. Quando é tempo 
de eleição eles sabem vir aqui 
pedir votos, mas passando 
essa época esquecem da 
gente, pode uma coisa 
dessas? O nosso bairro está 
praticamente desprezado e a 
Cemar esqueceu que aqui 
também precisamos de 
iluminação. Eles só sabem 
cobrar taxa de iluminação 
pública, mas colocar 
lâmpadas nos postes, isso eles 
não sabem", desabafou. 

TucamTs 
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por MARCELO CARDOSO 

Na moita 
A imprensa de modo 

geral deve apoiar a 
campanha de combate à 
matança de boi na moita, os 
comunicadores de rádio 
AM e FM e os 
apresentadores de 
televisão, devem passar 
recados às donas de casa, 
para que não comprem a 
carne bovina, suína ou 
caprina em açougues que 
nãoapresentem o 
documento de inspeção 
sanitária. Um serviço que 
deve orientar a 
comunidade, inclusive 
evitando riscos com 
doenças que podem ser 
transmitidas com o 

consumo da carne doente. 
Vamos colaborar! 

Sem prefixo 
Leniedson Silva deixou a 

Mirante FM e voltou a morar 
em Açailândia. Ele ainda não 
ingressou em nenhuma das 
rádios da "cidade do ferro."E 
pelo que se sabe, Leno não 
pretende no momento, voltar 
ao rádio. Vai trabalhar em um 
estúdio fotográfico, profissão 
que executa com maestria. 
Sucesso! 

Qualidade 
Paulo Negrão chamou o 

técnico José Orleans e pediu 
que fosse feito uma afinação 
no som da Rádio Difusora 

FM. Equipamentos novos 
também contribuíram para 
que a emissora se destaque 
com uma boa qualidade de 
som. A 105 ganhou muito 
com os toques e retoques de 
afinação. Coisa boa! 

Qualificação 
José Moura mobiliza 

ações para que o Sindicato 
dos Radialistas, ainda neste 
ano, consiga realizar um 
curso de qualificação 
profissional para radialistas 
da cidade e região. O 
presidente do Sidjori está 
muito otimista quanto à 
possibilidade de conseguir o 
curso. Reconhece que as 
dificuldades giram em torno 
da falta de dinheiro. É isso aí! 

Cronistas 
O presidente da 

Associação de Cronistas e 
Locutores Esprtivos, Tércio 
Dominice, manifestou o 
desejo de viabilizar o registro 
na entidade dos cronistas 
esportivos de Imperatriz. Ele 
entende que muitos precisam 
vez por outra sair para fazer 

jogos fora do Estado, e 
podem ficar impedidos por 
falta de uma identidade 
funcional específica. Tércio 
vai nos mandar as fichas para 
que façamos o registro. 

Escuta 
A Secretaria de 

Comunicação Social 
SECOM, pretende manter na 
cidade um serviço de escuta 
de áudio e vídeo, objetivando 
acompnahar e avaliar os 
programas de rádio e 
televisão. 0 secretário 
Antônio Carlos Lima poderá 
reativar o escritório da 
sucursal da SECOM na 
grande Imperatriz. 

Imprensando 
Locutores e repórteres 

esportivos pretendem se 
reunir para solicitar uma 
audiência com o, Interventor 
Ildon Marques. 0 assunto a 
ser tratado relaciona-se ao 
projeto de esporte que foi 
muito falado no ano passado. 
Para os promotores das 
informações esportivas, o 

Estádio Frei Epifânio Da 
Abadia deve receber 
melhorias, principalmente a 
iluminação e as dependências 
de segurança no gramado. 
Promessa é dívida... 

Visita 
A ex-operadora de áudio 

da Cultura, Marleude Gomes, 
esteve na cidade para uma 
visita aos familiares. 
Atualmente ela mora no Pará 
e veio com o marido para 
rever dona Marina. Ela disse 
que tem saudades de 
Imperatriz. Boa sorte! 

Afinação 
Waldemar Erdmann e • 

Antônio carlos Dodô deram 
uma boa afinada na qualidade 
de som da Rádio Mirante AM 
depois da mudança para o 
novo estúdio, na rua Alagoas. 
Depois das coordenadas a 
sonorização da emissora ficou 
de primeira. Agora a 
expectativa é o transmissor de 
10 mil watts para maior 
abrangência da emissora na 
região tocantina. 

Animada 
A publicitária Valdelice, à 

frente do comando 
administrativo da Rádio Clube 
FM , está otimista e bastante 
animada com o trabalho que 
vem realizando em Açailândia. 
Foi através da Rádio Clube que 
abriu-se espaço para uma 
campanha de serviço em favor 
da recuperação das rodovias 
222 e 010. Os caminhoneiros 
ficaram maravilhados com a 
iniciativa, motivo a" mais para 
Valdelice ficar eufórica com o 
índice de audiência. 

pressa em 

Reflexão 
Não se impaciente! 
Nao tenha 

chegar ao fim. 
Deixe que o tempo 

amadureça os frutos, de modo 
que possa colhê-los 
amadurecidos. 

Caminhe com segurança e 
constância, porque tudo nos 
chegará na hora exata e mais 
oportuna. 

os frutos amadurecidos à 
força nâo são tão saborosos 
quanto os que amadurecem 
naturalmente. 

Saiba esperar com 
[«ciência e não desanime. 

PROGRAMAÇÃO DE HOJE PARA AS TVS VHS/UHF - IMPERATRIZ 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

05:00 
05:30 

06:00 
07:00 
07:30 

08:00 
11:15 
11:30 
11:45 
12:45 
12:45 
14:30 

17:00- 
17:05- 
18:00 - 
18:15- 
19:15- 

20:30 - 

22:30 - 

22:45- 

- O Despertar da Fé 
- Terreiro da 

Fazenda 
- Repórter 190 
- Bom Dia Cidade 
- O Despertar da Fé 

local 
- Note e Anote 
- Forno, Fogão e CIA 
- Repórter Record 
- O Rádio na TV 
- Falando de Deus 
- Cidade Agora 
- Tarde Criança com 

Mariane 
- Oração das Seis 
- Agente G 
- Jornal Capital 
- Jornal da Record 
- Imperatriz 24 
1loras 
Campeões de 

Audiência 
Record Dinheiro 
Vivo 
25a Hora 

Imperatriz 

24 Horas 

uma 

ótima 

opção na 

sua TV 

apitai 

TV CRC 

Canal 4 

BAN D 

06:30- Diário Rural 
09:00-Dia Dia 
09:30- Estação Criança 
10:30 - Cozinha 

Maravilhosa da 
Ofélia 

11:00 - A Idade da Loba 
12:00- Estação Criança 
12:45 - Série 
13:15 - Sessão Livre 
15:15 - Dia Dia 
16:45 - Supermarket 
17:15 - Verão Vivo 
18:15 - Louco por Você- 
18:45 - A Idade da Loba 
19:45 - Cavalo Amarelo 
20:00 - Rede Cidade 
20:50-Jornal Bandeirantes 
21:30- Força Total 

Continue 

sempre 

conosco, 

porque 

você 

nosso 

ouvinte, 

nós 

estamos 

sempre 

com você 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

Não forneceu informação 

Nós somos 

a sua TV e 

Rádio 

Capital, 

que 

sempre lhe 

trazemos o 

que de 

melhor há 

em áudio e 

vídeo na 

região 

tocantina. 

TV Mirante 

Canal 10 

Globo 

05:13 - Telecurso 
Profissionalizante 

05:28 - Telecurso 2000 2° 
Grau 

05:44 - Telecurso 2000 l9 

Grau 
06:00 - Bom Dia Brasil 
06:28- Bom Dia 

Imperatriz 
07:00-TV Colosso 
11:33 - Globo Esporte 
11:48 - Jornal do MA. Ia 

Edição 
12:15 - Jornal Hoje 
12:38- Video Show 
13:16 - Vale a Pena Ver de 

Novo 
14:40 - Sessão da Tarde 
16:20 - Malhação 
16:51 - História de Amor 
17:45-Jornal do MA. 2a 

Edição 
18:00 - Cara & Coroa 
19:00 - Jornal Nacional 
19:34 - Explode Coração 
20:33 - Brasil Legal 
21:40- Copa Euro 

América Palmeiras 
X Borussia 

23:39 - Jornal da Globo 
00:10 - Campeões de 

bilheteria 

Rádio 

Capital Am 

a sua 

melhor * 

opção de 

áudio 

TV Difusora 

Canal ^ 

SBT 

05:58 - Palavra Viva 
06:00 - Alvorada 

Sertaneja 
07:00 - Bandeira 2 
07:30 - Thompson Sem 

Censura 
08:00- Bom DiaACia 
09:00 - Programa Sérgio 

Malandro 
10:30 - Moreira Serra 

Especial 
11:00- Carrossel 
11:40- Repórter 

Dufusora 
12:35- Cinema Em 

Casa. 
Filme; "O 
Fusca 
Enamorado 

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 
20:45- Torneio Verão 

de Futebol. 
Corinthians X 
Cruzeiro 

21:45 - Sangue do Meu 
Sangue 

22:30 - Jornal do SBT 
22:45 - Jô Soares Onze e 

Meia 
00:00 - Jornal do SBT 
00:30- Programa Joicy 

Pascowitch 
00:35- Perfil 
01:35- Telcsisan 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

TV CNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

Não forneceu programação 

CoNflIMUE 

imancIancIo 

SUAS 
I 

! cartínLas 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Li 

PARA A 
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cartínIias 
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Imperatriz, (MA), 23 de Janeiro de 1996. Encarte especial do Jornal Capital. Consulte o editor para publicação (mesmo que pardal) 

Imperatriz 

■m 

illi 

por FREDERICO LUIZ 

Um novo 
tempo 

Do mesmo Ivan Lins, a 
música "Começar de Novo". 
Em 96 seria o melhor slogan, 
porque em 95 o governo do 
Estado deixou de existir. 
Simplesmente desistiu. "Um 
Novo Tempo" é a chamada 
forçada de barra do 
marketing político. 

Que tal uma 
pesquisa? 

Já está na hora de se 
encomendar as chamadas 
pesquisas eleitorais. Aquela 
feita de encomenda, que 
ninguém acredita mas que 
causa um buruçu na cidade. 

