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

Acontece 

hoje 

O tão esperado show do You Can 
Dance. 0 grupo vem com repertório 
variado. 0 Fly Back, com certeza, estará 
lotado. É só aproveitar! 
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Madeira aprova R$ 720 mil para Imperatriz 

Deputado Davi Alves Silva consegue apenas R$ 95 mil para o município 
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0 deputado. Federal 
Sebastião Madeira, PSDB, 
liberou um total de R$ 720 mil 
para o município de 
Imperatriz. Fstes recursos 
estão incluídos no Orçamento 
da União jwra este ano. 

O outro deputado federal 
de Imperatriz, Davi Alves 
Silva, PPH, conseguiu apenas 
R$ 95 mil |)ara a cidade. 

Ao todo, Imperatriz 
receberá R$ 805 mil em 
dinheiro proveniente do 
Governo Federal. 

Deste total, 88% foi 
conseguido pelo deputado 
federal Madeira, e os outros 12 
por cento restante, pelo 
deputado Davi Alves Silva. 
(Veja gráfico ao lado). 

O deputado Sebastião 
Madeira incluiu no Orçamento 
da União, um total de nove 
emendas beneficiando 
Imperatriz. Deste total, ajienas 
uma emenda foi rejeitada. 

O deputado Davi Alves 
Silva, incluiu apenas duas 
emendas no Orçamento da 

União que beneficiavan o 
imperatrizense. Deste to,.d, 
apenas umna emenda foi 
aprovada. 

Em relação ao Estado do 
Maranhão, Sebastião Madeira 
conseguiu um total de R$ 1.100 
mil. 0 deputado Davi Alves 
Silva conseguiu R$ 975 mil. 

Um dado curioso foi o fato 
do deputado Davi Silva ter 
incluído uma emenda 
beneficiando Palmas, capital 
do vizinho Estado do 
Tocantins. Página 3/. 
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Dep. Sebastião Madeira libera mais recursos que o dep. Davi Alves Silva 
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Ildemar fecha TV 
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É o número de projetos 
\ apresentado pelo deputado 
| federal Davi Alves Silva. 

Destas, uma só foi 
l aprovada. 

O fato 

A Ferrero 
Rocher, fábrica 
italiana de 
alimentos a 
partir do 
c h o c o 1 à l e , 

resolveu se instalar no Brasil 
e ficará sediada nos estados 
de Minas Gerais e Bahia. 
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A pessoa 

0 
d e p u t a d o 
federal 
Sebastião Madeira 
continua agindo no sentido 
de trazer à nossa região, 
projetos que venham 
beneficiar a comunidade. 

Banco empresta 

mais dinheiro 

O prefeito da vizinha 
cidade de Açailándia, 
Ildemar Gonçalves, 
suspendeu o pagamento de 
energia elétrica das 
emissoras de rádio e 
televisão do município. 

A medida, de acordo com 
o jornalista Orlando 
Menezes, é uma retaliação 
contra as críticas que a 
imprensa açailandense tem 
feito ao chefe do Executivo 
Municipal. 
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Opinião 

por CONOR FARIAS 

Conor Farias usa e 
abusa da 

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

Confira também as 
opiniões de José Filho sobre 

economia, cultura, arte e 
filosofia. 

0 Jornal Capital conta 
com um colunista para suas 
páginas de notícias. 

A opinião do colunista 
pode ser a sua também. 
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Enfarto 

mata 

empresário 

Coluna Sociedade e 

Expressão com 

Soraya Luiza 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

« so eo 
Empentos percentuais 

Os bancos brasileiros 
deverão emprestar mais 
dinheiro para pessoas 
físicas e jurídicas neste 
primeiro semestre do ano. 

O que ainda atrapalha os 
empréstimos é o alto valor 
do compulsório cobrado 
pelo Banco Central, (veja 
gráfico acima). 

O compulsório é o total 
de dinheiro que os bancos 
são obrigados a emprestar 
diariamente ao Banco 
Central como forma de 
diminuir os empréstimos a 
particulares. A medida, de 
acordo com o governo, 
serve para frear o consumo. 

Página 4C 

Faleceu ontem pela manhã, 
vítima de enfarto agudo do 
miocárdio, o empresário 
Getúlio Cândido Pinho Costa, 
proprietário do Posto Goiano. 

O corpo de Getúlio foi 
velado durante todo o dia de 
ontem na Loja Maçônica de 
Imperatriz. 

Getúlio Cândido gozava de 
imenso prestígio na cidade e 
sua morte chocou o 
imperatrizense. 

0 

Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

üS$ Com. Compra 

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

USS Com. Venda 

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

US$ Black Compra 

k$ 0,976 (-0,20) 

UM Black Venda | 

R$ 0.984 (-0.20%) 

USI Éui Coiíipra 
R$ 0,9769 (-0,04%) g 

0$$ Flut Venda 

R$0.9770 (-0,04%) 

Ouro (grama) 

RS 12,54 (+1,13%) 

1,8290% (15.01.96) 

CDB/RDB 

37,00% (17.01.96) 
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Imperatriz é, mesmo o 
berço cultural da Região 
Tocantina. Tomei 
conhecimento, através da 
Imprensa, do lançamento 
do livro MINHA MÚSICA 
MINHA POESIA do cantor 
e compositor, e agora poeta 
também, Henrique 
Guimarães. O lançamento, 
pelo que consta, vai ocorrer 
na próxima quarta-feira, dia 
24 de janeiro, na Academia 
Imperatrizense de Letras. É 
apenas o primeiro do ano, 
acredito! 

João Marinho 
Bacuri 

Lamentável! Mas o 
presidente do Fórum da 
Sociedade Civil de 
Imperatriz, Ulisses Braga, 
não . se encontra .em. 
Imperatriz, em plena 
semana comemorativa à 
ReVolução de Janeiro. 0 
"doutor Revolução", como 
ficou conhecido, está fora 
do País. Curtindo as férias. 
Imperatriz sente a sua falta, 
doutor Ulisses. 

Janaína Sampaio 
Santa Rita 

Quase sem querer, ao 
receber um embrulho numa 
mercearia perto da casa 
onde moro, ontem, vi um 
texto jornalístico em que o 
interventor Ddon Marques 
havia falado do desejo de 
ampliar a rede municipal de 
ensino. Nossa comunidade, 
interventor, bem que está 
precisando de uma escola, 
pois nossos filhos precisam 
se deslocar até o Ciei-Ü para 
l)oder assistir às aulas. Faço, 
portanto, uma sugestão: 
que tal alugar ou comprar, 
ou quem sabe, até mesmo 
estabelecer uma parceria 
com uma mulher que 
possui uma escola aqui no 
bairro? 0 prédio existe, 
mas não funciona. 

Dalgisa de Sousa 
Vila João Castelo 

Confesso que fico triste 
quando vejo aquele ator 
global na TV dizendo que o 
governo de Roseana Sarney 
tem feito isso, aquilo e 
aquilo outro pelo Maranhão. 
Só se for num outro 
Maranhão. E como disse o 
professor Negreiros, do 
Sindicato dos Professores: 
"Em que mapa está esse 
Maranhão que tanto se fala 
na televisão, senhora 
governadora?" ' É 
simplesmente um absurdo. 

Não sei se tem 
fundamento, mas a 
informação que tenho é que 

stão carregando as telhas 
> "novo" Terminal 
>doviário de Imperatriz, 
nguém vai tomar 
vidência? Se houvesse 
)osta para esta 
anta, bastava isso, 
i satisfeito. 
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Soares 

A humildade 

Há uma grande confusão 
sobre a humildade. Muita gente 
pensa que ser humilde é 
subserviente, é não lutar pelos 
seus direitos, é ser "bonzinho" 
ou "boazinha" e mesmo "bobo" 
ou "boba" de outras pessoas. Há 
ainda pessoas que fazem o 
"tipo" de humilde, 
verdadeiramente falso, "duas- 
caras" daquelas pessoas que 
falam mal "pelas costas" como 
se diz popularmente. 

Nada disso deve ser 
confundido com a verdadeira 
humildade. Humildade é 
verdade.» É sinceridade. É 
respeito pelo outro. Humildade 
é réconhecer o seu verdadeiro 
lugar e o das outras pessoas. 

Tenho visto nas empresas 
que falta muito espírito de 
humildade entre as pessoas. Os 
chefes são "cheios de si". 
Pensam que tem o rei na barriga 
e que são donos da verdade. Os 
funcionários, por sua vez, 
descontam nos clientes a sua 
falta de competência e 
responssabilidade, não 

reconhecem quando erram, 
quando falham, não sabem pedir 
desculpas. 

Nos programas de 
qualidade, reengenharia e 
outros programas da empresa 
moderna, é preciso trabalhar 
mais em times, em grupos.Para 
que sejamos capazes de 
trabalhar em grupos é preciso 
que tenhamos humildade.A 
himildade de ouvir a opinião 
alheia. A humildade de 
reconhecer que nem sempre 
temos as melhores idéias. A 
humildade de cumprimentar e 
festejar as idéias dos 
companheiros. A humildade de 
aceitar quando estamos 
errados. Existem pessoas com 
falta de humildade que lutam 
desesperamente para provar 
que estão certas, quando elas 
próprias sabem que estão 
equivocadas. Esse 
comportamento vai ficando cada 
vez mais ridículo pois, todos 
I)ercebem o que realmente está 
acontecendo — a pessoa é das 
que não consegue admitir, que 

está errada — e insiste numa 
argumentação sem fim. Nadaé 
mais grave do que a arrogância 
no trato com os clientes. 
Empresas e pessoas 
arrogantes afastam de si 
clientes e amigos. Nada é mais 
benéfico no relacionamento 
com clientes e fornecedores 
do que uma atitude de 
humildade, de sinceridade, de 
verdade, de cristalinidade, de 
transparência. As relações 
realmente duradouras e 
produtivas são construídas 
sobre o alicerce da humildade 
e não da arrogância. Nesta 
semana, seria bom você fazer 
uma auto-análise sincera. 
Como é você? Como seus 
amigos e colegas de trabalho o 
classificam? Arrogante? 
Verdadeiro? Você sabe 
reconhecer quando erra? 
Aceita que outras pessoas 
tenham melhores idéias? Tem 
uma atitude de aprender, de 
crescer, de melhorar, de 
aperfeiçoar-se a cada dia? 
Pratique a humildade.Sucesso! 

Sede própria 

As empresas são hoje 
avaliadas pela sua ca])acidade de 
prestar serviços aos clientes e 
de fabricar produtos de 
qualidade. As empresas hoje 
são avaliadas pela sua coerência 
em fazer na prática do dia-a-dia 
o que prometem em suas 
propagandas. As empresas são 
hoje avaliadas pela sua 
capacidade em gerar caixa. As 
empresas são hoje avaliadas 
pela sua capacidade de decidir 
com rapidez em benefício do 
cliente. As empresas são hoje 
avaliadas pela sua capacidade 
em fazer aquilo que se chama 
de seu "core business", ou seja, 
o seu negócio principal. Ainda 
ficamos atônitos quando vemos 
empresas colocando em suas 
propagandas: "SEDE 
PRÓPRIA". Ora, de que 
interessa saber se a sede da 
empresa é própria, alugada, 
leasing de algum banco? 0 que 
queremos saber é da qualidade 
de seus produtos e serviços. Da 
rapidez no atendimento. Das 
suas reais vantagens 
competitivas. Da mesma forma 
existem empresários 
transportadores ou não, que 
dizem orgulhosos o número de 
caminhões de sua propriedade. 

De que interessa saber se a 
propriedade do caminhão é do 
transportador ou de terceiros. 
0 que interessa saber é sobre a 

^rapidez e segurança em enviar 
encomendas. 0 que se quer 
saber é do apoio informacional 
e de sistemas para que se saiba 
onde está a carga no exato 
momento. Esses empresários 
confundem o "core business" de 
seu negócio que é FRETE, e 
não frota. Na verdade, 
empresários que pensam 
assim, ao invés de aplicar o seu 
capital em seu negócio principal, 
IMOBILIZAM o seu capital de 
giro, engessando a empresa e 
impedindo-a de entrar na 

modernidade por falta de capital. 
Daí a importância da 
terceirização. Deixar que outros 
façam aquilo quê sabem fazer 
melhor do que nós próprios é 
sinal de inteligência e 
modernidade empresarial. É 
hora de repensarmos os valores 
antigos como "Sede Própria" e 
outros sinais exteriores de solidez 
que no mundo veloz como o 
nosso pouco representam. 0 que 
é preciso é que nos dediquemos 
ào nosso "core business". 0 que 
é preciso é que tenhamos FOCO 
para que não percamos esse 
momento essencial de alta 
competitividade. Pense nisso. 
Sucesso! 
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por JOSE FILHO 

Política 
As últimas declarações do 

deputado federal Sebastião 
Madeira a respeito de sua 
candidatura pelo PSDB e uma 
impossível coligação como o 
PMDB, i^ara analistas políticos 
soaram como uma ratificação 
de um acordo que está sendo 
costurado há muito tempo 
com a cúpula peemedebista. 

Afirma Madeira que "o 
PMDB é um aliado histórico 
desde a sua primeira 
candidatura, o que torna até 
natural uma coligação nos dias 
de hoje." 

Regional 
A respeito da postura do 

presidente regional do PMDB, 
João Alberto de Souza, o 
deputado madeira afirmou que 
"ele é um homem inteligente, 
aberto ao diálogo e que veria 
até com certa naturalidade 
uma coligação local do PSDB 
com o PMDB. Eu não 
acredito, diz Sebastião 
Madeira, que João Alberto 
possa ser contra essa 
coligação. 

Mensalidades 
Pais de alunos estão 

preocupados e muitos até 
mesmos revoltados com o 
valor das mensalidades 
escolares para esse ano letivo 
de 96. Dizem os pais que os 
aumentos foram superiores à 
inflação, muitos deles 
completamente abusivos. 

Como Imperatriz não há 
um órgão eficiente para 
fiscalizar e punir os donos de 
escolas ques estão abusando 
na cobrança das mensalidades 
escolares, o último recurso é 
apelar para a imprensa, pedir 
que denúncias sejam feitas 
contra os infratores da lei, 

Lixo 
Vários terrenos localizados 

no centro da cidade acabaram 
se transformando em 
depósitos de lixo. Compete às 
autoridades o cumprimento 
do Código de Posturas do 
Município para que eles 
acabem. Se os terrenos 
tivessem murados isso não 
estaria acontecendo. 

s.o.s 
Imperatriz pede socorro 

em vários aspectos da saúde 
pública, especialmente 
quando é obrigada a conviver 
com surtos epidêmicos de 
hanseníase, dengue, febre 
amarela, hepatite e malária A 
saúde pública, em todos os 
seus níveis, não consegue 
atender às necessidades da 
população, não só a urbana, 
como também a rural, onde 
também o problema é grave. 

Na FNS faltam 
funcionários c medicamentos, 
e o mesmo acontece com o 
Sistema Único de Saúde. A 
população está a mercê 
dessas doenças e não 
consegue sequer um 
atendimento médico de 
emergências face 
distribuição das AIHs. 
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Alta 
As vendas no comércio de 

Imperatriz cont inuam em alta. 
A maior responsável pelo 
aquecimento é sem dúvida 
alguma a política das 
promoções com descontos 
"tentadores". A estabilidade 
da economia através do Plano 
Real tem favorecido o 
comércio nesse sentido, 
principalmente o consumidor 
é atraído pelo crediário. 

