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OJTemgo, 

O Inst. Nac. de Meteorologia 
informa que o tempo em Imperatriz 
hoje será ensolarado a moderado 

_ com pancadas de chuvas esparsas e 
visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

Entrevista com o vereador Joel Costa, 
no programa Cidade Agora, que vai ao 
ar às 08 hs na TV Capital, canal 5.. 

Süi 

Roseana homologa calamidade 

X, 
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ESTADO DO MARANHÃO 

DECRETO NC u. 958 DE 15 DE MARÇO DE 1996 

Reconhece atado de caUmdsde púbtk» no 
Município de Imperatriz. 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, oouaodeaiu 
«tribuiçOea legais, ' " ' i I , j • 

Considerando a oconfiocia alarmante de enchente no rio Tocantins e os conseqüentes , 
-P elevados danos materiais causados ao Município de Imperatriz e i sua população; 

Considerando o Decreto Municipal n" 008, de 14 de março de 1996, que declara e«t»- 
do de calamidade pública nasede do referido Município, 'I :'

l|; ; 

Considerando que Imperatriz necessita, urgentemente, do assistência do poder púbiioo 
para ai fiunílias atingidas pelo flagelo da cheia, ' ' - l; 

DECRETA 
; i Alt. 19 - Pica reconhecido o catado de calamidade pública no Munidpiq de Impera- 

.. Art 29 - Os órglos da adrainiatraçlo pública estadual ficam autorizados a proporcio- nar & Comissio Eatadual de Defesa Civil oa meios necessários a que seja assegurada unstíocia' L 
população flagelada do Município. 

Art. 38 ■ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigeri enquanto 
psrduiar a ocorrência de chuvas c Inundações em Imperatriz 

_ _ PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO. EM SAOLUÍsJ Tsj DE MARÇO DE 1996. 1758 DA INDEPENDÊNCIA E 108» DA REPÚBLICA 1 ' ' 

i , r* 

Governndom do .\Liranh.io, Rosenna Sarney homohgn estado de calamidade em Imperatriz Fac-Simile do Decreto n" 14.958, de 15 de março de 1996 

Jornal Capital e Gerpa realizam 

Carnaval do Lava-Prato em Açailândia 
Ao mesmo tempo em que 

brigam com a Companhia 
Vale do Rio Doce, 
questionando a validade do 
crédito presidencial que 
concedeu à empresa o direito 
de lavra numa área de 10 mil 
hectares, no município de 
Cunonôpolls, o Sindicato e a i 
Cooperativa de Mineração ; 
dos Garimpeiros de Serra 
Pelada (Comigasp) estão 
aparentemente empenhados 
em atrair investidores 
estrangeiros para proceder à 
exploração da jazida de ouro 
estimada em 150 toneladas. 

cuja desc<>berta foi anunciada i 
recen tem etíte pelo 
presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso. 

A convite da cooperativa e 
do sindicato, três 
empresários alemães 
esliverara na semana passada 
em Ser ra Pelada 

A permanência dos 
alemães em Serra Pelada foi 
breve, 

A Prefeitura de 
Curtonópolis estudas as; 
medidas judiciais que j iodem 
ser tomadas. 
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JornalCapital 

Soraya Luíza comenta a 
sociedade açailandense e 

Jussara Cerqueira, a 
imperatrizense 

A ; '•sa é Notícia 

Prog? ão da TV 

o 

o Caderno 

iL 
Jornal Capital 

j 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte Nacional 

USS Com. Compra 

R$0,9845 (+0.05%) 

US$ Com. Venda 

R$0,9847 (+0.05%) 

US$ Black Compra 

0S$ Black Vemlâ 

us$ Flut Compra 

R$ 0,9877(0%) 

US$ Flut Venda 

Ouro (grama) i 

RS 12,66 (quarta-feira) 

Poupança 

1,3678% (04.03.96) 

CDB/RDB 

38.40% (13.03.96) 

A Sucursal do Jornal 
Capital de Açailândia e a 
Cervejaria Cerpa realizarão 
nos dias 23 e 24, sábado e 
domingo, o Io Carnaval do 
Lava-Prato. 

O evento vai ser animado 
pela Equipe Phoenix de 
Sonorização de Imperatriz, 
com potência capaz de 
movimentar todo o público 
presente. 

Participam, ainda, o Trio 
Cerpa e a Banda Jovem, de 

Açailândia. O Corpo de 
Bombeiros de Imperatriz 
(CBI) também estará presente 
para esfriar os foliões 
participantes. Ele vai jogar 
água para todos os lados. A 
palavra de ordem é deixar todo 
mundo refrescado. 

O Carnaval do Lava-Prato já 
foi realizado, este ano, em João 
Lisboa e Mucuíba. Agora, será 
a vez de Açailândia. Depois, no 
dia 30, Imperatriz. Vai 
acontecer na avenida Beira- 

Rio, que sediou o Carnaval do 
Tchan de forma histórica. 

Portanto, o Sistema 
Tucanu's de Comunicação 
marca mais um ponto positivo 
em favor da comunidade 
regional, levando 
entretenimento e descontração 
ao povo sem pagar nenhuma 
taxa. 

A Cervejaria Cerpa, por sua 
vez, diz que os açailandenses 
também merecem momentos 
de alegria. 

GSN reforça estratégia 

O megaconsórcio liderado 
IxJa CSN para disputar a malha 
sqdeste da Rede Ferroviária 
Federal vai reforçar sua 
estratégia de participação no 

processo de privatização, 
alijada pelo desempenho do 
norte-americano Noel Group 
que levou a malha Oeste e já 
anuncia intenção de entrar nos 
futuros leilões de ferrovias. 

O consórcio brasileiro é 
poderoso. Inclui a participação 
de 19 empresas do porte da 
Vale do Rio Doce, Votorantim, 
Gerdau, Usiminas, Cosipa, 

comunitária 
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Marwel 

realiza 

Torneio 

da Vitória 
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Direta 
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Josc ^illio usa e abusa da 
sátira oara criticar os 
^ V da região e da 
v-ivzdüe. O colunista não 
esquece a sua Para 
Meditação e relembra aos 
políticos o estado em que se 

encontra os bairros da 
cidade. 

Confira. 
Lembre-se que no Seu 

Líder Diário, você encontra 
colunistas nas páginas de 
notícias. Página 4A 

A governadora Roscar 
Sarney decretou ontem, a 
homologação do Estado de 
Calamidade Pública em 
Imperatriz. 

O decreto da governadora 
(veja fac-símile ao lado), tem o 
número 14.958/96 e é válido 
enquanto durar as chuvas em 
Imperatriz. 

