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O Iiisl. Nac. de Meteorologia informa 
que o tempo em Impt-ratriz hoje será 
tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas isoladas e 

 visibilidade boa. 

Im|>eratrlz • ter^a^eira^ 
   

na! Capital 

Acontece 

hoje 

I Mais um encontro dos líderes sírios [. 
e palestinos. Buscam uma solução para [ l^cbaci 
as Colinas de Golam. A reunião será às 21)^ 
realizadas às 16 horas. 

H$ 1.00 

"Lava-Pratos" na Beira-Rio 

Sistema Tucanu's movimenta Imperatriz e João Lisboa com o Carnaval do Tchan 
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Polícia Civil prende estxiprador 

Pai que estuprou a 

filha de 12 anos também é procurado 

Kxpedito Nogueira de 
Oliveira, de 62 anos, teve 
prisão provisória decretada 
ontem, a pedido da delegada 
Radige Rodrigues Barbosa, 
titular da DEM em Imperatriz. 
Ontem mesmo, ele foi 
localizado pela polícia e, 
posteriormente, recambiado 
ate a Central de Custódia de 
Presos de Justiça (CCPJ). 
Expedito Nogueira, que é 
dono da Drogaria Central do 

Brasil, é um dos indiciados no 
inquérito policial que foi 
instaurado para apurar o crime 
de estupro, praticado contra a 
menor E.S.O., de apenas 12 
anos de idade. 

O outro indiciado é o pai da 
menor, Manuel Davi de 
Oliveira, 42 anos, também 
acusado de ter praticado atos 
libidinosos contra a garota, 
além de maltratá-la e difamá- 
la. Até o final da tarde de 

Últimas/Políticn 

ontem, Manuel Davi não havia 
sido localizado, mas as buscas 
deveriam ter continuidade. 
Manuel Davi é vendedor 
ambulante e aposentado. Ele 
mora com a esposa, cujo nome 
não foi levantado, e as filhas, 
na rua Paraná ne 104 
(Maranhão Novo), Além de ter 
estuprado a filha, ele tinha 
conhecimento de que seu ex- 
vizinho também fazia o 
mesmo. Página 8A 

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

SA"""" /1"V""A C™caçã0 l'" ocànecimcnio* r.-I.cionndos ao Carnuvü dc 1090, cn, ImperMri,. O tchan ó a moda. 

j O número | 

! 10 
Mil foi o número de íj 

i pessoas que estiveram 1 
l participando da prévia do ií 
1 Carnaval do "Lava-Pratos", 
ii que foi realizada domingo íj 
Ü na praça do Mercado de íi 
i; João Lisboa, numa i: 
Ü promoção, do Sistema íi 
1 l ucanus de Comunicação. 5 

O fato j 

%sí:/1 Acontecerá j 
em março a ii 
abertura do ii 
Campeonato ii 

| Paranaense^ de ii 
j Regatas deste ano. A ii 
ii Federação Paranaense de ii 
ii Desportos está definindo a í 
ii data da primeira prova, ii 
i: Duas reuniões já foram ^ 
| realizadas. No ano passado, ii 
? o campeonato terminou em ii 
i novembro, com a Vitória da l 
>; I una Luso, de Belém do ii 
> Pará. Itste ano, o término 5 
5 da competição poderá 
ii acontecer em agosto. 

í A pessoa 

Cristina 
l Parisi, do 
l Paissandu,é 
| a venes dor? 
? do Campeo 
j nato Para- 
I naensé de 
ii B o 1 i c h e 
j versão 
ii individual feminino). A 
| vice-campeã foi Teresa i: c* 
| Cruz, do Clube do Remo. ^ 
| e em terceiro lugar ficou ii-2 
^ Darcnda Kisne, do l 
l Tiradentes. 

0 Sjstema Tucanu's ue 
Comunicação vai realizar o Io 

Carnaval do "Lava-Pratos" de 
Imperatriz, no dia 10 de março, 
domingo, a partir das 16h00, 
na avenida Beira-Rio, palco dos 
grandes eventos culturais da 
cidade. 

Os preparativos já estão 
sendo definidos pela Comissão 
Organizadora, mas a festa já 
conta com o apoio do Setor 
empresarial local. 

Antes, no período de 17 a 
20 de fevereiro, será realizado 
o Carnaval do Tchan, na 
avenida Beira-Rio, também 
numa promoção do Sistema 
Tucamfs de Comunicação. 

No dia 3 de março, 
acontecerá a quarta versão do 
Carnaval do "Lava-Pratos", na 
praça do Mercado Municipal 
de João Lisboa, cuja prévia foi 
realizada domingo passado, 
sob o comando do 
apresentador Conor Farias, 
diretor-presidente do Sistema 
Tucanifs de Comunicação. 

A festa conseguiu levar dez 
mil pessoas ao logradouro 
público, que cantaram e 
dançaram a música do tchan, 
a sensação do carnaval de 
1996. Página 6A 

Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

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

Página 5A 

Magalhães sofre infarto 

0 presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Câmara, deputado Roberto 
Magalhães, PFL-PE, foi 
internado no Unicor, em 

um 
de 

Recife, após sofrer 
infarto ontem 
madr ugada. 

0 deputado está reagindo 
bem ao tratamento, segundo 

informações do médico 
Rostan Paraíso. 

Roberto Magalhães, 62 
anos, está em seu segundo 
mandato na Câmara. 
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Especial: Rádios Livres 

sem restrições: o problema 

da comunicação 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

o 

-1 Caderno 

Jornal Capital 

Rua Rio Grande do Norte foi abandonada nas administrações paxsadas (Página 3A) 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

ÜS$ Com. Compra 

R$0,9783 (0,0%) 

US$ Com, Venda 

R$0,9784 (0,0%) 

U$$ Black Compra 

R$ 0,983 (Om 

V$$ Black Venda 

R$0,987 (0,0%) 1 

US$ Fhti. Compra 

R$0t9829í-O,Ô4%> 

Flut. Venda 

1^0.9831 VMiHW 

Ouro (granja) 

RS 12,89 (sexta-feira. 

Poupança 

1,8293% (15.01.96) 

CDB/RDB 

34,97% (29.01.96) 
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Cartas 

Fax 

FonesQ) 

Eu queria saber das 
autoridades competentes, o 
que será feito em relação a 
violência que se alastra no 
bairro Santa Rita. E que 
todos os dias ficamos 
sabendo de coisas horríveis 
que acontece aqui. Já tenho 
medo de sair de casa e me 
acontecer alguma coisa, 
pois não tenho marido e 
tenho três filhos pequenos 
prá criar. 0 maior tem 07 
anos. Alguém tem que 
fazer algumas coisa prá 
ajudar a gente aqui do 
bairro. 

Marinês Bezerra 
Santa Rita 

Gostaria de reclamar 
desse tal de Programa do 
Leite. Sou mãe de cinco 
crianças e não vejo a cor 
desse leite. No meu bairro 
ele ainda não chegou. Será 
que a governadora Roseana 
Sarney esqueceu que 
votamos nela pensando 
num amanhã mais feliz. Êta 
políticos que esquecem as 
coisas rápido. 

Valquíria Santos 
Vila Machado 

A Cemar está em 
campanha de corte. Eu 
gostarja que os 
responsáveis por esse 
órgão me respodessem 
como eles têm coragem de 
cobrar taxa de iluminação 
pública, se na minha rua não 
tem uma lâmpada nos 
postes que funcione. A 
gente é pobre, mas não é 
burro. 

Francisco da Paixão 
Vila Cafeteira 

Sou do ponto de vista 
que a governadora Roseana 
deveria olhar mais para a 
segurança pública de nossa 
cidade. E praticamente 
impossível se trabalhar 
num lugar que nem viaturas 
suficientes tem. Eu moro 
perto de uma delegacia e 
vejo o sacrifícios dos 
agentes para poderem 
trabalhar. Principalmente os 
da Polícia Civil. Está na hora 
do governo fazer alguma 
coisa. 

Roney Moreira 
Centro 

Quero denunciar o 
absurdo que as escolas 
particulares estão cobrando 
dos pais de alunos. Será que 
não tem nenhum órgão em 
nossa cidade que possa 
fazer algumas coisa pra 
ajudar esses pais. A 
mensalidade chega a passar 
dos R$ 150,00 (cento e 
cinqüenta reais). 
Raimundo Bragança 

Juçara 

Fundação Cultural de Imperatriz 

Fundada recentemente, a 
Fundação Cultural de Imperatriz 
tem uma árdua e importante 
missão a cumprir. Foi o 
reconhecimento do interventor 
aos trabalhos que estão sendo 
desenvolvidos pelos artistas 
locais. 

Imperatriz é crescente. E, 
por isso, fazia-se necessária a 
existência de uma instituição, 
ligada ao setor público, que 
fomentasse melhor a realização 

de projetos nos diversos setores 
artísticos. 

O órgão foi criado e já 
começa a apoiar os eventos 
culturais de Imperatriz. 0 
secretário de Educação do 
Município também mostra-se 
sensível às reivindicações dos 
artistas da cidade. Vários 
eventos acontecerão este ano 
no campo da cultura. 

A classe artística, como 
sempre permanece unida, 

asculta a elaboração de projetos 
de peso no setor da cultura em 
Imperatriz, tendo em vista que 
agora o município tem um ponto 
de referência, de apoio, para 
divulgar a outras regiões do País. 

A missão que a Fundação 
Cultural de Imperatriz tem a 
cumprir deve receber atenção 
de toda a sociedade organizada. 
Assim, com certeza, o êxito 
aparecerá a curto espaço de 
tempo. 

O país do brinquedo 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Regional 

A imagem do Japão é 
sempre muito relacionada com 
a modernidade e sofisticação 
eletrônica. Os joguinhos de 
computador invadiram o mundo 
inteiro e os brinquedos 
eletrônicos se superam a cada 
ano. Mas, os vestígios da 
cultura e da tradição japonesa 
continuam entranhados no dia- 
a-dia do País e, para muitas 
pessoas, adotar o moderno não 
significa, obrigatoriamente, 
renunciar ao ancestral. No 
Japão, o novo e o velho 
convivem entre si e o País é 
considerado um dos celeiros do 
mundo em termos de 
brinquedos tradicionais. 

Esses brinquedos, surgidos 
há mais de 200 anos e trabalhos 
a partir da madeira, papel e 
energia, eram feitos na 
esperança de que pudessem 
trazer felicidade e saúde às 

crianças que brincassem com 
eles e até hoje artesãos 
continuam a fazer esses 
brinquedos na sua antiga forma. 

Eles refletem o afeto que o 
japonês sente pelas crianças e, 
ao mesmo tempo, mostram 
parte dos costumes, crenças e 
festivais dos tempos antigos do 
Japão. Os brinquedos que 
apareciam em cada região 
tinham suas raízes na cultura 
local, como aqueles de papel 
machê, feitos a partir do papel 
jogado fora nas cidades, ou os 
barcos de brinquedos nas 
cidades litorâneas. Alguns 
deles eram feitos para as 
crianças brincarem. Na 
realidade, eram tidos como 
fetiches que traziam sorte às 
crianças. As pessoas achavam, 
por exemplo, que os 
brinquedos de cor vermelha 
expulsavam os demônios da 
doença e curavam 
enfermidades. 

Aos poucos as crianças 
foram se afastando dos antigos 
brinquedos trabalhados à mão 
e se ligando naqueles feitos de 
desenho, borracha e celulóide, 
que começaram a ser 
fabricados a partir do século 
XIX. Os adultos, no entanto, 
continuaram a adquirir esses 
objetos, seja por nostalgia ou 
por sua simples beleza 
tradicional. 

Era comum encontrar 
pessoas que colecionavam 
brinquedos tradicionais, 
especialmente depois da 
guerra. Nas décadas de 60 e 70 
os elementos rurais entraram 
na moda e os brinquedos 
tradicionais apareciam com 
freqüência nos jornais e 
revistas. Hoje em dia, o 
interesse por esse tipo de coisa 
é muito pequeno e os artesãos 
não conseguem mais encontrar 
pessoas que queiram 
prosseguir com seu trabalho, 
que está se extinguindo. • 

Pão e Circo 

por Frederido Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

Aproveitando o apagar das 
luzes. O fim da era Marques, em 
31 de março. Algumas forças 
políticas começam a questionar 
de forma veemente, a 
administração Ddon Marques. 

Tiveram o ano inteiro para 
descobrir que Ildon Marques 
administra de forma errada a 
cidade. Somente agora 
descobriram este fato. 

Porém, agora a situação é 
outra. Os críticos de Ildon 
Marques retomam a máxima 
romana que durante muito 
embalou os leões contra os 
cristãos. Trata-se da velha 
prática política de pão e circo. 
Agora, com outros nomes: 

sacolinha e carnaval. 
Deve o Poder Público 

investir dinheiro no carnaval? 
Claro que não. Deve o Poder 
Público incentivar a iniciativa 
privada para promover o 
carnaval? Claro que sim. 

Nesse aspecto, a 
administração Ildon Marques 
agiu com correção em relação 
ao carnaval deste ano. Sem 
investir um tostão do 
contribuinte, está fazendo na 
prática, o carnaval mais animado 
de todos os tempos em 
Imperatriz. 

Muito pelo contrário, os 
cofres públicos devem receber 
injeção dobrada de dinheiro, 
graças ao aumento da 
arrecadação com os impostos. 