O próximo 
interventor 

E todo mundo continua 
calado acerca da indicação 
do próximo interventor de 
Imperatriz. Das duas uma, 
ou desistiu-se de lutar pela 
prefeitura ou um grande 
acordo está no ar. Como a 
viúva está rica, bonita e 
elegante, duvido que não 
haja pretendentes. Aliás, a 
viúva está Divinamente bela. 
E o que parece. 

Fevereiro 
chegou 

0 caso Renato Moreira 
deverá tomar impulso este 
mês. Pelo menos é o que 
espera uma fonte que pediu 
para não ser identificado. 
Chumbo grosso c garantido, 
vamos ver se a espoleta 
dispara. 

Salvador 
vem aí 

Engana-se quem 
raciocina com a idéia de que 

o prefeito-afastado de 
Imperatriz, Salvador 
Rodrigues, desistiu de lutar 
pela prefeitura municipal. 
Poderemos ter surpresas até 
o final de mês. 0 ex-chefe do 
executivo municipal navega 
com a velha máxima: ou vai 
ou racha. 

Jucelino 
Pereira 

Um forte abraço ao 
querido amigo. Sem abrir mão 
de suas convicções, e muito 
menos sem barganhar suas 
posições políticas. Saudações. 

Segura 
o "Tchan" 

mmm SvST ■ 

Este ano o Sistema 
Tu ca nu's de Comunicação 
promove na Beira-Rio, o 
"Carnaval do Tchan". 
Finalmente, Imperatriz entra 
na era dos grandes 
acontecimentos de massa. 
Quem sabe até, com o esforço 
de mídia, a cidade pode atrair 
turistas. E divisas. 

Chegando 
a hora 

11 

Faltam seis dias. No 
próximo dia 29, o coronel José 
Roberto Portugal deixa a 
cidade e transfere o comando 
do 50° Bis. 0 coronel Portugal 
demonstrou durante sua 
passagem pelo comando da 
Batalhão, que o Exército pode 
e deve se aproximar da 
comunidade. Com saldo 
positivo para ambos. 

Veneno 
mortal 

O negócio está aprumado. 
Literalmente, o 
imperatrizense é obrigado a 
matar a cobra e mostrar o pau. 
Acredite se quiser mas a 
cidade não tem soro anti- 
ofídico. Antes havia soro. 
Hoje não. E "Um Novo 
Tempo". 

Candidato de 
vento em popa 

0 coronel Guilherme 
Ventura trabalha de forma 
incessante na conquista de 
lideranças intermediárias. 
Pavimenta sua candidatura 
nos bairros esburacados. O 
caminho está certo. E só 
conferir o fôlego. 

Verbas 
para segurança 

mm. 

i m 

È só conferir o orçamento 
do Estado deste ano, para 
concluir que a situação da 
segurança pública em 
'mperatriz vai se agravar. Está 
fora da previsão: a conclusão 
do primeiro DP, a ampliação 
da frota de veículos, a compra 
de armas. Imagine que vamos 
depender de verbas especiais 
do governo Roseana Sarney, 
agora feche bem sua porta e 
reze. Muito. Mais muito 

, mesmo. 

Ondas Curtas 

"Estamos em cena, pra nos socorrer". Salve Ivan Lins. 

Uma revolução em fevereiro caia bem na vizinha Açailândia. 

Quem quiser se consultar com o Dr. André Paulino só paga R$ 10 na Materclímca. 

•è- §: A governadora Roseana Sarney está fazendo escola em Imperatriz. Haja livro. 

!::•■« t O Bingão do Conor Farias está do lado do vento. Que sopra agora para o Tocantins. 

0 Dono do Mar é o mesmo Dono dos Rio? 03 de outubro vem ai. 

A chapa vice-versa continua versando. 

Em nome da arte 

A Apresentação de Textos na Televisão 

A televisão tem como 
característica a 
potencialização de gestos, 
movimentos e falas. Os 
movimentos e gestos sempre 
vão parecer mais amplos 
quando transmitidos pela 
televisão e as falas sempre vão 
parecer mais rápidas%lo que 
quando percebidas 
diretamente. Por isso, é 
importante que as palavras 
ditas na televisão sejam bem 
escandidas, isto é, as sílabas 
precisam ser bem destacadas 
na pronúmeia das palavras, a 
divisão silábica deve ser 
rigorosamente obedecisa. 

E essencial, contudo, que o 
candidato a apresentador ou a 
repórter de televisão tenha 
uma voz e dicção apropriadas. 
Como o apresentador vai 
estabelecer comunicação com 
o telespectador, basicamente, 
através da voz é necessário 
que ele tenha uma voz clara, 
com sonoridade e timbre 
agradável. A necessidade de 
um vozeirão, comum até 
alguns anos atrás, 
desapareceu. Hoje, mais do 
que a potência da voz é 
importante a modulação e o 
tom coloquial. 

0 apresentador ao ler o 
texto escrito pelo editor leva 
em conta a função lingüística 

por PEDRO MACIEL 

da frase, mas a compreenção 
do que foi dito será facilitada 
se ele não esquecer a função 
musical das palavras e das 
frases. Para melhorar a 
qualidade de seus jornais, as 
emissoras de televisão 
costumam contratar os 
serviços de fonoaudiólogos 
para corrigir eventuais 
problemas de colocação da voz 
e de dicção dos profissionais 
que contrata. Esses 
profissionais trabalham 
basicamente ensinando aos 
apresentadores técnicas de 
controle fono-respiratório, de 
articulação correta das 
palavras e de entonação 
perfeita dos sons. 

Ao ler um texto o 
apresentador vai se ver diante 
de várias situações de dicção: 
ele pode transmitir um texto 
de forma gritada ou de forma 
sussurrada, pode narrar com 
a velocidade de um locutor de 
provas hípicas ou articulando 
demoradamente cada palavra, 
com ie estivesse falando para 
ui i pessoa com dificuldades 
pa i perceber as nuances da 
língua. 

A televisão por sua 
característica de coloquialidade, 
de certa forma exige que a 
emissão da voz do apresentador 
simule o tom de uma conversa 

entre dois amigos, onde ura 
narra os acontecimentos e o 
outro ouve. Essa 
coloquialidade é que ensina aos 
profissionais que a televisão 
não é um veículo nem de gritos 
nem de sussurros. 

Outra regra fundamental, 
que o apresentador precis 
lembrar: a credibilidade 
empatia na televisão « 
estabelecida pelo fato do 
apresentador olhar 
diretamente nos olhos do 
telespectador enquanto fala. E 
através do olhar que se abre o 
canal de comunicação entre 
apresentador e telespectador. 
A fuga do olhar, mesmo que 
para ler o script, vai quebrar a 
magia da comunicação. 

A tarefa de ler um texto 
olhando para a lente da câmera 
é facilitada, nas emissoras, pela 
utilização do teleprompter. 
Com esse equipamento é 
possível uma simulação 
perfeita, onde o olhar do 
telespectador, para o 
apresentador, é a lente da 
câmera. 

É por essa razão que muitas 
vezes o jornalista assinala 
determinadas palavras do texto 
e conversa com o apresentador 
para indicar que aquelas 
palavras precisam ser 
reforçadas. 

VALE 

0 Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados 
1 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. 

TCI 

VALE 
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Jesus a luz que ilumina a estrada dos homens 

por RAIMUNDO PINTO 

/ 

Jesus o verbo de deus, 
aquele que estava junto de 
Deus desde o princípio, aquele 
que contém a vida, e a vida é a 
luz dos homens, e luz brilha 
nas trevas, mas não é aceita 
pelos homens Q"- 

A luz não foi aceita e nem é 
aceita, porque é uma, luz que 
incomoda, é uma luz que 
penetra na escuridão de nosso 
egoísmo, e indiscretamente 
revela toda a iniqüidade 
humana, toda miséria, 
incapacidade e Patifarias. 

Não é uma luz ornamental, 
mas é uma luz que penetra no 

recôndito da alma e revela 
toda mentira, é uma luz que 
exige penitência e mudança de 
vida, uma luz incandescente 
que incandesce com seus 
raios, todos àqueles que estão 
mergulhados nas trevas da 
maldade. 

Ainda não compreendemos 
a força devastadora dessa luz, 
pois fugimos ao peu domínio, 
não aceitamos que ela ilumine 
nossa vida, que nos 
transforme de fato; essa 
teimosia nos impede de 
festejarmos com dignidade o 
sentido da luz. Estragamos o 

Natal com nossas árvores 
multicoloridas, cheias de 
bolinhas psicodélicas. Não 
deixamos a luz brilhar muito 
pelo contrário ridicularizamo- 
la, com nossas brincadeirinhas 
natalinas, recheadas de 
cartãozinhos e presentinhos. 

Com um gesto infantil nós 
tapamos os olhos com as 
mãos, com o intuito de nos 
defendermos da luz que 
começou a brilhar na cabana 
de Belém. 

Fechamos os olhos para 
ignorar a luz, a luz que veio 
brilhar e fazer brilhar nossa 
vida, Mas, nós preferimos 
ignorá-la, fugindo de seu 
brilho com nossas festas, 
nossas fumaças sentimentos, 
que poluem o brilho da luz. 

Jesus o Cristo de Deus, veio 
nos presentear com a alegria 
de sua vinda. 0 anjo disse aos 
pastores: Não temas, pois vos 
anuncio uma grande alegria, 
para todo o povo, (Lc.2,10), Eis 
o motivo de grande alegria, 
nós temos um Deus que se fez 
homem, que se torna humano, 
Um Deus que vem caminhar 
nossos caminhos, que põe o pé 
na estrada para caminhar junto 
a nós. Um Deus que nos dá a 
oportunidade de 
compartilharmos com ele 
nossas aflições, misérias, 
lágrimas, angústias e 
esperanças. Um Deus que vem 
trazer a salvação para todos. 
Um Deus que se revela como 
misericórdia. 

Alegria porque ao homem 
foi proporcionada uma 
possibilidade que poderia 
parecer insensata. Deus se faz 
homem, e dá ao homem 
possibilidade de se tornar 
Deus, essa deveria mais do 
que nunca ser a causa de nossa 
alegria. Porém, nos recusamos 
a vivenciar a verdadeira 
alegria, que é Jesus, que se fez 
homem e veio para fazer 
morada entre nós. Ele nos veio 
trazer a felicidade, uma 
felicidade que supera todos os 
horizontes terrenos. 