A Comissão Estadual de 
Defesa Civil está autorizada a 
buscar nos órgãos competentes, 
os meios necessários para atender 
apopulação atingida pela ação das 
águas. 

Os hospitais de Imperatriz 
estão lotados de pacientes com 
doenças causadas pelos 
sucessivos temporais que se 
abatem sobre a cidade. 

A leptospirose, zoonose 
transmitida pela urina dos ratos e 
que afeta o aparelho respiratório, 
tem preocupado os diretores de 
Unidades de Saúde públicas e 
privadas. 

O interventor Ildon Marques 
confirmou que a governadora está 
mobilizando a bancada federal 
com o intuito de conseguir do 
Governo Federal, recursos para 
atender às vítimas das chuvas. 

A governadora Roseana 
Sarney só deve anunciar a 
liberação de recursos para 
Imperatriz, durante a instalação do 
governo itinerante, no dia 25 de 
março. 

O número 

30 

mmMm 

MBR, Andrade Gutierrez e 
Camargo Corrêa. 

Mas o coordenador do 
grupo, Armando Guerra, 
presidente da FEM, controlada 
da CNS, trabalha para 
conseguir um esforço 
concentrado dessas empresas 
em torno do objetivo de vencer 
a disputa. 

Página 3C 

E o número 
de dias que a cidade ficara 
em estado de calamidade 
pública, de acordo com o 
decreto 008/96. 

O fato 
Em Belém, 

em 1976, é 
libertado 
Florentino 
Maboni, após 27 

dias preso e incomunicável 
em dependências do 
Exército, sob a acusação de 
atividades subversivas no 
sudeste do Pará; a CPT 
(Comissão Pastoral da 
Terra), órgão da CNBBi 
(Confederação Nacional do1? 
Bispos do Brasil), denuncia 
que ele foi torturado e teve 
que ser medicado. 

A pessoa 
Francisco 

Matarazzo Júnior, / 
empresário^ 
Herdeiro do 
império industrial, 
iniciado por seu pai, o cde. 
Matarazzo, assumiu o 
controle das indústrias 
Reunidas Francisco 
Matarazzo (IREM) em 1937. | 
Seu título de conde foi í 
conseg ido através de uma l 
decisão, em 19.26, de Benito 1 
Mussolini, que ornou o i 
título, concedido oel ^ rei l 
Victor Emmanuel a seu ' f 
hereditário. Em 1945, to. 
acusado por Assis $ 
Chateubriand, através dos < 
Diários Associados, dei 
participar de dumping c 
vários produtos. Avesso 
imprensa, nunca cdncedeu 
entrevista. I 
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Gostaria que a 
Secretaria de Obras do 
Município mandasse 
alguns homens aqui em 
nossa rua. Estamos 
sofrendo muito com os 
problemas deixados pelas 
chuvas que se abateram 
sobre Imperatriz. 

Acho que estamos 
pedindo apenas algo que 
possa ser viabilizado pelos 
assessores do titular da 
pasta, Jairo de Oliveira. 

Maria Sousa 
Parque Anhanguera 

Raimundo Cabeludo, 
ainda insiste em tentar 
tapar o sol com a peneira. 
Nada anuncia no sentido 
de melhorar as condições 
de trafegabilidade das 
estradas vicinais do seu 
município. 

Por outro lado, 
Raimundo Cabeludo 
engana o povo com o esse 
descaso administrativo, 
íue decepção está sendo 

.) seu governo. 
Carlos Santana 

João Lisboa 

O trecho da Rodovia 
Belém-Brasília, 
proximidades do Hotel 
Anápolis, está 
necessitando de ser 
recuperado a curto espaço 
de tempo. 

O local mais parece 
uma peneira por causa dos 
buracos. Algumas 
medidas já foram 
tomadas, mas de cunho 
paliativo. Exige-se a 
solução definitiva para p 
problema. Pode ser palco 
de acidentes. 

Jeol Mendes 
Jardim São Luís 

Torço no sentido de 
observar a governadora 
injetando recursos nos 
cofres municipais. 
Imperatriz, por a segunda 
maior cidade do Estado, já 
deveria ter sido motivo de 
sua atenção. Só que isso, 
infelizmente, ainda não 
ocorreu. 

Carlos Freitas 
Centro 

ANDE 

SEM 

INPORiVVDO 

LEIA E 

ASSINE O 

JORNAL 

CAPITAL 

O SEU 

LÍDER 

>IÁR!0. 

ONE: 

''034 

Parecer da Comissão de 

Orçamento e Finanças 

Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do 

Maranhão sobre as contas gerais do Município de 

Imperatriz referentes ao exercício de 1989 

As folhas 230 a 236 a 
Coordenação de 

Controle Externo do 
Egrágio Tribunal de 
Contas do Estado do 
Maranhão emitiu relatório 
informando a regularidade 
da Receita arrecadada e 
das despesas realizadas no 
exercício, da correção da 
remuneração dos senhores 
vereadores, da correta 
aplicação da vinculação 
constitucional da Receita 
de Impostos com o ensino. 

As folhas 238 e 241 a 
Auditoria do Tribunal de 
Contas do Estado do 
Maranhão emitiu parecer 
acompanhando as 
informações da 
Coordenação de Controle 
Externo opinando pela 
regularidade e pela 
emissão de parecer prévio 
do Tribunal favorável a 
aprovação das contas. 

As folhas 243 e 244 a 
Procuradoria do Tribunal 
de Contas do Estado do 
Maranhão não detectou 
irregularidades na 
documentação e opinou 
pela emissão de parecer 
prévio à aprovação das 
contas. 

Ressalte-se que este 
órgão observou que 
opinava apenas sobre a 
parte formal da 
documentação, sem 
exames das obras as quais 
deixava para a apreciação 
dos contribuintes mais 
perto delas, folhas 244. 

Por sua vez, o Ministério 
Público Estadual, via sua 
Procuradora de Contas 
com acento no Tribunal, as 
folhas 247 a 251, adotou 
posição contrária a 
aprovação das contas 
tomando por alicerce de 
sua opinião várias 
irregularidades que 
constatou e referidas ao 
longo das 16 (dezesseis) 
pastas que a compõem. 