Em alguns dos setores os 
juros continuam altos, mas a 
tendência é de que também 
eles caiam, pois do contrário 
as vendas podem cair. 

Carnaval 
Segundo o Serviço de 

Metereologia, o carnaval 
deste ano cm Imperatriz 
deverá ficar restrito aos 
clubes sociais. A previsão é 
de chuvas torrenciais 
durante os três primeiros 
meses de 96. Isso inviabiliza 
o tradicional e nem sempre 
organizado carnaval de rua. 

Para 
meditação 

"Jesus Cristo ontem e 
hoje é o mesmo, e o será para 
sempre. Não vos deixeis 
envolver por doutrinas várias 
estranhas, porquanto o que 
vale é estar o coração 
confirmado com graça, e não 
com alimentos, pois nunca 
tiveram proveito os que isto 
se preocuparam". (HB 13- 
8,9) 

Plantão de emergência dos 

hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

20/01/96 

Hospital Alvorada 

Plantão de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

20/01/96 

Mos pitai J^íce JCobão 
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Madeira aprova mais recursr 

Madeira beneficia Imperatriz com aprovação de seis, de um total de 20 emendas apresentadai 

& 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

385 dias. E as obras, 
governadora? 

Madeira 
versus Davi 

Os deputados federais 
Sebastião Madeira, PSDB, e 
Davi Alves Silva, PPB, estão em 
plena luta no Congresso 
Nacional, objetivando a 
viabilização de recursos no 
Orçamento da União. 

O deputado Sebastião 
Madeira conseguiu a liberação 
de um milhão e cem mil reais 
do Orçamento da União para o 
Maranhão, sendo que 
seiscentos e vinte mil reais 
serão enviados para Imperatriz. 
Enquanto isso, o deputado 
Davi Alves Silva conseguiu 
inserir novecentos e quinze mil 
reais [rara o Maranhão, mas só 
destinou noventa e cinco mil 
reais para Imperatriz. 

Moral da assunto: o 
deputado federal Davi Alves 
parece que não anda muito 
preocupado com a nossa 

idade. Enquanto o 
ixarlamcntar Sebastião Madeira 
consegue seiscentos e vinte mil 
reais para aplicação em 
projetos em Imperatriz, ele 
evantou apenas a irrisória 

bagatela de noventa e cinco mil 
reais. Onde estamos, hein? 
Ainda fica querendo ludibriar 
o povo, anunciando mundos e 
fundos. E hora de reverter o 
quadro, pois o |X)Vo já tem uma 
consciência diferente. 

Chapa/"lldào" 
chapa solução 

Ganha corpo, a cada dia que 
|)assa, as candidaturas de Ddon 
Marques, prefeito, e Carlos 
Amorim, vice. A chapa vice- 
versa já nasceu vitória. Seus 
propósitos de luta estão indo de 
encontro aos anseios da 
comunidade imperatrizense. 
Quem trabalha alcança! 

Edinho Lobão 
vira chinês 

O empresário Edinho 
obão tá com a bola toda. 

Acaba de conseguir, via 
franchising, a liberação para 
representar uma rede de 
restaurantes da China. 

As primeiras lojas ficam 
ocalizadas em Salvador. Bahia; 

Goiania, Goiás; Belo Horizonte, 

Minas Gerais; e Rio de 
Janeiro, RJ. Brevemente, 
será construída uma (mi São 
Luís. Edinho Lobão já é 
empresário do setor de 
vendas de automóveis. 
Agora, parte para um novo 
projeto em seus negócios. 

Cidade Alerta 
E o novo programa da 

Rede Record. Trata-se d( 
uma verdadeira revista 
jornalística, cuja estréia 
aconteceu no dia 8 de janeiro. 
Aborda assuntos do interesse 
da população e conta 
histórias policiais, cheias de 
drama e suspense. 

1 endo por finalidade 
conquistar a audiência de um 
público bem diversificado, a 
revista tem um espaço para 
mostrar esportes radicais e 
outros fatos que tenham 
aventura como ingrediente 
principal. Outro aspecto que 
deve ser levado em 
consideração, é a linguagem 
própria, com imagens de boa 
qualidade e o repórter 
participando da matéria de 
forma interativa, a exemplo 
do que ocorre na TV Capital. 
O Cidade Agora é ancorado 
pelo jornalista Ney 
Gonçalves Dias. Ele cobra 
(las autoridades, 
providencias sobre assuntos 
de utilidade pública. 

Celso Russomano cuida 
da parte de defesa do 
consumidor, também agindo 
como um verdadeiro 
procurador dos direitos do 
cidadão. 

João Leite Neto faz 
reportagens policiais 
especiais, cotidianas, com 
muita dramacidade e 
emoção. Em uma das suas 
primeiras matérias, ele 
entrevistou um condenado 
há mais de 500 anos de 
prisão. 

Existe também, 
diariamente, um espaço que 
funciona como uma tribuna 
livre popular, com um tema 
diferente todos os dias. Os 
telespectadorcs | larticipam 
por telefone e fax (uma 
espécie de 48 Horas, da 
rede CBS norte-americana). 
O programa começa às 
18h00 (IIBV). 

gastroclínica 

Dr. IMailton J. F. Lyra 
Dra. Maria do Carmo S. Lyra 
Dr. J. Edson M. Araújo 
Dr. Milko Abrantes 

Video Endoscopia 

Esôfago Gastro Duodenoscopia 

Colonoscopia 

Retossigmoidoscopia 
Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestivo 

Colo-Proctologia 
Cirurgia Vídeo-Laparoscópica 

Colangiopancreatografia 
Endoscópica 

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

Fax (098) 721-7248 - Imperatriz-MA . 
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Dep. Sebastião Madeira aprovou mais emendas 

O deputado federal 
Sebastião Madeira (PSDB- 
MA) apresentou dez emendas, 
no Orçamento da União deste 
ano, beneficiando o Município 
de Imperatriz. Do total, seis 
receberam aprovação. Outras 
quatro, foram rejeitadas. 

Cada deputado federal tem 
direito a apresentar vinte 
emendas beneficiando o 
Estado pelo qual foi eleito. Das 
vinte apresentadas por 
Sebastião Madeira, onze foram 
rejeitadas. Contudo, graças ao 
desempenho, Madeira 
conseguiu aprovar R$ 
1.110.000. 

Somente para o Município 
de Imperatriz foram aprovados 
recursos na ordem de R$ 
720.000. As emendas 
aprovadas beneficiam, além de 
Imperatriz, João Lisboa, Porto 

Franco e Timon. 
Foram aprovadas as 

seguintes emendas: 
perfuração de poços, 
reservatórios e rede (João 
Lisboa-MA/R$ 140.000); 
construção e recuperação de 
unidades físicas (Imperatriz- 
MA/R$ 100.000); sistema de 
abastecimento de água 
(Imperatriz-MA/R$ 100.00 
perfuração de poços públk 
(Imperatriz-MA/R$ 140.000); 
despoluição de bacia 
hidrográfica do riacho Cacau 
(Imperatriz-MA/R$ 140.000); 
construção de hospital (Porto 
Franco-MA/R$ 150.000); 
saneamento básico 
(Imperatriz-M A/R$ 120.000); 
saneamento básico (Timon- 
MA/R$i 100.000); e, por 
último, saneamento básico 
(Imperatriz-MA/R$ 120.000). 

Davi Silva aprova única emenda 

Ele apresentou apenas duas emendas 

beneficiando Imperatriz, e só uma foi aprovada no Orçamento 

Enquanto o deputado 
Sebastião Madeira (PSDB- 
MA) apresentou dez emendas,' 
visando beneficiar Imperatriz, 
o deputado federal Davi Alves 
Silva (PPB-MA) apresentou 
apenas duas. Apenas uma foi 
aprovada. 

As propostas apresentadas 
pelo parlamentar eleito com 
maioria dos votos de 
Imperatriz foram as seguintes: 
pavimentação do trecho 
rodovia estrada do Arroz, que 
foi rejeitada; o saneamento 
básico, aprovado o valor de R$ 
95.000 para o Município. 

Além disso, no quadro 
demonstrativo do 
desempenho de Davi Alves 
Silva, cedido pela Câmara dos 
Deputados, deixa de constar a 
vigésima emenda. Contudo, 
entre outras localidades 

beneficiadas, ele conseguiu 
aprovar R$ 975.000. 

Veja as emendas 
aprovadas, por indicação do 
deputado Davi Silva: 
instalação de poços públicos 
(Porto Franco/R$ 60.000); 
eletrificação rural (João 
Lisboa/R$ 50.000); infra- 
estrutura urbana (Matões/R$ 
95.000); infra-estrutura urbana 
(Bom Jardim/R$ 110.000); 
infra-estrutura urbana (Lago 
do Junco/R$ 110.000); infra- 
estrutura urbana (Arame/R$ 
95.000); saneamento básico 
(Presidente Dutra/R$ 90.000); 
saneamento * básico 
(Açai]ândia/R$ 90.000); 
sanemanto básico (Estreito/ 
R$ 90.000); saneamento básico 
(Santa Inês/R$ 90.000); e 
saneamento básico 
(Imperatriz/R$ 95.000). Dep. Davi Alves Silva aprovou menos recursos 

Recursos aprovados para Imperatriz 
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Vrfüfa 

Kadett GL 95/95 com 300 km 
Parati 94 CL 1.8 
Santana GLS.I injeção eletrônica - completo - ano 92 
Trator Massey Ferguson com ousem implementos, 
com 2.500 horas - modelo 292 - traçado e turbo 
2 reprodutores simetal 
1 garanhão Manga Larga machador registrado 
Tropas Manga Larga machador 
1 curral com balança, galpão de arueira e corc-oalha 
Estacas diversas 

A/uí/Ú 

* 1 apartamento no Edifício Granville 

* 1 casa na rua Projetada B, Nova Imperatriz 

* 1 casa com galpão, próprio para garagem ou 

oficina 

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

asfalto 

* 1 terreno de 5 mil e 80 metros na Rodovia BROIO, 

ao lado do viaduto 

Tratar com Geraldo Fone: 723-1306 OBS: Favor ligar somente os interessados 
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"Carnaval do Tchan" garante segurança 

Sistema Tucanu's de Comunicação vai animar a avenida Beira-Rio 

Homens & 

Empresas 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Inflação 
subindo 

Política 
industrial 

0 IPC da Fipe -USP subiu 
para 1,95% no período da 2a 

quadrissemana de janeiro. A 
elevação foi provocada pelos 
alimentos in natura, feijão, 
mensalidades escolares e 
pela tarifa de energia 
elétrica. A expectativa da 
Fipe é que a inflação 
ultrapasse mesmo a barreira 
dos 2% em janeiro. Em 
fevereiro, o custo de vida 
deve voltar a recuar em SP 
para o patamar de 1%, 
segundo a Fipe. 

DO 
especial 

O governo de São Paulo 
publicou ontem em quatro 
jornais da capital, um 
suplemento especial do 
Diário Oficial com um 
resumo da administração 
Covas em 95. Foram 1,3 
milhão de exemplares, onde 
o governo fez uma análise 
dos resultados no seu 1Q ano 

BB e CEF: duros com 
dívida de micros 

0 Banco do Brasil, BB, e 
a Caixa Econômica Federal, 
CEF, nao estão 
renegociando as dívidas das 
micro e pequenas empresas 
do interior do Brasil. A 
denúncia é do presidente da 
Confederação Nacional dos 
Lojistas, Gerson Gabrielli. 

Ele disse que 80% dos 
micro e pequenos lojistas do 
País estão em cidades onde 
"há uma ditadura do BB e da 
CEF", que se negam até a 
troca de duplicatas e, em 
muitos casos, querem 
garantias superiores a 220% 
da dívida. Segundo Gabrielli, 
o cadastro de inadimplência 
dos bancos federais (Cadin) 

duro e não permite 
renegociação alguma. 

0 empresário Antonio 
Ermírio de Moraes 
denunciou ontem ao 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso, em 
Petrópolis, a falta de uma 
política industrial 
consistente no País que 
contemple o capital nacional 
e estimule novos 
investimentos. Segundo 
Ermírio, sem isto fica difícil 
querer competir com quem 
tem capital e atua fora das 
regras de competição. 

"E preciso abrir a 
economia, mas não há como 
negar isto, mas é preciso 
também que se tenha um 
meio termo que permita às 
companhias nacionais se 
preparem para enfrentar o 
dumping praticado por 
muitas empresas 
internacionais, quando 
trazem seus produtos para 
0 Brasil. Isto não é justo. 

1 emos alíquota zero para 
vários produtos. Se 
houvesse uma concorrência 
leal e honesta. Não 
reclamaríamos". 

Ermírio pediu uma 
política industrial que defina 
regras claras e desonere as 
exportações. "Não é 
possível se exportar 
impostos como vem 
ocorrendo por aqui. Não é 
preciso ser nenhum gênio 
em matemática financeira 
para se descobrir isto", 
afirmou. 

Um 
alô legal 

Para o advogado 
Agostinho Noleto, 
secretário de Educação de 
Imperatriz. 

Cai PIB 
da Argentina 

Previdência 
em questão 

O presidente da 
Comissão Especial da 
Câmara que discute a 
reforma da Previdência, 
deputado Jair Soares, 
suspendeu a sessão que 
estava marcada para quinta- 
J eira, quando seria votado o 
substituvo do relator Euler 
Übeiro. 

O PIB da Argentina caiu 
7,7% no 3° trimestre de 95, 
em relação ao mesmo 
trimestre de 94, segundo 
dados preliminares 
divulgados pelo Ministério 
da Economia. 

O PIB do 29 trimestre foi 
revisado para - 4,6%, contra 

3,7% informado 
anteriormente. A queda no 
PIB do 39 trimestre foi a 
maior registrada desde a 
implantação do plano 
Cavallo, em abril de 1991. 

M: 

M 

As polícias judiciária 
(civil) e militar do Estado 
do Maranhão deverão fazer 
a segurança dos foliões no 
"Carnaval do Tchan", na 
avenida João de Deus 
Fiquene, a Beira-Rio. 

O evento será 
promovido, em edição 
inédita, pelo Sistema 
Tucanu's de Comunicação, 
nos dias 17, 18, 19 e 20 de 
fevereiro do corrente ano. 

Haverá a cobertura 
completa da Rádio e TV 

Capital. Na quinta-feira, 
após a folia do "Tchan", o 
Jornal Capital circula em 
número especial. 

Ontem mesmo, foram 
encaminhados ofícios ao 
comandante do 39 BPM, 
tenente-coronel Emir 
Rodrigues Linhares, e ao 
diretor regional da Polícia 
Civil, bacharel João 
Luciano Abreu Matos 
Júnior, solicitando as 
presenças das duas 
polícias. 

Candidato fala sobre seu trabalho 

por AURINO BRITO 

O empresário Paulão do 
Ferro Velho é um dos 
candidatos a vereador nas 
próximas eleições, que 
desenvolve um trabalho nos 
bairros periféricos da cidade, 
objetivando a simpatia e a 
preferência do eleitor de 
Imperatriz para conquistar uma 
cadeira no Legislativo 
Municipal. 