E assim que se faz o carnaval 

nos tempos modernos. É essa 
a fórmula adotada e que garantiu 
o sucesso para os carnavais do 
Rio de Janeiro, São Paulo, 
Olinda, Salvador, Recife e outros 
centros. 

O Estado deve estar 
presente nas manifestações 
culturais que não despertem 
atenção da iniciativa privada. E 
o caso de financiar autores em 
início de carreira. Artistas 
plásticos em exposições 
iniciais. E as manifestações 
inerentes ao folclore da região. 

Aos que defendem pão e 
circo, é bom lembrar como 
terminou o Império Romano. 
Com seus deuses execrados e 
até hoje desprestigiados. Afinal, 
tem ainda alguma viva alma que 
crê no deus Júpiter? 

Sistema Tncauu*s de Comunicavão 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

José Filho 
Diretor Comercial 

Jornal Capital 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 
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por JOSE FILHO 

Risco 
O Plano Real começa a se 

constituir em um verdadeiro 
contrato de risco para o 
Governo Federal. As 
reformas propostas por 
Fernando Henrique Cardoso 
estão se transformando em 
reformas políticas que podem 
colocar em risco a estabilidade 
da economia. Se o Plano Real 
implodir será o fim da 
trajetória do PSDB como 
grande partido político no País 
e com reflexos os mais 
pessimistas para as cidades 
do interior. 

Mudanças 
Vários empresários de 

Imperatriz estão com as malas 
prontas, dependendo apenas 
dos resultados das eleições 
do dia 03 de outubro. 

Pergunta 
Considerando que não 

deverão ser criados os novos 
municípios em Imperatriz; que 
o TSE vai manter a decisão da 
Executiva Nacional do PPB a 
respeito da filiação do 
deputado federal Davi Alves 
Silva e seu grupo, como é que 
ficarão os vereadores 
candidatos à reeleição? 

Cidelândia 
João Pinto teria eleição 

assegurada para prefeito de 
Vila Nova dos Martírios, e 
caso não ocorresse a 
emancipação do importante 
distrito, ele não teria a menor 
dificuldade em reeleger-se 
vereador. Mas agora, sem 
partido, ele, como muitos 
outros, estão sem 
perspectivas políticas. O 
mesmo se aplica a Daniel Silva 
Alves em relação à Vila Davi, 
João Macedo, Washington 
Plácido, José Carlos, João 
Silva, Homero Garcia e o 
próprio presidente da 
Câmara, vereador Antonio 
Salgado Filho. 

Tecnologia 
A modernidade continua 

aumentando o número de 
desempregados no País. Nos 
estados mais pobres e 
atrasados a situação é ainda 
mais grave, pois não há 

alternativas no mercado de 
trabalho. Imperatriz está 
sofrendo a recessão e 
principalmente o maior índice 
de desemprego dos últimos 
15 anos. 

Futebol 
Continua a novela da 

Federação Maranhense de 
Futebol em relação à 
Sociedade Atlética 
Imperatriz, que pode ficar 
definitivamente fora do 
campeonato, versão 96. Os 
chamados "grandes" da 
capital, que verdadeiramente 
são tão medíocres quanto 
qualquer equipe do interior, 
estão fazendo pressão contra 
Imperatriz. 

Participação 
A governadora Roseana 

Sarney declarou na semana 
passada, que não vai intervir 

no processo sucessório da 
capital do Estado. Isso 
significa que no interior ela 
deve ter o mesmo 
comportamento, isto é, não 
vai apoiar ninguém. 

Coligação 
Está praticamente 

consolidada a coligação que 
forma a Frente Ética em 
Imperatriz com o PDT, PI e 
PV, o que não exclui a 
possibilidade de outros 
partidos políticos de 
esquerda optarem, também, 
por essa coligação. 

Candidatura 
Por enquanto, a Frente 

Ética tem três nomes para 
disputarem as convenções que 
irão apontar o seu candidato à 
sucessão municipal. O PDT 
tem em Francisco Araújo a 
sua indicação, enquanto que o 
PT indica Jomar Fernandes, e 
o PV o advogado Aroaldo 
Santos. Não está descartada 
uma composição, com um dos 
partidos, indicando o 
candidato a prefeito e um 
outro indicando um vice. 

Para meditação 
"Pois todo o que se exalta 

será humilhado; e o que se 
humilha será exaltado. (Lc 
14-11) 

Plantõo 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

13/02/96 

Hospital Qeral 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

13/02/96 

Hospital Sta. Zercza 
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PGdoB apoia candidatura de Ildor 

Presidente municipal do partido diz que o interventor é o homem certo para administrar a cidade 

^   o Partido Comunista do          

3A 

c? 

por CONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

407 dias. Governadora, 
o povo continua esperando 
as obras. Ela sô, parece 
que nada sairá do papel! 

Fazendo 
visita 

O presidente da 
Keidanren (a CN1 
japonesa) e chainnan da 
Nippon Slei.i, lliroshi Saito. 
estará em bao Paulo no 
final deste mês presidindo 
uma delegação de cerca de 
cinqüenta empresários 
japoneses. 

Saito manterá reuniões 
com industriais brasileiros 
com o objetivo de detalhar 
novos investimentos no 

ais. , 
As reuniões serão 

realizadas no Hotel 
Maksoud Plaza, em São 
Paulo, e farão parte das 
comemorações do 
centenário de relações 
comerciais entre o Brasil e 
o Japão. 

Os japoneses estão 
chamando a reunião de "6U 

Japan-Brazil Economic 
Joint Meeting". Entre os 
empresários japoneses 
estão o chairman da Itochu, 
Minoru Mirosfushi Aoki; e 
os presidentes da Nissho 
Iwai Corporation, Akira 
4ishio; da Nippon 
Usiminas Company, Hideo 
Kobayashi, o gerente 
sênior de operações da Nec 
para a América Latina, 
Takashi Nakatani; e da 
Vlitsubishi Corporalion, 
Akira Kudo. 

Madeira 
presente 

O deputado federal 
Sebastião Madeira, passou 
o final de semana em 
mperatriz. Agenda; 

contatos políticos. 

Ea 
reforma? 

Continua a maior 
celeuma em torno da 
reforma tributária, lá em 
Jrasília. 

Jogo 
de teste 

A Rede Record de 
Televisão transmite, hoje, 
um jogão de bola. Vai fazer 
o teste com dois árbitros de 
futebol em campo. Se liga! 

E por 
falar em 
futebol 

Empolgado com a 
iniciativa da Confederação 
Brasileira de Eutebó 
(CBE) em criar o Instituto 
de Assistência ao Futebol 
Brasileiro , o presidente 
da Pifa, João Havelange, 
não cansava de elogiar a 
atitude da entidade 
brasileira. 

Durante a festa de 
lançamento do Instituto, 
em um restaurante da zona 
sul do Rio, Havelangt 
afirmou que a criação do 
órgão colocou o Brasil um 
passo a frente das 
outras grandes potências 
mundiais do futebol. 

"E uma idéia fenomenal. 
O futebol brasileiro deu um 
grande passo rumo ao 
futuro com a criação do 
Instituto", disse Havelange. 

Mantendo 
contato 

Quero parabenizá-lo pelo 
excelente trabalho que o 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação, vem fazendo 
no sentido de defender os 
direitos de nossa 
comunidade. Continue 
assim. 

Lava-Pratos 
de Imperatriz 

Já estamos trabalhando 
na programação da primeira 
versão do Carnaval do 
"Lava-Pratos" de 
Imperatriz, que será 
realizado no dia 10 de 
março, domingo, a partir 
das 16h00, na avenida Beira- 
Rio. 

O evento vai ser 
supimpa, pois estamos 
contando com o apoio da 
classe empresarial da 
cidade. 

Jornal Capital, o 

seu líder diário 

O Partido Comunista do 
Brasil (PCdoB) continua 
numa luta intransigente, no 
sentido de que se forme uma 
grande frente de oposição 
com vistas as eleições 
municipais do próximo ano. 

Essa informação foi dada 
ontem pelo presidente da 
sigla em Imperatriz, Genner 
Marinho. Ele disse que essa 
avaliação tem como base as 
diversas reuniões com os 
mais variados segmentos 
sociais da cidade. 

Nos diversos bairros onde 
esteve, juntamente com as 
associações de moradores, 
disse ter sentido que o povo 
tem clamado o nome do 
interventor Ildon Marques 
de Souza. 

"E o PCdoB, numa prova 
de amadurecimento político, 
tem defendido abertamente a 
formação de uma grande 
frente, com apoio ao 
interventor Ildon Marques, 
com apoio dos partidos de 
esquerda e dos vários 
segmentos progressistas de 
Imperatriz", destacou. 

"O PCdoB chegou a essa 
conclusão depois de ter 
reunido também com os 
militantes", completou 
Genner Marinho, justificando 
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Esquerda exige permanência de Ildon Marques na Prefeitura de Imperatriz 

que essa é a única forma 
encontrada para se combater 
o sistema dominante que hoje 
impera em Imperatriz. 

"Por que, enquanto a 
esquerda fica brigando entre 
si, a direita que nunca esteve 
dividida está ganhando 
espaço, e tem conseguido 
alcançar os seus objetivos", 

acentuou. 
O presidente do PCdoB 

afirma que é possível, sim, 
ganhar a Prefeitura de 
Imperatriz, e se administrar 
junto com o povo, desde que 
se forme essa frente, para 
apoiar a candidatura do 
interventor estadual no 
Município. 

"E acreditamos que os 
partidos de esquerda que 
hoje compõem a Frente Ética 
têm que dar também uma 
prova de amadurecimento 
político, porque se isso não 
acontecer, o PT, PDT e PV 
serão os culpados pelo 
descaso de Imperatriz", 
concluiu. 

Rua R. G. do Norte recebe atenção 

por Raimundo Primeiro do Norte, nas proximidados do administrações anteriores da 
Da Editoria de Política escritório da Empresa Brasileira segunda maior cidade do Estado. 

de Telecomunicações, Embralel, A artéria está toda 
O trecho da ma Rio Grande é o retrato fiel do descaso das esburacada. Os moradores até 
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Rua Rio Grande do Norte foi esquecida nas administrações passadas 

pregaram uma prega no meio da 
rua com a seguinte frase: "não! 
o passado está aqui!". Foi uma 
forma encontrada de tornar-se 
público a revolta para com as 
pessoas que governaram 
Imperatriz até recentemente. 

Agora, afirmam, a realidade 
é outra. 

Imperatriz cresce ' 
interventor investe, apes?' 
escassez, recursos em pro 
que objetivam atender, i u 
menos as reivindicações 
prementes da comunidade local. 

Os moradores da rua Rio 
Grande do Norte também 
afirmam que a artéria ficou mais 
parecendo uma peneira. Tinha 
enormes buracos. 

Vários abaixo-assinados 
demonstrando a revolta a falta de 
interesse dos prefeitos 
anteriores foram elaborados e, 
por conseguinte, enviados até à 
Prefeitura Municipal, que nada 
fez. Ficou, isso sim, foi omissa. 

A rua Rio Grande do Norte 
receberá atenção especial do 
governo Ildon Marques. 

O secretário de Obras do 
Município, Jairo de Oliveira, já 
estuda um projeto que vise 
resolver o problema. 

GASTROCÜNiCA 

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

Rua Sergipe, 601 - centro - Fone (098) 721 - 3746 
Fax (098) 721 - 7248 - Imperatriz - MA 
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Dr. Rodrigues 

Doenças nervosas e mentais 

Atendimento de segunda a sexta-feira, 

das 14h00 às 18h00 

Atendemos UNIMED 

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

Segunda a Sexta - 07 

W - Capital - Canal 5 

ntaçâo: José Filho 
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Cidade Imperatriz, 13 de fevereiro de 1996 

Educação escolar em questão 

Academia Imperatrizense de Letras inicia debate 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

St/cessão 

Tem muito neguinho 
aqui na cidade confiante que 
o quadro sucessório para as 
próximas eleições de 
Imperatriz já esteja 
praticamente desenhado. 

Porém, de contrapartida 
para aquela turminha do já 
ganhou, aqui vai um alerta, 
deverá está chegando em 
breve inúmeras surpresas. 

Insultos 

O ex-governador e 
prefeiturável José de 
Ribamar Fiquene, já 
cansado do silêncio e tantos 
insultos direcionados à sua 
pessoa, mostrou-se 
indignado com seus 
adversários. 

Em recente entrevista, o 
prefeiturável chamou 
publicamente de covarde 
seus adversários que vem 
atacando-o covardemente e 
o que é ainda pior, de uma 
forma desleal. 

Refletindo 

Enquanto milhares de 
foliões agitam todas e mais 
algumas no período 
carnavalesco, outros 
preferem um refúgio em 
chácaras, longe da agitação 
da cidade, procurando um 
encontro com o senhor 
Jesus, o salvador para 
nossos pecados. 

Sabemos contudo, que 
somos livres e temos livre 
arbítrio para fazérmos 
aquilo que realmente 
gostamos e queremos, 
tornando-nos únicos e fiéis 
responsáveis por nossos 
atos. 

O certo e o errado, está 
logo aí ao nosso alcance, 
portanto cabe somente a 
nós diferirmos o certo do 
errado. 

Palavras, e 
nada mais 

Quando falamos de 
política partidária, temos 
logo uma leve impressão de 
que tem muito haver entre 
palavras e ações. No 
entanto, nossa palavras tem 
realmente a mesma 
importância em todos os 
momentos de nossa vida. 