No entanto nós não o 
aceitamos, o achamos 
inconvenientes, um intruso, 
um desmancha-prazeres. Com 
o inimigo da alegria achamos 
que ele veio para nos roubar a 
terra, que veio para envenenar 
nossos alimentos terrenos, 
nos quais estamos enterrados 
até o pescoço. 

Quem é que está 
preocupado com a alegria? 
Que nos deixe em paz, para 
fazermos nossa própria 
alegria, ao redor da mesa, nos 
evenenando com nossos 
alimentos, a alegria humana é 
diferente da alegria de Jesus. 
Nossa alegria recheada de 
preferencialismo, 
individualismo e interesse 
social. 

Jesus vem até nós para nos 
fazer feliz. Ele é o verdadeiro 
dom do amor e da felicidade, 
o dom da alegria perfeita. E 
nós fingimos de não nos 
apercebemos nem mesmo da 
existência do dom. 

Estamos ocupados demais 
com nossos embrulhos, 
nossos encontros festivos, 
nossos presentes. 

Dessa forma sufocamos o 
dom, frustramos o Natal, 
nunca poderemos sentir o 
Natal de fato e viver seu 
mistério. 

Precisamos criar uma nova 
mentalidade acerca do Natal, 
pois da maneira como 
estamos vivendo, já perdemos 
o sentido do Natal, através 
desta nova mentalidade 
poderemos recuperar o 
sentido de Natal; pois, a nossa 
missão depende disso. 

Nossa obrigação é de 
transformar-nos em luz. Ai de 
nós se não fizermos.Nossa 
vida e nossa missão depende 
disso. 

O Natal é a grande luz que 
brilhou na escuridão da vida 
humana, nossa obrigação é 
promover essa luz, para que 
ela brilhe e ilumine a todos 
aqueles que a buscassem. 
Essa luz que tem o poder de 
transformar, de fazer todas as 
coisas se renovarem; essa luz 
transparente que nos leva à 
fonte da verdade. 

Não podemos nos 
transformar em carcereiros, 
policiais e sim em 
testemunhas da alegria, 
devemos fazer com que os 
homens e mulheres deste 
planeta, passem a 
compreender a mensagem de 
Jesus. A grande mensagem, 
que é a mensagem de 
salvação, e não de 

condenação, mensagem de 
libertação e não de 
condenação. Mensagem de 
libertação não de opressão; 
mensagem de alegria e não 
de tristeza. 

Neste dia devemos nos 
transformar em presente. 
Acontece que neste dia nós 
estamos acostumados a dar 
presentes, toneladas de 
cartões, com mensagens 
vazias e repetitivas de boas 
festas, expressando assim o 
nosso desejo tão frio e tão 
distante. Acreditamos que 
com esses gestos pagamos 
a nossa dívida de gratidão 
que temos para com o 
outro; assim é muito fácil, 
muito cômodo. Como 
cristãos temos a obrigação, 
não de dar presentes,mas 
de nos transformarmos em 
presentes. Procurar sempre 
dar testemunho da luz, nos 
entregando sempre sem 
reservas á prática da 
caridade, amor, caridade; 
para que nossa vida seja um 
dom sem reservas, vivemos 
para promover o bem a 
todos. A nossa dívida é uma 
dívida mútua, somos 
credores. Porque cada um 
de nós é devedor com 
relação a outro. 

Raimundo Pinto é pároco 
da Igreja Santa Tereza 
(Texto extraído do livro 
Descobrindo o Verdadeiro 
Sentido do Natal, lançado 
dezembro passado). 

ONU, a mesa de negociações 

por MARCO ANDRÉ BALOUSSIER 

A Segunda Guerra 
Mundial evidenciou o 
fracasso da Liga das 
Nações, criada após a 
Primeira Guerra. Assim, a 
nova guerra estimulou 
idéias para a criação de 
novo organismo capaz de 
manter a paz e promover a 
cooperação internacional. 

A Carta do Atlântico, 
firmada por Roosevelt e 
Winston Churchill, em 
agosto de 1941, e a 
Declaração das Nações 
Unidas, assinada por 26 
países aliados, em janeiro de 
1942, foram embriões do 
que viria a ser a maior 
organização mundial de 
todos os tempos. 

Em abril de 1945, já no 
final da guerra, realizou-se 
a Conferência de São 
Francisco, da qual resultou 
a Carta das Nações Unidas, 
assinada por 50 países. No 

dia 24 de outubro de 1945 foi 
oficialmente construída a 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), com sede em 
Nova Iorque, nos EUA. Esta 
localização já insinuava o 
papel a ser desempenhado 
por Washington na nova 
instituição. Afinal, os EUA 
emergiam da Segunda 
Guerra Mundial, ao lado da 
URSS, como uma das 
superpotências do planeta, 
sendo a única nação, na 
época, a deter o controle da 
energia nuclear. 

A estrutura orgânica da 
ONU é composta de seis 
órgãos: a Assembléia Geral, 
o Conselho de Segurança, o 
Conselho Econômico e 
Social, o Conselho de Tutela, 
a Corte Internacional de 
Justiça e o Secretariado. 

De todos esses órgãos, o 
mais importante e o mais 
exclusivo é o Conselho de 

Segurança, composto por 15 
membros: cinco são 
permanentes (China, EUA, 
França, Reino Unido e 
Federação Russa, que 
ocupou o lugar da ex-URSS, 
em 1991) e os outros dez 
rotativos. Além do poder de 
influência nas votações, os 
membros permanentes são 
os únicos a deter o poder de 
veto. 

Entre êxitos e fracassos, a 
ONU foi o fórum por 
excelência, onde se 
debateram quase todas as 
grandes questões que 
marcaram o mundo do pós- 
guerra e constituiu-se em 
espaço de extraordinário 
valor para as nações em 
desenvolvimento. 

Nos an-os 90, com a 
desintegração da URSS e o 
fim da Guerra Fria, vieram à 
tona algumas discussões 
sobre a necessidade de 

reformulação do organismo, 
que hoje congrega 185 países 
dos 192 existentes. Uma das 
questões que têm sido 
debatidas é a ampliação do 
Conselho de Segurança, 
onde potências econômicas, 
como o Japão e a Alemanha, 
não possuem o status de 
membros permanentes. 

O Brasil desenvolve, há 
algum tempo, um trabalho 
diplomático, visando a 
conseguir também um lugar 
permanente no Conselho de 
Segurança. Pelo seu porte, 
pelo tamanho de sua 
pppulação, pela dimensão 
adquirida por sua economia 
— uma das dez maiores do 
mundo — o Brasil reivindica 
essa posição. A crescente 
participação em forças de 
paz, como nos casos de 
Angola e Moçambique, 
demonstra o nível desse 
interesse. 

z. 
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Assista de segunda a sábado o 

programa Cidade Agora, discutindo 

vários temas, e com a participação da 

unidade móvel 
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"Waiver" para carros na OMG pode custar car 

Para manter em vigor o a MP do regime automotriz brasileiro, o governo terá que fazer 

concessões importantes 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Novo diretor 
A CSN está buscando no 

mercado um novo diretor 
financeiro, em substituição a 
Marcos Jacobsen, que deixou 
o cargo depois que o 
Bamerindus vendeu sua 
participação de 9,23% na 
empresa para o Grupo Vicunha 
(4%), Previ (2,6%) e Bradesco 
(2,6%). 0 Conselho de 
Administração deve se reunir 
dia 29 para discutir as 
estratégias da empresa e, 
segundo uma fonte de acesso 
ao acordo de acionistas, o 
programa de investimentos de 
US$ 1,1 bi i )ara o periodo de 93- 
98 poderá ser ampliado com a 
inclusão de novos projetos. 

Ampliando 
A Colômbia, El Salvador e a 

Costa do Marfim sugeriram 
uma ampliação de plano de 
retensão das exjKírtações de 
café da APPC (Associação dos 
Países Produtores de Café). 
Esses jiaíses querem prorrogar 
o prazo (a retensão deveria 
terminar em junho) e ampliai" 
as quantidades retidas a jiartir 
desta semana que se inicia, 
quando a APPC se reúne em 
Londres. As quantidades c os 
prazos foram discutidos no 
Seminário Americano de Café, 
que foi realizado em Varginha- 
MG, no dia 15 passado. 0 Brasil 
não sugeriu alteração ao plano 
da APPC. Segundo uma fonte 
do setor, como o País não tem 
café nesta safra, qualquer 
mudança agora seria 
indiferente. O Brasil sugeriu 
que os países exportadores de 
café não fizessem mais 
contratos a fixar, com base nos 
preços da Bolsa de Nova York. 
Esta proposta deve encontrar 
resistência dos colombianos e 
jiaíses da América Central. A 
proposta de suspender todas as 
exportações de café feita pela 
Costa Rica está praticamente 
descartada. 

Investimento externo 
Os investimentos 

estrangeiros na China no ano 
passado totalizaram ÜS$ 40 bi, 
ou 30% a mais cm relação ao 
volume registrado em 1994, 
segundo dados divulgados em 
Pequim, pela Comissão Estatal 
de Planejamento. Os dados, no 
entanto, ainda não são 
definitivos, já que não foram 
contabilizados empréstimos, 
doações de governos e 
instituições internacionais. 

Com isso, o montante 
poderia chegar a US$ 50 bi. Por 
sua vez, o Bird anunciou que vai 
liberar este ano US$ 3 bi |)ara o 
desenvolvimento do setor 
agrícola do País. O volume de 
recursos, similar ao de 1994, 
servirá jiara financiar projetos 
de plantio, irrigação, 
alimentação de gado e |)ara a 
redução da [xibreza em regiões 
rurais afastadas. 

Nova relação 
A Eenabrave está exigindo 

das montadoras um novo 
relacionamento com os 
distribuidores de veículos. 
Segundo o presidente da 
entidade. Sérgio Reze, em 96 o, 
setor se preocupará menos com 
os volumes de vendas e mais 
com a sua saúde financeira. 
Reze afirma que em 95 os 
fabricantes lucraram mais de 
US$ 1 bi, enquanto as 
concessionárias contabilizaram 
prejuízos de US$ 800 mi, pois 
os fabricantes empurraram os 
estoques de seus pátios para os 
distribuidores que tiveram que 
arcai- com os juros. "Não é uma 
parceria saudável", diz Reze, 
que também critica as reduções 
de preços que as montadoras 
acabam praticando sobre os 
estoques dos concessionários 
faturados [lelos valores originais 
de venda. As associações de 
marca, segundo Reze, devem 
definir em 30 dias, possíveis 
medidas para contornar esse 
quadro. 