Um dos bairros que Paulão 
vem prestando o seu apoio é 
Cacauzinho, isso sem falar em 
Vila Lobão, haja vista já ter esse 
trabalho prestado naquele 
bairro. Mesmo assim, o Paulão 
tem conseguido fazer um 
trabalho que bem poucos 
vereadores, que detém 
mandato, tem realizado. Isto 
porque, ultimamente, Paulão 
vem trabalhando na 
recuperação da estrada que dá 
acesso ao bairro Cacauzinho, 
com recursos próprios, além de 
caçambas, carros e veículos de 
sua propriedade que prestam 
um trabalho assistecial aos 
moradores daquele bairro. 
Segundo o próprio Paulão, a sua 
candidatura será pautada em 
cima de uma maior assistência 
às famílias mais carentes de 
nossa cidade, que, na sua 
opinião, estão sem vez e sem 
voz, e, por isso, a política de 
Imperatriz precisa ter pessoas 
que se preocupam não só com 
a paisagem urbanística de nossa 
cidade, mas também, com toda 
a problemática que envolve os 
bairros de Imperatriz, que são 
imensas. 

"Para se ter uma idéia, cias 
vão desde as gambiarras, a falta 
de saneamento, assistência 
médica e hospitalar, bem como, 
precisa se dar uma atenção 
maior à saúde pública, a fim de 
que possamos combater as 
endemias, as epidemias, que já 
são problemas constantes em 
nossa cidade. Citamos, aqui, o 
exemplo da Dengue, que já 
atingiu o Centro e todos os 
bairros já vivem o drama dessa 
epidemia, sem que os governos 
estadual e federal coloquem 
recursos para combater essa 
epidemia que já se tornou um 
grave problema para nossa 
população. Se não, vejamos: em 
Imperatriz, não dispomos de 
nenhum hospital capaz de, com 
seus laboratórios, detectarem a 
doença, tendo que recorrer a 
outros centros, como é o caso 
de Belém do Pará, o centro mais 
próximo de Imperatriz, com 
hospital para detectar o tiix) de 
doença, que somente através do 
Instituto Carlos Chagas, as 
pessoas podem ter o 
diagnóstico exato da doença, 
causada por esse mosquito tão 
maléfico, que é o Aedes-aegipty. 
Não esquecendo a questão da 
segurança pública, que tem 
sido, hoje, uma das 
preocupações de nossa 
sociedade, que se vê, muitas 
vezes, sem essa segurança. E 
quando a tem, deixa um tanto 
quanto a desejar, porque uma 
das coisas que segundo a 
própria sociedade tem 
contribuído para o crescimento 
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Paulão do Ferro Velho, que vai disputar eleição para vereador 

da violência urbana, aqui na 
Região Tocantina, é a 
IMPUNIDADE. Porque os 
criminosos, quando são presos, 
conseguem facilmente se 
libertar da prisão. Fazendo uma 
retrospectiva do que já 
aconteceu nos últimos anos em 
Imperatriz, iremos deparar com 
um quadro iireocupante, que é, 

de verdadeiramente, o 
assassinatos onde os 
protagonistas, muitas vezes 
ficam assistindo como meros 
espectadores, sem que a Lei 
possa atingi-los", finalizou 
Paulão. 

Aurino Brito é radialista 
e jornalista em Imperatriz- 
MA. 

Não perca de segunda a 

sábado, o 

pela TV Capital, Canal 5, 

com Jussara Cerqueira 

TucaniTs Produções. 

ã melhor Produção de aúdio e vídeo 

da Região Tocantina 

IMi 
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por MARCELO CARDOSO 

Som do povo 
Walter Silva apresenta todas 

as tardos na Rádio Capital AM, 
um programa que toca músicas 
populares de preferência do 
povão. E o verdadeiro som do 
Iktvo, com um bom índice de 
audiência na jxtí feria da cidade 
de Imperatriz e João Lisboa, 
além é claro de outras cidades 
de alcance da emissora do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação. 

Jaqueta o 
Os locutores, redatores, 

programadores e pessoal de 
apoio da o] ^racionalização das 
rádios FM e AM Mirante, 
começam a pensai- no uso do 

jaquetào liara se proteger do frio 
causado [Tela instalação da nova 
central de ar condicionado. 0 frio 
é gostoso, mas tem momentos 
que o pessoal deixa suas salas 
liara pegar um ar quente fora do 
prédio. 

Coerência 
Thompson Sem Censura tem 

no seu apresentador uma opinião 
coerente quanto aos assuntos de 
caráter político-adminisfrativos 
da cidade. Thompson costuma 
fazer comentários, sem no 
entanto, agredir quem quer que 
seja. 0 programa tem uma linha 
balizada no jornalismo 
especializado e com 
responsabolidade. Estrelismo, 
parece não ser o seu forte! 

Crítico 
Jucelino Pereira é um crítico 

dos bastidores políticos que 
ganha projeção em meio aos 
leitores Imperatrizenses. Ele 
coloca as coisas com precisão, 
opinando, interrogando e 
comentando sobre fatos e 
acontecimentos vividos no 
momento presente. Jucelino, há 
bastante tempo, freqüenta as 
redações dos princi|iais jornais 
da cidade. Além do que tem uma 
convivência com os políticos. 

Entrevista 
0 ex-governador, José 

Ribamar Fiquene, chegou em 
ImiTeratriz terça-feira e concedeu 
entrevista coletiva. Ele, através 
de assessoria, informa que 
pretende deixai- claro que nada 
tem a ver com a questão da 
interventoria em exercício, no 
município de Imperatriz. 
Segundo se informa, as 
insinuações são todas levianas e 
de mau gosto. Dr. Fiquene falou 
tá falado. 

TV Educativa 
Há exatamente um ano falou- 

se muito da reativação da TV 

Educativa, orgão vinculado à 
Fundação Cultural Ernesto 
Geisel. O secretário de 
Educação, Agostinho Noleto, 
perguntou sobre o destino dos 
equipamentos como quem 
queria apurar o roubo, inclusive 
punindo os culpados. O tempo 
passou e não mais se falou na 
volta da Educativa. Estão 
tentando procedera formação de 
uma comissão para tentar 
chegai- aos velhos equipamentos 
e móveis da entidade. Uma pena! 

Paaseio 
Ivone - setor comercial da 

Rádio Imperatriz - pretende fazer 
uma visita aos familiares 
residentes em São Luís. Durante 
o [iasseio, vai aproveitar para 
uma chegada as belas praias 
daquela Dha, refrescar a cuca e 
voltar com mais energia para 
pegar firme no batente. Ivone é 
uma ludovicense apaixonada 
[Tela Ilha do Amor. E quem não 
c?... 

Segunda Etapa 
A jovem Irenir 

departamento comercial do 
Sisteme Mirante - é uma das 

classificadas [Tara as provas de 
etapa do vestibular da 
Universidade Federal do 
Maranhão, no curso de ciências 
contábeis. Ela está otimista e 
estudando o bastante para 
conquistar uma das 35 vagas no 
Campus II da Universidade. 
Parabéns! 

Agora Vamos 
Deus nos permitiu, e 

confiando na proteção dele, nos 
encontramos no convívio de 
Dona Cotinha, onde 
comemoramos à moda simples, 
o nosso 46e ano de vida, dia 15 
de janeiro. Minha mãe, a mulher 
mais linda do mundo, me 
aguardou e, desta não falhamos 
com a minha adorável Maria 
Rodrigues Cardoso. Em março 
será o dela. 

Relembrando 
Maria Lizete (Banco do 

Brasil) e Márcia Mortatti foram 
consagradas na televisão 
inperatrizense ancorando 
telejornais. A primeira, ao que 
se sabe, foi para Belo Horizonte 
assim que deixou a TV E. 
Asegunda, integrou a equipe da 

TV Mirante, trabalhou no 
ramo de restaurantes e depois 
deixou a cidade. Duas 
mulheres de personalidade 
forte e voz bonita completada 
por uma excelente 
interpretação de texto. 
Talentos que por força do 
destino podem estar fora do 
vídeo e do jornalismo. 

Reflexo 
Caminhe sempre 

resolutamente no sentido de 
seu progresso. 

Se não quisermos 
acompanhar a evolução do 
universo, seremos arrastados 
a isso por meio da dor, e 
progrediremos de qualquer 
forma. 

Então, siga à frente 
voluntariamente. 

E não dê ouvidos ao 
caluniador 

Siga à frente e deixe que 
os caluniadores fiquem 
falando sozinhos. 

Caminhe resolutamenre 
no sentido do seu progresso, 
e nenhuma voz malévola 
chegará a seus ouvidos. 

TV Capital 

Canal S 

Rede Record 

05:00 - Educacional Mec 
05:30 - Jesus Verdade 
06:00 - Repórter 190 
07:00 -Criatura 
07:30 - Programa do 

Corró 
08:00- O despertar da Fé 

local 
08:30 - Frente a Frente 

10:00 - Novo Tempo 
12:00 - O Rádio na TV 

13:00 - Estação Alegria 
14:30 - Raul Gil 

18:15 - Jornal da Record 
19:00 - Cidade Agora 

22:30 - Sessão de Sábado 

00:00-Palavra de Vida 
03:00 - Transnoite 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

Rádio 

Capital 

AM 950 

KHZ a sua 

melhor 

opção de 

todos os 

dias 

TV CRC 

Canal 4 

BAN D 

06:30 - Locai 
12:00 - Séries 
12:30 - Terravi 
13:00- NBA ACTION 
16:00- Band Esporte 
18:45 - Confissões de um 

Adolescente 
19:15- Gente de 

Expressão 
20:00 - Cavalo Amarelo 
20:40 - Rede Cidade 
20:50 - Jornal 

Bandeirantes 
21:30 - Cinema 5 Estralas 
23:30 - Cine Prive 

■Imperatriz; 

1 24 j 
■ ■ 

1 horas de ; 
■ ■ 

: segunda à i 

: sexta a : 
■ ■ 

| partir das j 

■: 19:15 hs : ■ ■ 
■ ■ 

jaqui na suaj 

! TV Capital \ 

TV Nativa 

Canal X3 

MANCHETE 

06:45 - Programa 
Educativo 

07:15- Home Shopping 
07:30 - Patrine 
08:00 - Sessão Animada 
08:30 - Troféu Pesca 
09:00 - Mesa Redonda 
11:00 - Grupo Imagem 
11:55 - Feras do Carnaval 
12:00- Manchete 

Esportiva 
12:25 - Boletim Olímpico 
12:30 - Edição da Tarde 
13:05 - Solbrain 
13:35 - Esquentando os 

Tamborins 
*13:40- Mundo dos 

Esportes 
14:00 - A Grande Jogada 
18:00 - Na Mira do Tira 
18:30 - Missão Alien 
19:25 - Feras do Carnaval 
19:30 - Imperartriz em 

Manchete 
20:00 - Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:30 - Esquentando os 

Tamborins 
20:35 - Jornal da 

Manchete 
21:40- Boletim Olímpico 
21:45 - Sábado de Gala. 

Filme: 
Triângulo do Amor 

23:45 - Home Shopping 
00:00 - Comando da 

Madrugada 
02:00 - Tribo Gospel 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

04:40 - Telecurso 
(reprise) 

05:46 - Salto para o Futuro 
06:08 - Educação para a 

Súde 
07:00-TV Colosso 
09:10 - Xuxa Hits 
11:32- Globo Esprote 
11:45-Jornal do MA. I3 

Edição 
12:15-Jornal Hoje 
12:38 - Vídeo Show 
13:17- Esporte 

Espetacular 
14:53 - História de Amor 
17:45 - Jornal do MA. 2a 

Edição 
18:00 - Cara e Coroa 
19:00 - Jornal Nacional 
19:35 - Explode Coração 
20:35 - Comédia da Vida 

Privada 
21:40 - Copa Euro- 

América. 
Flamengo 

X 
Borussia 

23:40 - Super Cine 
01:40- Corujão I 
03:30 - Corujão II 

1 Fique 

; sempre 

1 conosco, 

I porque sua 

; melhor 

; programação 

I está aqui 

1 na Tv 

; Capital 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

05:58 - Palavra Viva 

06:40 - Educativo 
07:00 - Bandeira 2 
08:00 - Sábado 

Animado 

11:00 - Carrossel 
ll:40-Top Vídeo 

12:35 - Cinema em 
Casa. Filme: 

Starmam - 0 

Homem 
das Estrelas 

14:25 - Dra. Quinn 

15:15 - Show de 

Calouros 

17:15- Aqui Agora 

17:50 - TJ M aranhão 

18:15-TJ Brasil 
19:00 - Sangue do Meu 

Sangue 

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

Sangue 

21:30 -A Praça é Nossa 
22:30 -Sabadão 

Sertanejo 

23:50 - Telesisan 

01:50 - Fim de Noite. 

Filme: 
0 Drama da 

Família Scott 

TV Capital 

canal 5 

TV CNT 

Canal 23 

CNT/Gazeta 

Não forneceu programação 

Continue 

MANd/Mldo 

SUAS 

cartínIias 

PARA A 

REckçÃO 

do JornaL 

Capeta^ 

ESSAS 

cartínIias 

SÍqNÍfícAIVI 

muíto 

pARAA 

CÍdAdE 
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Valor da carteia R$ 5,00 

Postos de venda Dio 28 de joneire, concorro 

Banca da 6ildênia - Banca do Calçadão - Banca do Beto - Nossa Banca 

- Supermercado Sousa -Supermercado Lívia - Supermercado Laranjeira - 

Supermercado São Vicente - Supermercado Real II - Supermercado 

Variedades - Porão I, II e II - Dipão - Pão da Terra - Panificadora 

Dular -Panificadora N. Sra. de Fátima - Panificadora Iguatuense - 

Drogaria Fábio Júnior - Drogão Center - Drogaria Realfarma - Drogaria 

Econômica - Farmácia Bom Jesus - Flora Medicinal - WR Mudanças - 

Eletrônica Tela Quente - Hotel São Luís • Voz do desmantelo - O homem 

da rapadura - Transportes Coletivo Imperatriz - Motoca - Moto Carlos - 

Moto Peças - Kollegius Lanches - Alvorada Lanches - Mercearia Reis - 

Casa Rodrigues - Casa Rosa - Açailândiã; Jornal Capital - O 

Boticário - Rádio Clube FM - TV Cidade - Ribeirão zinho: 

Mercearia Souza - Bananal; Comercial Cardoso. 

ms seguintes prêmios: 

lâ Batida 

1 Moto 100 cc Drean - O km; 

2-Batida 

1 Moto Titan 125 cc - O km; 

3-Batida 

1 AutomÓMsl 1000 - usado; 

4-Batida 

1 Automóvel Gol 1000 - O km. 

O sorteio 

será 

transmitido 

pela IA/ e 

Rádio 

Capital, 

pelo 

programa 

Imperatriz 

24 Horas. 

"Carnaval do Tchan" 

«dr 

De 17 a 20 

de fevereiro, na avenida Beira-Río 

A 

COM 

r 

QUIK 

r 

PHOEMIX 

Organização: ôiostcma TucanuoS de Comunicação 
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por FREDERICO LUIZ 

Que 
riqueza 
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Carnaval 
do Than 
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Menino dos olhos prelos, 
sobrancelha de veludo. 
Conor Farias deitou e rolou 
no Cidade Agora de 
anteontem que foi ao ar na TV 
Capital, canal 5. 
Responsabilizou o 
capitalismo pelas mazelas 

'sociais de Imperatriz. 