Porém, constatamos 
recentemente nas palavras 
de um governo auto- 
intitulado novo tempo, que 
mais de um ano já se passou 
e, até o presente momento 
não mostrou com ações as 
trinta e três promessas 
feitas em palanque eleitoral 
para a Região Tocantina. 

Reaquecimento 

Como o comércio local 
vive apenas de boas fases, 
agora com a chegada do 
período carnavalesco, os 
comerciantes vivem 
momentos de grande 
expectativa em relação ao 
reaquecimento nas vendas. 

Depois das festas de 
final de ano, o consumidor 
local se manteve um pouco 
afastado das lojas, tendo em 
vista, a escassez da moeda 
e os planos recessivos do 
Governo Federal, no intuito 
de conter o consumo 
exagerado e 
consequentemente da volta 
da inflação. 

Transferência 
De acordo com 

informações do TRE, o 
próximo dia 5 de maio, é o 
último dia para o eleitor 
requerer o alistamento 
eleitoral ou a transferência 
de título. 

Conforme informações 
chegadas em nossa 
redação, dão conta de que 
muitos eleitores residentes 
em Imperatriz com 
domicílio eleitoral em 
outros estados, ainda não 
providenciaram o 
requerimento para a 
transferência do título 
eleitoral. 

Sem 
violência 

A prévia do Carnaval do 
Lava Pratos de João 
Lisboa, que aconteceu no 
último domingo, foi 
realmente um sucesso de 
público. 

Sabemos no entanto, 
que enquanto milhares de 
foliões se divertiam 
agitando todas, nenhum 
tipo de violência foi 
registrada, tendo em vista 
a segurança que foi 
reforçada. 

Jornal Capital, o seu 

líder diário 

Algumas escolas já 
iniciaram suas aulas e outras 
estão prestes a fazê-lo. 

De uma forma ou de outra, 
professores, pais e alunos 
estão novamente enfrentando 
os problemas de sempre que 
marcam o reinicio do ano 
letivo escolar. 

Os problemas são, 
efetivamente, problemas. 

São aqueles relativos ao 
material escolar, às vagas nas 
escolas, à disponibilidade e 
qualificação de professores, ao 
estado das construções e 
mobiliários escolares, à 
definição dos conteúdos 
curriculares... 

Sem prejuízo de se 
ressaltar a importância de 
todos esses temas/ 
problemas, vale destacar — 
exatamente pelo que faz a 
peculiaridade dos inícios de 
ano — a questão das vagas, 
difíceis ou simplesmente 
inexistentes, especialmente 
para o segundo grau e ensino 
e para as famílias de baixa 
renda; e, ao mesmo tempo, o 
volume e o preço do material 
escolar exigido (papelaria e 
livros) que tanto onera as 
economias dos pais e 
responsáveis. 

Para não se ficar apenas nos 
lamentos, a Academia 
Imperatrizense de Letras 

resolve este ano encarar de 
frente estas questões 
escolares. Com esta iniciativa, 
a AIL apenas procura dar 
seguimento a seus 
desempenhos como entidade 
socialmente responsável. 

Com esta perspectiva, 
programou para a próxima a 
próxima quinta-feira 15 deste 
mês de fevereiro uma conversa 
franca, em mesa redonda, com 
algumas das autoridades 
escolares. 

Estão sendo convidados 
para integrar a mesa os 
secretários de Educação do 
Estado e do Município, 
representantes das entidades 
dos docentes e dos alunos, e 
dos proprietários e 
mantenedoras de 
estabalecimentos particulares 
de ensino. 

A AIL informa que também 
está convidando os pais, 
responsáveis e estudiosos, 
além de representantes da 
imprensa de Imperatriz — TV, 
rádio e imprensa escrita "para 
que, conosco, ampliem a 
audiência deste processo de 
desenvolvimento da cidadania 
que, no caso, se coloca em 
favor do melhoramento 
quantitativo e qualitativo da 
educação escolar", diz o 
professor e acadêmico José 
Geraldo da Costa. 
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Demissões de bancários continuam 

A Executiva Nacional dos 
Funcionários da Caixa 
Econômica Federal (CEF) 
tomou a primeira iniciativa 
diante da proposta da instituição 
de demitir seis mil e quinhentos 
funcionários através de um 
programa de enxugamento. 

Os representantes dos 
empregados enviaram à 
Diretoria Administrativa e 
Recursos Humanos um ofício 
repudiando o Plano de Incentivo 
à Demissão Voluntária, o PID. 

Segundo avaliação da 
Executiva, o PID é um 
desrespeito aos funcionários, 
porque existe é déficit de mão 
de obra na CEF 

Ao adotar o programa de 
enxugamento, a Caixa prevê 
fechamento de unidades, 
realocação de pessoal, arrocho 
salarial e péssimas condições de 
trabalho. 

Estes itens, avaliam os 
dirigentes sindicais, levam o 
funcionário a ser pressionado a 
sair. 

Os planos de incentivo à 

Rádio 

Capital, 

950 Khz 
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Governadora Roseana Sarney promove demissão em massa no Banco do Estado 

demissão no Banco do Estado 
do Maranhão (BEM), Banco do 
Brasil e Banerj e agora na CEF 
mostra a clara intenção do 
governo Fernando Henrique 
Cardoso de reduzir 
drasticamente a atuação dos 

bancos públicos no Sistema 
Financeiro. Ao demitir 
funcionários, os planos de 
desligamento atingem a 
espinha dorsal da empresa. 

A deputada federal Ana 
Júlia Carepa (PT-PA) 

denunciou na Câmara que o 
PID pode causar sérios danos 
à CEF, promover o desmote 
de áreas-meio e liquidar com 
as poucas funções sociais 
ainda cumpridas pela 
empresa. 

Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 
Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 

Fax: (098) 721-3296 

\Produtos Químicos Ltda^ 

Temos completa linha de: 

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

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

* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária " 
KIBONA", 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 granuiado (balde 10 

kg) R$ 60,00 - à vista ou cheque: 
p/ H dias i 

* Algicida manutenção (01 ít) ; 
R$ 3,80 - à vista 

* Barrilha (kg) R$ 0,90 - à 
vista 

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

O 

mm. 

TucantTs Produções 

í 
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mmm - :Cv.v' 

completa produtora de áudio e vídeo do meio norte brasi 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - MA - Telefax (098) 723 - 2034 
■■ii'.                             ,■,,.,.,.,,,.„,,,        Í:Íll!Í :::W: 



Especial 

O Rádio Livre, 

sem restrições 

é um artigo 

muito 

interessante. 

Não deixe 

de ler 
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Marketing 

Veja as mais 
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promoções da 

, Cilianí 

S tudo a preço 

de camauaí 
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Marketín 

Não percam 

AS PROMOÇÕES 

QUE A LÍIÍANÍ 

TEM pARA 

VOCÊS NESTE 

carnavaI. 
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A rebelião d 

municípios 

um artigo 

escrito pelo 

jornalista 

Wilson José. 
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Imperatiz, (MA), 13 de fevereiro ofe 1996. Encarte especial do Jornal Capital. Consulte o editor para publicação (mesmo que parcial) de matérias deste caderno 

por MARCELO CARDOSO 

Nova programação 
A diretora da TV 

Cidade, Railda Ramos, está 
anunciando a estréia da 
nova programação da 
emissora açailandense. 
Entre os novos, a volta de 
Silvana Silvestre, uma 
excelente entrevistadora, 
que inclusive tem 
programa diário na Rádio 
Marconi. Volta também, o 
jornalismo, com uma 
equipe competente sob a 
liderança de Solange 
Pereira, mantendo-se na 
prioridade o Cidade Alerta, 
com Orando Menezes, um 
campeão de audiência. 
Sem duvida, a Railda quer 
movimentar mais a TV 
Cidade, e oferecer o 
melhor aos 
telespectadores de 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

06:00- O Despertar da Fé 
07:00- Repórter 190 
08:00 - Bom Dia Cidade 
08:30 - O Despertar da Fé 

local 
09:00 - Note e Anote 
12:00- O Rádio na TV 
13:00- Falando Com Deus 
14:03 - Cidade Agora 
15:30 - Tarde Criança - 

com Mariane 
18:00 - Cidade Alerta 
19:00- Imperatriz Notícias 
19:15 - Jornal da Record 
20:00 - Imperatriz 24 

Horas 
21:30 - Futebol Amistoso 

Brasil X Ucrânia 
23:30 - Record Dinheiro 

Vivo 
24:00-25a Hora 
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Açailândia. Tá dito e pode- 
se acreditar! 

Sem prefixo 
O radialista U-F>verton 

Braçale, que por mais de um 
ano esteve na Rádio 
Marconi, agora está sem 
prefixo. Ele se dedica às 
promoções de eventos 
artísticos da Zoom 
Danceteria, onde tem 
realizado atividades sócio- 
culturais com muito 
sucesso. Trata-se de um 
bom profissional de muitas 
idéias. 

Nota dez 
Para o Frederico Luiz, 

um excelente profissional, 
que tem sabido conduzir o 
jornalismo dos órgãos de 
comunicação do Sistema 

1 ucamCs de Rádio e 
l elevisão. Cabeça pensante, 

linguagem fácil e objetivo 
na condução da linha 
prioritária da empresa. Um 
líder com simplicidade de 
determinação. Bom 
trabalho e sucesso! 

Assessoria 
Ainda na semana 

passada, um companheiro 
se manifestou com a 
pretensão de vir a ser 
integrante da assessoria 
política e candidato a 
candidato a prefeito. O 
moço deixou um recado de 

que precisava-se formar 
uma boa assessoria e com o 
salário de R$ 5 mil. O 
evangélico é bom de 
dinheiro e de papo! 

Na cidade 
Depois de uma 

temporada de 8 meses em 
sua terra natal, São Luís, 
quem está de volta à 
terrrinha do Frei, é o 
locutor Paulo César. Ele 
acertou com a Rádio 
Mirante FM e começou a 
mandar seu recado na 

Reflexão 

Domine $ 

Só as criaturas calmas podem ser 

totalmente eficientes. 

A agitação cansa e produz tudo mal feito. 

A pressa é Inimiga da perfeição, 

A calma é o iq daqueles que 

realizam tudo ber 

quanto mais trabalho, maior deve ser 

nossa calma. 
Domine sua agitação, permaneça sereno, e 

tudo lhe sairá bem. 

emissora. Bem vindo! 
As mulheres. 

Coragem e determinação 
para a execução do trabalho 
profissional. A repórter 
Lindalva Silva tem feito 
muito pelo esporte de 
Açailândia, uma área que 
dificilmente encontra-se na 
mulher a vontade de 
acompanhar. A repórter da 
TV Difusora de Açailândia, 
é toda liderança e afirmação 
de propósito para mostrar a 
sua determinação e amor 

pelo trabalho jornalístico. 
Valeu Lindalva! 

Amizade 
O verdadero amigo não é 

aquele que apenas se lhe 
procura para se aproveitar dos 
momentos de órgia. O amigo é 
aquele que reconhece, que 
sente o amor fraterno, que 
auxilia na conformação de boas 
palavras e orientações. O 
amigo é o defensor 
intransigente. Leal sob todos os 
aspectos, não usa de 
leviandade c/ou 
mesquinharias. Tenho um 
grande amigo: Orlando 
Menezes. Simples, humilde 
determinado, leal e 
verdadeiro no jeito de ser. 

Um abraço. 
Tudo muda 

O presidente do 
Sindicato dos Radialistas, 
Josué Moura, interrogado 
por um associado, sobre 
assunto salário da categoria, 
deu a resposta; "estou 
trabalhando a campanha de 
vereador. Salário de 
categoria só depois das 
eleições municipais". As 
coisas mudaram e o 
"companheiro" está 
desestimulado para a defesa 

dos interesses dós 
trabalhadores da imprensa. 
A vida é mesmo assim; 
cantou a Cláudia Barroso. 

E, a fita?... 
Sim, onde é mesmo que 

guardaram aquela fita, que 
deveria ser a prova dos 
telefonemas? Sumiu! Pois é, 
apontar nunca foi tão difícil, 
quanto refletir sobre as 
ações que nos permite 
corrigir os próprios erros. 
Nada melhor que um dia 
atrás do outro!... Até as 
pedras se encontram... Não 
existe crime perfeito, e 
ninguém esconde nada. 
Matos têm olhos e paredes 
têm ouvidos! 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 
 ——:     ...    •    

TV CRC 

Canal 4 

Band 

05:00 - Igreja da Graça 
06:30 - Diário Rural 
07:00 - Home Shopping 
07:30 - Jornal Local 
08:00 - Dia a Dia 
10:00 - Cozinha 

Maravilhosa 
da Ofélia 

10:30 - Meu Pé de Laranja 
Lima 

11:25 - Vamos Falar Com 
Deus 

11:30- Estação Criança 
12:00 - Jacques Custeau 
12:45 - Os Incríveis 
13:15- Avante! 