O maior 
Os dez maiores 

investidores institucionais dos 
EUA e da Europa no Brasil, 
possuem um total de 4,459 
bilhões em ações, cerca de 40% 
dos recursos estrangeiros 
aplicados em bolsas de valores 
no País. O maior deles é o 
Capital Research & 
Management Co., com US$ 
842,082 milhões investidos no 
Brasil. 0 levantamento do 
perfil dos investidores 
americanos e europeus no País 
é feito trimestralmente pela 
Technimetrics, uma 
subsidiária do grupo de 
comunicação Knight-Ridder, 
especializada em pesquisa e 
serviços financeiros. Esses 
dados são vendidos para 
alguns bancos e 
administradores de recursos 
no Brasil, como o Banco 
Garantia e o Pactuai, e 
raramente são divulgados à 
imprensa. 
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Para obter o "waiver" junto 
à OMC e manter em vigor a 
MP do regime automotriz 
brasileiro, o governo poderá 
ter que fazer concessões 
importantes. Dessa forma, 
outros setores produtivos 
poderão pagar caro pela conta 
da manutenção da MP dos 
carros, entre eles o agrícola e 
o calçadista. "Se o Brasil 
conseguir consenso para 
aprover o waiver no Conselho 
de Comércio de Marcadorias 
será a troca de fortes 
concessões, já que nenhum 
país apoiará o Brasil sem 

receber compensações", diz 
uma fonte da área de 
comércio exterior. O "waiver" 
é uma dispensa de clásulas de 
um acordo. 

O Acordo sobre Medidas 
de Ivestimentos Relacionados 
com o Comércio, assinado em 
Marraquesh no final de 1993, 
quando foi criado a OMC, não 
dispõe especificamente sobre 
a figura do "waiver". Sua 
aceitação depende de total 
consenso dos países- 
membros, tanto no Comitê do 
Trims como no Conselho de 
Comércio de Marcadorias. 
Para essa fonte, a base das 
negociações na OMC será cm 
cima de medidas 
compensatórias. "Nada fora 
disso. Resta saber que 
setores vão pagar o preço do 
consenso que o Brasil precisa 
para passar o waiver. Os mais 
prejudicados nesse tipo de 
negociações no âmbito do 
comércio mundial acabam 
sendo sempre os setores 

agrícola e calçadista". 
embora o Itamaraty negue 

que a MP arranhe regras da 
OMC, diplomatas afirmam que 
o "waiver"servirá apenas para 
evitar eventuais confrontos com 
países que possam vir a contestar 
pontos da Medida Provisória. 
Entre eles, por exemplo, a 
redução em 90% no imposto de 
importação de consumos para as 
montadoras no País. 
Especialistas antecipam que o 
Japão e a Coréia, por exemplo, 
devem protestar esse item, 
argumentando que o setor 
automobilístico brasileiro estaria 
sendo subsidiado. 0 item que 
contempla imposto de 35% para 
as importadoras independentes 
na MP também pode ser 
considerado "discriminatório", 
ferindo o Artigo 39 da OMC. 0 
artigo considera como específico 
limitar o acesso a subsídios 
apenas determinados setores 
produtivos, como o agrícola, por 
exemplo. 

"Estamos informando à OMC 

que o imposto de 70% se aplica 
a todos os veículos 
importados. Entretanto, as 
montadoras que 
apresentarem níveis de 
exportação elevados serão 
beneficiadas", argumenta uma 
fonte do Itamaraty. Para ele, 
essa diferença de imposta 
nada mais é do que u' 
vantagem adicional, da quJ 
também poderão se beneficiar 
as montadoras que se 
instalarem no Brasil. Ele 
afirma também que o pedido 
do "waiver" será comunicado 
nos próximos dias ao 
Conselho de Comércio d e 
Mercadorias, que terá 90 dias 
para se pronunciar. 
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Meteorologia deixa bola de cristal e vira negócio 

Empresa cobra R$ 200 por mês pelo envio de uma previsão de tempo e de clima personalizada para o cliente 

Um grupo de 
meteorologistas do Instituto 
de Pesquisas Espaciais, 
NPE, com idade em torno 
dos 30 anos se desligou do 
órgão há dois meses para 
montar uma empresa. A 
Somar Meteorologia 
fornece informações sobre 
meteorologia e oceanografia 
e já conta com 250 cliéntes, 
muitos deles conquistados 
quando os técnicos ainda 
estavam no IN PE e 

prestavam aoenas 
consultoria externa. 

Embora o mercado 
privado de informações 
meteorológicas no Brasil 
ainda seja muito incipiente, a 
Somar diz que a previsão do 
tempo pode virar um negócio 
no País. Um dos sócios da 
empresa, Marcos Massari, 
explica que, até um ano, era 
impossível montar um 
negócio privado nessa área. 

A possibilidade só foi 
aberta pela instalação de um 
supercomputador e a criação 
do Centrq de Previsão do 
Tempo e Estudos Climáticos, 
CPTEC, do INPE. A partir 
disso, os dados 
meteorológicos do órgão 
foram disponibilizados na 
Internet, ainda que em uma 
linguagem cifrada e 
compreensível apenas aos 
especialistas. 

A Somar cobra cerca de 
R$ 200 por mês pelo envio de 

uma previsão de tempo e de 
clima, mais longo prazo, 
personalizada para o cliente. 
Dessa forma, o agricultor, por 
exemplo, que representa a 
maior parte da clientela da 
empresa, tem uma informação 
mais precisa sobre a situação 
do tempo na sua fazenda. 

Massari explica que as 
informaçõers dos satélites 
meteorológicos têm uma 
resolução de 200 km em 200 
km. Assim, os dados têm uma 
precisão pequena. Com o 
serviço personalizado, a 
Somar cruza esses dados de 
satélite, de resolução menor, 
com informações mais 
detalhadas da região de 
interesse do agricultor. A 
possibilidade de erro 
despenca. 

Massari observa que os 
serviços meteorológicos dos 
Estados Unidos, utilizados 
pelo mercado financeiro para 
a formação de preços de 

commodities agrícolas, 
cometem muitos erros 
sobre o Brasil por essa 
razão. Suas avaliações 
desconhecem os detalhes 
de cada região. NO caso das 
recentes chuvas na região 
Sul, por exemplo, a leste do 
Rio Grande do Sul, os 
serviços dos Estados 
Unidos informaram que a 
estiagem tinha acabado. 
Mas a estiagem afetava a 
área agrícola do RS, que fica 
no oste do estado. 

"Quem formou seus 
preços com as informações 
de lá pode ter perdi(l'> 
dinheiro", diz Massari. 
Somar está analisando a 
possibilidade de participar 
de um canal de tevê a cabo 
com notícias sobre a área 
rural. Essa espécie de CNN 
rural é um empreendimento 
da RBS, grupo de 
comunicação do Rio Grande 
do Sul. 

Negócios de 1995 que continuam pendentes 

Alguns negócios iniciados 
em 1995 e não concretizados 
até agora devem ser fechados 
no começo deste ano. É o 
caso da participação acionária 
da Budweiser no capital de 
subsidiárias da Antarctica. 
Outro negócio em andamento 
é o aluguel das instalações da 
Cobrasraa à Asea Brown 

Boveri, ABB, que passaria a 
produzir equipamento 
ferroviário no País. No caso 
da Budweiser, os americanos 
assinaram em fevereiro do 
ano passado um protocolo de 
intenção que está 
progredindo de forma muito 
lenta. A empresa norte- 
americana quer ficar com 
pelo menos 25% do capital de 
algumas subsidiárias da 
Antarctica. O protocolo fala 
de investimentos no Brasil 
de pelo menos US$ 120 mi. 
Advogados da Budweiser 

alegam que as negociações 
estão difíceis. 

Outro negócio em 
andamento é a venda da 
participação de João Hansen 
Neto na Tigre para fundos de 
pens. o. 

O empresário detém 30% do 
capital da JHJ 
Empreendimentos e 
Participações, holding da 
organização. Com a venda da 
participação da companhia não 
será afetado, permanecendo 
com Rosane Maria Fausto 
Hansen, que detém 60% da 

holding e 45% do controle da 
companhia. 

Já os locais para a 
instalação da fábrica da 
Honda e da Samsung, 
cinescópio, podem ser 
definidos em fevereiro. 

O investimento inicial da 
fábrica japonesa será de US$ 
100 mi e da Samsung, US$ 
600 mi. 

Também não foram 
decididos os locais para as 
fábricas de automóveis da 
Peugeot, Renault, Ásia 
Motors e Hyundai. 

No Jornal Capital, a noticia é 

divulgada do jeito que ela acontece. 

Imparcialidade é a nossa meta 
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Janduí vence Copa Café Viana 

Esporte 

Capital 

por JALDENE NUNES 

Jogador vai ter 
"plano de salários" 

Os dirigentes dos 
principais clubes do País 
preparam um pacote para 
reduzir os salários dos 
jogadores . 

Os cartolas querem 
descontar nos atletas os 
prejuízos que estão 
sofrendo com o fracasso 
financeiro dos 
campeonatos criados e 
organizados pelos 
próprios dirigentes. 

0 primeiro passo pode 
ser a criação de faixas de 
salários que seriam 
adotados por todos os 
clubes. 

A sugestão é dividir os 
jogadores em extra-classe, 
ótimo, bom e iniciante. 

Os dirigentes ainda não 
revelam os critérios para 
dividir os jogadores. 

Nem mesmo a 
convocação para a seleção 
pode ser suficiente para 
garantir o aumento do 
salário. 

A idéia é que o jogador 
só mude de faixa se 
conseguir se manter na 
seleção. 

Os valores também 
ainda não estão definidos. 
Mas é certo que os 
dirigentes não estão mais 
dispostos a pagar salários 
elevados, que chegam 

perto de R$ 100 mil 
mensais. 

Um dos idealizadores 
do "plano nacional de 
salários"é o gerente de 
esportes da Parmalat, 
José Carlos Brunoro, que 
está indo para o 
Flamengo. 