Apegou-se a Procuradora 
do Ministério Público, 
entre muitos outros citados, 
aos seguintes pontos, em 
síntese: 

(1) documentação dada 
entrada no Tribunal fora do 

liii 

prazo legal; 

(2) quadros 
administrativos da receita 
e da despesa não assinados 
e inexistência de 
assinatura do responsável 
técnico pela contabilidade 
do Município; 

(3) empenhos 
acompanhados de notas 
fiscais ou recibos com 
datas anteriores aos 
empenhos e com datas 
anteriores à própria 
licitação e notas fiscais até 
sem data de emissão e 
recibos de pagamentos não 
datados; 

(4) licitações sem as 
determinações da Lei, 
forjadas por falta de CGC, 
formuladas em papel sem 
timbre do proponente e 
faltando assinatura em 
propostas; 

(5) falta das folhas de 
pagamento para verificação 
do repasse à seguridade 
social. 

A Procuradoria de 
Contas atribuiu à Câmara 
Municipal a ilegalidade da 
Lei n0 496/89, que 
autorizou alteração do 
limite para abertura de 
crédito adicional 
suplementar em mais 100% 
(cem por cento), em razão 
de não ter sido remetido ao 
Tribunal de Contas "a ata 
da suposta sessão 
extraordinária em que teria 
sido votada a Lei". 

O Emitente Conselheiro 
Artur Teixeira de Carvalho 
Filho, Relator do Processo, 
emitiu votou em decisão 
preliminar, folhas 253 e 254, 
esposando o ponto de vista do 
Ministério Público 
sobrestando o feito, 
notificando o Prefeito, 
atribuindo-lhe a 
responsabilidade pelas 
irregularidades e 
concedendo o prazo de 15 
(quinze) dias para o exercício 
do diretito de defesa. 

O voto do douto relator foi 
acompanhado pela 
unanimidade do Plenário do 
Tribunal de Contas na 

decisão preliminar n0 

0065/92, folhas 255 
fundamentos para sua 
decisão o parecer do órgão 
do Ministério Público com 
acento naquele sodalício. 

Este relatório, passo a 
opinar. 

Enquanto ao Trbunal de 
Contas compete o 
julgamento da formalidade 
documental das contas à 
Câmara Municipal compete 
julgar, principalmente, 
materialidade das contas. 

Estritamente sobre o 
aspecto da materilidade 
das despesas devem ser 
destacadas e lembradas a 
inexistente Escola Agrícola 
de Coquelândia, os 7 (sete) 
quilômetros da asfalto da 
Av. da Liberdade, o 
superdimencionado 
piçarramento do bairro 
Vila Redenção, entre 
outras despesas cuja 
materilidade é contestada 
pela coletividade 
imperatrizense. 

Opino pela 
desaprovação das contas 
do Prefeito tomando por 
fundamento o parecer da 
Procuradoria de Contas do 
Ministério Público 
Estadual e pela irrealidade 
material de suas 
realizações. 

Opino pela citação 
postal do ex-Prefeito 
responsável pelas 
irregularidades apontadas 
nas contas do Município, 
para vir exercer o direito 
de defesa, pessoalmente ou 
por procurador, diante do 
Plenário. 

Opino, para fins de 
julgamento pelo Plenário, 
pela separação das contas 
da Prefeitura das contas da 
Câmara. 

Opino pela aprovação 
das contas da Câmara 
Municipal face a 
inexistência de indícios de 
irregularidades, e pela real 
existência da Lei Municipal 
que foi informada ao 
Tribunal de Contas por 
certidão da Presidência. 

Este é meu parecer. 
Sala das Comissões do 

Palácio Dorgival Pinheiro 
de Sousa, aos 07/03/96. 

de Coxxtitxileaeáo 
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Capital 

Cozinha 

porIVO MARCONDES 

Acerola 
A acerola já foi apelidada 

de "milagre vegetal" por sua 
excepcional quantidade de 
vitamina C. Em 100 gramas 
da fruta há de 1 a 5 gramas 
da vitamina, quantidade de 
vinte a 100 vezes maior do 
que a fornecida, em média, 
pela laranja. Originária das 
Antilhas, seu cultivo nas ilhas 
do Caribe era cercado de 
segredos, por causa desse 
poder vitamínico. Mas, nos 
anos 50, uma pesquisadora 
brasileira conseguiu trazer 
para o País 245 sementes do 
fruto proibido escondidos na 
bolsa. Em 1955 elas 
germinaram na 
Universidade Federal Rural 
de Pernambuco. A partir de 
1984, a universidade passou 
a enviar dados e sementes 
para agricultores, sobretudo 
do Norte e Nordeste. Não 
demorou para que a fruta 
fizesse fama por aqui. Hoje a 
cidade de Mossoró (RN) é a 
principal produtora no Brasil 
e exporta para indústrias de 
refrigerantes, balas e gomas 
de mascar do Japão, um 
freguês de carteirinha, capaz 
de comprar toda a produção 
brasileira. A planta da acerola 
{Malpighia glabra L) é um 
arbusto com 2 metros de 
altura que produz de 20 a 30 
quilos de fruta por safra 
durante cinqüenta anos, em 
média. Pequena e delicada, a 
acerola tem de 1 a 3 
centímetros de diâmetro e 
pesa de 4 a 10 gramas. 
Contém três sementes que 
ficam grudadas à sua polpa 
suculenta e ácida, com cor 
alaranjada. Quando madura, 
a pele da "cereja das 
Antilhas", como também é 
conhecida, passa do 
alaranjado ao vermelho forte. 
Ela pode ser ingrediente de 
bolos, geléias, molhos, 
musses ou gelatinas, mas o 
melhor é consumi-la ao 
natural ou como suco. O calor 
e a longa exposição ao ar 
destroem grande parte de 
sua vitamina C. Por sua 
fragilidade, costuma ser 
vendida congelada. 

Como se escolhe 
Ao comprar acerolas 

frescas, para consumo 

imediato imediato, escolha as 
que estejam bem vermelhas. 
Veja se a pele não está 
amassada ou machucada e se 
o cheiro é suave. Prefira as 
que tenham cor alaranjada e 
estejam firmes e brilhantes. 
Guarde-as em fruteiras 
arejadas por até dois dias. 
Quando maduras, elas 
podem ser congeladas. Se 
preferir comprá-las já 
congeladas, escolha pacotes 
transparentes, em que as 
frutas se apresentem 
endurecidas e soltas umas 
das outras. Não leve se a 
embalagem contiver líquido 
ou cristais de gelo, sinais que 
podem indicar má 
conservação. 