Imperatriz 
14:00 - Sessão Livre - 

Comboio da 
Carga Pesada 

15:15- CineTrash 
17:00 - Supermarket 
17:30 - Programa Sílvia 

Poppovic 
19:00 - Meu Pé de Laranja 

Lima 
20:00 - Cavalo Amarelo 
20:50 - Rede Cidade 
21:00-Jornal 

Bandeirantes 
21:30 - Pre Olímpico de 

Futebol - 
Amistoso 
Brasil X Ucrânia 

23:45 - Gente de 
Expressão 

00:15 - Jornal da Noite 
00:45 - Circulando 
00:50 - Flash 
01:50 - Vamos Falar Com 

Deus 
02:20 - Informercial 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

07:15 - Home Shopping 
07:30 - Telemanhã ' 
08:30 - Patrine 
09:00 - Cozinha do 

Lancellotti 
09:15- Dudalegria 
10:30 - Os Cavaleiros do 

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

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

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

Tamborins 
19:55 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:00 - Manchete 

Esportiva 
20:10 - Canal 100 
20:35 - Jornal da Manchete 
21:45 - Tocaia Grande 
22:45 - Câmera Manchete 
23:40 - Boletim Olímpico 
23:45 - Momento 

Econômico 
00:00 - Home Shopping 
00:15 - Jornal da Manchete 

2r Edição 
00:45-Baüe Pré- 

Carnavalesco 
(ao vivo) 

03:00 - Clip Goct 1 
04:00 - Espaço Rasenascer 

TV Mirante 

Canal IO 

06:13 

06:28 

06:44 

07:00 
07:28 

08:00 
12:33 
12:48 

13:15 
13:38 
14:18 

13:26 
17:12 
17:49 
18:43 

18:58 
20:00 
20:33 
21:40 

23:39 

02:00 
02:30 

- Telecurso 
Profissionalizante 

- Telecurso 2000 - 2o 

Grau 
-Telecurso 2000- 1Q 

Grau 
- Bom Dia Brasil 
- Bom Dia 

Imperatriz 
- TV Colosso 
- Globo Esporte 
- Jornal do 
Maranhão -Io 

Edição 
- Jornal Hoje 
- Vídeo Show 
- Vale a Pena Ver de 
Novo - Renascer 

- Sessão da Tarde 
- Malhação 
- História de Amor 
- Jornal do 
Maranhão - 2a 

Edição 
- Cara & Coroa 
- Jornal Nacional 
- Explode Coração 
- Amistoso da 

Seleção 
Brasil X Ucrânia 

- Mini Festival de 
Verão 

-Jornal da Globo 
- Campeões de 
Bilheteria 

TV Difusora 

Canal 7 

Somos 

o seu 

"}rnal 

Capital 

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

08:00 
10:00 

11:30 

12:00 
12:45 
13:35 

15:25 

16:20 
16:50 
17:20 
18:15 
r8:50 
19:15 
20:00 

20:45 

22:45 

23:30 
23:45 

01:00 
01:30 

01:35 
02:35 

- Palavra Viva 
- Alvorada Sertaneja 
- Bandeira 2 
- Thompson Sem 
Censura 

- Bom Dia & Cia 
- Programa Sérgio 

Mallandro 
- Moreira Serra 
Especial 

- Carrossel 
- Repórter Difusora 
- Cinema em Casa - 

Um Detetive 
Vidente 

- Kung Fu, 
A Lenda Continua 

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

Sangue 
- Copa Brasil - 
Sta. Cruz PB X 

Vasco da Gama RJ 
- Sangue do Meu 

Sangue 
- Jornal do SBT 
- Jô Soares Onze e 
Meia 

- Jornal do SBT 
- Programa Joyce 

Pascowithc 
- Perfil 
- Telesisan 

TV CNT 

Canal X3 

Não forneceu prograihação 

F utebol 

é com a 

Rede 

Record 

e TV 

Capital 

Canal 5. 

Hoje às 

21:30 

i. ■ 

Ucrânia 
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Rádio livres sem restrições 

O Brasil é o único País da América do Sul sem legislação para rádios de baixa potência. 

por Tânia Coelho e 
Renata Silveira 

Jornalistas 

A tão famosa "reforma 
agrária do ar", acreditam 
alguns, está prestes a ser 
iniciada. 0 Fórum Nacional 
pela Democratização da 
Comunicação (FNDC), que 
há décadas batalha contra o 
monopólio que controla a 
poderosa indústria da 
informação, se surpreendeu 
com o caráter democrático 
das propostas do ministro das 
Comunicações, Sérgio Motta: 
a concessão de licença para a 
montagem de rádios 
comunitárias e a 
regulamentação das já em 
funcionamento. 

Muito chão foi percorrido 
desde que as primeiras rádios 
sem concessão surgiram. 
Apreensões (ilegais) de 
equipamento, processos 
judiciais pendendo sobre as 
cabeças dos "radiomantes", 

formação de associações, 
encontros nacionais e muita 
articulação foram necessários 
até que o movimento de Rádios 
Livres chegasse ao ponto em 
que está hoje. 

"0 Brasil é o único País da 
América do Sul que ainda não 
tem uma legislação para rádios 
de baixa potência. Talvez por 
isso a proposta do Ministério 
das Comunicações seja então 
abrangente, prevendo inclusive, 
a regulamentação das TVs 
comunitárias. Mesmo os 
militantes pelas rádios livres 
estão surpresos com a lei que o 
ministro Sérgio Motta 
apresentou para discussão", 
afirma Sebastião Corrêa dos 
Santos, da Comissão do FNDC, 
presidente da Federação 
Interestadual dos 
Trabalhadores em Empresas de 
Rádio Televisão (Fitert), do 
Sindicato dos Radialistas do Rio 
e da Associação de Rádios 
Livres do Rio (AR Livre). 

Na avaliação de Tião Santos 

isto se dá porque "a imagem que 
o governo quer construir de um 
País moderno e progressista 
não condiz com um modelo de 
comunicação social que exclui 
a maior parte da população e lhe 
nega o direito constitucional de 
voz". 

E a história confirma essa 
avaliação: até 1967, no Brasil, 
estados e municípios tinham 
autonomia para decidir sobre 
concessão de canais e legislar 
sobre os serviços de 
telecomunicações. 

Foi o Decreto-Lei n9162, do 
regime militar, que transferiu 
para a União a competência 
exclusiva para explorar 
(diretamente ou mediante 
concessão), os serviços de 
telecomunicações, tornando o 
Governo Federal um tutor todo 
poderoso na radiofusão. 
Investiu-se na sofisticação dos 
meios e serviços, enquanto as 
leis e a liberação de subsídios 
eram definidos arbritariamente, 
sem discussão com a sociedade. 

MIM 

x 

O salto é limitado 

A proposta do governo de 
Fernando Henrique Cardoso 
regulamenta apenas o 
funcionamento de rádios 
comunitárias com uma 
potência de transmissão de 
10 Watts, o suficiente para 
abranger uma área de, no 
máximo, 12 quilômetros, se 
a topografia do local for plana 
e a antena estiver bem 
instalada. Esta limitação de 
alcance inviabilizaria a 
comunicação radiofônica em 
áreas rurais onde a 
concentração populacional é 
baixa, como no Pantanal 
Matogrossense e no Baixo 
Amazonas. 

Estaria, poutanto, 
entendendo apenas às 
necessidades de 
comunidades urbanas, como 
a do Complexo da Maré FM, 
no Rio de Janeiro. 

Além do mais, esta 
proposta exclui as rádios 
livres, que levam ao ar 
programações variadas e 
desvinculadas da 
comunidade como um todo, 
atingido um segmento 
específico de público. 

Um exemplo de rádio 
livre muito popular é a Rádio 
Tam Tam FM, que funciona 
na freqüência de 107,1 Mhz, 
em Macaé, norte- 
fluminense. A emissora 
atinge audiência muito 
superior à das rádios 
comerciais do município nas 
poucas horas em que está no 
ar e tem ouvintes de várias 
categorias sociais. 

Como a proposta do 
Ministério não prevê a 
regulamentação de emissoras 
como a Tam Tam, elas teriam 
que continuar funcionando as 
escondidas. 

A contraproposta do FNDC 
ao Ministério das 
Comunicações traz emendas 
que prevêem a ampliação da 

Fim 

A priraeérã üádtu Svre de 
■ 

.. X 
■ ■ hki PhuÍo, ! ~ .-or era 

■ . 
um He dê 

eletrônica 
Em São ^ãuló s&e 

desenvolveu mais e em 1987 
já Tas 

.n?K L>e87a 
89 surgiram rádios Üvres em 
GoiáSj Rio de janeiro, Minas 
Gêráts» Bahia e Bfaslíia, Para 
reunir todos esíes 

■ ■ 
em 1989 o o { Encontro 
Nacional de Rádios Livres na 
Escola de Comunicação e 
Artes da USB 

No início, as rádios livres 
iam ao ar para praticar a 
dêsohêdiépcía eivlt O a 
"radiomantesweram 
estpdajxtês ê *ê&rÍososrt 

brincando dê fazer rádio, A 
partir do II Bpccmtro 
Nacional (1989, em Goiás), 

potência irradiada das rádios 
comunitárias para 50 Watts, o 
que atenderia às necessidades 
destas rádios tanto nas 
grandes cidades quanto no 
interior. Outro ponto é a 
regulamentação do 
funcionamento das rádios 
livres, que poderiam operar 
com um freqüência irradiada 

ara] 
deixou claro o eoorme poder 
de grupos famitiares que 

no Br as d r a luta pela 
depiocra-tização ' da. 
comunicâçào se fortalecem 
'> Em 1990 aconteceu o 10 
Encontro Nacional, em Macaé. 
Em dezembro do mesmo uno 

município de Qik imados (RJ), 
a Rádio Novos Rumos. 
Vinculada ao Rádio Clube de 
Queimados, era gerida jwir um 
Conselho Comuntárío e tudo o 
que vctculavarinhâ cpie passar 
ãütes pelo Conselho de 
Programação, formado por 
membros dã conmnidácle 

A rádio começou no quintal 
da casa de fiào Santos, Com o 
tempo, a comunidade começou, 
a se interessar e a pãiúicijiar, 
até que o terreiro ficoo 
(HXiüenoe foram aluga*Iasdifas 
salas num prédio coínerciai. 

• "tmto a população quanto 
as autoridades sabiam onde 

máxima de 5 Watts. Embora o 
setor de movimento que 
defende a automia irrestrita 
seja contra a "liberdade 
vigiada" que decorreria da 
regulamentação, a posição 
geral é a de que a permissão 
para o funcionamento e do 
temor da apreenção de 
equipamentos. 

Tião Santos, "Não havia 
motivos paru nos 
escondermos. A Novos 
Rumos era registrada em 
cartório e vinha CGC e 
Inscrição Estadual» Iodos os 
setores estavam 
representados na rádio, que 
cedia* inclusive, horários para 
representantes de todas as 
religiões,* 

Aêtmssorafuficíouou com 
sucesso até 15 de maio de 
1991. Neste dja, atendendo a 
uma denuncia de uma 
emissora ■■ eomerolal, 
iocomodí«la com a audiência 

Dentei entrou no estúdio e 
apreendeu o equipamento, 
dêvando j^eso o pessoal mie 

€ífrÍ0801<, emita 
Sebastião, «foi que o delegado 
que efetuou a prisão 
parabenizou a equipe pelo 
trabalho desenvolvido e 
fameniou tirar a rádio doar por 
não ter a concessão df> canal. 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial 

Açailândia - Maranhão 

Próximos passos 

As negociações com o 
governo estão caminhando. 
Mesmo os empresários do 
setor admitem a 
necessidade de 
regulamentação das 
emissoras ditas piratas, em 
virtude do grande número 
de rádios e do ritmo em que 
cresce o movimento, 
embora sua intenção seja a 
de que elas funcionem com 
a menor potência possivel. 
0 Ministério e a Comissão 
do ENDC chegaram a um 
consenso. Tão logo o 
ministro Sérgio Motta 
endosse a proposta, o 
documento será publicado 
em Diário Oficial. Deverá 
decorrer, então, um prazo 
de 30 dias para consulta 
pública, no qual qualquer 
pessoa ou entidade poderá 
encaminhar emendas à 

proposta. Findo este prazo, 
a Comissão e o Ministério 
se reunirão para 
sistematizar as emendas. 
Ao fim deste trabalho, o 
ministro Sérgio Motta 
encaminhará, então, a 
proposta, em forma de 
decreto-lei, ao presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso. Depois de 
assinado, será publicado 
em Diário Oficial e passará 
a vigorar. E o Brasil terá, 
finalmente, o seu Decreto- 
Lei de Regulamentação das 
Rádios e TVs de Baixa 
Potência. 

O avanço das 
negociações é festejado não 
só pelas rádios livres e 
comunitárias, mas também 
pelas TVs de Rua que 
funcionam em vários 
estados, como Rio de 
Janeiro, São Paulo, Minas 
Gerais, Goiás e 
Pernambuco. Estas TVs 
pretendem, com a 
regulamentação, passar a 
ojjerar com transmissores e 
não apenas com exibições 
em telões instalados em 

praças, como fazem 
atualmente. Do mesmo 
modo, as rádios de alto- 
falante também pretendem 
veicular sua programação 
em FM, abandonando o 
sistema de audiência 
compulsória em que 
operam. 

E, sem dúvida, um 
passo da maior 
importância que o governo 
brasileiro dá depois de 
posar durante anos, 
orgulhosamente, como um 
dos campeões mundiais da 
mídia eletrônica e, ao 
mesmo tempo, amargar a 
desconfortável posição do 
País que tem uma das mais 
conservadoras legislações 
de radiodifusão do mundo. 