Ele também ajudou os 
dirigentes a tomarem a 
decisão de acabar com o 
"bicho" pago por vitória 
ou empate. 

Os jogadores já 
mostraram o, seu 
descontentamento com o 
fim do "bicho". O atacante 
Romário chegopu a falar 
até em greve. 

Além do corte do 
"bicho", os cartolas já 
planejam também acabar 
com as luvas, 
normalmente um valor 
elevado que é pago à vista 
ou em parcelas na 
assinatura ou renovação 
de contratos. 

Por fim, os dirigentes 
querem minar a influencia 
dos empresários, que 
faturaram altas comissões 
no mercado de jogadores. 

Brunoro também 
sugeriu a criação de uma 
"bolsa de jogadores": 
todos os clubes se 
reuniram e discutiram, de 
uma vez e sem 
intermediários, troca e 
venda de jogadores. 
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O time do Bananal 
Esporte Clube decepcionou 
às quinhentas pessoas que 
compareceram no Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
d'Abadia, domingo, para ver 
a decisão do título da Ia Copa 
Café Viana de Futebol 
Infanto. 

Os atletas do Bananal bem 
que se esforçaram, mas não 
conseguiram superar a falta 
de ritmo. A decisão do título 
máximo foi contra o time da 
Escolinha Redes Janduí 
Futebol Clube, de quem o 
Bananal levou de 5 a 1. 

O atacante Ronywon, 
autor do maior número de 
gols na competição, marcou 
os dois primeiros para o 
Janduí. Ainda no primeiro 
tempo, o lateral Jailton 
anotou o terceiro. 

A falta de ritmo do 
Bananal levou o técnico 
Frank a fazer duas 
alterações no intervalo do 
primeiro para o segundo 
tempo. Ele substituiu o 
goleiro Wágner, colocando 

Nanan em seu lugar. Também 
tirou de campo o lateral 
Fernando, trocando-o por 
Neguinho. 

Mas isso em nada melhorou 
o esquema de jogo. Na segunda 
etapa, Júnior fez o quarto gol, 
aumentando a diferença em 
favor do Janduí. índio acabou 
descontando para o Bananal. Por 
pouco tempo, já que Fuzuê, que 
entrou no segundo tempo, 
fechou a goleada, marcando o 
quinto gol da partida. 

Esse jogo foi marcado pela 
presença de um público 
estimado em cerca de 
quinhentas pessoas. Em meio 
aos torcedores, estava o 
vereador Ney Bandeira, um dos 
incentivadores do time vice- 
campeão. 

Também prestigiaram a 
decisão da Ia Copa Café Viana 
de Futebol Infanto, o presidente 
da Liga Irhperatrizense de 
Desportos, Antonio Alves dos 
Santos, e o diretor do 
Departamento de Desportos e 
Lazer do Município, Jackson da 
Silveira. 

Ia COPA CAFÉ VIANA DE 

FUTEBOL INFANTO 

JANDUÍ 5 x 1 BANANAL 

1-Paulo Costa 1 -Wágner/12-Nanan 

2-Jailton 2-Fernando/14-Neguim 

3-Washington 3-Carllnho 

4-Manoel 4-Arrin 

5-César 5-Gean 

6-Nílson 6-Franclsco 

7-Júnior/21-Fuzuê 7-Trovão/16-Zé Mauro 

8-Maqsoid 8-índío 

9-Ronywon 9-Marquinho 

10-Fábio 10-lsaac 

11-Édlo/19-Lara 11-Gera/15-Maciel 

TÉCNICO: Enis TÉCNICO: Frank 

Essa galera joga, torce e faz gol 

Além de vencer a preliminar 
contra o mesmo Bananal jjelo 
placar de 3 a 1, a categoria 
Infanto da Escolinha Redes 
Janduí Futebol Clube provou 
que também sabe torcer. 

Ela até deu um sugestivo 
apelido de craque para o 
artilheiro do torneio, o 
atacante Ronywon, que 
marcou dez gols, 
chamando-o de "animal". 
Fizeram muito barulho, na 
comemoração do título. 

Agora, dizem os alunos- 
atletas da categoria Mirim, 
é aguardar pela organização 
da Ia Copa Café Viana 
Dentc-de-Leite, anunciada 
para o início de fevereiro. 
De acordo com o presidente 
da Escolinha Redes Janduí, 
Diniz Araújo, deverão ser 
reunidas dez equipes. 
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Categoria mirim venceu o jogo da preliminar 

Au, au, au: o Rony é 

um animal 

Esse foi um dos muitos 
incentivos da galera Mirim 
da Escolinha Redes Janduí 
Futebol Clube, domingo, 
no Estádio Municipal Frei 
Epifânio, durante a decisão 
do título da Ia Copa Café 
Viana de Futebol Infanto. 

Ronywon foi o artilheiro 
da competição. Nos cinco 
jogos disputados, ele 
marcou dez gols. Dois 
deles, na abertura da 
goleada de domingo. 

Paulo Costa, também 
da Escolinha Redes 
J a n d ui, que recebeu o 
troféu de goleiro menos 
vazado: sofreu apenas 5 
gols. 

Violência marca decisão 

Juiz é agredido fisicamente e quer instauração de 

inquérito na PC 

Cosme Neto, o "21 "(no centro), foi agredido 

Ajjesar de ter reunido atletas 
com idades inferiores aos 16 
anos, a decisão da Ia Copa Café 
Viana de Futebol Infanto foi 
marcada pela estupidez e 
violência de alguns poucos. 

Durante a finalíssima, o 
árbitro Cosme Sousa Lima Neto 
distribuiu três cartões 
vermelhos e oito amarelos. "21", 
como é conhecido, pertence aos 
quadros da Liga Imperatrizense 
de Desportos. 

Apesar do show de cartões, 
o jogo foi considerado tranqüilo. 
No entanto, faltando poucos 
minutos i)ara o encerramento da 
partida, "21" se yiu obrigado a 
expulsar o atleta índio. 

A derrota irreversível aliada 
à expulsão do colega, talvez jxír 
falta de preparo psicológico, 

levaram o zagueiro Carlinho a 
dar um chute salteado no juiz. 
Carlinho acabou expulso. 

Houve tumulto e o trio de 
arbitragem chegou a ser cercado 
pelos jogadores do Bananal, sob 
a acusação de que ele teria sido 
o responsável pela perda do 
título. 

"21" solicitou proteção à 
Polícia Militar, que se fazia 
presente com uma viatura. Após 
uma conversa com os PM's, 
depois de ter sido aixmtado pelo 
árbitro, Carlinhos foi liberado. 

O juiz Cosme Neto, que foi 
auxiliado pelos bandeirinhas 
Cícero Oliveira da Silva 
(amarela) e Eduardo Cortez 
Marinho (vermelha), anunciou 
que vai registrar a agressão física 
na DP Central. 
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díreto, objnivo e corajoso. Assím é Orlando Meneses, 

QUE COMANcIa (If SEÇUNcIa a SEXTA'FeÍRA, O pROCjRAMA CidACÍE 

AIerta, (Ias 1 5h00 Às 1 5h50, peIa TV Cidade. Á vi r(Ia(Ii 

E CRUA, doA A QUEM doER. 
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Estante de Aço 

PANDIN, 6 Prateleiras, 

EDPLISA 

R$ 39,00 

à vista ou 

entrada de 

R$ f^oo + 

R$ 5,00 

por mês 

A Ar 
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PACAMENT 

CD PLAYER PHILIPS 

C/ CONTROLE Mod. CD 165 

R$ 229,oo à vista ou 

^ ^ entrada de R$ 46,oo + 

R$ 30 ,00 por mês ^ 

OFERTA ESPECIAL 

SEM CONCORRÊNCIA 

Cond. de Ar CÔNSUL 

10.000 BTU's, Mod. CF-10 M 

R$ 669,oo à vista ou 

entrada de R$ 139,oo + 

R$ 86 ,00 por mês 

tf- 

Máq. SINCER 
Facilita C/sabinete,Mod. 3143 

R$ ,oo à vista ou 

entrada de R$ 65,oo + 

R$ 42 ,00 por mês 

TV PHILCO 

14"pol. C/Controle PC 1444 

r$ óóy ,oo à vista ou 

entrada de R$69,oo + 

R$ 43 ,00 por mês 

TV PHILCO 

14"poL S/Controle PC 1443 
r$ Zyy ,oo à vista ou 

entrada de R$ 59,oo + 

R$ 39 ,00 por mês 

TV TOSHIBA 

20"pol; C/ Controle, 2070 E 

,00 à vista ou R$ 399,< 

entrada de R$ 79,oo + 

R$ 52 ,00 por mês 

VÍDEO TOSHIBA 

C/ CONT, 4 Cab. Mod. VCRX 470 

R$ 445,oo à vista ou 

entrada de R$ 89,oo + 

 R$ 58 ,00 por mês 

RADIO PORTÁTIL 

AM/FM 2 FAIXAS 

Mod. AE 1495 

R$ 1.8,oo 

à vista ou 

entrada de 

R$3.60 + 

R$ 2,50 

por mês 

* 

J 

r 

SUNDOWN 

-F ^ ^ 

FOGÃO ATLANTA 
Bocas Mod. ESJN 

158, 
MALTEC 8431 

R$ A^o,oo à vista ou 

entrada de R$ 32,oo + 

R$ 21 ,00 por mês 

,• a '• 

WmW 

BICICLETA shimanimal 

*/)ÃP 18 MARCHAS, CANO REFORÇADO 
199, oo à vista ou entrada de R$ 39,oo 

+r$ 23 ,00 por mês 

FOGÃO KENT 

2 Bocas 

R$ 13,90 à vista ou 

entrada de R$ 3,oo + 

R$ 1,80 por mês 

Liqüidificador FAET 

Mod. 215 ! H 

R$ 39,00 

à vista ou 

entrada de 

R$ 9j00 + 

R$ 5,00 

por mês 

FERRO ARNO 
Automático, Mod. FC 

R$ 18,oo à vista ou 

entrada de R$ 4,oo + 

R$ 2,50 por mês 

Ventilador FAET 

30 cm, Mod. 1048 

R$ 36,oo à vista ou 

entrada de R$ 8 ,oo + 

$ 5,00 por mêg 

Ventilador MALLORY 

30 cm, Luxo 

R$ 39,oo à vista ou 

entrada de R$ 9,oo + 

R$ 5,00 por mês 

Ventilador SINGER 

COLUNA, SF 16 

R$ 89,oo à vista ou 

entrada de R$ 19,oo + 

R$ 11 ,50 por mês 
V 

VUSI T120 

Fita de Vídeo 

PHILIPS 

T120, 

R$ 3,00 

à vista 

sem concorrência, só na K 

r 

Ofertas válidas somente até o dia 27/01/96 ou enquanto durar o estoque. 
Juros 12% a.m. C.M.P Arte: Nilson Hamada Promove de verdade... E logico! 
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Os direitos do paciente 