Novo 
Tempo 

A governadora gasta rios 
de dinheiro nas emissoras de 
rádio e televisão para 
apregoar o Novo Tempo. 
Porém, o cinismo é grande. 
Mostra-se obras em quase 
todo o Maranhão. Imperatriz 
fica de fora. Mais uma dos 
trés "j". O trio parada dura. 

O novo 
interventor 

Está lodo mundo calado. 
Aliás, calado de mais para 
meu gosto. Ninguém fala 
mais em pressionar a 
governadora Roseana Sarney 
para indicar o novo 
interventor que deve assumir 
no dia primeiro de abril. 
Sintomaticamente, o dia da 
mentira. Parece que 
deixaram a briga de foiçe no 
claro, para o escuro. Como 
manda o figurino, e a boa 
ética política. 

% 

^ 1 áf. V 
■ * V 

O Sistema TucamPs de 
Comunicação continua em 
clima de festa. 0 Rádio, Jor nal 
e Televisão. Vai ter muito 
frevo, samba, suor e louras 
geladas e verdadeiras. 0 local 
é a avenida Beira-Rio. Quatro 
dias de folia e transmissão ao 
vivo. E o Carnaval do Than. 
Segura o Than. 

Marcelo 
Rodrigues 

Obrigado pela lembrança, 
querido amigo. Já estava um 
pouco esquecido. Valeu. Hoje 
as curtas estão boas. 

Samba dos 
300 mil 

Depois quando a gente 
fala, tem gente que reclama. 
Deram uma brilhante idéia a 
governadora Roseana Sarney. 
Prontamente aceita pela chefe 
do executivo estadual. Tirar 
300 mil reais dos cofres 
estaduais para pagar uma 
Escola de Samba do Rio de 
Janeiro. Objetivo: o Maranhão 
seria o enredo da Escola na 
Marquês de Sapucaí. Supimpa 
a idéia, não! Aguardem o 
número de turistas este ano, 
e no próximo em São Luís. 
Parece piada de salão, porque 

marketing que é bom, nem 
pensar. Enquanto isso, Xuxa 
faz propaganda do Recife na 
TV argentina. João Pessoa faz 
lobby para atrair seminários 
e congressos de entidades. 
Fortaleza investe cm folders 
específicos para executivos 
europeus. Salvador termina 
de restaurar seu Centro 
Histórico. Tudo isso com 
custo/benefício bem maior 
do que os 300 mil investidos 
pela governadora. 

Frente 
Ética 

Com a eleição no bolso, na 
capital do Estado, a Frente 
em Imperatriz, envereda por 
erros primários. Não define 
candidato. As lideranças da 
capital não fazem política no 
interior. Rejeita apoio de 
outras siglas. E por aí vai. 0 
caldo político está formado 
para o sucesso da Frente. 
Falta os líderes forjarem 
maior habilidade. 

Minha Música 
Minha Poesia 

V 

jjfo, rr^r 
I! 

Ondas Curtas 
O cravo brigou com a rosa. 

João Matiolli dá as cartas da sucessão municipal. O PMDB mostra suas garras. 

E o senador de Imperatriz? Vai iassar o carnaval na Beira-Rio? Em sua querida cidade. 

Acabou a guerrinha da Rede Globo com a Rede Record. É o Sergão botando ordem na 
casa. 

O deputado Aderson Lago adora uma encrenca. E das grandes. 

Amanhã faz um ano de intervenção estadual em Imperatriz 

A candidatura de Fiquene pode experimentar crescimento acelerado com a concretização 
da aliança com o deputado federal Davi Alves Silva 

m ;i: # Do vice-governador assassinado da Paraíba, e então deputado federal Raimundo Asfora, 
I)ara o deputado federal por Pernambuco, Fernando Lyra, na época ministro da Justiça do 
governo José Sarney: - Lyra! Você precisa ler um livro! - Qual, respondeu o ministro. - 
Qualquer um, contratacou Raimundo Asfora. Confesso que até "0 Dono do Mar" tem suas 
serventias. 

Em nome da arte 

Pensando o país através da cultura 

! 
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Henrique Guinjaràes 
lança no dia 24 (quarta-feira), 
seu livro: "Minha Música, 
Minha Poesia". 0 evento 
acontece na Academia 
Impcratrizense de Letras. 
Henrique Guimarães é 
diretor da Fundação Cultura] 
de Imperatriz. 

Carne 
de porco 

Na próxima terça-feira, às 
10 hs, na sede da Academia 
Impcratrizense de Letras, 
acontece a reunião da 
Secretaria de abastecimento 
com os açougueiros que 
trabalham com suínos, 
assunto: higiene sanitária. 

O que têm em comum 
o poeta Ferreira 

Gullar,, o cineastra Cacá 
Diegues, o músico Carlos 
Lyra, o autor teatral 
Oduvaldo Vianna Filho, o 
autor Gianfrancesco 
guarnieri e o recém-eleito 
senador José Serra? Além da 
nacionalidade, de 
pertecerem à mesma faixa 
etária e do falo de serem 
personalidades de destaque 
no cenário nacional, os 
brasileiros citados acima são 
todos ex-cepecistas. O termo, 
para quem não viveu a 
década de 60, significa 
membro do Centro Popular 
de Cultura da União Nacional 
dos Estudantes, o 
conhecimento CPC da UNE. 

Espécie de carrefour cul- 
tural da década de 60 no 
Brasil, principalmente no Rio 
de Janeiro, o CPC da UNE é 
uma referência da época no 
que diz respeito a cultura e 
política. 

Por ele passaram, além 
dessas personagens, dezenas 

por JULIANA IOOTTY 

de outros nomes das artes, da 
política e, por que não dizer, 
da história recente do país, 
como os cineastras Glauber 
Rocha e Leon Hirzman e o 
sociólogo Herbert de Souza, 
entre outros. 

Com o objetivo de resgatar 
0 trageto do CPC, e com ele 
parte da história, de um 
período de ebulição social e 
cultural, a jornalista carioca 
Jalusa Barcellos passou sete 
anos pesquisando e 
reconhendo o depoimento de 
32 participantes da entidade, 
além de editar e publicar pela 
editora Nova Fronteira o livro 
CPC da UNE: uma história de 
paixão e consciência. A 
empreitada começou a 
convinte da antiga Fundação 
Nacional de Artes Cênicas 
(Fv da cem) em agosto de 
: C/, foi interrompida com o 
1 ano Color e finalmente 
retomada e publicada em 
agosto do ano passado. 

Para Jalusa, o mais 
imprecionante foi descobrir 
como a quase unanimidade 

dos ex-cepecistas conserva 
até hoje o vigor e a crença 
em um país melhor. "Sã- 
todos meninos e menin; 
ainda hoje, independente da 
idade. Continuam se 
emocionando com os 
problemas do Brasil", 
exulta Jalusa, 
acrescentando que a 
combinação de emoção e 
razão (daí o substítulo uma 
história de paixão e 
consciêncai) foi a alquimia 
que resultou em uma 
railitância dedicada e de 
legado cultural tão político 
para a história do país. 

O que foi o CPC? 
O peíodo de fundação do 

CPC (leia-se os anos que 
antecederam o golpe militar 
de 1964) foi de intensas 
mudanças políticas. No 
cenário internacional, a 
revolução cubana, recém- 
vitoriosa, enfrentava a crise 
dos mísseis; o mundo ainda 
sofria com a bipolarização 
entre Leste e Oeste, entre 
socialismo e capitalismo. 

VALE TRANSPORTE 

m&Ê 

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

e empregadores. 

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

senhores empresários que desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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A nova ética e o fim da sociedade partida 

A sociedade humana 
está passando por 

uma revolução que envolve 
profundas transformações, 
criando crises e 
possibilidades. Por isso, 
resolvemos apresentar nossas 
idéias em forma de TESES, 
ou seja, de proposições para 
o debate. 

TESE 1 

Hoje, a questão principal 
não é discutir o papel da 
esquerda no século XXI, ou 
mesmo a conceituação ou 
existência da própria 
esquerda, mas, "sim, de 
entender o mundo em que 
vivemos neste final de século, 
o mundo que queremos 
(novas utopias) e como 
transformá-lo. 

Trata-se, na verdade, de 
retomar a Tese sobre 
Feurbach, dando-lhe o sentido 
de que é necessário entender 
o mundo para mudá-lo. A 
aplicação de velhas utopias 
tem gerado ultrapassadas 
.explicações, visões de 
revolução, partido único, 
ditadura do proletariado, luta 
de classe etc, resultando não 
só ineficientes para as 
mudanças, mas até 
produzindo forças 
conservadoras e 
anti civilizatórias. 

Entender o mundo supõe 
também uma visão sobre o 
próprio conhecimento, 
rompendo com a visão 
dicotômica de ciência 
(marxismo) versus ideologia 
(todas as outras formas do 
saber). 0 desenvolvimento 
das ciências humanas em 
todas as suas vertentes 
econômicas, sociológicas, 
antropológicas, históricas, 
psicanalíticas e em suas 
diferentes escolas do 
pensamento permite análises 
mais complexas e explicativas 
dos novos tempos, superando, 
era muito, explicações 
simplistas e deterministas da 
realidade. 

TESE 2 

No Manifesto Comunista, 
Marx destacou o caráter 
revolucionário da burguesia 
na revolução industrial e a 
dimensão civilizatória do 
capitalismo, subordinando a 
barbárie à sua lógica, 
colocando limites à questão 
nacional e criando o 
proletariado como força 
transformadora do próprio 
capitalismo. 

No final do século XX, com 
a queda do socialismo real e 

o salto do capitalismo, com a 
apropriação da revolução 
científico-tecnológica, a 
sociedade humana viva, talvez, 
a sua mais profunda crise 
civilizatória. 

por SÉRGIO AROUCA 

TESE 3 

0 desenvolvimento da 
sociedade de classes, a 
sociedade do conflito, a 
sociedade armada, a sociedade 
partida, cindida, arrastou a 
humanidade à mais brutal 
crise," uma crise de civilização, 
e que põe em primeiro plano, e 
de fato, a possibilidade muito 
concreta, e por' muitos 
caminhos, de seu 
desaparecimento. 

E isso decorreu (embora 
não só; outros sujeitos 
trouxeram poderosa 
contribuição, como certas 
concepções religiosas e 
nacionais) tanto do 
desenvolvimento do 
capitalismo quanto do 
socialismo e do seu 
antagonismo. 

TESE 4 

A crise caracteriza-se 
também pelo fato de que pela 
primeira vez o homem tem um 
arsenal que pode destruir a 
própria humanidade, não só 
pelas armas nucleares, que 
podem teoricamente ser 
utilizadas por nações como 
também por grupos 
fundamentalistas, e até por 
novos conhecimentos na 
Biologia que permitem a 
criação de seres com alto 
potencial destrutivo, além do 
contato humano com novos 
seres patogênicos em 
diferentes ecossistemas e pelas 
agressões contínuas ao meio 
ambiente. A potência do 
conhecimento em transformar 
o mundo e a própria vida coloca 
como questão fundamental a 
Ética do Saber. 

TESE 5 

0 desenvolvimento 
capitalista recente não só~ 
aumentou a produtividade do 
trabalho ou ampliou a oferta de 
novos produtos, mas também 
está criando grupos sociais e 
nações descartáveis, ou seja, a 
possibilidade de um grande 
apartheid estrutural e mundial. 
Cria-se a possibilidade de um 
desenvolvimento ampliado da 
consciência, ligada em rede e 
em tempo real com seus 
semelhantes, junto com uma 
exclusão social radical que 
atenta contra a própria 
natureza humana. A exclusão 
social, gerando multidões de 
"seres inúteis", abre um solo 

fértil para o terro e o 
totalitarismo, colocando como 
uma questão central a política 
da ética. 

TESE 6 

A Revolução Científica e 
Tecnológica (RCT) , ou terceira 
onda, ou fase pós-moderna, não 
só representou um avanço no 
saber com o desenvolvimento 
da engenharia genética, das 
comunicações, de novos 
materiais, modelos gerenciais, 
organização do trabalho, da 
robótica — que mudaram 
profundamente o mundo do 
trabalho, o perfil das fábricas, 
o sistema financeiro e também 
as relações sociais e o mundo 
da cultura — como também as 
dimensões do Estado-nação. 

A RCT redesenha a 
sociedade humana em todas as 
suas dimensões, desde a 
estrutura familiar da casa, até 
as relações internacionais, 
onde o saber é a grande força 
produtiva geradora de 
riquezas. As nações soberanas 
serão as nações 
internacionalizadas e 
inteligentes. 

TESE 7 

As mudanças ocorridas no 
mundo estão alterando de 
forma substantiva a existência 
de elementos fundamentais da 
civilização contemporânea. 0 
capital está rompendo as 
barreira^ do Estado-nação, 
operando em tempo real no 
espaço mundial, ao mesmo 
tempo em que a Propriedade 
passa por crescentes formas de 
controle social e até de 
"socialização", através dos 
fundos de pensão, das ações 
etc. e também de novos 
mecanismos de concentração. 
0 trabalho rompe com o 
modelo taylor-fordista, diminui 
relativamente os trabalhadores 
diretos, aumenta o segmento 
dos serviços, o trabalho 
coletivo começa a ser 
substituído pelo trabalho 
solitário e parcelado. 

As mudanças que estão 
ocorrendo através da 
revolução científico- 
tecnológica, no capital, na 
propriedade, no mundo do 
trabalho e na globalização da 
economia estão transformando 
profundamente a estrutura 
social de classes e também a 
forma e a natureza das lutas 
políticas, criando novos objetos 
de luta, como a questão do 
gênero, do sexo, das 
nacionalidades, da ecologia, 
dos direitos da cidadania, etc., 
colocando em crise também a 
forma partidária de 

organização das lutas políticas. 

TESE 8 

As nações estão passando 
por todo esses processos de 
forma diferenciada, 
configurando variadas 
transições em que o novo está 
surgindo em coexistência com 
formas tradicionais de 
estrutura e lutas sociais. Assim, 
o Brasil passa profundamente 
pela globalização, pela 
revolução científico-tecnológica 
associada a formas de trabalho 
escravo e a milhões de 
brasileiros que não chegaram 
ainda à civilização da escrita. A 
transição combina assim 
diferentes formas de lutas 
sociais, de entendimentos do 
real e até de construção de 
utopias. 0 velho e o novo 
coexistem dramaticamente np 
solo brasileiro. 

TESE 9 

A esquerda também 
apostou no conflito e no 
antagonismo irredutíveis como 
único caminho possível para a 
ultrapassagem da pré-história e 
alcance da história — o reino 
da liberdade. Enquanto isso, 
suprimia também os valores 
humanos, entre os quais o valor 
da democracia e o da 
diversidade. Queria uma 
sociedade uniforme, regida por 
uma única concepção, um 
único plano, um único poder, 
mas se perdia opondo-se ao 
caráter íntegro da humanidade, 
porque rica em sua 
diversidade. A esquerda exigia 
a supressão do "outro" como 
forma suprema de alcance do 
"homem novo". 