Como se prepara 
Lave as acerolas frescas, 

desinfete-as com solução de 
hipoclorito (produto 
encontrado nos 
supermercados) e enxagüe- 
as (mi água corrente. Podem 

ser usadas na hora ou 
congeladas. Neste caso, 
seque-as bem, espalhe-as 
numa bandeija e leve ao 
freezer por duas horas ou até 
endurecerem. Coloque-as 
em sacos plásticos e guarde 
as por até seis meses. U se as 
frutas em sucos, geléias ou 
em qualquer receita em que 
leas sejam cozidas, 
amassadas ou batidas no 
liqüidificador. Para fazer 
suco, use dez frutas para cada 
copo de água; bata-as com as 
sementes no liqüidificador e 
coe. Pode-se, ainda, juntar 
suco de laranja. 

Sorvete corado 
Lave as acerolas e bata-as 

no liqüidificador com 1/2 
xícara de água. Peneire. 
Esprema com colher o que 
ficou sobre a peneira. 
Despreze as sementes e 
reserve o suco que passou 
pela peneira. Ferva a água 
restante com o açúcar, por 15 
minutos, em panela tampada, 
com fogo baixo. Deixe esfriar 
e junte ao suco penerado. 
Leve ao congelador por 2 
horas ou até endurecer. Bala 
no liqüidificador até ficar 
macio. Junte as claras em 
neve e bata um pouco. 
Congele ix)r meia horae sirva 
antes de endurecer demais. 

0 piontõo Hospitalar 

Plantão 24 horas de emergência dos 

hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

16/03/96 

Plantão'24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais conveniadoi 

SUS - hoje, dia 

16/03/96 

M 
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Encontro movimenta Brasília 

Políticos de todas as tendências confirmam apoio ao evento que será realizado em Imperatriz 

Painel sobre Desenvolvimento Regional reunirá debatedores em tomo de temas polêmicos como a CRVD 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

E o Programa do Leite terá 
o resultado esperado pela 
população ou será apenas um 
projeto eleitoreiro? 

Votando 
patentes 

Os líderes governistas na 
Câmara dos Deputados 
conseguiram garantir a 
maioria em plenário para 
votar o projeto da nova Lei de 
Patentes. 

O requerimento do PT 
para tirar o assunto da pauta 
foi rejeitado por 262 votos a 
82. Houve 10 abstenções. 

Apressa na votação da Lei 
de Patentes é vista pelos 
deputados como uma espécie 
de sinal para mostrar que a 
rebelião contra o governo — 
responsável pela rejeição do 
substutivo da reforma da 
previdência — passou e que 
se busca agora uma 
reaproximação com o 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

Ganhando 
Prêmio 

A Associação Brasileira da 
Indústria de Café (Abic) 
anunciou os vencedores do 
Prêmio Abic de Jornalismo. 

A reportagem 
"Cafeicultores prevêem alta 
nos preços", do jornalista da 
Agência Estado Gitânio 
Fortes, recebeu o prêmio na 
categoria "Agronegócio 
Café". 

A matéria foi publicada no 
jornal "O Estadão de S. 
Paulo" em 21 de maio de 1995 
e veiculada no Agrocast, 
serviço on line da Agência 
Estado para o abribusiness. 

Falha 
geral 

A Câmara Municipal 
continua falha. Erra em quase 
todos os projetos. Falta, 
ainda, maior ação por parte 
de maioria dos vereadores de 
Imperatriz. Tá dado o 
beliscão. 

Fiscais 
em greve 

Os auditores fiscais da 
Receita Federal aderiram à 
paralisação de 48 horas do 
serviço público federal, a 
partir da zero hora de 
quarta-feira, dia 13. 

Con: a adesão, os 
ser " ■ n* fiscalização da 
Receita ..es portos, 
aeroportos e fronteiras 
estarão prejudicados. 

Nesses locais será 

montada uma operação- 
padrão, "com significativo 
aumento de fiscalização por 
amostragem", segundo o 
Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita 
Federal. 

Já nas repartições da 
Receita, os serviços de 
tributação, arrecadação, 
fiscalização e julgamento de 
processos deverão ser 
suspensos. 

Eo 
Mestre 

José de Ribamar Fiquene 
vai andando. Faz contatos 
com suas bases eleitorais 
rumo ao Palácio Municipal. 
Até o presente momento, 
afirmar ser candidato ao 
cargo de prefeito. 

Incentivo 
ao emprego 

As empresas que 
aumentarem seu contigente 
de mão-de-obra utilizando as 
facilidades da nova legislação 
terão tratamento preferencial 
para a obtenção de crédito no 
Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), segundo 
os assessores do ministro do 
Trabalho, Paulo Paiva. 

A concessão de 
financiamentos foi a forma 
encontrada para compensar 
asempresas pela manutenção 
integral, nos contratos de 
trabalho por tempo 
determinado, da contribuição 
à Previdência Social. 

Rodovia 
cortada 

As fortes chuvas que 
estão caindo sobre a região 
cortaram a Rodovia 122, 
que liga Imperatriz a 
Amarante. 

A jxmte sobre o riacho da 
MA-122 foi danificada e 
impossibilita até mesmo o 
acesso de carros de pequeno 
porte. O rio Pindaré também 
transbordou. Para chegar até 
Amarente, o motorista tem 
de viajar pela MA-280. 

Aumento 
Combustíveis 

Um aumento de 15% nos 
combustíveis pode 
provocar, sozinho, uma 
taxa mensal de inflação 
superior à do mês de 
fevereiro. Os cálculos de 
Rizzieri apontam que um 
reajuste de 15% representa 
um impacto de 0,70% no 
índice (considerando 30 
dias úteis de vigência do 
aumento). 

porJ. Morada 
Jornalista 

Governadores dos nove 
estados da Região já 
confirmaram participação 
no IV Encontro da Bancada 
Parlamentar da Amazônia 
Legal, nos dias 28 e 29 
deste mês, na cidade de 
Imperatriz-Ma. 

A informação foi 
prestada ontem pelo 
coordenador do evento, 

deputado Sebastião Madeira 
(PSDB-MA), ao anunciar 
para a terça-feira, 19, em 
Brasília, a realização de 
reunião da Executiva da 
Bancada, para ultimar 
detalhes do encontro. 

Cerca de 80 a^ 118 
parlamentares amazônidas 
já confirmaram participação 
no conclave, que tem como 
tema principal "A Reforma 
Tributária e seu Impacto 
sobre os estados da 

Legal", que 
gerar muita 

Amazônia 
promete 
polêmica. 

Segundo o deputado 
Antonio Feijão (PSDB-AP), 
a reforma proposta pelo 
Governo "penaliza aos 
estados amazônicos, 
reduzindo suas receitas em 
níveis que variam de 20 a 35 
por cento. 