: "■■ "■ " 1 ; . 1 '• 1    11     —   —  ; 

Informar o doente sobre suas condições ajuda a torná-lo agente 

  responsável por sua própria saúde 

Especial Imperatriz, 23 de janeiro de 1996 

por PAULO MARINHO 

A pouca informação dada 
ao [«ciente sobre a sua doença 
e o tratamento adotado são 
responsáveis por boa parte de 
diagnósticos errados, exames 
desnecessários e até erros 
médicos. Inseridos no 
contexto maior da cidadania, 
as chamadas prerrogativas do 
paciente, contidas em todos os 
códigos de ética médica 
brasileiros, reacendem a 
discussão sobre as 
deficiências do setor de saúde 
- que não garante sequer 
atendimento às necessidades 
básicas da população. 
Popularizados pela 
massificação de assuntos 
médicos na mídia, os direitos 
do paciente, no entanto, ainda 
engatinham, seja pela falência 
dos serviços públicos, seja 
pela pouca preocupação social 
que a medicina privada dedica 
a suas atividades. 

Contido nos códigos de 
ética médica adotados no 
Brasil em 1965, 84 e 88, o 
direito de acesso a todas as 
informações sobre a doença 
e o tratamento ministrados 
ganhou um novo capítulo, em 
maio do ano passado: 
mencionada por vários 
regimentos da legislação 
brasileira, a posse de uma 
cópia do prontuário, quando a 
alta hospitalar, também foi 
formalizada através de 
portaria publicada pela 
Secretaria de Assistência à 
Saúde, do Ministério da Saúde. 

Autor do livro "Os direitos 
dos pacientes, o psiquiatra 
Christian Gauderer estudava 
na Universidade do Tenessee 
(Estados Unidos), quando o 
governo norte-americano 
criou a legislação que 
autorizava a liberação do 
prontuário jjara o paciente: "A 
inovação significou uma 
reviravolta no setor, já que o 
médico teve de abandonar a 
postura autoritária, que 
costuma marcar o 
comportamento daqueles que 
detêm o saber da maioria das 
culturas.'^ 

Enxergando, na questão 
dos direitos do paciente, a 
possibilidade de ampliar o 
nível de compreenção da 
população a respeito da saúde 
de seu corpo, o psquiatra 
entende que o ato de informar 
o doente faz i)arte do processo 
educacional. Favorável a que 
as prerrogativas do doente 
sejam observadas em toda a 
sua extensão (ver quatro), 
Christian Gauderer defende a 
popularização do saber 
médico e a conseqüente 
participação do indivíduo no 
seu tratamento. Ele cita, como 
aregumento, as estatísticas 
que informam que os 
principais problemas de 
saúde, no Brasil, se devem à' 
falta de educação e 
saneamento básico. "Bem 

trabalhada na área de saúde, a 
informação conscientiza num 
primeiro momento, dá poder 
às pessoas e faz com que eles 
interfiram e se 
responsabilizem pelo 
funcionamento de todo o 
sistema." 

Desníveis sociais 
Objeto de portarias, 

códigos de ética, de defesa do 
consumidor e da própria 
Constituição, o chamado 
direito do paciente não pode 
ser olhado simplesmente à luz 
da letra fria da lei, já que, na 
delicada relação médico/ 
paciente, dizer que todos têm 
direito é uma coisa, e fazer 
com que todos saibam pode se 
transformar em tragédia. 
Quem explica é o presidente 
da Academia Nacional de 
Medicina, Sérgio Aguinaga: 
"Os desníveis culturais e sócio- 
econômicos encontrados no 
Brasil e o fato de sermos um 
povo latino, com reações 
marcadas pela emoção, 
exigem que o profissional 
estude as reações do doente, 
antes de liberar informações e 
alertá-lo sobre a gravidade da 
situação. Os direifos do 
paciente sempre existiram, 
mas o segredo médico é outra 
obrigação a que podemos 
recorrer, dependendo da 
situação." 

Com boa parte de sua vida 
acadêmica e clinica vivida nos 
Estados Unidos, o urologista 
Sérgio Aguinaga lembra que, 
ao voltar para o Brasil, teve de 
se reeducar, para enfrentar 
nosso temperamento e 
realidade. Ele explica que um 
paciente norte-americano, 
informado de que tem câncer 
na próstata, pergunta quanto 
tempo vai viver após a 
operação - naquilo que vem a 
ser um cálculo pragmático e 
inimaginável para a 
mentalidade de um brasileiro. 
0 direito à visita no período 
pós-operatório (outra 
prerrogativa do doente) 
também deixa entrever a 
controvérsia que envolve o 
tema: "Se para nós, é 
inconcebível deixar um ente 
querido sozinho no hospital 
após uma cirurgia, em j»aíses 
como a Inglaterra, Alemanha 
e Estados Unidos a presença 
de parentes é proibida, por que 
constatou-se que os que não 
recebiam visitas convalesciam 
melhor do que os 
acompanhados." 

Autoritarismo 
A frente do Conselho 

Regional de Medicina do Rio 
de Janeiro (Cremerj), o 
médico Mauro Brandão vê 
nítidos contornos dialéticos no 
processo, que marca a relação 
médico/paciente nas últimas 
décadas. 

Ele aponta o crescente 

acesso da população às 
informações e o contexto 
político da ditadura como as 
forças antagônicas, que 
serviram como pano de fundo 
para o desdobramento da 
questão: "Enquanto a elevação 
do nível cultural v a inserção 
de assuntos médicos na mídia 
favoreciam uma participação 
mais ativa do indivíduo, o 
autoritarismo reforçava a 
postura tradicional do médico 
com plenos poderes, já que, na 
época, os direitos individuais 
básicos não eram respeitados 
e as pessoas assimilavam a 
cultura do não- 
questionamento." 

Presidindo o Cremerj, no 
ano em que o órgão comemora 
seu cinqüentenário, cm 
outubro, Mauro Brandão 
lembra que o conselho, 
responsável pela fiscalização 
do exercício da profissão, está 
desenvolvendo, em conjunto 
com a Fundação Oswaldo 
Cruz, um estudo comparativo 
dos códigos de ética, para 
apreciar sua evolução. Ele 
adianta que a progressiva 
falência do setor de saúde 
pública vem quebrando a 
relação médico/paciente, " 

porque 'é difícil abordar a 
questão dos direitos do 
paciente, quando a maior parte 
da população não desfruta dos 
direitos básicos que a 
Constituição de 1988 
assegurou." Para Brandão, a 
antiga concepção do médico 
de família só será resgatada na 
medida em que o Estado 
cumprir seu papel e 
pronunciar ao contribuinte um 
sistema de saúde pleno, capaz 
de assegurar consultas, 
exames e condições de 
tratamento. 

Salto qualitativo 
O médico Fraldo Bulhões, 

diretor do Sindicato dos 
Médicos do Estado do Rio de 
Janeiro, concorda que o 
restabelecimento das 
liberdades democráticas e 
determinados episódios, como 
o impeachment do ex- 
presidente Fernando Collor, 
fizeram com que o povo 
brasileiro começasse a 
questionar, com rigor, o 
procedimento dos homens 
públicos e o funcionamento 
dos órgãos financiados com a 
receita proveniente dos 
impostos. "Na área específica 

da medicina, isso significou 
um salto qualitativo, porque, 
até então, a palavra ética soava 
pejorativamente no contexto 
da classe médica, com nítidos 
contornos corporativistas." 

Com participação ativa em 
um dos movimentos mais 
atuantes e reinvindicatórios do 
País, o Sindicato dos Médicos 
contribuiu para garantir os 
avanços que a Constituição de 
88 dedicou ao setor, 
estabelecendo que saúde é 
direito de todos e dever do 

Estado. Fraldo Bulhões 
adverte, no entanto, que os 
direitos do paciente só terão 
observados, em toda sua 
extensão, quando os princípios 
contidos no texto forem 
respeitados: "Com o 
sucateamento dos 
estabelecimentos hospitalares 
públicos, o acompanhamento 
do histórico do paciente 
deixou de ser feito 
adequadamente, e com isso o 
tratamento fica 
comprometido." 

Rldio Cabital stM. 950 Tççpg & 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

Global 

É para tirar o chapéu para o bom gosto de nossa governadora, quando escolheu 

o gatíssimo Humberto Martins para divulgar o desenvolvimento de sua 

administração no Estado. 

** Com tanta propaganda, o "novo tempo" só está faltando chegar para o 

imperatrízense, já que a baixada e a ilha está com projetos arrojados em execução. 

** Parece que a city está em outro Estado, porque na telinha até agora só vejo 

mudanças no velho Maranhão. Haja paciência! 

Fé 

Nasce uma esperança; Ildon Marques na prefeitura na próxima eleição. 

E cresce o desespero: no substituto do interventor. Quem será? 

** Rabo de palha e enlatado, Jamais! 

Só mulheres 

Sempre simpática e eficiente à frente da gerência das Óticas Maia, Tina recebeu 

ontem, uma bela festa surpresa pela passagem de seu aniversário, na residência 

da comadre Maria José (Frigo-Pesca), com a participação das amigas do Bem 

Querer, que animaram a noite. Parabéns! 
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Primeira-dama do município, Shirley e Fernanda Calado, colocam os papos em dias 

Fantasia 

O Juçara Clube vem com boas notícias nesse carnaval. Esse ano o 

"Carnabaixinhos" acontece no Ginásio de Esporte, com início marcado para 15:00 

hs até ás 21:00 hs. São quatro dias para tirar o fôlego da criançada. 