A esquerda desenovlveu, 
tanto quanto a direita, uma 
concepção autoritária de 
Estado e o queria sempre muito 
poderoso, controlador de tudo 
e alavanca do desenvolvimento. 
Em nome dos "interesses 
coletivos", desprezava e 
perseguia a individualidade. A 
esquerda tornou-se, como a 
direita, nacional-progressista. 

O que cabe agora é 
abandonar de vez as 
concepções e as práticas que 
engendrou. De um lado, a crise 
de civilização e, de outro, o 
milenar caminho de integração 
da humanidade e de seus 
valores, impulsionados pelas 
extraordinárias conquistas da 
democracia e da 
individualidade, da promoção 
social *e da cultura, da 
economia e da técnica e da 
ciência, do pensamento 
humanista, põem na ordem do 
dia e criam a viabilidade da 

sociedade desarmada, 
solidária, íntegra e diversa, 
apoiada na máxima expansão 
da individualidade e 
suprimidora das categorias do 
passado e que conduziram já 
a barbárie em muitos lugares 
da Terra. 

Então, para a esquerda (se 
essa categoria também não for 
suprimida), o essencial não é 
criar novos fantasmas e exigir 
novos inimigos, aceitar o jogo 
da direita, mas lutar por 
afirmar os valores humanos, 
em primeiro lugar, muitos dos 
quais são "valores liberais". E 
preciso reconhecer sem 
subterfúgios. 

0 caminho, então, não é o 
do conflito, o do antagonismo, 
mas o da cooperação, inclusive 
dos contrários, para definir c 
resolver os principais 
problemas da humanidade, a 
sua crise, e então criar o novo 
espaço, no interior do qual os 
valores específicos possam 
realmente se resolver, através 
das ações particulares e da 
oposição de interesses. Quem 
pensa resolver a crise da 
civilização pelos caminhos só 
de uma parte poderá chegar à 
barbárie. 

0 mesmo diríamos em 
relação ao Brasil e a sua crise, 
em particular a crise do 
Estado brasileiro e da 
sociedade que ele conformou, 
com uma ajuda muito grande 
da esquerda, e que se 
apresenta atualmente como 
uma das mais renitentes 
defensoras do leviatã. 

TESE 10 

0 Brasil pouco conseguiu 
avançar no processo de 
minimização de apartação 
social. Ao contrário, essa 
situação tem evoluído e 
aumentado o número de não 
cidadãos. Independemente 
desse quadro ou até mesmo 
em virtude dele, o Brasil tem- 
se deparado com um fantástico 
nível de acumulação de 
riquezas e concentração de 
renda de modo que isso lhe 
permite aparecer com 
destaque nas estatísticas da 
ONU sobre desenvolvimento 
econômico e social. 

Do lado econômico, as 
estatísticas indicam que o 
Brasil está entre os dez 
maiores PIB do planeta; por 
outro lado, os índices que 
tratam do nível de 
desenvolvimento social o 
colocam em último lugar num 
ranking com mais de 150 
países. 

A existência desse 
perverso quadro de exclusão 
social, com fortes evidências 
de exploração da mão-de- 
obra, inclusive com bolsões 
de trabalho escravo, 
independe do texto 
constitucional, pois é fruto do 
exercício do poder real, o 
qual não tem se inspirado em 
intenções de caráter 
humanitário mas unicamente 
pela ideologia dominante e 
visando obter resultados que 
não desagradem à maioria. 

Em face desse cenário, 
reproduzido mundialmente, 
qual o efetivo papel da 
esquerda brasileira para 
compartilhar esse poder 
real? A Constituinte de 1988 
elaborou um documento que 
aponta na direção de 
desmonte das estruturas de 
apartação. 

O poder público e o poder 
privado deveriam atuar na 
busca da "re-inserção" (pela 
obtenção dos serviços 
públicos e na certeza da 
existência do posto de 
trabalho) dos não-cidadãos. 
Entretanto, a aceleração do 
processo de globalização dos 
mercados consumidores e a 
supremacia temporária da 
ideologia liberal, aliadas ao 
momento de 
enfraquecimento político dos 
ideais de esquerda em países 
com forte tradição socialista, 
obrigam-nos a rever alguns 
aspectos contidos na 
Constituição Federal de 
1988, sob pena de nos 
isolarmos no cenário 
internacional, inclusive nas 
questões da tecnologia. 

O papel da esquerda 
nesse processo de reformas 
é insistir na tese do "Grande 
Acordo". Não na forma de 
pactos falaciosos, nos quais 
a conta é sempre cobrada do 
povo. Não na forma do pacto 
da retórica, em que todos 
assumem compromissos que 
não irão cumprir, nem se 
estabelecem condições 
materiais de cobrar o 
cumprimento. Esse acordo 
deve ter bases realistas, no 
qual o poder real seja 
compartilhado, sem a busca 
da supremacia, mas da 
cooperação; onde os atores 
defenderão seus interesses 
(opostos) de forma aberta, 
mas regidos pelo senso da 
ética e da responsabilidade 
social, requisitos 
imprenscíndiveis para o 
exercício do poder. 

Sérgio Arouca é 
deputado federal e médico 
sanitarista. 

Assista de segunda a sábado o programa 

Cidade Agora, discutindo vários temas, e 

L 

com a participação da unidade movei 
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Bancos voltam a pensar em ampliar crédito 

O sistema financeiro começou o ano mais aliviado com as medidas de distenção promovidas pelo B 

Brasil em 

Revista 

L—] 

por SOCORRO CARNEIRO 

Estímulo para a 
agricultura 

O empresário Olacyr 
Francisco de Moraes disse 
que o País precisa ter 
políticas agrícolas mais 
estáveis e estimulantes, que 
permitam aumentar a 
produção. Ele acredita que as 
discussões sobre o assunto 
devem começar antes do 
plantio para evitar perda de 
tempo e reduções na 
produção, como ocorrerá 
com a safra 9.S/96. "Isso 
ajudaria qualquer política 
econômica, além de combater 
a fome e a miséria de uma 
maneira mais eficiente", 
afirmou. Segundo ele, o que 
não pode acontecer é a 
redução da área de plantio e 
perda de produtividade por 
parte do setor agrícola, como 
vem ocorrendo. Para Olacyr, 
haverá uma redução na 
produção de soja por causa de 
falta de acordos e de 
estímulos. "Espero que na 
safra 9(i/97, a soja volte a ter 
um aumento de produção 
significativo", acrescentou. 
Olacyr afirmou que durante 
muito tempo a faixa de 
produção de grãos foi de 50 
milhões de toneladas. "É 
preciso que afora se dê um 
novo impulso e o País chegue 
a uma produção de pelo 
menos. 100 milhões de 
toneladas", afirmou. 

72,6 milhões de barris diários 
nos primeiros três meses de 
96, considerando que a média 
anual é de 71,5 milhões de 
barris diários. Segundo a AIE, 
os pedidos da Opep foram 
revisados em 0,2 milhões dc 
barris diários para o Io 

trimestre do ano. Isso eleva 
liara 26 milhões de barris 
diários a demanda à Opep. 

Câmara não quer 
reeleição 

T)uas pesquisas de opinião 
realizadas dezembro com 400 
deputados da Câmara 
mostram que 60% são 
contrários à reeleição dos 
atuais prefeitos. A maioria 
dos deputados tem interesse 
em conduzir o processo 
eleitoral para prefeito em 
suas cidades. Alguns são 
candidatos potenciais a 
prefeito, por isso, a 
resistência à reeleição. As 
pesquisas, já em mão do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso há dez 
dias, devem balizar o 
comportamento do governo, 
segundo analistas políticos. 

Fluxo cambial negativo 
Afetado pelo feriado 

americano, o fluxo cambial 
ficou negativo em US$ 71,39 
mi. O feriado americano 
desestimulou as entradas de 
capital tanto na conta 
comercial quanto na 
financeira. As exportações 
caíram para US$ 105,83 mi, 
contra IJS$ 207 mi. As 
importações somaram US$ 
128,95 mi. Às entradas 
financeiras registraram US$ 
110,36 mi, superadas pelas 
remessas de US$ 158,63 mi. 

Petróleo 
A Agência Internacional 

de Energia (AIE) prevê um 
aumento de demanda de pelo 
menos 100 mil barris diários 
de petróleo no l9 trimestre do 
ano, devido à recente onda de 
frio que afeta os Estados 
Unidos. 0 informe mensal da 
AIE, publicado dia sexta-feira 
em Paris, diz que a entidade 
espera receber demanda de 

Associação 
0 consórcio mexicano 

Alfa e a AT&T (EUA) 
construíram uma nova 
companhia no México, a 
Alestra, para poder competir 
no mercado de telefonia de 
longa distância, que será 
liberalizado em 97. As duas 
empresas pretendem 
investir US$ 1 bi nos 
próximos cinco anos na 
Alestra, que vai contruir no 
País uma rede digital de fibra 
ótica. A Alestra, que deve 
começar suas atividades no 
início de 97, vai empregar 
inicialmente mil pessoas. A 
primeira fase da empresa 
inclui a instalação de serviços 
para transmitir dados e 
imagens em 24 cidades 
mexicanas. Até o fianl da 
década, a cobertura da 
Alestra deve chegar a 34 
localidades e uma rede de 8,6 
mil km de linhas. A Alfa é um 
dos grupos privados mais 
importantes do México, onde 
alua setores siderúrgico, 
petroquímico e de alimentos. 
0 consórcio conta com 23 mil 
empregados e suas vendas o 
ano passado somaram US$ 3 
bi. 

Depois de passar boa 
parte de 95 com as 
operações de crédito 
travadas, o sistema 
financeiro começa 1996 mais 
aliviado com as medidas de 
distenção promovidas pelo 
Banco Central, BC. É 
consenso entre os bancos de 
que o ponto crítico da 
inadimplência já foi 
superado. 

Há um clima para se 
pensar em voltar a trabalhar 
mais agressivamente junto à 
clientes na oferta de crédito, 
serviços e produtos de 
investimento. Esta nova 
motivação estratégica dos 
bancos deverá ser sentida 

principalmente a partir de 
março, quando as empresas 
voltarão a trabalhar 
normalmente. 

A lógica para a mudança 
estratégia dos bancos envolve 
também a queda da receita 
das operações de tesouraria 
devido a redução na 
volatilidade dos ativos, em 
decorrência da estabilidade 
econômica. 

0 vice-presidente 
executivo do Bradesco, 
Márcio Cipriano, diz que o 
banco não deixou de operar 
crédito junto à clientela, 
lembrando que a Carteira de 
empréstimos, que soma R$ 
11,2 bi, não foi reduzida. 

Observa que a receita dos 
bancos, a partir de agora, terá 
preponderância justamente 
nos itens crédito e tarifas. 

"A única mudança que 
tivemos foi a de aprofundar a 
análise técnica das operações. 
Em vez de analisar tradição 
do cliente, passamos a 
observar outros elementos 
como o fluxo de caixa e a 
capacidade de pagamento". 

Segundo Cipriano, o 
Bradesco sente dificuldades 
em aumentar os empréstimos 
por causa da manutenção do 
compulsório de 83% para o BC 
sobre os depósitos à vista. 

O Bamerindus está se 

sentindo mais à vontade p. 
expandir as operações 
crédito. Nos próximos dia 
deverá lançar uma nova linha 
de crédito, o Sebrae 
Bamerindus. Serão recursos 
dirigidos para pequenas e 
microempresas, com juros 
mensais de 4%. 0 empréstimo 
poderá ser pago em 12 
meses, em prestações fixas. 

Os volumes estarão 
limitados a R$ 10 mil. 

Segundo a diretoria d 
Bamerindus, há sinais de qm 
a economia está melhor e os 
níveis de inadimplência estão 
caindo, o que leva o banco a 
olhar a possibilidade de novas 
operações de crédito. 

Mais uma múlti de alimentos chega ao Brasil 

A italiana Ferrero Rocher já escolhe áreas para instalação de 

suas fábricas entre o Norte de Minas Gerais e o Sul da Bahia 

As indústrias 
multinacionais de alimentos 
continuam de olho no País. 
Agora, chegou a vez da 
Ferrero Rocher, fábrica 
italiana de alimentos a partir 
do chocolate, que resolveu 
investir no País. 

Neste momento, a 
Ferrero Rocher já escolhe 
áreas para instalação de suas 
fábricas entre o Norte Minas 
Gerais e o Sul da Bahia. 

Os investimentos serão 
superiores a US$ 15 mi. A 

Ferrero Rocher se deu bem no 
Brasil com o lançamento de 
seus produtos em 1995, o 
KinderOvo e o bombom que 
leva o seu nome. Vendeu tudo 
o que colocou no mercado. Vai 
continuar no País com a 
mesma característica da Itália: 
o low profile, com seus 
dirigentes evitando 
entrevistas. 

Será a 2o múlti de alimentos 
a chegar neste ano no País. A 
primeira foi a Canale, do grupo 

argentino Socma, que 
comemorou participação no 
Pastifício Basilar de 
Jaboticabal. Na terça-feira, a 
LPC (Laticínios Poços de 
Caldas), francesa de duas 
companhias que havia 
adquirido há bastante tempo: 
a Terra Branca e a Darsul - 
Iogurtes e Sobremessas. A 
Coca-Cola, controlada pela 
Spal, resolveu fazer uma cisão 
para facilitar sua 
administração, criando a 

Refrigerantes Brasil S/A. 
0 setor de alimentos no 

País hoje é dominado por 
grandes múltis, como a 
Nestlé, Parmalat, Nabisco, 
LPC, Philip Morris e Gessy 
Lever. A idéia das múltis 
instaladas no País, segundo 
consultores especializados, é 
não só abastecer o mercado 
no Brasil, mas também se 
preparar para a exportação, 
prinçipalmente para países 
latinos. 

México pede manutenção de linhas de crédito 

Governo do presidente Zedillo já recebeu US$ 12,5 bi para salvar a 

Diante do temor de novos 
problemas financeiros, o 
governo mexicano solidária aos 
Estados Unidos e ao Fundo 
Monetário Internacional, FMI, 
que mantenham linhas de 
crédito utilizadas em 1995. 

Dos US$ 20 bilhões do 
fundo aprovado pelos Estados 
Unidos para salvar a economia 
mexicana, o governo do 
presidente Ernesto Zedillo 
recebeu US$ 12,5 bi. Dos US$ 
17,8 bi do FMI, foram 
acelerados US$ 11,48 bi. 

Para enfrentar eventuais 
iroblemas financeiros este ano, 
não descartados por 

economia de seu país 
economistas, o México espera 
contar com as diferenças não 
recebidas até agora (US$ 7,5 bi 
restantes da linha de crédito 
autorizada pelo presidente 
Clinton e US$ 6,32 bi do FMI). 