De acordo com os 
cálculos do parlamentar 
amapaense, os estados 

mais prejudicados seriam o 
Pará, que perderia 35 por 
cento de sua receita, o que 
corresponderia ao 
equivalente a cerca de R$ 
150 milhões; o Amapá, que 
perderia 19 por cento, qu< 
eqüivaleria a cerca de R$ 60 
milhões. "Isto 
corresponderia à quase 
totalidade do repasse da 
União para toda a Região, 
em 95: exatos R$ 400 
milhões", lamentou. 

Reforma Tributária é tema central 

Deputados federais exigem mais apoio do Banco do Nordeste 

por Raimundo Primeiro 
Da Redação 

Diante dessa ameaça, a 
Bancada Parlamentar da 
Amazônia Legal, integrada 
por 91 deputados federais e 
27 senadores, que em 
plenário se traduz em 118 
votos, deverá fechar questão 
terminantemente contra a 
Reforma Tributária, na forma 
proposta pelo Governo. 

Para debater o tema foi 
convidado e já aceitou o 

desafio, o deputado Mussa 
Dêmis (PFL-PI), relator do 
Projeto da Reforma 
Tributária na Câmara dos 
Deputados 

Um painel sobre 
Desenvolvimento Regional 
reunirá debatedores em 
torno de temas polêmicos 
como a Vale do Rio Doce e o 
seu processo de privatização- 
e o Ecoturismo como 
alternativa natural de 
fomento à economia da 
Região. 

Os parlamentares da 
Amazônia Legal reclamam da 
falta de investimentos do 
Governo Federal no setor, 
enquanto investe 
maciçamente nas regiões Sul 

e Sudeste "e até mesmo no 
Nordeste, como o Prodetur, 
esquecendo-se do Norte", 
queixa-se o deputado Antonio 
Feijão (PSDB-AP), 
lembrando que só em 
Fortaleza (Ce) "há mais 
hotéis que em toda a Região 
Norte". "O BNDES só está 

levando os récursos para o 
Litoral. Queremos que o 
banco entre, como ura 
bandeirante, para o interior 
da Amazônia", completou. 

Segundo os 
organizadores, a ministra da 
Indústria^ Comércio e 
Turismo, Dorothéa Werneck 
e o secretário de 
Coordenação dos Assuntos 
da Amazônia Legal, José 
Seixas Lourenço, já teriam 
confirmado também suas 
participações nos debates. 

EDITAL 

O SIDIMA-SINDICATO DA INDÚSTRIA 
MADEIREIRA E SIMILARES DE AÇILÂNDIA, 
torna público de acordo com a lei que, em Assebléia 
Geral Extraordinária realizada no dia 12 de Março de 
1.996, com início às 18:00 horas em sua sede social, 
resolveram os seus associados apresentar lista tríplice 
de candidatos ao cargo de Juiz Classista da Junta de 
Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho em 
Açailândia, representantes dos empregadores, 
composta pelos seguintes associados: - JOEL 
FALQUETO - RAIMUNDO CARLOS OLIVEIRA - 
PAULO HUMBERTO SOBREIRA, tudo de 
conformidade com a lei. 

Açailândia, 13 de Março de 1.996 

Nelson Luis Bragatto 
Presidente 

Venda de Lotes 

Excelente oportunidade para você adquirir lote 

da CRVD no Bairro São Salvador em Imperatriz 

MA 

São 09 lotes em: 

* Área Urbanizada 

* Local privilegiado 

* Excelente vizinhança 

* Preços a partir de R$ 2.920,00 

* Pagamento facilitado de apoio da CRVD 

na Estação Ferroviária de Imperatriz - tel. 723- 

2260, com o Sr. Gilberto. 

Habilitação até as 14hs do dia 22/03 

Abertura das propostas dia 22/03 às 15hs. 

Qualquer dúvida estamos a disposição. 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. TRÂSÂLHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luis Domlngues, n0 1206 fone 72M077 

Jornal Capital 

à & 
a . ..* - 

íK.i 

m 

Lisue 738-1345 e 

faça a assinatura do 

Líder Diário. 
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Fóram Paralelo ao Encontro da Bancada da Amazônia 

Sindicato dos Bancários organiza movimento de reivindicações 

Linha 

Direta 

m 

porJOSE FILHO 

Avião 

A Presidência da 
República colocou à 
disposição de deputados, 
senadores e jornalistas 
que desejarem participar 
do encontro da Bancada 
da Amazônia que será 
realizado em Imperatriz 
nos próximos dias 28 e 29, 
um avião cora capacidade 
para 120 passageiros. 

Prestígio 

O avião colocado à 
disposição pela 
Peisidência da República, 
foi em atendimento a um 
pedido feito pelo deputado 
federal Sebastião 
Madeira, que demosntra 
assim, o seu prestígio 
junto ao Governo 
Fernando Henrique 
Cardoso. 

Jantar 

Será realizado logo 
mais, a partir das 20 horas 
na Churrascaria Boi na 
Brasa, mais um jantar da 
Adhonep - Associação dos 
Homens de Negócios do 
Evangelho Pleno. O 
preletor convidado para 
esse evento, é de Minas 
Gerais, da cidade de 
Divinópolís. 

Trovão 

O preletor é servidor 
do Banco do Brasil, na 
área de processamento de 
dados, e é conhecido 
nacionalmente Como a 
"Voz do Trovão". Ele é 
presidente do Capítulo da 
Adhonep em Divinópolis e 
representante de campo 
para Minas Gerais. 

Seminário 

No sábado e domingo 
acontece o seminário 
Adhonep, que será 
realizado no salão de 
convenções do Hotel 
Posseidom. Como 
instrutores do seminário, 
foram convidados José 
Sebastião Fagundes, de 
Minas Gerais, e o 
advogado Talaat Aboude, 
de Anápolis-Go, além da 
sposa dele, Zuleide 

Castro Aboud. 

Secreta 

Segundo uma fonte bem 
informada, os vereadores 
davisistas que votaram 
contra o parecer do Tribunal 
de Contas do Estado foram: 
Raimundo Costa, João 
Macedo e José Carlos 
Oliveira. Os demais 
integrantes do grupo, 
orientados pelo próprio Davi 
Alves Silva, teriam votado a 
favor. 

Defesa 

A Legislação permite 
ampla defesa ao deputado 
federal e ex-prefeito Davi 
Alves Silva. Ele pode 
recorrer das decisões até a 
última instância e sair 
candidato, se quiser, "Sub 
Júdice". O risco é perder o 
recurso na última instância, 
e perder até o mandato, se 
conseguir a sua eleição. 