** Enquanto isso, o Carnaval "Classe A", acontecerá no Salão Nobre para os 

foliões brindarem junto com a família e amigos, os quatro dias, com muito samba 

no pé. 

Contra-Mão 

Casais vips da city animam a noite Flash Back Night no último sabádo na 

boate. Entre eles, Cel. Portugal e Juçara, Sérgio (Chaparral), Jane, Rogério 

Frota e Bárbara, Dr. Mendonça, Lilian e outros. 

Um dose da galera do "leite", em momento de descontração 

Na city 

O empresário Rogério Frota, que ultima os preparativos para a grande festa 

de inauguração da sua Agência de Turismo Sunset Aracati, situada na rua 

Alagoas, que promete revolucionar o mercado com excelentes opções para o 

lazer do imperatrízense. 
«• 

Mala pronta 

Nem bem chegou para o delírio dos bons moços da city, a encantadora Mônica 

Barguil, que acabou de terminar o curso de direito na capital paulista, já está de 

volta para os mistérios que envolve a grande metrópole, onde o dever a chama. 

Acho que tem passarinho verde por lá! 

Estação alegria 

O programa alto astral que comanda os baixinhos sob as peripécias e beleza 

de Pollyanna e suas Baby Cafs, agora está em novo horário, a partir das 11:00 

horas aos sábados. Ela animou, com sua participação, a galera presente no 

programa Domingo Alegre, no último domingo, comandado pelo apresentador 

Clélio Silveira. 

Síí:-;-í 

m 

■ 

J 

1 
m 

W:v 

1 

r 

A gatinha Isaheílaa, que completou sete meses, fílha da mamãe coruja Aldrey, nos braços de Papai Noel 
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Segunda a Sexta - 09 hs 

Apresentação Manoel Cecílio 

Rádio Capital AM - 950 KHz 

Sua Melhor Onda 
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É uma tendência de longo prazo, mas já preocupa Os empresários e industriais de Imperatriz e 

municípios tocantinos; informações sobre o nível de atividades ainda são precárias 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Intervenção 
Quando o final de março 

chegar, quando o 
interventor estadual Ildon 
Marques de Sousa 
entregar o comando e 
certamente os destinos da 
prefeitura de Imperatriz ao 
próximo interventor, 
muitas águas ainda vão 
rolar por baixo da ponte. 

Esperamos sim, que no 
decorrer destes dias 
realmente há de surgir 
alguém que possa de fato 
acalentar a esperança dos 
cerca de 400 mil habitantes 
de boa vontade, 
imperatrizenses ou não, 
mas acima de tudo, 
cansados de tanta 
roubalheira. 

Beleza 
Contradizendo o adágio 

popular, que "beleza não se 
põe na mesa", muitos 
empresários citadinos 
continuam desrespeitando 
a lei. 

Dé acordo com o 
projeto de lei de autoria do 
deputado Manoel de Jesus, 
prevê multa para os 
empresários que ao 
divulgar a contratação de 
funionários, não exigir boa 
aparência, porque segundo 
ele, dar uma impressão de 
preconceito contra o feio. 

Emancipação 
O deputado estadual 

João Paiva, garantiu 
recentemente que os 
novos municípios, 
certamente serão 
emancipados. Portanto, é 
mais do que certo que os 
candidatáveis já poderão 
sair na luta de corpo a 
corpo em busca de votos 
com o eleitorado, que já 
deu provas que realmente 
aprendeu a escolher de 
fato e de direito seus 
legítimos representantes. 

Saneamento 
Em meio a tantas 

informações, 
contraditórias ou não, 
fomos informados de que 
apesar da escassez de 
recursos, a Secretaria de 
Obras do Município, 
continua tentando de todas 
as formas concluir a 
operação desencadeada 
recentemente, com a 
finalidade de amenizar á 
situação de trafegabilidade 
nos bairros mais afastados 
da cidade, tendo em vista o 
início do período 
invernoso. 

Comunicação 
Faltando bem pouco 

para o início do terceiro 
milênio, onde a cada dia 
que passa o acesso das 
pessoas aos meios de 
comunicação ficam mais 
fáceis ainda, constatamos 
que a comunicação entre os 
seres humanos, fica a cada 
dia mais difícil. 

Campeão 
Conforme estatísticas 

recentemente divulgada 
por vários órgãos de 
comunicação regional, o 
Estado do Maranhão têm 
sido o campeão de pessoas 
doentes infectados pela 
hanseníase. 

Ainda de acordo com a 
fonte, a falta de 
saneamento básico têm 
sido um dos principais 
responsáveis pela grande 
proliferação de doenças. 

Em meio a tantas 
indagações, constatamos 
que, certamente este é o 
retrato do Maranhão mais 
forte e mais bonito da 
governadora Roscana 
Sarney. 

Confo 
do vigário 

O famoso conto do 
vigário, que já fez milhões 
de vítimas em todo o sul do 
País, já começou a agir 
também aqui em Imperatriz 
c, consequentemente 
deixando suas vítimas. 

De acordo com dados 
chegados em nossa 
redação, a quadrilha do 
consórcio começa com um 
anúncio de venda de um 
carro com excelentes 
ofertas de preços e 
entregas e, geralmente nos 
jornais de maior circulação 
no município. 

Aumento 
nas vendas 

Apesar de continuar 
imperante a escassez da 
moeda real, e do grande 
índice de desemprego que 
assola a classe trabalhadora 
de norte a sul do País, o 
comércio atacadista 
continua regitrando boas 
vendas, principalmente 
nestes primeiros meses do 
ano. 

A estimativa de analistas 
econômicos, é que também 
os outros setores voltem a 
reagir o mais breve possível 
e perceber que o bicho não 
é tão feio como se pinta, e 
consequentemente 
registrar boas vendas. 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 
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O Conselho Monetário 
Nacional, CMN, vai definir 
a programação monetária a 
ser executada pelo Banco 
Central até o final de 199(1 
na primeira reunião do ano, 

no próximo dia 31, quarta- 
feira da semana que vem. 

O objetivo é o de 
explicitar as metas de 
expansão monetária em 
todos os conceitos até 

dezembro sem, no entanto, 
amarrar esta previsão a 
qualquer arcabouço legal, 
como ocorreu no segundo 
semestre de 1994, no 
primeiro período de 
vigência do Plano Real. 

Segundo o diretor de 
política Econômica do 
Banco Central, Francisco 
Lopes, as metas monetárias 
do governo deverão 
continuar a expectativa de 
inflação; decrescente a 
embutir uma taxa entre 10% 
e 15%. 

"A maioria dos bancos 
centrais que convivem há 
mais tempo com moeda 
estabilizada pratica a 
divulgação no início do ano, 
nós também podemos fazer 
isso agora", afirma Lopes. 
0 BC quer demonstrar que 
o Brasil já pode trabalhar 
pensando em prazos mais 
longos, planejando a vida 
com mais antecedência. Até 
agora, o BC realizava 
projeções trimestrais de 
programação monetária. 

Lopes acrescentou que o 
juro da economia 
continuará caindo, mas 
salientou que a curva desta 
queda continuará sendo 
mantida dentro de um canal 
gráfico de longo prazo. 

"Esta é uma tendência de 
longo prazo"afirma. 

Segundo ele, a atividade 
econômica apresentou 
resultados melhores aos 
esperados no final do ano 
passado e neste início de 
1996, sem, no entanto, 
configurar uma fonte de 
preocupação para o BC. 

"As informações sobre o 
nível de atividade ainda são 
precárias, é muito difícil, 
por exemplo, acompanhar o 
tamanho dos estoques", diz 
Lopes. "Consideramos, 
porém, que o crescimento 
projetado de 4% do PIB para 
este ano continua mantido. 
Não há motivos de 
preocupação, mas é 
importante manter o 
acompanhamento". 

Lopes revelou-se 
confiante em ganhos fiscais 
importantes ainda em 1996 
e afirmou que o BC se 
detém mais em observar a 
inflação semanal ou mesmo 
mensal divulgada pelos 
institutos de levantamento 
de preços. 

Para o BC, segundo ele, 
o importante é olhar para a 
inflação anualizada, "No 
BC, só trabalhamos hoje 
com as projeções d' 
inflação no horizonte de um 
ano" 

0 Jornal Capital 
continuará acompanhando 
todos os assuntos 
relacionados ao tema, 

Adivinhe o que o Jornal Capital 

têm para este mês de fevereiro? 

Breve! É só ligar 

Breve! É só ligar 

Breve! É ser ligar 

Breve! É só ligar 
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Assista das 09:00 às 13:00 o programa 

'Domingo Alegre", um programa com muito 

^ito e alegria. Apresentação: Clélio Silveira 
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Passagens, 

traslados e passeios 

inclusos. 

TODA EMOÇÃO DO MUNDO 
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Nestas férias compre 

Revendedor Autorizado: 

QUANDO VOCÊ 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADOATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36E42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DT 

FÁBRICA 

f 

uma Honda 

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

IMPERATRIZ - MARANHÃO 

FORT1NHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

Dia 03 de 

fevereiro, sábado 

no ginásio do 

Juçara Clube 

iNqRESso: 

R$ 5,00 
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Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 

n::-- 

Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 
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Lajotão é palco de morte 

Tiro certeiro no peito esquerdo elimina o jovem "Di Som", num provável acerto de contas 

RESUMO 

POLICIAL 

por LÉO COSTA 

Furto de celular 

Vítima de furto de um 
aparelho de telefone celular, 
Gilvan Marinho Bandeira 
esteve ontem na 
permanência da Delegacia 
de Roubos e Furtos (DRF). 
Aos agentes da 
especializada, ele contou que 
elementos desconhecidos 
furtaram o seu aparelho 
celular e que o mesmo teria 
sido adquirido na Kadima 
Telecomunicações. 

Arrombamento 

Quem também procurou 
a DRF ontem, foi o médico 
Edimar Nunes Gomes. Ele 
contou que, no dia 20 
(sábado), teve sua casa 
arrombada por marginais, de 
onde levaram um aparelho 
de CD , um vídeo-game e um 
televisor portátil, entre 
outros. Policiais da 
Delegacia de Roubos e 
Furtos ainda não 
conseguiram localizar os 
criminosos. 