"A dívida de curto prazo de 
US$ 12 bi e o grande número de 
empresários praticamente 
irrecuperáveis se 
transformaram em um coquetel 
explosivo", alerta o economista 
argentino Carlos Calvo, um dos 
únicos a prever a crise de 
dezembro de 1994. Para ele, a 
atual taxa de câmbio do México 
poderá não resistir a 
"coquetel" uma 

esse 
nova 

desvalorização do peso nao está 
descartada. 

Calvo diz que a crise de 
dezembro de 94 foi provocada, em 
parte, pelos vencimentos de 
Tesobônus (títulos da dívida em 
dólares). Hoje, o problema está 
concetrado na dívida que o 
governo tem em Cates (jiaixhs e 
m i)esos e de curto prazo), a qual 
não poderá enfrentar sem 
desvalorizar a moeda", afirma. E 
acrescenta: "os juros estão 
demasiado altos c o México não 
poderá sustentar esses níveis |X)r 
muito tempo". 

Em 1994, o México teve de 
queimar praticamente toda 

suas reservas para i^agar os US$ 
29 bi em Tesobônus. Este ano, o 
governo terá de enfrentar 
vencimentos de US$ 11,5 bi em 
Cetes e não US$ 8,9 bi como 
estavam previstos inicialmente. 

"As reservas sao insuficiente 
e a única ferramenta do governo 

as 

seria desvalorizar a moeda", diz 
Calvo. 0 economista argentino 
acredita que o Brasil tem 
problemas similares aos do 
México como aaKa taxa de juros 
e o endividamento do setor 
público. Porém, o otimismo 
brasileiro sobre a economia é 
muito maior. 

Rede Record no Golden Globe - 96 

Três séries da Rede Record: 
"F^ova York contra o 
Crime"(N.Y.P.D.. Blue), 
Chicago Hope"(Chicago 

Hope) e "Assassinato em l9 

Grau "(Mur der One), 
receberam indicações (cinco 
séreis podem ser indicadas) 
para o 1996 Golden Globe 
Awards, uma das maiores 
premiações da televisão nortre- 
americana. Além disso, os 
atores David Duchovny ( 
Arquivo X), Gillian Anderson 

(Arquivo X), Kathy Baker ( 
Picket Fences*), Daniel Bcnzali 
(Assassinato em l9 Grau) e 
Jimmy Smits (Nova lork contra 
o Crime), também receberam 
indicações |)ara os prêmios de 
melhor ator e atriz dramáticos. 

"Nova York contra o Crime" 
e "Assassinato em l9 Grau"ainda 
não estão sendo exibidos. "Nova 
York contra o Crimeestreará no 
mês que vem e "Assassinato em 
l9 Grau" deverá entrar na 

programação em março. 
Assassinato em l9 Grau" ( 

Mur der One) é uma sérei 
produzida pela Twentieth 
Cen' ry fox Television, 
transmitida pela ABC, que faz 
muito sucesso nos Estados 
Unidos. Nela o ator Daniel 
Benzali é o astro principal. Ele 
interpreta um enigmático 
advogado de defesa, Theodore 
"Teddy"Hoffman, e tem um 
desempenho tão bom, que 
instiga o telespectador a saber 

mais sobre o ator e o 
personagem. 

Daniel Benzali nasceu no 
Rio de Janeiro há 46 anos. E 
completamente careca, muito 
alto (lm78) e tem formação 
shakespeariana. O criador e 
produtor de Murder One, 
Steven bochco acreditou em 
seu tipo físico e talento para 
caracterizar Hoffman. Benzali 
atuou em teatros londrinos 
durante muito tempo e estudou 
na recebesse a indicação para 
o Globo de Ouro. 

No Jornal Capital, a noticia é 

divulgada do jeito que ela acontece. 

Imparcialidade é a nossa meta 
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Novo Técnico 

Mangueira é confirmado no Imperatriz 

Ex-jogador do Cavalo de Aço, Abelardo dos Santos acertou com Marinho 

lSs»poi*te 

Capital 

por JALDENE NUNES 

Artilheiro fez 
festa na 

semi-finai 

Título da Copa Café 
Viana será decidido 
amanhã, no Estádio 
Municipal, entre 
Bananal e Redes Janduí 

! Os três principais 
artilheiros da Copa Café 
Viana de Futebol Infanto 
são- Ronywon, do Redes 
(anduí; Cláudio Abreu, do 
Bananal; e Flávio, do 
América. Eles têm 8 gols 
cada e vão concorrer ao 
troféu de melhor artilheiro 
da competição. 

Nos dois jogos da fase 
semi-final foram eles quem 
fizeram a festa, embora os 
dois melhores arqueiros do 
torneio — Wagner, do 
Bananal, que sofreu apenas 
3 gols; e Paulo, do Redes 
Janduí, que sofreu 4 — 
também tenham provado 
competência. 

No jogo preliminar, o 
centroavante Cláudio Abreu 
— que é um dos principais 
artilheiros — marcou os 2 

gols em favor do Bananal, na 
vitória de 2 a 0 sobre o 
Tropical. 

No principal, o Janduí 
conseguiu anotar seus 5 
gols através dos seguintes 
atletas: Ronywon — outro 
dos principais artilheiros — 
que joga na posição de 
centroavante e marcou 2; 
Fábio, meia esquerda, que 
também marcou 2; e 
Washington, zagueiro, 
marcou 1. 

Já o time do América 
Futebol Clube descontou 
através do centroavante 
Flávio — o terceiro 
principal artilheiro — que 
mandou duas vezes a bola 
para dentro do gol e, 
depois, pelo lateral 
Maykon, autor do terceiro 
gol. 

De acordo com o 
supervisor de futebol da 
Escolinha Redes Janduí, 
Carlos Gonzaga Fonseca 
Azevedo, a média de gols é 
excelente. Foram marcados, 
durante toda a competição, 
60 gols, o que totaliza, 
segundo ele, uma média 
superior a 5 gols por partida. 
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Sociedade Atlética 

Finalmente, depois de duas 
semanas de conversações, o 
presidente da Sociedade 
Atlética Imperatriz, jornalista 
William Marinho, conseguiu 
fechar acordo e contratar 
Abelardo dos Santos, o 
"Mangueira", para treinar o 
time do Cavalo de Aço. 

De acordo com Marinho, 
todos os acertos foram 
fechados anteontem à tarde. 
Além de Mangueira, que será 
o técnico da equipe no 

Imperatriz deve 

estadual 96, foi definido o 
nome de seu auxiliar; Isnar 
Antonio, ex-técnico do Tecão 

\Maravilha e da Seleção de 
João Lisboa. 

Buscando apoio 
0 jornalista William 

Marinho, que assumiu a 
presidência da Sociedade 
Atlética limperatriz no ano 
passado, disse que não mais 
vai "carregar o Cavalo 
sozinho". Para tanto, está 
buscando apoio do 

disp utar es ta dual. 

' empresariado local. 
"O Cavalo é muito pesado. 

Então, não posso carregá-lo 
sozinho", afirmou, em tom de 
brincadeira, justificando a 
necessidade do apoio também 
da imprensa. Há vários dias, 
Marinho e a diretoria do 
Cavalo de Aço tem se reunido 
com empresários da cidade. 

A última reunião do gênero 
aconteceu na noite de 
anteontem, quinta-feira, no 
gabinete da presidência da 

Câmara Municipal de 
Imperatriz. O objetivo era 
discutir como vai ser feita a 
base financeira, além de traçar 
apoio dos participantes. 

Além de Wiliam Marinho, 
estiveram presentes o 
vereador Salgado , Filho 
(presidente da Câmara 
Municipal), o empresário João 
Vítor Nascimento (TV 
Difusora) e os jornalistas Ari 
Aragão e Renilson Sousa 
(Sistema Nativa). 

O dirigente cavalino 
confirmou que também foi 
convidado o empresário 
Francisco Almeida (Armazém 
Paraíba), que se ausentou por 
força de reunião na empresa 
que administra na cidade. 
Contudo, Almeida confirmou 
disposição em apoiar o clube. 

Durante o encontro, 
decidiu-se pela realização de 
um jantar, que será oferecido 
na próxima quinta-feira, a 41 
empresários da cidade, além 
de jornalistas que fazem a 
crônica esportiva local. No 
jantar, serão discutidos 
vários assuntos, mas o 
principal volta a ser a base 
financeira. 

Cara Nova 

Mutirão acontece hoje no Municipal 

fcCom o objetivo de melhorar 
o aspecto do Estádio Municipal 
Frei Epifánio (1'Abadia, deixando- 
o de cara nova [tara as futuras 
competições amadoras, a Liga 
Imperatrizense de Desportos 
realiza um mutirão, hoje, a partir 
das 9 horas. 

A diretoria da Lid enviou 
convites para todos os dirigentes 
de clubes filiados, convocando- 
os para a realização da obra. O 
presidente Antonio Alves 
informou ontem que pretende 
reunir de 30 a 50 pessoas. 

Além dos dirigentes de 
clubes das mais diversas 
categorias do futebol amador de 
Imperatriz, também foram 
convidados torcedores e 
jogadores. "Será bem vinda 
também a participação de 

voluntários", afirmou Toinho. 
Há vários anos não é feita 

qualquer obra no Estádio Frei 
Epifánio d'Abadia. Nada de 
reforma e, o que é pior, nenhuma 
pintura. Em face disto, Antonio 
Alves resolveu tomar a iniciativa, 
que tem o apoio do poder 
plúblico municipal. 

Ele disse que o trabalho só 
tem hora ixira começar, já que 
depende do número de pessoas 
que vai comparecer ao local. 0 
Municipal receberá tratamento 
especial, tanto por fora quanto 
por dentro. A arquibancada e a 
geral também serão limpas. 

Mas, a maior preocupação do 
dirigente do órgão máximo do 
desporto imperatrizense é 
quanto a recuperação do 
gramado. Para tanto, até ontem, 

pelo menos quatro carradas de 
bai*ro já haviam sido despejadas. 

E que além de recuperar o 
gramado, realizando o corte de 
parte dela, Antonio Alves 
pretende que seja feita uma 
"operação tapa-buracos". 
"Vamos procurar eliminar, ao 
máximo, os buracos existentes 

no gramado". 
Ele também confirmou, num 

contato telefônico mantido 
ontem pela redação do Jornal 
Capital, que vai haver 
confraternização entre os que 
dispuserem de seu tempo para 
o serviço. O comes-e-bebes será 
na sede da Lid. 

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
VINCULADA AO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA 

AEROPORTO DE IMPERATRIZ 

AVISO DE EDITAL 

INFRAERO 
CONCURSO PUBLICO 

A TASA - Telecomunicações Aeronáuticas S/A, empresa 
vinculada ao Ministério da Aeronáutica, fará realizar Concurso 
Público para os cargos de OBSERVADOR 
METEOROLÓGICO (01 vaga) e CADASTRO RESERVA - 
CARGOS OPERACIONAIS (01 vaga) na localidade de 
Imperatriz-MA., e pai a o cargo de CADASTRO RESERVA - 
CARGOS OPERACIONAIS (01 vaga) na cidade de Carolina- 
MA. 0 Edital completo está publicado no D. O. U. de 16/01/ 
96. Maiores informações no horário de 08:30 às 11:30 e das 
14:30 às 17:00 horas. Inscrições de 22/01/96 a 26/01/96 no 
GTA-TA SA - Aeroporto de Imperatriz, s/n", Imperatriz-MA 
e Aeroporto de Carohna^/rúS Carojina-MA. 

Convocação de empregado 

A firma DESTILARIA CAI MAN S/A, convoca 
os Srs. Francisco Silva Costa CTPS n- 71626 

SÉRIE - 00008/MA, José Cardoso da Silva 
CTPS ns 17783 SÉRIE - 00009/MA, 

Deusdete Lima dos Santos CTPS n- 93980 
SÉRIE - 00008/MA, Francisco de Sousa 

Coelho CTPS ná 17717 SÉRIE - 00009/MA, 
Sebastião Pessoa dos Santos CTPS ns 93576 

SÉRIE - 0000I/MA, João Martins E. 
Nascimento CTPS n? 12087 SÉRIE - 00009/ 
MA, Josinaldo Silva Santos CTPS n2 12144 
SÉRIE - 00009/MA, Antonio Silva CTPS n2 

28212 SÉRIE - 00008/MA, José de 
Arimatéia da Silva CTPS n2 96607 SÉRIE - 

00007/MA, a retomarem ao trabalho no 
prazo de 72 horas sob pena de ser demitido 

conforme o artigo 482 Letra I do Decreto 
Lei n2 5452 da CLT Imperatriz 

díreto, objErivo e coraJoso. Assím é Orlando Meneses 

QUE COMANdA cJe SEÇUNcIa A SEXTa4eÍRA, o PROÇRAMA CidAtlb 

AIerta, (Ias I 5b00 às 1 peIa TV Cidade. A vercIacIe 

F CRUA, doA A QUEM doER. 
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Sirley Santos pode disputar eleição 

O mesmo não descarta a possibilidade de disputar uma vaga no legislativo municipal 

Ferro em 

Brasa 

JLJ* 

por MARINALDO GONÇALVES 

Pesquisa 
Se o consumidor 

açailandense se der ao 
trabalho de efetuar uma 
pesquisa de preços junto aos 
principais supermercados da 
cidade, vai conseguir 
economizar um bom 
dinheiro, tendo em vista que 
alguns produtos oferecem 
acentuadas diferenças de 
preços. Outro hábito que 
deve ser adquirido pela 
população, é o de comprar 
produtos e não marcas, 
observando-se os 
componentes do mesmo, em 
comparação com os demais, 
e analisando-se, então, o 
comparativo dos preços. De 
qualquer forma, é 
consolador saber que os 
preços praticados em 
Açailândia são dos mais 
baixos da Região Tocantina. 

No aguardo 
0 Sindicato dos 

Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material 
Elétrico de Açailândia e 
Imperatriz, continua no 
aguardo de uma resposta do 
Sindicato Patronal ou, até 
mesmo, a marcação da data 
para a primeira reunião 
conjunta, a fim de que sejam 
discutidas as reivindicações 
dos metalúrgicos e 
eletricistas, com relação ao 
piso salarial da categoria, 
para o período de 96/97. 0 
prazo para encerramento da 
convenção coletiva de 
trabalho deverá se encerrar 
no próximo dia 31 do 
corrente. 

A todo vapor 
De retorno à Cidade do 

Ferro, o prefeito Ildemar 
Gonçalvçs vem mantendo 
sucessivas reuniões com seu 
secretariado, no sentido de 
dar mais agilidade e 
flexibilidade à máquina 
administrativa do município. 
Com inúmeros problemas a 
resolver, entre os quais se 
destaca a grave crise 
financeira que assola os 
cofres municipais, o chefe do 
executivo municipal vem 
procurando dar soluções a 
todas as questões, na 
esperança de que, dentro dos 
dois próximos meses, a 
situação econômica da 
Prefeitura já tenha retornado 
à normalidade. 0 momento, 
portanto, é de muito trabalho 
e habilidade política. 