Candidatos 

Dos atuais (?) candidatos, 
Ildon Marques de Souza, 
Sebastião Madeira, José de 
Ribamar Fiquene, 
Guilherme Baptista Ventura, 
Jomar Fernandes e Chico do 
Rádio, no máximo três deles 
realmente vão disputar a 
sucessão municipal. Os 
outros três, gradativamente, 
até o mês de julho, deverão 
ter renunciado às suas 
candidaturas. 

Renúncia 

Conforme analista 
políticos, a melhor saída {tara 
o presidente da Câmara, 
vereador Antônio Rodrigues 
Salgado Filho, seria a 
renúncia ao aeu mandato, o 
que viabilizaria uma nova 
candidatura. Jurisprudência 
existe, basta recordar os 
"anões" da máfia do 
orçamento. Aqueles que 
renunciaram continuam no 
gozo de seus direitos 
políticos. 

Para meditação 

"Ai do pastor inútil, que 
abandona o rebanho; a 
espada lhe cairá sobre o 
braço e sobre o olho doreito; 
o braço completamente se 
lhe cairá, e o olho de todo se 
escurecerá". (Zc 11-17) 

Sintonize Rádio Capital AM, 950 Khz, 

10.000 Watts. A Sua Melhor Onda 

por Márcio Jerry 

O assessor de formação 
do Sindicato dos Bancários 
do Estado do Maranhão, 
João de Jesus, está desde 
ontem em Imperatriz 
articulando junto às 
entidades da sociedade civil 
da região tocantina a 
realização de um fórum 
paralelo ao Encontro de 
Parlamentares da Bancada 
da Amazônia. O fórum 
paralelo acontece dias 27 e 
28 de março, na Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz. 

João de Jesus está em 
contato com diversos 
segmentos organizados da 
cidade: sindicatos, 
associações, movimento dos 
sem terra, cooperativas, 
Igreja, movimento das 

quebradeiras de côco, etc, 
Coordenado pelo Sindicato 
dos Bancários, o Fórum 
Pararelo para o 
Desenvolvimento da 
Amazônia visa ocupar 
espaços dentro do Encontro 
de Parlamentares da 
Bancada solicitando uma 
posição dos deputados e 
governadores sobre os 
problemas urgentes que 
afetam a região tocantina e o 
Maranhão. O Fórum Paralelo 
apresentará aos 
parlamentares um documento 
exigindo o não fechamento de 
agências na região, contra a 
privatização da Vale do Rio 
Doce e pela extensão do 
Fundo Constitucional do 
Norte (FNO) para toda a 
Amazônia Legal. 

Crédito para a produção 
"Sem crédito para a 

produção não há 
desenvolvimento regional". 
Partindo desse princípio as 
entidades da sociedade civil 
da região tocantina vão 
interferir no Encontro da 
Bancada da Amazônia, 
pleiteando junto aos 
parlamentares o 
compromisso com o 
fortalecimento dos bancos 
públicos, direcionando suas 
linhas de crédito para o 
desenvolvimento regional. 

Segundo o presidente do 
Sindicato dos Bancários, 
Uílio Oliveira, a realização 
do Encontro da Bancada da 
Amazônia em Imperatriz é 
uma excelente oportunidade 
para debater os problemas 
da região tocantina e firmar 
compromissos com as 
propostas que apontem para 
o desenvolvimento da 

região, como a reforma 
agrária, crédito para a 
produção e geração de 
emprego. Uílio representará 
o Sindicato no Encontro da 
Bancada. 

O Sindicato já iniciou 
desde o início de março os 
contatos com entidades de 
São é Imperatriz para 
preparar a intervenção no 
Encontro da Bancada. 

É quase certa a ida de 
uma caravana com 
representantes de vários 
setores organizados para 
Imperatriz. 

As entidades apostam na 
capacidade de pressão dos 
movimentos sociais para 
sensibilizar os 
parlamentares e 
governantes a 
encaminharem as propostas 
do Fórum Paralelo. 

Bancários articulam reação 

Desmonte dos bancos públicos preocupa categoria 

por Márcio Jerry 

A onde de ataques aos 
bancos públicos colocou em 
estado de alerta os 
funcionários. Nesta terça- 
feira os empregados da CEF 
e Banco do Brasil realizam 
Assembléia Geral na sede 
do Sindicato dos Bancários 
para definir formas de luta 
contra as demissões, 
transferência e fechamento 
de agências. 

Na última segunda, dia 
11, os delegados sindicais 

dos dois bancos avaliaram a 
situação e indicaram que é 
hora de mobilização e luta. 

Caixa Econômica 
A direção da CEF 

anunciou que a demissão de 
cerca de 5 mil funcionários 
é uma medida necessária 
para reduzir custos. A 
desculpa é inaceitável, já 
que a CEF não tem poupado 
recursos no socorro a 
bancos privados falidos 
como o Econômico e 
Nacional. Além disso, o 
balanço de 95 é positivo — 

a CEF lucrou. 
Dirigentes sindicais da 

CEF denunciam que ao 
invés de financiar o 
saneamento e a moradia, a 
instituição está financiando 
demissões nos estados e 
emprestando dinheiro em 
operações perigosas para 
bancos privados. 

Banco do Brasil 
Numa nova etapa de 

redimensionamento a 
direção do BB resolveu 
aprofundar a tendência em 
transformá-lo num banco 

meramente comercial. 
Uma boa indicação disso 

é o resultado do 
levantamento de vagas e 
excessos. "Há quase trê 
mil vagas no sul/sudeste e 
1927 excessos no nordeste. 
Isto mostra que a estratégia 
é deixar o banco apenas nos 
centros economicamente 
fortes, tirando de vez 
quelquer missão social", 
avalia o presidente do 
SEEB, Uílio Oliveira. 

O prejuízdo do BB em 95 
passa dos 4 bilhões de reais. 

Samey e FHC tramam contra CPI 

por Márcio Jerry 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso começou 
a articular diretamente com 
o presidente do Congresso, 
José Sarney, o esvaziamento 
da PCI dos bancos. 4 

O mecanismo que deverá 
ser utilizado é a não 

indicação de representantes 
de alguns partidos como o 
PFL, PSDB e PPB. 

O fiel da balança no 
momento é Cafeteira. Se 
Cafeteira indicar o 
representante a CPI deverá 
ser instalada. Cafeteira 
declarou ontem que só fará 
a indicação após solicitação 

ofickal de José Sarney, o 
que não deverá acontecer. 

Enquanto isso, aumenta 
a pressão em todo o País. 
Entidades da sociedade 
civil, como OAB, ABI e 
CUT estão realizando 
reuniões em Brasília para 
lançar uma ofensiva pela 
instalação da CPI. 