Sedução 

A menor das iniciais A. P. 
A. S., de 16 anos, que se 
encontra grávida de cinco 
meses, é a mais nova vítima 
de sedução na cidade. A 
denúncia partiu da própria 
mãe da menor, a doméstica 
Antonia Monteiro Alves, que 
reside na Vila Cafeteira. 
Segundo contou à delegada 
Radige Barbosa Rodrigues, o 
autor do crime é o homem 
conhecido por Josimar 
Cirqueira. Inquérito deve ser 
instaurado para apurar o 
caso. 

Furto de bicicleta 

Ladrões especializados no 
furto de bicicleta continuam 
agindo na grande Imperatriz. 
Desta vez a vítima foi o 
estudante Johnny Peterson 
Oliveira Alves. 0 crime 
ocorreu às 20 horas de 
domingo, em frente à 
agência do Banco Itaú 
(Centro). Somente ontem, 
Johnny Peterson deslocou-se 
da sua residência, localizada 
na rua Dom Pedro II (bairro 

União), para contar o que 
havia acontecido, ao 
delegado Arlindo Assunção 
da Silva. 

Ameaça de morte 

A mulher Irenilde Nunes 
de Oliveira, de 22 anos, 
moradora na rua São 
Joaquim, 727, bairro Santa 
Inês, comunicou ontem na 
DEM que está sendo vítima 
de maus-tratos e ameaça de 
morte. Os crimes, segundo 
contou aos agentes da 
especializada, são praticados 
por seu ex-companheiro, 
Auricélio de Paiva Mesquita 
— de quem está grávida de 
cinco meses — e pelo pai 
dele, Valdivino de Paiva 
Mesquita. O caso vai ser 
apurado sob investigações 
da delegada Radige Barbosa. 

Ameaçè de morte II 

O elemento conhecido 
apenas pelo apelido de 
"Pixuca" foi denunciado 
ontem na Delegacia Especial 
da Mulher sob a acusação de 
ter ameaçado de morte a 
estudante Cristiane Bezerra 
Lima. A própria vitima esteve 
na Diretoria Regional dc 
Segurança, onde contou o 
que havia acontecido. 
Segundo ela, que mora no 
Parque Alvorada 11, além da 
ameaça, o desconhecido 
aplicou-lhe um tapa no rosto. 
Policiais da DEM estão à 
procura de "Pixuca", que 
deverá explicar o feito para 
a titular da especializada. 

Falta de segurança 

Ainda é crítica a situação 
da segurança pública em 
Imperatriz, pois até o exato 
momento o que se observa é 
que não está existindo 
nenhuma preocupação por 
parte do Governo do Estado 
para com a Região Tocantina. 
Com isso, o índice de 
violência vem se 
multiplicando. Desde que 
assumiu o Governo do 
Maranhão, Roseana Sarney 
só enviou três viaturas para a 
Subsecretária de Segurança 
Pública, que é responsável 
por toda a região. 
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Foi morto com um balaço 
no peito esquerdo, na 
madrugada de domingo, dia 
21, o jovem Arilson Maniva 
Gonçalves, que tinha 22 anos 
e residia na rua Rui Barbosa, 
648, Vila Lobão. 

O criminoso trata-se de 
Reginaldo Sodré do 
Nascimento, de 18 anos, 
morador na rua Bom Futuro, 
671, Vila Lobão. Reginaldo 
também é conhecido pela 
alcunha de "Régis Cabeção". 

Tudo indica que o motivo 
que levou Regis Cabeção a 
praticar o homicídio, tenha 
sido um acerto de contas. E 
que no último período natalino, 
"Di Som", como também era 
conhecida a vítima, teria 
furado com uma faca peixeira 
um dos rins de seu desafeto. 

Na mesma época, Régis 
teria lhe prometido vingança. 

Quando menos se esperava, na 
madrugada de domingo, os 
dois por mais uma vez 
chegaram a se encontrar, 
desta feita no Clube Lajotão, 
localizado na Vila Redenção I, 
próximo à Escola de lg e 2g 

Graus "Jonas Ribeiro". 
• Foi então que Régis 

resolveu se vingar, desferindo- 
Ihe um tiro de revólver de 
calibre não fornecido pela 
polícia. Após receber a bala no 
peito, populares removeram a 
vítima até o hospital de plantão 
naquela noite, onde chegou 
sem vida. Os médicos de 
plantão confirmaram que o 
óbito havia sido instantâneo. 

Após o crime, a polícia se 
fe# presente no local do crime, 
mas não conseguiu capturar 
Régis Cabeção, pois o mesmo 
já havia se evadido do clube, 
onde foi efetuado o disparo 

certeiro. 
Segundo o delegado Arlindo 

Assunção, a melhor maneira de 
se amenizar a situação dos 
clubes em Imperatriz — 
especificamente o do Lajotão, 
onde já se tornou monótona a 
prática de homicídios — é 
aumentando o número de 
seguranças. 

"Caso isso não venha 
acontecer, o referido clube, 
palco de mais um ato nefasto, 
será fechado", afirmou o 
delegado de polícia. Ele 
promete que serão feitas, a 
partir de agora, rígidas 
fiscalizações no sentido de 
reduzir a possibilidade de 
badernas e até mesmo 
homicídios. "O que tem que ser 
feito", disse Arlindo, "é garantir 
a tranqüilidade das pessoas que 
procuram os clubes dançantes 
para se divertirem". 

Menor morre em acidente 

Polícia faz diligências no sentido de localizar o motorista 

O menor Anderson de 
Sousa Carvalho do 
Nascimento, de apenas 13 
anos de idade, teve sua vida 
ceifada na manhã de ontem, 
em üm acidente ocasionado 
por um caminhão basculhante 
Mercedes Benz de placas 
HOM 8813/MA. 

O acidente ocorreu na rua 
Bahia próximo do cruzamento 

da avenida Dorgival Pinheiro 
de Sousa (Centro de 
Imperatriz). 0 motorista não 
identificado evadiu-se do local 
sem prestar socorro á vítima. 
O menor morreu na hora e 
local do acidente. 

Anderson de Sousa residia 
na rua da Assembléia, 148, 
Vila Redenção, para onde o 
seu corpo foi levado, depois de 

passar pelo Instituto Médico 
Legal. As causas do acidente 
deverão ser apuradas pela 
Delegacia dc Acidentes de 
Trânsito. 

Segundo informações 
levantadas pelo Jornal Capital 
no local do acidente, o 
motorista não teve intensão de 
matar o adolescente. O mesmo, 
segundo testemunhas, tentou 

desviar, mas não conseguiu 
evitar a morte do menor. 

Ontem mesmo o delej o 
Francisco, titular da D Vi i, 
iniciou os levantamentos junto 
ao setor de Perícia Técnica, 
onde colheu dados junto ao 
auxiliar Mário Amorim. Até o 
final da tarde, o motorista não, 
havia sido localizado pela 
polícia. 

Assaltante é preso no Três Poderes 

Vicente pode ser integrante de gangue 

de assaltantes, que vinha agindo na cidade 

Quem não já emprestou um 
objeto a uma pessoa e depois 
deixou de receber na hora 
marcada? O fato aconteceu 
com a doméstica Cleomar 
Conceição da Silva, de 34 anos, 
residente na rua Quinze dr 
Novembro, 1332 (Centro). 

Ela havia emprestado sua 
bicicleta para a filha de uma 
vizinha sua. A justificativa, no 
entanto, foi falta de segurança 
na segunda maior cidade do 
Estado. A filha da vizinha teve 
a bicicleta tomada de assalto. 

quando trafegava no bairro 
Três Poderes. 

Minutos depois de ter feito 
o registro na Delegacia de 
Roubos e Furtos, uma viatura 
da Polícia Militar, que estava 
sendo comandada pelo 
sargento Aristides Santos 
Guimarães, apresentou preso, 
ura dos suspeitos dc praticar o 
crime. 

Segundo informou o militar, 
haviam denúncias de que dois 
homens, portando armas 
brancas, estariam agindo no 

setor. Quando chegaram no 
local, encontraram Vicente 
Neto Lima da Silva, 30 anos, 
de maneira suspeita. 

Ao se aproximai- do homem, 
o PM Geraldo Pereira dos 
Santos, que também faz parte 
da guarda ostensiva, foi 
surpreendido pela tentativa de 
reação esboçada pelo suspeito. 
Portando uma faca do tipo 
peixeira, Vicente armou-se 
para conversar com o militar. 

Os ânimos foram 
acalmados e, após alguns 

minutos, Vicente foi algemado 
e conduzido para a Delegacia 
de Roubos e Furtos. 
Aparentando ter ingeridoa 
que passarinho não bel/í ', 
Vicente Neto dizia-se inocente. 

O caso agora está sob a 
responsabilidade do delegado 
Arlindo Assunção da Silva, que 
deverá investigar o suspeito, 
na tentativa de descobrir se o 
mesmo fazia parte da dupla de 
assaltantes. Hoje, o acusado 
deverá ser ouvido pelo 
delegado. 

Patrão ameaça empregado 

O comerciário Lindemberg 
Davi Araújo, de 25 anos, 
domiciliado na rua João Lisboa, 
323, Entroncamento, esteve 
ontem no Primeiro Distrito para 
denunciar o seu patrão. 

Ele comunicou aos agentes 
que se encontravam na 
permanência daquela DP, que 
foi ofendido verbalmente e 

ameaçado de morte por telefone 
pelo empresário Severiano Brito 

A vítima, que não explicou os 
motivos das ameaças 
promovidas pelo seu patrão, 
disse que o mesmo encontra-se 
na capital do Estado, de onde 
teriam sido efetuados os 
telefonemas. 

Ressaltou a vítima, que 

trabalhou na empresa Lojas 
Yellon — Peças c Pneus 
Limitada, que essa não é a 
primeira vez que ocorre esse 
tipo dc ameaças jjara com seus 
colegas de trabalho. 

Todavia, há três anos 
confirmou seu nome na 
empresa Porto Rico — 
distribuidora de baterias — cuja 

propriedade pertence ao senhor 
Severiano. A firma fica 
localizada na Rodovia BR-010. 

Lindemberg pediu que sejam 
tomadas providências quanto ao 
caso, acrescentando que, 
apartir de agora, qualquer ato 
que lhe aconteça, será de 
responsabilidade do autor das 
ameaças. 

Vamos fazer de Imperatriz em 9( 

uma cidade ordeira, segura, 

nrogressista e bem aVenturada 