Para garantir as 
conquistas e definir os 
próximos passos, enquanto 

caminham as negociações 
com o governo, o 
Movimento Nacional de 
Rádios Livres continua 
promovendo encontros 
regionais de radioamantes. 
A Associação de Rádios 
Livres do Estado de São 
Paulo (Arlesp) reuniu os 
radioamantes do Estado 
nos dia 3 e 4 de junho 
passado, na capital. Nos 
dias 30 de junho, l9 e 2 de 
julho, a AR Livre promoveu 
encontro em Macaé. E em 
novembro, nos dias 02, 03, 
04 e 05, a sede da ABI, no 
Rio de Janeiro, sediou o I 
Encontro Nacional de 
Radiodifusão Livre e 
Comunitária, que contou 
com a participação de 500 
delegados. 

O Movimento Nacional 
de Rádios Livres já 
encaminou ao Ministério 
das Comunicações uma 
lista de emissoras, entre 
comunitárias e livres, que 
funcionam regularmente e 
têm condições de serem 
legalizadas tão logo a lei 
passe a vigorar. 

Muitas outras no País inteiro estão 

prontas para dar entrada no 

probesso de legalização. Enquanto 

isso, cursos de formação se 

multiplicaram para a criação e a 

ocupação legítima, e em breve, 

também legal, de ondas que se 

propagam não tão livremente 

quanto sonhamos, mas com uma 

poderosa capacidade de se afirmar 

no espaço - um bem público. 

SAME 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

Pianos de saúde para empresas, 

* famílias e individuais. 
w 

Saúde é produto de primeiríssima" 

necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1 750 (Gessila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia - Maranhão 
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Vice de 
FHC? III 

Pra encerrar a conversa. 
E bom lembrar que Sarney 
manda no Maranhão. E ponto 
final. No PFLé Marco Maciel 
e no PMDB, Orestes 
Quércia. Ainda bem. 

Mater Clínica 
e Cerpa 

Ondas Curtas 

[ j Só paga um real. A Cerpa. A nossa cerveja. E um real. 

Qj Luís Brasília confirma que é candidato a vereador. Mas pode abrir mão dapostulação. 

□ A Frente Ética está entre a Cruz e a Cruz. Sem espadas no meio. 

□ É a última vez que aviso: Zé da Praça continua irreverente. Aí em baixo. 

por FREDERICO LUIZ 

Pão para ele 
circo para ela I 

Agora vai. Agora a 
demagogia vai rolar de 
primeira. Como manda o 
figurino. Tem gente 
anunciando que o interventor 
estadual não está investindo 
dinheiro do contribuinte no 
carnaval. Preferem a máxima 
dos romanos: pão e circo. Ou 
melhor, sacolinha e carnaval. 

Pão para ele 
circo para ela II 

Quem tem que financiar o 
carnaval é a iniciativa privada. 
O resto, é conversa de 
demagogo. Pergunte a 
Prefeitura do Rio, ou de São 
Paulo, ou de Salvador ou de 
Recife, quantos centavos de 
real elas investiram para 
fazer o carnaval. Ao 
contrário, esses municípios 
estão nadando em dinheiro 
advindo de patrocinadores e 
do aumento dos impostos. 

Pão para ele 
circo para ela III 

Copa Maranhão do Sul, graças 
aos acertos finaceiros 
efetivados com a iniciativa 
privada. E olha que o Marília 
é apenas semi-profissional. 

Jovem 
Pan 

Nem que a vaca inicie o 
processo de tosse, eu voü 
decorar o nome do filho de 
Otair Moreira. Porém, a voz da 
fera é de arrasar. E só ligar na 
Jovem Pan. 0 garoto é um 
arraso na animação. Confira. 

Vice de 
FHC? I 

Primeiro foi a Mater 
Clínica que abaixou o preço 
da consulta para R$ 10. Agora 
é a Cerpa que no carnaval vai 
deixar a loura por apenas R$ 
1. Viva a baixa dos preços. 
Porque a moda agora é 
pesquisar os preços. 

Pré-Carnaval 
do Tchan 

Domingo Que vem temo Até a governadora vai mandar 

representante para o festao 
Carnaval da Tctian na Beira-i 

1 vlvR> 
I f 

iíüi rV-:: 

Em nome da arte 

Revelação do poeta andante 

O próprio João Maurício, 
carnavalesco de primeira 
linha, tem poupado a 
intervenção. Ele dirige uma 
equipe de futebol, o Marília 
Futebol Clube, que para 
chegar onde chegou, não 
precisou de um tostão do 
dinheiro „ lico. E digo 
mais. Vai ser campeão da 

Virgem que riqueza. Os 
boatos estão aumentando, 
estimulados pelo Diário 
Oficioso do Estado. Estão 
especulando que a 
governadora Roseana Sarney 
será candidata a vice de FHC. 

Vice de 
FHC? II 

Isso é assunto para quem 
não tem assunto. Não tem 
obras para conversar, nem 
mudanças no método 
administrativo. Até porque é 
inadmissível, Roseana aspirar 
a candidatura a vice, na chapa 
de FHC, contra seu próprio 
pai, fraquinho, mas candidato 
a candidato à presidência pelo 
PMDB. 

Hilfl 

ík 

l m mmM . 

As imagens falam mais do 
que as palavras. Meio mundo 
de gente compareceu a praça 
do Mercado e mostrou a força 
da festa em João Lisboa e 
Imperatriz. Dia 17, sai de baixo. 
Vai ser prálá de qualquer coisa. 
Na primeira noite do Carnaval 
do Tchan a animação vai ser 
total. Lembrando que a Banda 
Bum-Bum de Bebê mostrou 
que sabe animar como 
ninguém o folião. Segure o 
Tchan. Amarre o Tchan. 
Tchan, tchan, tchan. 

Revelação 

Uns dizem que és bonita, 
E não possues qualidade 

nenhuma. 
Outros que és feia, 
Mas ostentas doces 

atributos. 
Diante desta discussão 

interminável, 
Eu me afasto e guardo 

distância. 
Como vejo bem e penso 

certo, sei 
Que és como o pôr-do-sol, 
As vezes alegre, às vezes 

triste, 
Por obra do estado de 

alma 
De quem mira e vê. 
Nesta manhã, minha 

amiga, 
Te achei bela e virtuosa, 

como 
sempre. 
(Sonhei que me pedias 

por Raimundo Primeiro 
uns versos, 

Daí a razão destas linhas). 

O aviso do jardim 

O jardim amanhece com 
um novo aspecto, 

As rosas sorriem. 
As samambaias 

escondem-se, 
Mesma coisa fazem às 

onze horas. 

O novo dia surge, 
Mas elas ficam deitadas, 
Como se estivessem 

indispostas, 
Cansadas. 

O inverno chegara, 
Os pássaros também 

ficaram diferentes, 
Escondiam-se debaixo das 

frondosas árvores do quintal 
de minha casa. 

Enquanto isso, uma chuva 
forte molhava a cidade. 

O gramado estava 
ficando verde, 

Mostrava-se revitalizado 
para a continuação da 
rotina, 

Ia ser aparado logo em 
seguida, 

Travaria uma batalha 
com o aparador, 

seu arquiinimigo. 

Mesmo assim, 
O jardim permanecia 

sorrindo, 
Fitava-me como se 

quizesse dizer alguma 
coisa. 

O jardim estava eufórico, 
Vivo, 
Porém assustado. 
Talvez prenúncio de um 

tempo áureo e 
inesquecível. 

Sei lá! 
Tudo se confirmou. 

TC» 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados e empregadores. 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está á disperção aos senhores empresários que vAiíí# 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI- BR-010-Km 1350 - Maranhão Novo - Ímperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Reconhecia em Plínio 
Marcos, por baixo da máscara 
de intransigente em vias de 
rompimento definitivo com 0 
mundcy um sujpito de um 
coraçãb grande demais—talvez 
o mptivo de sua perdição, de 
toda sua agopia. 

Agora, em sessões; de 
peregrinações semanais ao 
Instituto do Coração, em São 
Paulo, desde que fez uma 
cirurgia em maio, para 
desimpedir uma ar téria, e outra 
em 7 de junho, para colocar 
quatro pontes de safena, Plínio 
Marcos parece ainda medos' 
ameaçador, mesmo se 
escondendo na penumbra de 
abrjr a. porta de mna yez por 
todas. Õ filho mais novo, Kikõ, 
liga e pede conselho para saber 
se entra ou não no time de 
futebol da universidade, Plínio 
ri e conta que esse é um dilema 
real — .se Kiko entrar no time, 
vai ser apenas para ter mais 
chances Com as garotas da 
torcida. ; , 

Auto denominado "repórter 

: "repórte0de um tempo mau" 

Nelson Rodrigues o chamava de "meu doce Plínio". 

Dramaturgo escreve compulsivamenle sobre as coisas de sua época 

de um teçipo mau", Plínio 
escreve compulsivamente sobre 
as coisas de sua época, não 
parece qúe vai parar algum dia. 
Acha engraçado o renovado 
interesse da imprensa pela sua 
figura. "Acham que vou morrer, 
não e? ", diverte-se. Faz suas 
peças motivado sempre pelo 
princípio. "Escrevo quando me 
sinto incomodado por alguma 
coisa, e se as pessoas se sentem 
agredidas com minhas peças é 
porque elas não tomar 
conhecimento de uma 
realidade". 

Na verdade, Plínio Marcos 
cultiva um certo gosto pela 
margem e até fracasso, por que 
"o sucesso corrompe, o fracasso 
não", como ele costuma dizer. 
Sua absoluta fidelidade a esses 
princípios, mais uma intimidade 
simbiótica com a sarjeta e a 
exclusão, o tornam uni 
dramaturgo muito particular, 
invariavelmente apontado como 
"o maior dramaturgo brasileiro 
vivo", e 'it ;'í ; . 

Plínio Marcos é também um 

militante cidadao. É possível 
encontrá-lo em assembléias da 
Sociedade dos Aut< >res Teatrais, 
vociferando contra õs direitõs 
que lhe são negados. Não faz 
isso em causa própria; tudo o 
que recebe de direito vai pira 
os filhos e netos. No edifício 
Copan, no Gentro de São Paulo, 1 

onde mora e do quál é a mais 
recorrente celebridade para 
entrevistas e enquetes, é tratado 
pelos moradores como uma 
espécie de embaixador, um líder 
que os redime das desavenças 
condominais. 

Em tempos mais bicudos, 
quando os generais ainda 
decidiam os destinos do País, 
seu estilo lhe causou grandes 
dores de cabeça. Uma de suas 
peças-chave, Navalha na Carne, 
foi proibida em 1967 sob a 
seguinte alegação: "a peça é 
profusa em seqüências 
obscenas, termos torpes, 
anomalias e morbidez". É tolice 
reafirmar a estupidez da 
censura, mas Navalha na Carne ■ 
é hoje reconhecida 

inequivocamente ^como um 
' Clássico do teatro nacional. 

Seu primeiro entrever o coim : 
a censura foi quando montou 
Barrela. Tinha 22 anos e 
mostrou o texto para Patrícia 
Galváo, a Pagu. Ela mandou a 
peça parâ, Pasthoal Carlos 
Maghó, qtle fiedíu ao Teatro de 
Estudantes para montar. Era 
ainda o governo JK, mas a 
censura era exercida nos 
estados. 0 débutde Plínio já lhe 
trazia problemas: Barrela foi 
proibida. "Pára cada peça 
proibida, vou escrever mais 
três", ameaçou na época. 

Ex-ponta esquerda da 
Portuguesa Sahtista, tarólogo, 
camelô (profissão qúe assume 
como a única que desempenha 
cóm desenvoltura), jornalista, 
humorista de rádio/palhaço de 
circo: Plínio Marços fez de tudo 
um pouco, mas aos 62 anos, 
continua sendo uma esfinge 
pouco decifrada. No ano 
I)assado, uma tese de doutorado 
defendida ma USP pelo 
prófessor Paulo Roberto Vieira 

-dfe>- lyielo, do Departamento de 
Artes da Universidade Federal 
da Paraíba, çqncluía que o mais 
importante no teatrõ de Plínio 
não eça o texto, mas os 
IKTSónãgens. 

Vieira rechaça também 
qualquer aproximação entre 
Jeah Génef é Plínio: "Genet fazia 
á apologia do crime, Plínio usa 
o crime como uma reflexão 
sobre a condição das pessoas", 
diz. Plínio torce o nariz para as 
teorizaçõqs sobre seu trabalho. 
ResjHÚta muito o trabalho do 
crítico: Sábato Magaldi, mas até 
nele, uin dos mais cóhceituados 
do País, vê restrições 
preconceituosas. "o Sábato só 
não gosta das minhas peças 
místicas por que não acredita em 
misticismo", diz. 

Plínio diz que não é 
mainstream, não é uma corrente 
principal do teatro. Segundo ele, 
quando começou já havia Nelson 
Rodrigues, Vianinha, Guarnieri. 
Ele já tinha dê onde partir, e o 
único monstro sagrado a se 
destacar no teatro brasileiro f 

Dia 14 de 

Fevereiro 

Nelson Rocfrigues. Ele brinca, 
diz que não gosta de 
"campeonato", de destacar quem 
é o melhor na sua opinião, quem 
é o pior. Mas Nelson é especial, 
porque sempre foi "um artista 
independente". E Nelson 
adorava a reciprocidade: dizia 
que Plínio tinha "um talento 
esmagador". 