No Rio de Janeiro houve 
fila numa banca de coleta 
de assinaturas pedindo a 
CPI. O PT prometeu 
articular comícios em tod( 
o País. 

Na reunião da Diretoria, 
amanhã, o SEEB vai definir 
a forma de mobilizar em 
defesa da CPI. 

Leia e Assine Jornal Capital 

723 - 2034 

O Seu Líder Diário 
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Tucanu's Produções 

completa produtora de áudio e vídeo do meio norte brasilei 
V' 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - - íelefax (098) 723 - 2034 
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tmperatiz, (MA), 16 de março de 199$. Encarte especial do Jornal Capital. Consulte o editor para publicação (mesmo 

Jornal Capital e Cerpa 

apresentam 

23 e 24 de março 

(sábado e domingo) 

na 

* 4 

aUd 

I 4 

Praça da 

Carnaval Fora-de-época Rodoviária 

Animação 

Equipe Phoenix 

Trio Cerpa 

Banda Jovem 

Programação de hoje rara as TVs VH9/UHF 

TV Capital 

Canal S 

Rede Record 

06:00 Educacional Mec 
06:30 Falando de Vida 
07:00 Repórter 190 
08:00 Criatura 
08:30 A Fazenda do Corró 
09:00 Palavra de Vida 
10:00 Santo Culto em Seu 

Lar 
10:30 Novo Tempo 
11:00 Sessão Desenho 
12:00 O Rádio na TV 
13:00 Terra by Cowntry 
14:00 Sessão de Sábado 
16:00 Campeonato Paulista 
18:00 Maré Alta 
19:00 Imperatriz Notícias 
19:15 Jornal da Record 
20:00 Cidade Agora 

Especial 
21:30 Casal 20 
22:30 Chicago Hope 

(série) 
00:30 Palavra de Vida 
04:00 Transnoite 

Selo nais um 

assinante do 

Jornal Capital e 

fique por dentro 

das notícias 

mais quentes 

da região 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

03:30 Programa Educativo 
10:00 Bar da Esquina 
11:56 Bamos Falar Com 

Deus 
12:00 Terra Brasilis 
12:30 Terraw Esportes 
13:00 NBA Action 
13:30 NBA (UtahJazzX 

Indiana Pacers 
15:15 Campeonato Paulista 

de Futebol 
(Botafogo X 
Palmeiras) 

18:00Superliga Nacional de 
Vôlei Masculino 

18:45 Um Amor de Família 
(Condenado a 
Andar) 

19:15 Gente de Expressão 
19:45 Cavalo Amarelo 

(novela) 
20:50 Local 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Estradad Brasil 

(Christian & Ralf) 
22:30 Cinema 5 Estrelas (O 

Fantasma de 
Cantervile) 

00:30 Cine Prive (A Olho 
Nü) 

02:45 Circulando 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

06:38 Palavra Viva 
06:40 Educativo 
07:00 Bandeira 2 
07:30 Emergência Médica 
08:30 Sábado Animado 
12:00 Carrossel das 

Américas 
12:40 Top Vídeo 
13:35 Cinema em Casa (Joe 

Contra o Vulcão) 
15:25 Doutora Quinn 
16:10 Boletim da Fórmula 

Indy 
16:15 Show de Calouros 
18:10 Aqui Agora 
18:55 TJ Maranhão 
19:15TJ Brasil 
20:00 Sangue do Meu 

Sangue 
20:50 Pit Stop da Fórmula 

Indy 
20:55 Carrossel 
21:40 Sangue do Meu 

Sangue 
22:30 A Praça é Nossa 
23:30 Sabadão Sertanejo 
00:30 Boletim da Fórmula 

Indy 
00:35 Telesisan 
02:30 Fim de Noite (O 

Pequeno Diabo) 

sísí 
m ::vX   

TVCNT 

MANCHETE 

06:45 Programa Educativo 
07:15 Home Shopping 
07:30 Patrine 
08:00 Sessão Animada 
08:30 Troféu Pesca 
09:00 Proclamei 
09:30 Escola Bíblica da Fé 
10:00 Pare Pense 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Espirtiva 
12:25 Boletin Olímpico 
12:30 Edição da Tarde 
13:00 Solbrain 
13:30 Mundo dos Espotes 
14:00 Missão Alien 
15:30 Superliga de Voley 

Feminino 
16:00 Sorteio Extra do 2° 

Super Bingão de 
Imperatriz 

18:00 Na Mira do Tira 
18:30 Grupo Imagem 
19:30 Duro na Queda 
20:35 Jornal da Manchete 
21:00 Boletim Olímpico 
21:05 Sábado de Gala CBS 

(Land) 
23:15 Home Shopping 
00:00 Comando da 

Madrugada 
02:00 Tribo Gospel 

CNT/GAZETA 

NÀO FORNECEU PROGRAMAÇA» 

TV, 

WhíAt 

& 

ejvÇÃc 



Açailândia/Social Imperatriz, 16 de março de 1996 

por SORAYA LUIZA 

0 empresário Miro Ferraz comanda hoje, uma noite de beleza e sensualidade, 

que vai reunir as mais belas gatas da city. As mesmas estarão desfilando numa 

noitada em traje cigano e apresentarão uma belíssima coreografia, para a escolha 

da mais bela cigana. Então, preparem-se e comecem a armar as suas tendas, 

porque a noite promete muita magia e sensualidade, no centro diversionário 

Gigantão. 

■ •' ■ 
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A Associação Comercial e Industrial de Açailândia - Acia, em parceria com o 

Senac, estarão promovendo, no período de 18.03 a 18.06, curso de cabeleleiro, 

penteados e arranjos, que visa profissionalizar e aperfeiçoar profissionais da área. 

O curso já tem um número bastante expressivo de participantes e será ministrado 

pela profissional, Fran Cabeleleira, O local da realização será o Colégio José 

Sarney. 

Át OwU), 

Feliz da vida, a senhora Filomena e o senhor José Alves, que estarão 

comemorando suas bodas de ouro hoje, e recepcionarão amigos na residência 

c sua filha, Maria Leônia, colunista social do jornal O Estado do Maranhão. 