Vergonha 
E, tá para se consumar 

mais uma vergonhosa 
subserviência à exploração 
no Brasil, desta feita com a 
conivência do Governo 
Federal, que vem aliciando 
senadores para que o 
"Projeto Sivam" seja 
aprovado no Senado Federal, 
mesmo depois da divulgação 
de todos os escândalos e 
desonestidades que 
envolveram a implantação do 
projeto. 0 povo brasileiro 
assiste estarrecido a mais 
este atentado contra nossa 
soberania, e o contribuinte - 

que é quem vai pagar a conta 
- nada pode fazer diante da 
criminosa omissão daqueles 
que têm a obrigação de zelar 
pelos interesses nacionais. 

Retorno 
O ensino de segundo 

grau deverá ter o retorno 
dos antigos Clássico e 
Científico, embora numa 
versão mais modernizada. E 
que o Ministério da 
Educação deverá 
encaminhar ao Congresso 
Nacional, até o final de 
fevereiro, projeto que 
permitirá ao aluno escolher 
as matérias que desejar 
cursar durante o segundo 
grau, de acordo com sua 
vocação, fugindo do estudo 
das matérias que lhes sejam 
adversas. Por exemplo: 
quem deseja cursar Ciências 
Humanas, vai ficar livre de 
estudar Matemática, Física, 
Química e outras disciplinas 
pertinentes às Ciências 
Exatas. 

Essa não 
0 relator do projeto de 

Emenda da Previdência, 
deputado federal Euler 
Ribeiro (PMDB-AM), 
resolveu "inventar" mais um 
imposto para o contribuinte 
brasileiro. Ele quer criar um 
imposto para a Previdência 
fazer, face ao valor das 
aposentadorias, à 
semelhança do antigo IPMF, 
com uma alíquota de 0,001 
por cento sobre o valor dos 
cheques emitidos. 
Felizmente, parece que a 
iniciativa do parlamentar não 
vai ser aprovada pelos seus 
pares da Câmara Federal. 

É prá valer 
Mesmo tomando todas as 

precauções para não cair no 
vazio das especulações, o 
secretário-adjunto de Ação 
Social, Sirley Santos, não 
esconde, quando 
interrogado, que tem 
intenções de se candidatar a 
uma cadeira na Câmara 
Municipal. Respeitado pelo 
seu trabalho e estimado pela 
grande figura humana que é, 
ele tem plenas condições de 
sair vitorioso nas urnas e se 
tornar um grande 
parlamentar municipal, que 
é artigo em falta, com 
poucas exceções, na atual 
composição da nossa 
Câmara de Vereadores. 

Mutuários 
Os contemplados com 

financiamentos da Caixa 
Econômica Federal, para 
aquisição da casa própria, 
devem ficar atentos para as 
alterações que a direção da 
CEF está prometendo para 
os próximos dias. É que os 
diretores da Caixa chegaram 
à conclusão que o dinheiro 
liberado é muito pouco. 
Diante disto, estão 
estudando meios de 
aumentar o total do 
financiamento ou flexibilizar 
as normas burocráticas da 
aquisição do imóvel. É 
aguardar prá ver. 

Sereno e equilibrado, o 
secretário-adjunto da 
Secretaria Municipal de Ação 
Social, Sirley Santos, não 
foge ao assunto política, 
desde que este seja tratado 
em alto nível. Conhecido pelo 
grande trabalho assistência! 
que sua Secretaria vem 
desenvolvendo, ele se tornou 
centro das atenções de 
quantos procuram a 
Secretaria, principalmente 
daqueles que necessitam de 
recursos materiais para 
contornar os problemas que 
os afligem. Trantando a todos 
com urbanismo e boa 
vontade, o secretário se 
tornou portador da simpatia 
geral. 

Diante deste cabedal de 
existência em serviço do 
próximo, Sirley não poderia 
ficar ficar imune aos apelos 
mais altos de quantos o 
cercam. Dessa forma, 
instado pelo amigos, foi-se 
deixando levar pela idéia de 
esposar uma candidatura a 
cargo eletivo. Atualmente, 

com a idéia amadurecida, ele 
não se nega a tratar do 
assunto, embora o coloque, 
ainda, como uma 
possibilidade e não como um 
fato consumado. "Na verdade 
- diz ele - tenho pensado 
seriamente em me 
candidatar, mas ainda não me 
decidi, em definitivo." 

Fiel à sua maneira de agir, 
ele se mostra cauteloso e 
afirma que "ainda estou 
estudando todos os prós e os 
contras de uma candidatura 
à Câmara Municipal, onde 
tenho grandes amigos a 
exercer mandatos eletivos. 
Como ainda não tenho nada 
definido, estou avaliando 
bem as conseqüências de 
uma candidatura, para, 
somente depois, tomar uma 
posição bem definida. De um 
lado, a idéia me agrada, pois 
me sinto em condições de 
disputar uma cadeira no 
nosso legislativo municipal e 
saber utilizá-lo em favor de 
nossa comunidade." 

"Por outro lado 

• • 

i 

prossegue ele -, temos que 
fazer uma perfeita avaliação 
das circunstâncias, posto que 
uma candidatura, quando 
levada a sério, como é o meu 
caso, tem grandes 
implicações de ordem 
individual e coletiva. O 
cidadão deixa de ter uma 
privacidade exclusiva e passa 
a ser um cidadão a serviço da 
comunidade. Portanto, são 
estes fatores que estão 

influindo no meu ânimo. 
Volto a repetir, apesar de toda 
a minha disposição em servir 
a minha comunidade, a 
minha candidatura ainda não 
é um fato consumado, 
embora tenha tudo para 
acontecer. Portanto, a 
confirmação oficial somente 
será verificada depois da 
convenção do meu partido 
político, ao qual devo 
obediência." 

Sindicato aguarda resposta 

Metalúrgicos e eletricistas estão esperando resposta patronal 
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O Sindicato dos 
Trbalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e 
de Material Elétrico de 
Açailândia e Imperatriz 
continua no aguardo de uma 
resposta do sindicato 
patronal da categoria, a fim 
de que possam ser iniciadas 
as negociações objetivando a 
instituição de novo piso 
salarial da categoria, com 
validade para o período 96/ 
97, e que já foi alvo de 
comunicação por parte do 
Sindicato dos Trabalhadores 

do setor. 
Os trabalhadores 

metalúrgicos, mêcanicos e 
eletricistas, têm uma pauta 
de reivindicações, com 
diversos itens, que deverão 
servir como móvel principal 
das negociações salariais, 
entretanto a classe patronal 
ainda não deu sinal de 
disposição para discutir o 
assunto, muito embora o 
prazo para a negociação 
coletiva de trabalho deva 
extinguir-se no próximo dia 
31 do corrente. 

Considerando que a pauta de 
reivindicações é muito 
grande e que o prazo de 
encerramento das 
negociações está se 
estreitando cada vez mais, os 
sindicalistas já têm como 
certo que será instaurado o 
dissídio coletivo da categoria. 

Para o presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material 
Elétrico de Açailândia e 
Imperatriz, Timóteo Alencar 
Silvâ, "o silêncio da classe 

patronal não deixa de ser 
preocupante, já que nós 
estamos aproximando do final 
do mês, sem que tenham sido 
iniciados os entendimentos 
visando fixar as novas normas 
salariais para o período 96/97, 
o que não deixa de provocar 
uma certa apreensão". 

Certo de que ainda poderá 
ser encontrado um meio de 
ser evitado o dissídio coletivo 
de trabalho, Timóteo Alencar 
Silva faz um apelo à entidade 
patronal, no sentido de que 
respondam às reivindica* 
da categoria, a fim de 
sejam marcada uma data i 'ara 
a primeira rodada de 
entendimentos sobre o 
assunto. "Estamos 
aguardando a manifestação da 
classe patronal - diz ele -, para 
que possamos iniciar os 
entendimentos que definirão 
os novos patamares salariais 
da nossa categoria. Por outro 
lado, esperamos contar com a 
boa vontade dos 
empregadores, a fim de que 
o assunto não se arraste por 
mais tempo, causando 
intranqüilidade para a classe 
trabalhadora." 

Em Açailândia, litue 732-l^a e taça 

3 assinatura do Jomd Capital, o seu líder diário. 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. 

TRABALHAMOS COM COMRUTAÇÂO GRÁFICA 

QUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luís Domingues, n0 1206 fone 721-1077 
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Prefeito deixa cidade sem comunicação 

por CLÁUDIA PINHEIRO 
Uma monobra do prefeito 

Ddemar Gonçalves considerado 
o maior desastre administrativo 
da história do município, pode 
deixar fora do ar as emissoras de 
televisão TV Cidade, TV 
Amazônia e TV Manchete, além 
do Rádio Clube. Dessa forma 
ficariam âmcionando apenas as 
rádios Marconi e Cultura, ambas 
vinculadas ao grupo político do 
prefeito, e a TV Difusora Tudo 
porque a prefeitura deixou de 
assumir a responsabilidade pelo 
{jagamento das contas de energia 
elétrica, por cujo o pagamento 
sempre se responsabilizou-se 
longo tempo. 

De acordo com os 
prejudicados, a medida visaa tirar 
do ar a TV Cidade, que inclui em 
sua programação de geração 
local, no qual são feitas críticas à 
administração municipal. Para 
atingir seu itento, a prefeitura 
usou má fé, tendo em vista que 
encaminhou um expediente à 
Companhia Energética do 
Maranhão - Cemar, no dia 21 de 
dezembro último, embora o 
mesmo estivesse datado de 10 de 
outubro passado, comunicando- 

fornedmento de energia elétrica 
para a torre das antenas de 
geração das referidas emissoras. 

Diante da comunicação, a 
Cemar encaminhou ofício à 
Rádio Clube responsabilizando-a, 
de forma arbitrária , pelo débito 
em questão e, além de solicitar o 
imediato pagamento, até a 
próxima segunda-feira ameaça a 
cortar o fornecimento de energia. 
Ao tomar conhecimento da 
arbitrariedade cometida pela 
Cemar, a direção da Rádio Clube 
deu entrada num pedido de 
habeas-corpus, no sentido de 
evitar o corte do fornecimento de 
energia, ao mesmo tempo em que 
vai se defender judicialmente de 
débito em questão que lhe 
imputado, sem nenhum 
entendimento prévio, pela 
direção local da Cia. Energética 
do Maranhão. 

Para alguns funcionários da 
TV Cidade, especialmente ao 
apresentador Orlando Menezes, 
a medida do prefeito "reflete o seu 
desireparo, tendo em vista que, 
por não aceitar as críticas que lhes 
são feitas, pretende prejudicar 
toda a comunidade, que fica 

m m 

Ildemar Gonçalves, prefeito de Açailândia 

programas de rádio e televisão 
preferidos. Primeiramente um 
preposto do prefeito se arverou 
de dono da torre jara impedir que 
aTV Cidade continuasse com sua 
programação independente e do 
agrado da população. .Agora eles 
voltam à carga tentando, mais 
uma vez, nos t irar do ar. 

Isso é bom, porque a 
população vai conhecendo 
melhor 

revanclismo e irresponsabilidade 
política que o prefeito usa para 
tentar calar seus adversários. 
Tudo isso é o medo da derrota 
nas urnas, que está deixando o 
prefeito e seus asseclas 
apavorados e capazes de cometer 
as maiores atrocidades. Isso é só 
o começo. A população pode ir 
se previnindo, ixns coisas piores 
virão. O desespero da derrota já 

os 

REPUBUCA FEDERATIVA DO 

BRASIL 
Estado do Maranhão 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 

O DOUTOR SAMUEL ROCHA DE 
SOUSA SILVA, JUIZ DE DIREITO DA l5 

VARA DESTA COMARCA DE 
AÇAILÂNDIA ESTADO DO MARANHÃO, 
NA FORMA DA LEI, ETC. 

FAZ SABER a todos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que perante este juízo e Cartório do Io Ofício 
desta Comarca de Açailandia, Estadojlo Maranhão, processa-se uma 
AÇAO DE BUSCA E APREENÇAO requerida pelo BANCO 
BRADESCO S/A, contra o Sr. JÔANI MEDEIROS DE SOUZA 
e FRANCISCO MIGUEL GARCIA e tem este Edital a finalidade 
de CITARo Sr. JOANI MEDEIROS DE SOUZAe FRANCISCO 
MIGUEL GARCIA brasileiros, casados, industrial e comerciantes, 
residentes e domiciliados neste Município, atualmente encontram- 
se em lugar incerfo e não sabido, para tomarem conhecimento da 
apreenção do VEICULO MARCA CHEVROLET GM CORSA 
WIND, ANO DE FABRICAÇÃO 199d, COR AZUL, CHASSI 
N- 98GSC08WRRC619247, A GASOLINA* querendo 
constatarem o pedido em três (03) dias, ou se já tiverem pago 40%-do 
valor financiado, requererem a purgação da mora. Tudo conforme 
despacho do MM. juiz de Direito a seguir transcrito: "Proceda-se a 
citação por edital, com prazo de 15 dias, publicado duas vezes no 
jornal local, e uma vês no placar do Fórum. Açailândia-Ma, 08-01-96. 
Ass. I)r. Samuel Rocha de Sousa Silva". E para que ninguém 
possa alegai* desconhecimento, mandou M M. Juiz que fosse expedido 
o presente edital que será afixado no átrio deste Fórum e publicado 
em jornal local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Açailândia, 
Estado do Maranhão, aos onze (11) dias do mês de janeiro (01) do 
ano de mil novecentos e noventa e seis (1996). Eu 
  , Paulo Oliveira Sousa, Escrevente Juramentado 
Substituto, subscrevo. 

ASSDR.SAMUEL ROCHA DE SOUSA SILVA 

M&O ü M 
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Por FaLta de enerqía eLétríca, não 

Foi possível eFetuar o SORTEÍO dAS 

20 bicíclETAS MARCAdo PARA ONTEM 

NO pROCjRAIVIA llVipERATRÍZ 24 HORAS. 

O SORTEÍO SE REAIÍZAI ha hoje Às 

14:00 hs na TV CApi 

1             

taL canaL ? 

l^ãdca /ílft, $50 

€i medÁ&t iãcCc& rfTft cUi 

teaíào- 
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JL Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEiRA 

Descaso 

Com a falta de saneamento básico e infraestrutura, 

as ruas da cidade estão cada vez mais em péssimo 

estado, esperando uma "pequena" atenção do 

Governo do Estado. O secretário Jairo de Oliveira, 

disse em entrevista ao Imperatriz Notícias, que é 

impossível recuperar as ruas sem ajuda do governo. 

Agora é só esperar! 

Carnaval do Tchan 

E o carnaval que o Sistema Tucanu's promoverá 

este ano na av. Beira-Rio. A TV, o Jornal e a Rádio 

Capital vão cobrir o evento ao viva. Aguardem! 

Know How 

Dr. Antonio Alberto, da Clínica de Doenças Renais - 

CDR - encontra-se na capital paulista, aperfeiçoando 

conhecimentos na área de transplante de rins. Em 

breve boas novidades no setor. 

li i 

i 
■ ::íí: 

Entre um 
papo e 
outro, 
Ildon 

Marques 
ajuda a 

preparar o 
churrasco 
na festa 

de final de 
ano da 
Liliani 

Enquanto isso... 

A Otorrinocenter, do Dr. Tadeu, acaba de implantai 
sua clínica, modernos equipamentos para melhor ater, 

seus pacientes. Pelo menos na sua área não há necessid- 

de buscarem recursos na cidade de Teresina-PI. 