Surgido na época em que a 
arte se caracterizava pelo 
engajamento político, Plínio — 
que só cursou até o quarto ano 
primário — trouxe ao mundo do 
teatro conseqüente os códigos 
amorais dos párias da sociedade. 
"Ladrões e assassinos não 
querem justiça social, querem 
apenas seu dinheiro, meu caro 
freguês". Escandalizou as 
hostes marxistas com essa 
máxima. 

Nunca se preocupou em 
agradar esquerda ou direita, 
ricos ou pobres. Pagou caro o 
preço, vivendo como o rejeitado 
que impõe a presença na marra. 
Divide as opiniões ao extremo: 
ou é gênio ou é casca-grossa. 

Edição de Carnaval 

Tchan,tchan,tchan,tchan 

€ssc é de Imperatriz, é coisa nossa 

€sse você acredita, você confio. 

10 de Fevereiro -r Sorteio antecipado - 20 bicicletas 

I9 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

^bateria e carregador 

Um Fogão 

4 bocas 

n 

29 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma TV 

Colorida 

39 Prêmio 

Um telefone 

celular c/ linha, 

bateria e carregador 

Um Vídeo 

4 Cabeças 

NÍ 

4- Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma 

Geladeira 

59 Prêmio 

Uma Moto 

100 

Oream 

69 Prêmio 

Uma Moto 

125 

Titan 

79 Prêmio 

Escort Hobby 
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Houve esvaziamento no efeito das tarifas de energia elétrica e telefone 

Brasil em 

Revista 

L_1 

por SOCORRO CARNEIRO 

Ex-presidiário 
O ex-presidiário acaba 

págando duas vezes pela 
mesma transgressão. 
Discriminado, enfrenta 
dificuldades para encontrar 
trabalho e não raro esconde o 
falo de ter cumprido pena. 
Desasistido pêlo Poder 
Ptiblico, quem sai do presídio 
praticamente não tem 
alternativa. As iniciativa de 
ressocialização são poucas e o 
preconceito também atinge 
profissionais que trabalham na 
área. 

Diretora da Divisão de 
Cultura do Departamento de 
Sistema Penitenciário 
(Desipe) entre novembro de 
1987 e outubro de 1991, Wanda 
Maria de Souza atendeu a dez 
mil presos no Estado do Rio de 
Janeiro. Segundo ela, só é 
possível salvar aquele que tem 
um mínimo de relacionamento 
familiar e não cometeu delito 
grave. 

O galope 
da medicina 

Além de esporte, lazer e 
trabalho, o cavalo vem sendo 
usado também como 
instrumento terapêutico para 
crianças com auterações 
neuromotoras e 
ncuropsíquicas, inclusive 
síndrome de Down e paralisia 
cerebral. A hipoterapia, terapia 
com cavalo, já é muito utilizada 
na Europa e nos Estados 
Unidos o chegou ao Brasil, há 
cerca de quatro anos. 

Para meninos e meninas 
com síndrome de Down, a 
üpolerapia ajuda na parte 
psíquica, aumentando a 
autoconfiança: "Por ser o 
cavalo um animal muito 
grande, o falo da criança ter a 
sensação de estar dominando- 
o é umâ coisa fantástica para 
sen ego", diz a fisioterapêuta 

ânia Erazão, que introduziu 
a hipoterapia na Escola de 

quitação do Exército, em 
Realengo, Ido de Janeiro. 

Casa 
popular 

Imagine tudo o que você 
sabe sobre ciência. E pouco. 
Com essa "provocação", a 
Universidade Federal do Rio 
(e Janeiro (ÜFRJ) já 
conseguiu atrair milhares de 
pessoas para conhecerem seu 
centro; a Casa da Ciência, 
naugurada em julho do ano 

passado, ela se dedica a 
promover atividades que vão 
(esde exposições, jornadas 
cientifica^ r uninários, até 
ançaraentos ue livros para as 
áreas de ciência e tecnologia, 

tudo com o objetivo de 
integrar a sociedade com o 
que vem sendo discutido e 
produzido pelos setores 
acadêmicos da universidade. 
Este é o primeiro centro do 
tipo a funcionar no Rio e o 
segundo em todo o Brasil - o 
outro, o Estação Ciência, fica 
em São Paulo. 

Ira 
Simpatizantes do Exército 

Republicano Irlandês ORA) 
comemoraram, no final de 
agosto passado, em Londres, 
o primeiro aniversário do 
.cessar-fogo na Irlanda do 
Norte. Depois de mais de 20 
anos de ações armadas em 
protesto contra o domínio 
britânico naquela região. O 
IRA concordou em 1994 em 
negociar uma solução para o 
conflito. Agora, a principal 
reivindicação da organização 
é que o governo britânico 
aceite dialogar sem pré- 
condições. 

Chirac 
Ignorando o repúdio de 

vários governos e 
organizações ambientalistas, o 
presidente francês Jacques 
Chirac continuou com os 
testes nucleares nõ atol de 
Mururoa. O problema 
chegou, inclusive, a 
"respingar" no governo 
conservador inglês, que foi 
acusado de apoiar os testes em 
troca das informações 
científicas e-tecnológicas que 
serão obtidas. 

Experimentações 
em humanos 

As normas orientadoras da 
experimentação em humanos 
surgiram depois das 
revelações das "atrocidades/ 
pesquisas" realizadas na 
Segunda Guerra Mundial. Em 
1946, foi elaborado o Código 
de Nuremberg, uma 
regulamentação que abrange 
dez pontos baseados na 
utilidade e inocuidade do 
experimento e na autodecisão 
da pessoa de dele participa. As 
experiências não podem ter 
fim políticos, eugênicos ou 
bélicos nem servir a qualquer 
tipo de crueldade: "os 
interesses da pessoa devem 
prevalecer sobre os interesses 
da ciência e da sociedade". 

Embora sejam "aceitos" em 
todo o mundo, o código não é 
lt-i , e sim princípio 

orientador da conduta nas 
pesquisas. A partir desse 
princípio, cada País é livre para 
elaborar suas leis, civis ou 
penais. 

O IPC-Fipe despencou para, 
1,16% na primeira 
quidrissemana de fevereiro. A 
inflação nesse período ficou 
0,66% ponto porcentual abaixo 
da taxa de janeiro 1,82%. 

A forte retração do custo de 
vida em São Paulo fez com que 
o presidente da Fipe e 
coordenador do IPC, Juarez 
Rizziere, calibrasse parabáixo 
sua expectativa de taxa para 
fevereiro. 

Na sua opinião, entre 1% e 
0,5%, a inflação em fevereiro 
ficará mais próxima de 0,5%. 

O motivo da queda do 
índice em São Paulo é o 
esvaziamento do efeito das 
tarifas de energia elétrica e de 
telefone, o recuo dos itens 
vestuário e alimentação; além 
de um impacto menor das 
mensalidades escolares rta 
inflação. Veja acima a variação 
dos principais itens do índice 
de Preços ao Consumidor da 
Fipe. 

Queda do lPC - Fipe em fevereiro 
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Em pontos percentuais 

setor elétrico 

A Cesp recebe as 
propostas para parceria 
privada nas usinas de 
Canoas I e II, no rio 
'aranapanema, no próximo 

de 10 de março. 
Nessas usinas serão 

gerados de 120 a 150 mW de 
energia, utilizando turbinas 
do tipo bulbo, que não 
exigem queda de água. A 
concessão em Canoas será 
por MÓ ânòs. 

A empresa que puder 
entregar o volume de 
energia para á Césp Será a 
vencedora da concorrência. 

A direção da Cesp 
informa que esta primeira 
licitação será um teste para 
o modelo de privatização 
que se pensa para São Paulo. 

Caso tudo ocorra bem, o 
mesmo modelo de licitação 
será aplicado em Porto 
Primavera, uma hidrelétrica 
no rio Paraná com 1.800 
mW. f 

A parceria com a 
iniciativa privada 
possibilitará à Cesp 
encerrar as obras de Porto 
Primavera, que se arrastam 
há mais de 10 anos. 

Argentina fecha contas 

Ministro Cavallo vai ao Estados Unidos buscar recursos 

para financiar o déficit fiscal do seu país 

O ministro Domingo 
Cavallo viajou ontem aos 
Estados Unidos em busca de 
novos recursos para 
financiar o déficit fiscal da 
Argentina. 

Cavallo vai anunciar em 
Nova Iorque o lançamento 
de um "global bond" de US$ 
1 bi necessários para fechar 
as contas da Argentina este 
ano. 

Segundo a imprensa 
argentina, Cavallo quer 
aproveitar a possibilidade de 
melhora na qualidade de 
crédito do país nos Estados 
Unidos. 

Hoje, Cavallo vai 
apresentar o "global Bopd" 

à comunidade financeira e, 
amanhã, participa de uma 
reunião com diretores da 
Merril Lyhcn e do CS First 
de Boston, encarregados do 
lançamento do novo bônus. 

Cavallo vai definir com 
esses bancos de 
investimento as taxas de 
juros que a Argentina terá de 
pagar. 

Especialistas estimam que 
a taxa deve ficar entre 9,25% 
e 9,35% ao ano. ou seja, cerca 
de 400 e 420 pontos acima do 
rendimento dos bônus do 
Tesouro dos Estados Unidos. 

O ministro deve ficar em 
Nova Iorque até amanhã à 
noite. 

Déficit fiscal da Argentina (em bilhões de dólares) 

•:;a 
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m 
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Jornal Capital, fone: 723-2034 
Taxa de juro deve ficar 

entre 9,25% e 9,35% 

Segunda a Sexta - 07 h 

TV - Capital - Canal 5 

Apresentação: José Filho j 
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União Cascavel vence a primeira 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Esporte 

O União Cascavel iniciou 
melhor e logo fez o primeiro 
gol, no jogo contra o time da 
Cameleira, válido pela 
segunda rodada do 3° Torneio 
de Inverno Master. Continuou 
mandando no jogo até os 30 
minutos. A partir daí, o time 
da Cameleira equilibrou o jogo 
e empatou em seguida, depois 
de uma grande confusão na 
área do União Cascavel, e num 
chute que iria para fora tocou 
no zagueiro Carlinho e entrou. 

No segundo tempo, como 
era de se esperar os dois times 
partiram para cima um do 
outro, já que nenhum dós dois 
poderia pensar em perder ou 
sequer em empate. E no 
desespero, o time da 
Cameleira ia se saindo melhor, 
fez 2 a 1. E o União Cascavel 
empatou em 2 a 2. Logo em 
seguida após o empate, o 
centroavante Gilberto, da 
Cameleira, sofreu pênalti, que 
ele mesmo bateu e o goleiro 
Negão, do União Cascavel,^ 
defendeu. ^ 

A partir daí, o time do^ 
Cascavel cresceu em campo, 
mas mesmo assim, tomou o <§ 
terceiro gol, na falha da*cj 
defesa. Foi quando um dos 2 
principais jogadores do União ^ 
Cascavel entrou em campo, no .. 
lugar do lateral direita Beto, -2 
numa troca ousada doC§ 
treinador Gonçalo. 

Este jogador é o Neto 
Cebinho, que marcou o 
gol de empate, em 3 a 3, 
e deu o passe para a 
virada do União Cascavel, 
em 4 a 3, o placar final. O trio 
de arbitragem foi bom, e 

quase não apareceu. Os gols do 
União Cascavel foram de Miron 
(2), Neto (1) e Augusto (1). 

O União Cascavel jogou e 
venceu com a seguinte 
formação: Negão, Beto (Neto 
Cebinho), Carlinho. Grevásio, 

Bacaba, Monteiro, Davi, Sílvio, 
Edval (Tomé), Jonhsom 
(Augusto), Lindomar (Miron), 
por dois minutos, por contusão 
do Lindomar. E o técnico, 
Gonçalo. 

Outros resultados 

Nos outros três jogos, 
válidos pela segunda rodada do 
Torneio de Inverno Masters, os 
resultados foram os seguintes: 
União Sport 1x0 DNER; 
Laminadora Paraná 2x0 
Xurupita; e JV Liderai 1x1 

Bangu. Na primeira rodada, 
foram os seguintes os 
resultados: JV Liderai 2 x 1 
União Sport; Cameleira 2 x 10 
Xurupita; Laminadora 2 x 1 
DNER; e Bangu 2x2 União 
Cascavel. 

z 
r 

S 
m 

m 
m 

m 
m 

I 

m m 

m 

time Xurupita, aplicou que maior goleada competido, uniforme novo 

2q Copa Antarctica de Futeboi Júnior 

Marwel goleia time do Asken 

Goleada é oferecida para o diretor lido Eugênio, da Laminadora Paraná 

por Moreira Silva 
Desportista 

O Marwel aplicou uma 
histórica goleada de 8 a 4 no time 
do Asken, levando sua imensa 
torcida a alegria. 

Os gols foram de Beto, que 
marcou 2, Dezinho que fez 2, 

Nonato 2 gols, Bocão 1 gol, 
e Nona, que também fez 1 
gol. 

Os maiores destaques 
do jogo foram Nona e 
Dezinho. 

"Nós oferecemos esta 
vitória ao diretor do 
Marwel, lido Eugênio da 

Laminadora Paraná". 
O Marwel jogou e venceu 

de: Cristiano, Nona, Amaurí, 
Manoel, Bocão, Noga, 
Nelson, Tachinha, Dezinho, 
Beto, Júnior, Donalte, 
Viracelio, Nonato, Warley, 
Jodaias e Gilberto. O técnico, 
Rémiton. 
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J time do Marwel, que jogou no Campo da Laminadora, aplicou 8 a 4 no Asken lido Eugênio Costenaro, da Laminadora Paraná, é diretor do Marwel 

■m* 

Direto, objetivo e corajoso, fissim é Orlando Menezes, que 

comanda de segunda a sexta-feira, o programa Cidade 

Alerta, dos 13h00 às 15h30, pela TV Cidade. 

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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Freezer PROSDÓCIMO 
Horiz, 494 Lts, Mod. H50F 
R$ 882,00 à vista ou 
entr. de R$ 182,00 + 

R$ 113,00 p/ mês 

Freezer PROSDÓCIMO 
Horiz, 399 Lts, Mod. I14UF 
R$ 735,00 à vista ou 
entr. de R$ 145,00 + 

R$ 95,20 p/mês 

Lavadora BRASTEMP 
Clean, Eletr., Mod. BLL 22MGD 

R$ 689,00 à vista ou 
entr. de R$ 139,00 + 

R$ 89,00p/ . mes 

. : ■:1 : 

Fogão CONTINENTAL 
6 Bocas, Mod. BRASIL MITV 

R$ 272,00 à vista ou 
entr. de R$ 55,00 + 

R$ 35,00p/ 

MO CA/tMAVAÍ 
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SUNDOWN 

*. r £■ R. 
Bicicleta SUNDOWN Bike 
SHIMANIMAL 

R$ 199,00 à vista ou 

entr. de R$ 39,00 

+ R$ 23,00p/mês I 
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Conj. de Som PHILCO 
Controle, Ent. p/ CD, Rack, PMD 200 

R$ 398,00 à vista ou 
entr. de R$ 78,00 + 

R$ 51 ,60 p/ mês 

•y. 

VENTILADOR ARNO 
Mod. 30 CM LUXO 

R$ 49,00 à vista ou 
entr. de R$ 10,00 + 

R$ (3,30 p! mês 
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Fogão 

ESMALTEC 

4 Bocas, 

Mod. CANOA 

R$ 115,00 

à vista ou 

entr. de 

R$ 23M 

K$ 15,00 

p/mês 

cio' <,e ""-naval 
Máq. de Costura ELGIN 

STANDART, d Gab, Mod. B-3 750 
R$ 169,00 à vista ou 

entr. de R$ 34,00 + 

R$ 22,00p/ mês 

v. 

I TV PHILCO 14 Pol, s/cr PC 1444 ' ^ . 

| R^348,00 à vista ou entr. de R$ 69,00 + R$ 45,00p! mês 

FITA 

VÍDEO 

PHILIPS 

R$ 3.00 
T^o ■m 

a vista 

Colchão Dalban Solteiro 
D-23 Magiflex 78x14 

R$ 47,00 à vista ou 
entr. de R$ 9,00 + 

R$ 6y 00 pl mês 

' V,.* 1 

r 

9 -j *■ -) 

Colchão Dalban Casal 

D-23 Magiflex 1.28x14 

R$ 69,00 à vista ou 
entr. de R$ 14 00 + 

Vídeo Cassete PHILCO 4 Cabeças, Controle, PVC 9400 
I R$ 419,00 à 

vista ou 
entr. de 

R$ 84,00 + 

m$ 54,oo 

RS 
O ^ 

t> pí mes 

a 

p/ mes 

m. 

Promoção válida até 17/02/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m CMP/Nilson 
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A rebelião dos municípios 

por Wilson José 
Jornalista 

Ninguém desconhece que 
a situação financeira dos 
municípios é ruim e que o 
problema é tão grave que 
provoca movimentos de 
prefeitos por todo o País, que 
fecham as portas das 
repartições e tentam retirar 
a contrapartida municipal 
dos convênios que mantêm 
com os estados. Atualmente, 
o Vale da Paraíba (SP) assiste 
a manifestação idêntica e 
acordos com a administração 
estadual podem ser rompidos 
pelos pequenos municípios. 
E o desespero causador disso 
tudo. 

Nos últimos anos, as 
prefeituras têm assumido 
setores importantes, que 
foram abandonados pelas 
outras esferas do governo. 
Em parte, isso ocorreu com 
a chamada municipalização 
que, infelizmente, foi usada 
pela União e estados para 
transferir suas 
responsabilidades aos 
municípios, sem prover a 
prometida contrapartida 
financeira. 

Outras áreas foram 
simplesmente deixadas de 
lado e, ao prefeito, não 
sobrou outra alternativa a 
não ser assumir mais 
responsabilidades, sob pena 
de ver em sua cidade o caos 
social — e o desprestígio 
político perante seus 
munícipes. 

Há. portanto, grave 
distorção na distribuição dos 
recursos públicos c a luta que 
os municipalistas se 
empenham é para alcançar 
essa justiça. 

Para atingir esse objetivo, 
o movimento tem se pautado 
por um trabalho sério, 
coerente e distante do 
partidarismo. Nunca procura 
atingir a pessoa de um 
presidente ou de um 
governador, mas sim as 
práticas que ferem o 
interesse dos municípios, 
aumentando seus bolsões de 
pobreza. 

Quando um prefeito fecha 
a prefeitura ou deixa de pagar 
tarifas públicas a outras 
esferas de governo, está, na 
realidade, deixando a 
população sem serviços 
essenciais. 

E, o ônus, em última 
análise vai recair nas costas 
do administrador municipal 
que adotou tais medidas, até 
porque o presidente e o 
governador estão distantes 
da população. O prefeito não. 

Para se chegar aos 
objetivos maiores traçados 
pelo municipalismo, não 
podemos nos ater a atitudes 
radicais. 

Antes, cabe um trabalho 
de cobrança nos deputados 
e senadores eleitos pelos 
municípios, que envolvem a 
administração municipal. 

E só através do diálogo 
constante, da pressão 
democrática e da união de 
todos é que iremos sanar os 
graves problemas que 
atingem as comunidades. 

Antes de se estabelecer o 
colapso de serviços 
buscando sair do caos, 
aprofundando ainda mais a 
crise — canal para desaguar 
o desconforto dos 
prejudicados —, é preciso 
buscar soluções modernas, 
liberais e práticas, para 
problemas que o velho 
radicalismo não supera. 
Pensemos nisso. 

Jornal Capital 

0 Seu Líder Diário 

Para alcançar uma graça 

Faça seu pedido, leia o Salmo 38 três vezes, durante 

três dias, publicar no quarto dia e aguardar. 
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Uma questão de classe 
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Banda Bum-Bum de Bebe, 

Trio Cerpa e 

bquipe Phoenix 

Governo do Maranhao 

Um Novo Tempo: o tempo do povo 

desenvolvimento e honestidade 

Presença do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar 

Prmr^oçQo; Sistema Tucanu s de Comunicação 
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Homenagem com afeto 

por JUSSARA CERQUEIRA 

O empresário Davi Veras (Três Poderes) recepcionou um seletíssimo número d 

convidados para comemorar a passagem de aniversário que aconteceu em grande 

estilo em sua residência, na última quinta-feira. Regado a uísque e à "louragelada , 

os amigos se deliciaram em torno de uma torta de bacalhau, que teve o toque 

especial da empresária e esposa do mesmo, Marivalda, que mostrou o seu lado hit 

"do lar". Confira! 
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Marivalda, Davi (aniversariante), Teka Vcloso e Loidc na hora dos parabéns O aniversariante, Rosenda (Caixa Econômica), Carla (Parttenon) e Elisangela 
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Dr. Magno, Armando (Frigobar) e Dr. Absair (Lab. Modelo), também foram homenagear o anú 
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amigo Graciety (Escola Dei Bambino), Sue, Teka e Linda Veloso 
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Teka, Loidc Pouheí, Madalena, Nini e Graça, marcando presença Um dose de José Fernandes (Frigoaves), o aniversariante e Dr. Oliveira 

Caloura 

A city acaba de ganhar mais uma nova acadêmica 
de medicina. E a encantadora Raquel Peixoto, filha 
dos pais coruja, Dr. Peixoto e Leda (Colégio Delta), 
que se reuniram no final de semana, no 5- Avenida, 
para comemorar a vitória, aprontando mil e uma 
peripécias com a universitária da casa. Um banho de 
ovos com "igo e pedir esmola na rua, foi pouco para 
ela. Parabcus. 

João Lisboa 

Esteve em festa neste final de semana, com o Pré- 

Carnaval do Lava-Pratos, que agitou a galera presente. 

Carnaval do Tchan 

A direção já está ultimando os preparativos para dar 

início neste final de semana, da grande festa da Beira- 

Rio, com o Carnaval do Tchan, sobre o comando do 

apresentador Conor Farias. 

Festa Country 

Num clima alto astral, várias pessoas adeptas à 

música country curtiram o show da Banda 

Tennessee, no último sábado, no Ginásio de 

Esportes do Juçara Clube. Com tantos eventos em 

pauta, a festa foi considerada um sucesso. 

Assista todos os dias, pela TV Capital, a partir das ! 3h00 

participação na CídOClfi1 ^ 

Uniòaôe Móvel interativo 
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Sistema Xucanu s realiza Carnaval do Xchan 

A previa do Carnaval do "Lava-Pratos" de João Lisboa supera expectativas e Imperatriz também 

 tera versao do evento que já faz parte da agenda cultural daquela cidade 

Homens & 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Olá, bom dia! 
Setor 

atacadista 
0 setor atacadista fechou 

janeiro sem crescimento, 
empatando com igual período 
do ano passado, segundo o 
presidente da Associação 
Brasileira de Atacadistas e 
Distribuidores (Abad), Luiz 
Antonio Tonin. 

Ele informou que o setor 
conseguiu reduzir seus 
estoques para 18 dias, em 
média, contra 24 dias do 
segundo semestre de 95. "A 
idéia é continuar reduzindo 
os estoques para 14 semanas, 
nível considerado excelente 
para um País com economia 
estável", disse Tonin. 

Ele afirmou que o setor 
varejista também tem 
intenção de não fazer grandes 
estoques. "O varejo está 
deixando o seu estoque no 
atacado, que é mais eficiente 
na distribuição. 

Enquanto isto, o atacado 
reduz seus estoques a níveis 
mais controláveis". 

Nova 
concorrência 

A Abinee quer que as 
próximas concorrências para 
fornecimento de coletores de 
votos para o Ttribunal 
Superior Eleitoral, orçadas 
em cerca de US$ 250 mi, 
tenham a presença da 
indústria nacional. 

A Abinee vai reivindicar 
ainda que não se sente os 
preços dos equipamentos de 
IPI e IR. O presidente da 

entidade, Nelson Freire, 
disse que, com a isenção, as 
companhias estrangeiras 
(Unisys, IBM e Procomp 
ganharam a primeira fase da 
concorrência. 

Isenção de 
IPI e IR para 
novo pneu 

A Pirelli desenvolveu um 
novo tipo de pneu no Brasil, 
que tem menor atrito, é mais 
silencioso e permite menos 
gasto de combustível dos 
veículos. 

O novo produto foi 
apresentado ao Ministério de 
Ciência e Teconologia ( 
ganhou a isenção de IR e IP 
e depreciação acelerada, 
como permite a Lei 8.661, 
que trata de incentivo ao 
desenvolvimento de produtos 
no País. 

Anualmente, a Pirelli 
investe no Brasil cerca de 
US$ 8 milhões em pesquisa 
e desenvolvimento de novos 
produtos. 

O novo pneu da empresa 
será colocado em breve no 
mercado. O benefício do 
Ministério de Ciência 
Tecnologia vale por 15 
meses, a partir da data de 
publicação da portaria. A 
dedução do IR será até o 
limite de 8%, no valor de 
284.263 ÜFIR; a isenção do 
IPI, no valor de 152.156 
UFIR; e a depreciação 
acelerada, multiplicada por 
dois, sem prejuízo da 
depreciação normal, no valor 
de 1.673.759 UFIR. 

Breve em Imperatríz ... 
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AguarcIe! 

A prévia do 4° Carnaval 
do "Lava Pratos", realizada 
domingo, dia 11, conseguiu 
levar expressivo número de 
pessoas a praça do Mercado 
Público Municipal de João 
Lisboa. 

O evento foi promovido 
pelo Sistema TucamCs de 
Comunicação e contou com 
a participação de dez mil 
foliões de João Lisboa e 
cidades vizinhas, como por 
exemplo Imperatriz e 
Açailândia. A festa foi 
animada pela Banda "Bum- 
Bum de Bebê". 

A palavra de ordem era 
dançar, cantar e pular. E 
todos os foliões presentes 
entenderam a mensagem 
passada pela Comissão 
Organizadora. O som rolou 
até por volta de uma hora da 
madrugada. E as pessoas 
presentes gritavam: 
"queremos mais. "toca 
mais". 

Carnaval do Tchan 
Agora, o Sistema 

Tucanu's de Comunicação 
trabalha na definição dos 
detalhes do Carnaval do 
Tchan, cjue será realizado no 
período de 17 a 20 de 
fevereiro, na avenida Beira- 
Rio, com o apoio de várias 
empresas locais. 

Por isso, Imperatriz vai 
ser só festa durante o 
reinado de momo. É que 
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Conor Farias comanda 
vários turistas estarão 
visitando a cidade nesta 
época do ano. O Terminal 
Rodoviário e o Aeroporto 
Guilherme Cortez Moreira 
já registram uma 
movimentação diferente. 