Mudando de idade 

Quem estará recebendo os parabéns hoje, é o Dr. 

Jairo Casanova, que comemora juntamente com sua 

esposa Rosângela Casanova (Mandarim), em family. 

Vendendo 

A morena Idelize (departamento de vendas d 

Tocauto), na última terça-feira, em uma festa, vendeu 
mais carros do que no trabalho. Dizem por aí, que só 

nessa noite ela vendeu três carros. 

Os solteirões 

Pedro Neto, Rubens Rocha, Francisco Almeida e 

Wellington Costa, também aproveitaram a noite de 
quinta-feira para curtirem o Fritz. O consolo das 

esposas, que estão viajando, é que eles passaram toda 

a noite sozinhos. 

Mi 

m 

m * 
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Ban da galera Reflexu 's aterrisando dia 27, para um super 

Axé music 

O agito baiano vai marcar a noite do dia 27, no 

Juçara Clube, com um show pré-carnavalesco com 

um grupo de renome nacional, a Banda Reflexu's, 

que vem com tudo para balançar a galera 

imperatrizense. 

Hoje 

Acontece em grande estilo Flash Bach Night, na 

Boate Contra-Mão, para marcar a noite dos casais 

vips da city. O promoter Hélio de Oliveira garante o 

sucesso do evento. Participe! 

You Can Dance 

Diretamente do Xuxa Hits, aterrisa no Ely Back, 

hoje, para uma super apresentação, para alegria das 

gatinhas e diversão dos gatos/ 

O promoter Hélio de Oliveira e CbaSBndde (TVMirante) Sagrados 
show pela caiuera em São Paulo, parece que viram o que não queriam 

Um dose de 
Ildon Marques, 

José roberto 
(Philips), Dr. 

Oliveira, Cleonir 
e Francisco 

Almeida 
m 

mm 

m m 

m 

Programa Rádio Festa. Apresentação 

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

Rádio Capital AM, 

950 khz: uma onda no ar 



tt: 

6A L v -7* Regional Imperatriz, 20 de janeiro de 1996 

O interior vive um "novo tempo" 

por FREDERICO LUIZ 

Balsas 

Prefeito se recupera 

de acidente 

0 prefeito de Balsas, 
Heliodoro Sousa, ainda não 
voltou a despachar no seu 
gabinete da Prefeitura 
Municipal. 

Por recomendação 
médica, o prefeito continua 
em casa se recuperando do 
acidente automobilístico, que 

sofreu no último dia dois. 
Enquanto isso, ele é 

informado de tudo o que 
ocorre na sede do Poder 
Executivo, através de seus 
secretários e asssessores. 0 
retorno de Helidoro Sousa 
ainda não está determinado 
pelos médicos que o atendem. 

Dengue se 

alastra em Balsas 

Os casos de Dengue se 
multiplicam em Balsas. A todo 
instante, mais uma pessoa 
com a febre cheguam aos 
hospitais e postos de saúde. 
Todos os setores de saúde da 
cidade estão em campanha de 
combate ao Aedes aegypt, o 
mosquito trànsmissor da 
dengue. 

Os carros da Fundação 
Nacional de Saúde, FNS, estão 
fazendo a pulverização de 
todos os bairros e centros da 
cidade. A cada dia, os agentes 
da instituição descobrem 
novos focos. Até o momento, 
os agentes informam que, 
lamentavelmente, a 
população não vem 
colaborando na luta de 
combate ao mosquito 

transmissor da doença. 
Segundo a Fundação 

Nacional de Saúde, se não 
houver mudanças nas 
próximas horas, em 
conseqüência da distância 
existente entre São Luís e 
Balsas e a não participação 
efetiva da população na 
campanha, será preciso 
trabalhar no sentido de se 
conseguir apoio de 
organismos federais. A 
situação é mesmo crítica e os 
agentes de saúde não 
descansam. Estão em todos 
os lugares ajudando a 
comunidade balsense. 

A FNS informou que é 
preciso contar com mais 
malation, o veneno que mata 
o Aedes aegypt. 

Produtos Químicos Ltda 

Rua Benedito Leite, 1757 - 
Mercadinho CEP 65903- 

290 Imperatriz -MA 
Fone: (098) 721-3494 
Fax: (098) 721-3296 

Temos completa linha de: 

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

* Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, 
escadas, luminárias, peneiras, escovas e etc. 

* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária " 
K1BONA", breu, solução de bateria, essências, barrilha, cloros, 
adubos, etc. 

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

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

Promoções: 
* Cloro granulado {bakie 10 kg) RS60,00- a vista ou cheque p/ 8 dias 
* Algicida manutenção (ul It) R$ 3,80 - à vista 
* Barrilha (kg) Rí? 0,90 - à vista 
* Sulfato de Alumínio (kg) R$ 0,90 - à vista 

Um novo tempo no interior 
do Estado do Maranhão. 

A BR 010, no trecho do 
Barra Grande, está com pista 
única prejudicando o 
transporte de passageiros e 
mercadorias, e dificultando o 
tráfego nas duas cidades pólos 
da região: Imperatriz e 
Açailândia. 

Porém, o novo tempo não 
pára. 

A epidemia de Dengue 
assola Imperatriz. A falta de 
saneamento básico faz alastrar 
as larvas do Aedes aegipty, o 
mosquito tranmissor da "febre 
quebra-ossos". Sequer há um 
pronunciamento sobre quando 
vai chegar o Malation, o 
produto químico que mata a 
larva do Aedes. 

Dá um novo tempo. 
O setor de segurança 

pública vive o caos em 
Imperatriz e na Região 
Tocantina. (Veja matéria na 
ágina 8A). Apenas 27 agentes 
para investigar crimes e 
prevenir dos marginais, cerca 
de 400 mil habitantes. 

É a roda do novo tempo. 
As estradas vicinais estão 

entregues à ação da prefeituras 
muncipais. A rodovia do arroz, 
ligando Imperatriz a São pedro 
D'Agua Branca continua no 
barro batido a espera do asfalto 
que elevaria o nível de 
desenvolvimento regional. 

Um novo tempo 
A governadora Roseana 

Sarney veicula na mídia de 
Imperatriz, uma espécie de 
prestação de contas. Mas as 
obras que passam nos canais 
de TV são todas em áreas fora 
do limite da Região Tocantina. 

Virou-se uma página d« 
novo tempo." 

O Governo do Estado 
anuncia que não dispõe de 
verbas para investir em 
infraeslrutura no interior. 
Equanto isso, a capital, São Luís 
é bcnfcciada diariamente com 
o anúncio de novas verbas. 

33 promessas feitas no novo 
tempo 

Das promessas feitas 
durante o período da campanha 
eleitoral, apenas uma foi 

cumprida, a de isentar os 
pequenos consumidores de 
energia elétrica. 

Assim caminha o novo 
tempo do Maranhão, mais 
velho do que nunca e sem 
imaginação. A governadora 
Roseana muda penas uma 

parte de seu estilo de fazer 
política. Faz exatamente o que 
Tancredo Neves fazia em 
alguns momentos da vida 
política. Seguindo a frase 
máxima: E preciso que tudo 
mude para que tudo permaneça 
como está. 

m 

Governadora Estado Roseana Sarney 

Seminário promove cursos 

Os cursos são de Técnico e Bacharel em 

Teologia e Licenciatura em Educação Religiosa 

Encontram-se abertas as 
inscrições para os cursos de 
Bacharel em Teologia e 
Licenciatura em Educação 
Religiosa, promovidos pelo 
Seminário Presbiteriano 
Fundamentalista, que funciona 
no prédio da Escola Ebenezer, 
na rua Piauí — Centro. 

A informação é do pastor 
José Kennedy de Freitas, 
acrescentando que o referido 
Seminário tem como órgão 
mantenedor o Presbitério da 
Igreja Presbiteriana 
Fundamentalista, em Caranhús- 
PE, e o próprio Colégio 
Ebenezer. 

Tanto o curso de Bacharel 
em Teologia quanto o de 
Licenciatura em Educação 
Religiosa — que são cursos 
superiores — faz-se necessária, 
I^ara a inscrição do candidato, a 
apresentação do original 
certificado de segundo grau, 
com xerox autenticada. 

Há ainda, o curso de 
segundo grau em Teologia, 
inédito em Imperatriz, que é 
desenvolvido em regime de 
supletivo, cuja duração é de 2 
anos. Nesse caso, é necessário 
que o candidato apresente o 
diploma de primeiro grau. 

"Ele vai fazer o supletivo de 
segundo grau, em dois anos, 
com a especialização em 
Teologia, com matérias 
teológicas", disse o Reverendo 
José Kennedy. "Então, ao invés 
dele sair, por exemplo, formado 
em segundo grau, Técnico em 

Contabilidade ou em 
Enfermagem, ele sai com o 
segundo grau Técnico cm 
Teologia". 

O curso de Bacharel em 
Teologia tem duração de 5 anos. 
Já o de Licenciatura em 
Educação Religiosa, de apenas 
4 anos. Esse segundo, 
especializa o aluno, licenciando 
o a lecionar Educação Religiosa 
em escolas públicas ou privadas, 
a nível de primeiro e segundo 
graus. 

Todos os professores que 
ministram aulas nesses cursos 
são especializados, conforme 
assegurou o Reverendo José 
Kennedy de Freitas. Disse, 
inclusive, que o corjx) docente 
do Seminário Presbiteriano 
Fundamentalista é mesclado, ou 
seja, são professores católicos e 
evangélicos, o que garante que 
não há um sincretismo 
religioso. 

"O Seminário Presbiteriano 
Fundamentalista, ele visa 
apenas ensinar Teologia e dar 
ao aluno condições de conhecer 
melhor a sua Bíblia", afirmou. 
Embora não tendo registro no 
Mec, os cursos têm amparo na 
Lei np 1.001/69 (Decreto-Lei 
Federal), que os ampara como 
cursos superiores. 

Kennedy explicou que 
"nenhum curso, nenhum 
Seminário, seja católico ou 
evangélico, tem 
reconhecimento a nível de 
registro no Ministério da 
Educação". Outras 

informações, como taxa de telefone: (098) 721-3670, 
matrícula e mensalidade, com a professora Vanilda ou o 
podem ser apanhadas pelo professor Melquisedeck. 

Assista todos os dias, o programa Bom 

Dia Cidade, a partir das 07hOO, pela TV 

Capital, Canal 5* 

Apresentação: José Filho 
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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 Dl 

FÁBRICA. 

uma Honda 

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

IMPERATRIZ MARANHÃO 

FORTINHO 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? 
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fusora apresenta? 
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Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 
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Polícia Imperatriz, 20 de janeiro de 1996 

Imperatriz tem apenas 27 policiais 

Governo do Estado não anuncia Concurso Público 

A Polícia Civil de Imperatriz 
está desaparelhada. Sem 
armas, munição, e 
principalmente, sem recursos 
humanos. Em 10 meses, 
diminuiu o efetivo de agentes 
da Polícia em Imperatriz. (Veja 
gráfico abaixo). 

Imperatriz vive o caos na 
área de segurança. O 
município é um dos mais 
violentos do mundo e supera 
a média nacional. (Veja o 
gráfico abaixo), que está entre 
as mais altas do mundo para 
cada grupo de 100 mil 
habitantes. 

A governadora do Estado, 

Roseana Sarney, ainda não 
divulgou quando vai realizar 
concurso público para 
aumentar o número de 
agentes da Polícia Civil em 
Imperatriz. 

O Palácio Henrique De La 
Roque, também não inforna 
sobre quando será realizada 
licitação para aquisição de 
carros, armas e munição. 

Para conseguir realizar 
diligências, a Polícia Civil está 
usando munição cedida pelo 
Tenente-Coronel José Roberto 
Lamas Portugal, comandante 
do 50 Bis, Batalhão de 
Infantaria de Selva. 

A ausência de celas para 
detenção provisória de 
suspeitos faz com que os 
detentos fiquem espalhados 
pelas salas, onde é feito o 
trabalho burocrático da 
Polícia. 

0 advogado Wilson Filho, 
presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
considera lamentável o estado 
da Polícia Civil e 
responsabiliza o Governo do 
Estado pelo descaso no setor • 
de segurança pública em 
Imperatriz no Estado do 
Maranhão.. 
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27 com Imperatriz conta apenas agentes Polícia Civil 

Número de policiais civis em Imperatriz 
HonidcSos por 100 níl habitantes 
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Quadrilha de falsificadores 

atua em Presidente Dutra 

Marginais são presos quando estavam almoçando 

Já estão presos em 
Presidente Dutra, a 350 
quilômetros de São Luís, 
Vantuil Rodrigues Rocha, 49 
anos, residente na rua 9, 
Quadra 2, bairro Nova 
Imperatriz; e Leopoldo 
Antonio de Sousa Neto, 32, 
natural de Matinha, Minas 
Gerais, sem residência fixa. 

Eles foram presos no 
momento em que estavam 
derramando dinheiro falso, 
nos estabelecimentos 

comerciais daquela cidade. 
Os falsários chegaram em 
Presidente Dutra na manhã 
da última quinta-feira, dia 17, 
com quatro mil c duzentos 
reais falsos e mais 
quinhentos dólares, também 
falsos, sendo quarenta notas 
de cem reais, quatro de 
cinqüenta e cinco de seis 
dólares. O golpe era simples. 
Vantuil Rodrigues Rocha e 
Leopoldo Antonio 
compravam vários objetos, 

como por exemplo, 
calculadoras, perfumes, 
panela de pressão c 
calçados. Pagavam com 
dinheiro falso e recebiam o 
troco. 

Os comerciantes lesados 
constataram o golpe quando 
foram fazer seus depósitos, 
oportunidade em que os 
caixas verificaram a 
falsidade das cédulas. 

O fato foi comunicado aos 
policiais de plantão, que 

saíram atrás de Vantuil Rocha 
e Leopoldo Antonio. Eles 
foram presos na hora do 
almoço. Na companhia deles, 
estava a menor de idade R.S., 
de 14 anos. 

0 delegado principal de 
Presidente Dutra, José 
Fonseca Neto, autuou os dois 
em flagrante e os enquadrou 
nos artigos 171/289, do 
Código Penal Brasileiro. 
"Logo pela manhã, eles 
percorriam o comércio local 

comprando panelas de 
pressão e brinquedos e 
davam uma nota de cem 
reais falsa", detalhou 
Fonseca. 

O delegado de Presidente 
Dutra disse que Vantuil 
Rocha e Leopoldo Antonio 
não reagiram à voz de 
prisão. "Eles se entregaram 
normalmente e fora 
conduzidos até à delegacia, 
onde estão à disposição da 
Justiça", acrescentou. 

Durante os depoimentos 
que prestaram na delegacia, 
os falsários afirmaram que 
estavam vindo de São Paulo, 
ressaltando que eram duas 
equipes, sendo que uma foi 
presa e a outra ainda 
continua sendo perseguida 
pela polícia. 

A polícia de Presidente 
Dutra ainda procura o resto 
do bando, e montou 
barreiras em várias partes 
da cidade. 

Vamos fazer de Imperatriz em 96, 

uma cidade ordeira, segura, 

progressista e bem áVenturada. 