A Comissão Organizadora 
informa que o objetivo é 
levar mais de trinta mil 
pessoas à avenida Beira-Rio, 
durante o Carnaval do 
Tchan. 

"Não estamos 
esquecendo nenhum 
detalhe. A idéia é 
proporcionar um lazer sadio 
ao imperatrizense e aos 
visitantes durante o período 
de carnaval", afirma o 
apresentador Conor Farias, 
diretor-presidente do 

Tchan 
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o Carnaval 

Sistema Tucanu's 
Comunicação. 

Carnaval do Lava 
Pratos de João Lisboa 
Já tem data definida para 

acontecer a 4o edição do 
Carnaval do "Lava-Pratos" 
de João Lisboa". Vai ser no 
dia 3 de rnarço. 

A programação do («vento 
já foi fechada e espera-se 
apenas o dia de sua 
realização. "Vai ser demais", • 
diz confiante Conor Farias. 

Carnaval do Lava- 
Pratos de Imperatriz 
Imperatriz terá o seu Io 

Carnaval do "Lava-Pratos", 
também numa promoção do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação". Será 
realizado no dia 10 de março, 

na avenida Beira-Rio 

segundo domingo do mês. 
O («vento acontecerá na 

avenida Beira-Rio e já conta 
com o apoio de órgãos 
governamentais e de 
industriais e empresários da 
cidade. Portanto, o grupo de 
comunicação comandado 
por Conor Farias marcará, 
de forma gigante, as festas 
de momo deste ano 

TV. Rádio («Jornal Capital 
mostrarão, ao vivo, tudo que 
acontecer durante o 
Carnaval de 1996 em 
Imperatriz. Toda uma equipe 
de profissionais já foi 
escalada e, agora, espera 
apenas o momento para 
entrar em ação. "Nós somos 
mais Imperatriz", finalizou 
Conor Farias. 

Imperatrizense forma-se em Belém 

Herlon Carlos recebe diploma da UFPA onde fez Engenharia Civil 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Regional 

Imperatriz consegue formar 
mais um filho seu na 
Universidade Federal do Pará 
(UFPA). 

Trata-se de Herlon Carlos 
Ribeiro Pereira, filho de José 
Carlos, distribuidor do Jornal 
Capital; e Carmides Ribeiro 
Pereira. 

Ele recebeu o diploma do 
Curso de Engenharia Civil. A 
festa de formatura dos alunos da 
dicipina, segundo semestre de 
1995, foi bastante concorrida. 

A turma recebeu o nome do 
professor Salomão Feres 
Elgrably, sendo que o patrono foi 
o professor João Messias dos 
Santos Filho e o paraninfo o 

professor Almir de Morrison 
Farias. 

Os oradores da festa de 
formatura foram Bruno Batista 
da Cunha e Salete Souza de 
Oliveira 

Avelyne Bianca Ferreira 
lubes foi a juramentista da turma 

Herlon Carlos começou sua 
trajetória em busca do curso que 
acabara de concluir graças ao 
empenho de seus pais, que não 
mediram esforços no sentido de 
oferecer-lhe uma vida cultural 
consolida. 

Pois é como já dizia Rui 
Barbosa; "um país se faz com 
homens e livros". 

Herlon Carlos já exerce a 
profissão de engenheiro Civil na 
Prefeitura de Belém do Pará, 
onde trabalha há alguns anos. 
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Filhotes de Rottweciler 

O melhor cão de guarda do mundo 

Vendo 
Tratar pelo fone: 722-1122 horário comercial com 

Vinícius 

O engenheiro Civil Herlon Carlos já trabalha em Belém 

Nota de Falecimento 

Faleceu ontem, às 16h00, vítima de parada cardíaca, o senhor 
Antonio Romão de Albuquerque. 

Sr. Antonio, íoi o primeiro presidente do Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis do Maranhão. 

Seu corpo está sendo velado no Hospital Português, em São Luís. 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMRUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMRRESSOS. 

Rua Luís Domingues, a0 1206 fone 721-1077 

O Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

Ligue 738-1345 

^Mlrujlgue sua empresa. 

P esqueça que a propaganda é a alma do negócio 
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Ladrões levam dinheiro da TGI 

O último assalto cometido contra a empresa Transporte Cidade 

Imperatriz, do qual a polícia tomou conhecimento, aconteceu no último sábado, dia 10. 

em agressão 

A denúncia chegou ao 
Plantão Central da DRF através 
do motorista Francisco Pereira 
da Silva, de 40 anos, que fazia a 
condução do ônibus linha 
Circular (Centro/Vila Lobão). 

Ele contou que o assalto 
ocorreu por volta das 23h30. 

O crime foi cometido por 
dois homens, um aparentando 
cerca de 50 anos de idade, e o 
segundo demonstrando ser 
mais novo. 

Após renderem o cobrador 
do ônibus, cujo nome não foi 
levantado, os bandidos 
conseguiram levar R$ 180 e 
várias fichas (vales-transporte). 

"Se não der todo o dinheiro, 
nós vamos matá-lo", 
intimidaram os assaltantes, ao 
anunciarem o assalto ao 
trocador da empresa TCI. 

"Torturaram até os 
passageiros", informou o 
profissional do volante. A polícia 
investiga o caso, mas ainda não 
conseguiu identificar os 
autores do delito. 
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Folie ia Civil 

por Socorro Carneiro 

Utilizando-se de um espeto. 

: V 
comojuvand cleTal íarrediiía 

jovem Fi^e^de Si^tsaSailos, 
de 18 atvjs^nKiradora na rttâ da 
Paz 114 (ViladaCaema). 

Fram ■ como 

Agentes Imperatriz investigam caso 

Estelionato 

Dalban leva golpe de R$ 1 mil 

por Kleverson Almeida 

Tudo leva a crer que o 
homem identificado como 
GilvandroJ. Moura aplicou um 
golpe no representante 
comercial Francisco Mildomar 
Fernandes, 22 anos, orçado em 
R$ 1.286,00. 

O caso foi denunciado na 
Delegacia de Roubos e Furtos 
pelo trabalhador que, irritado, 
deslocou-se da sua casa, situada 
na avenida Get lio Vargas n0974 
(Centro), para justificar as 
suspeitas. 

Aos agentes da especializada, 
ele disse que Gilvandro Moura 

efetuou as compras de colchões, 
tendo sido emitidas as 
respectivas notas fiscais, em 
nome da Dalban Ind strias 
Reunidas S/A, com sede em São 
Luís-MA, e Dalban do Nordeste 
S/A, com sede em Paulista-PE. 

Os cheques emitidos pelo 
acusado são da agencia local do 

Banco do Brasil, de onde foram 
devolvidos por insuficiência de 
fundos. 

Até o final da tarde de 
ontem, a polícia ainda nã<) havia 
localizado o acusado, que 
deverá dar as explicações 
cabíveis quanto a acusação que 
lhe está sendo feita. 
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QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PIANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDC 

FINÃCIADOATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DT 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
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Não é você que queria um caminhão 

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

REVENDEDOR AUTORIZADO 

TREINAMENTO EMPRESARIAL 

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS 

OBJETIVOS: 

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

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

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

PROGRAMA: 

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

Instrutor* Prof8 VALDIR BATISTELLI (Sociólogo) 
Du ração: 15:00 hs. aulas 
Período: De 12 a 16 de fevereiro de 1996 
L .í; Auditório da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz; 

Av. Get lio Vargas, ns 1250 - Centro 
Horário: Das 19 às 22 hs 
Valor: R$ 30,00      
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Decretada provisórias de estupradores 

Pai que estuprou a própria filha, menor de 12 anos de idade, é procurado pela polícia 

Dono de farmácia, o ex-vizinho da menor E.S.O foi recolhido ontem à CCPJ, acusado de estuprá-la 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Até o final da tarde de 
ontem, a Polícia Civil de 
Imperatriz ainda não havia 
localizado o vendedor 
ambulante Manuel Davi de 
Oliveira, 42 anos, morador na 
rua Paraná N9 104 
(Maranhão Novo). 

Ele é acusado de ter 
estuprado a própria filha, 
menor de 12 anos de idade, 
das iniciais E.S.O. A prisão 
provisória de Manuel Davi foi 
decretada ontem. 

Ao contrário dele, que até 
às 17h não havia sido 
encontrado, as autoridades 
da Delegacia Especial da 

Mulher já efetuaram a prisão 
do motorista Expedito 
Nogueira de Oliveira, 62 
anos, também acusado de ter 
mantido relações sexuais 
com a filha do seu ex-vizinho. 

Expedito Nogueira, que 
mora na avenida Bernardo 
Sayão n9 844 (Céntro), é 
proprietário da Drogaria 
Central do Brasil, situada no 
mesmo endereço onde 
reside. 

Ontem mesmo, ele foi 
recambiado até a Central de 
Custódia de Presos de Justiça 
(CCPJ), onde aguardará a 
continuação do processo de 
investigação, que tem à 
frente a delegada Radige 
Rodrigues Barbosa. 

Manuel Davi, que também 
é aposentado, negou que 
tenha cometido o crime de 
estupro, atribuindo-o ao 
motorista Expedito Nogueira. 

Entretanto, no inquérito 
policial ficou constatado que 
há muito tempo os dois 
homens vinham praticando 
atos libidinosos contra a 
menor de 12 anos. 

A polícia, E. declarou que, 
além de estuprá-la, seu pai 
também a difamava com 
palavras do tipo "rapariga", 
"vagabunda" e "rapariga da 
Parra Velha". 

A representação criminal 
contra os dois indiciados foi 
feita com base no Art. I9, 11, 
letra "f, da Lei n9 7.960. 
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Baderneiros são presos 

por Socorro Carneiro 
Da Editoria de Polícia 

Presos pela Viatura de 
Policiamento Ostensivo n9 

18, domingo, os menores 
J.A.M.S., de 17 anos, 
morador na rua Raimundo 
de Moraes n9 25 (Asa 
Norte), F.F.S., 17 anos, 
residente na rua Tomé de 
Sousa n9 153 (Santa Rita), e 

R.S.G.,de 15 , com casa situada 
na rua Quintino Bocaiúva n9 

525 (Bonsucesso). 
Eles se encontravam no 

interior do Clube Casa Blanca, 
localizado no bairro Asa 
Norte, onde tomavam parte de 
uma festa. 

A condução do trio até o l9 

DP (Centro) foi feita pelo fato 
dos mesmos terem sido 
acusados da prática de 

baderna. 
Além disso, eles também 

tentaram tomar um relógio 
de propriedade do garoto 
Alessandro Sousa de Castro, 
de 13 anos. 

Por se tratar de menores, 
os três foram recambiados 
até a Delegacia de Proteção 
à Criança e ao Adolescente 
(DPCA), de onde foram 
liberados ontem de manhã. 

A delegada Radige Barbosa, que preside inquérito policial sobre o caso 

 . Menor Infrator 

Dupla assalta no 

Posto Esplanada 

Bagunçou e feriu 

duas crianças 

por Socorro Carneiro 

Também no Clube Casa 
Blanca, onde tomava parte 
na festa que aconteceu 
neste domingo, a Polícia 

Militar, através da VPO n918, 
conseguiu efetuar a prisão e 
condução de Pascoal Brito da 
Silva, 25 anos. 

Pascoal Brito, além de 
bagunçar no interior do clube 
do bairro Asa Norte, ainda 
feriu duas crianças que se 
encontravam no 
estabelecimento. Os 
menores que foram feridos 
são: Pábulo Silva, morador na 
rua Bom Jesus n9 753, e lago 

Conceição da Silva, 
residente na rua Ceará n9 

1401. 
O caso foi testemunhado 

pelo senhor Raimundo 
Conceição da Silva, 41 anos, 
morador na rua Aquiles 
Lisboa n0155 (Mercadinho), 
e Maria do Socorro 
Gonçalves Oliveira, 31 anos, 
residente na rua Petrônio 
Portela n9 572 (Boca da 
Mata). 

por Kleverson Almeida 

Os menores O.F.S., de 17 
anos, e R.O.S., de 14, foram 
presos pela Polícia Civil de 
Imperatriz, após terem 
praticado assalto a ura 
motorista que estava de 
passagem pela cidade. 

A dupla de assantantes foi 
reconhecida pelo trabalhador 
Francisco Geraldo Gonçalves, 
26 anos, residente no 
Município de Trindade-GO. 

Na delegacia do lp DP 
(Centro), ele contou que o 
assalto havia ocorrido às 4h 
da manhã de ontem, quando 
ele se encontrava com sua 
carreta estacionada no Posto 
Esplanada. 

O. e R. conseguiram tomar 
do caminhoneiro várias notas 
de abastecimento e três 
cheques de valores não 
levantados pela reportagem. 

Duas horas depois, o caso 
chegou ao conhecimento das 
autoridades policiais, que 

trataram de capturar os 
menores infratores, 
recambiando-os até a 

Delegacia de Proteção à 
Criança e ao Adolescente 
(DPCA). 

QUARTA 

EDIÇÃO 

DE JOÃO 

BANDA BUM 

BUM DE BEBÊ 

ERPA 

DIA 03 DE 

MARÇO 

E 

Primeiro domingo de 

março na praça do 

~ado, em João 

L. oa, a partir das 16 

ho 

PRIMEIRA BDIÇÃO DE 

IMPERATRIZ - DIA XO DE MARÇO 

Segundo domingo de março, na av. 

Beira-Rio, a partir das 16 horas 