Amanhã o casal feliz recepcionará amigos em Açailândia. A linda data será marcada 

d muito requinte e bom gosto, a julgar pela grande anfitriã, que é Maria Leônia. 

jAg md ec i mento 

Gostaríamos de agradecer a homeangem do Roía;y Clube de Açailândia, 
pelo Dia internacional aa Mulher, lembrando que o poema ciado foi escrito ^ 
numa época onde sermos apenas a insp.rarao para os homens era suficiente | 

Que nos perdoe Victor Hugo. mas as mulhches que hoje são homenageadas, 
nâo São mais seres impensantes e sem vontade própra. mas mulheres que. 
seguem os impulsos de sua verdadeira natureza: a de guerreiras decididas, 
inteligentes, trabalhadoras, competentes, dedicadas e que acima de tudo 
possuem o dom da intuição, da sensibilidade e da maternidade 

ê essencial que as mulheres e homens caranhem Juntos, lado a lado, por um 
11 iur ido mais justo, mais ítvre e mais feliz 

Rita Silveira 

Lúcia Guimarães 

Os açailandenses poderão ter ótimas receitas de chocolate para a Páscoa, 

preparadas pela expert Cleonice (leia-se Tec-Sat), que está com curso para este 

mês, com receitas inresistíveis e econômicas, para uma Páscoa de bom gosto e 

requinte, além de muitas novidades. 

Mais um casal da juventude de charme estarão subindo ao altar hoje, a partir 

das 17:30 horas, na Igreja São João Batista. Trata-se do casal Márcio Anísio Leite 

Dantas, filho da senhora Maria da Conceição Bonfim e Valdelício. Micênia, com 

certeza, estará figurando na lista das noivas mais belas do ano. Ela é filha do 

casal Zuma Alves de Figueiredo e Isabel. Após a cerimônia de casamento, os 

noivos estarão recepcionando os convidados no Açai Clube. 

Toninha de Castro, o maior sucesso das manhãs pela Rádio Clube FM, com o programa 
Voz & Viola, também foi homeangeada como Mulher de Espressão/96 

Expressão/9 n Edza Moreira, conceituada pediatra: Mulher 
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Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

F nos de saúde para empresas, famílias e individuais. 

' úde é produto de primeiríssima necessidade 

Piontão dj Vendas: 738-1750 (Gessilo) 

Adereço: Hospital São Sebastião 

vóug dia - Maranhão 

Venda de Lotes 

Excelentes oportunidade para você adquirir lotes da CVRD, no 

bairro São Salvador em Imperatriz-MA, 

São 09 lotes em área urbanizada, locai privilegiado, excelente 

vizinhança e preços a partir de R$ 2.920,00. 

Pagamento facilitado em até 5 parcelas. 

Informações: Escritório de apoio da CVRD, na Estação Ferroviária 

de Imperatriz. Fone: 723-2269, falar com o sr. Gilberto ou Virauy. 

Limitação até as 14h00 do dia 22/03. 

Abertura das propostas dia 22/03 às 15hQQ  
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por FREDERICO LUIZ 

Luís 
Brasília 

Em São Luís, o nosso Luís 
Brasília mostra seu dom de 
retroescavadora para cavar 
recursos do govrno do Estado 
para as vítimas das chuvas em 
Imperatriz. Da equipe de 
üdon Marques, BSB é o que 
menos aparece. E lógico, sua 
função é mostrar a equipe. 
Porém, o desempenho de 
Brasília pode ser visto até 
mesmo por seus inimigos 
mais diletantes. Com mais 
duques atuando dessa forma, 
os nossòs príncipes, com 
certeza, teriam mais visão 
acerca dos problemas da 
cidade. 

Joel 
Costa 

Vereador, em seu segundo 
mandato consecutivo, Joel 
Costa garante que a Câmara 
Municipal será passada a 
limpo. Ele lembra, que que 
esse fato já acontece. 
Primeiro, no episódio das 
Comisssões Técnicas, que a 
chamada banda ética ocupou 
os principais cargos, 
presidência e relatoria. 
Depois, na votação das contas 
do ex-prefeito Davi Alves 
Silva, quando os vereadores 
rejeitaram as contas 
referentes ao exercício de 
1989. Joel Costa disse 
acreditar que em relação aos 
possíveis desvios de dinheiro 
público por parte da 
presidência da Casa, "tudo 
será apurado, c os 
responáveis, punidos". A 
população quer acreditar. E o 
colunista aqui também. Fica 
o crédito na palavra do 
vereador. 

fHC e 
Imr ratriz 

Quero mesmo ver se o 

governo federal vai ajudar 
Imperatriz que está em Estado 
de Calamidade Pública. Caso, 
não envie recursos financeiros, 
extras, nessa hora difícil, imag- 
ine quando vai mandar. 0 
deputado federal Sebastião 
Madeira, do mesmo partido do 
presidente é um bom nome 
para governar a cidade. Da 
chamada banda ética. Mas essa 
história de ser o candidato do 
presidente da República só dá 
voto em eleição para a 
Academia Brasileira de Letras. 
Ciro Gomes tem o discurso 
mais sedutor ao eleitorado. E 
máquina federal numa eleição 
em Imperatriz, é um sonho. 
Portanto, a solução mais 
adequada para o deputado e 
prefeiturável, seria deixar a 
tropa de choque do presidente. 

Universidade 
da Pré-Amazônia 

O Sistema Tucanu s de 
Comunicação está lançando 
um Clip, no rádio e na 
televisão, e espaço publicitário 
no Jornal Capital, para apoiar 
a articulação que defende a 
instalação, em Imperatriz, da 
Universidade Federal da Pré 
Amazônia. 0 grupo que iniciou 
o movimento é apartidário e 
sem interesses eleitoreiros. 
São profissionais liberais, 
artistas, intelectuais e 
estudantes que pretendem 
transforma Imperatriz num 
pólo cultural. Uma coisa é 
certa, o grupo precisa tomar 
certo nível de organização, 
como a criação de um comitê 
pró-Universidade, para 
promover uma articulação 
maior, envolvendo amplo 
setores da sociedade, e 
incluindo personabdades e 
entidades que historicamente 
defenderam uma universidade 
para Imperatriz. Sem esse 
instrumento, ficará difícil o 
envolvimento organizado 
desses amplos setores. 

O homem é uma fera na 
televisão.Tomei conhecimento 
mais ainda durante os três dias 
que substitui Clélio Silveira no 
programa 0 Rádio na TV, que 
vai ao ar, de segunda a sábado, 
ao meio-dia, na TV Capital, ca- 
nal 5. Ter um pique daqueles é 
para pouquíssimas pessoas. 
Minha sorte é que a produção 
do programa é efientíssima e a 
todo momento colocava 
muletas no colunista aqui. À 
Françuene e Cristiano, um 
forte abraço. A Clélio, um 
abraço pela satisfação de estar 
no seu manche, e uma 
pontinha de tristeza pelo suor 
derramado para aterrissar aos 
trancos e barrancos. 

Hoje é dia 
do vídeo 

Na cidade sem cinema, o 
negócio é embarcar de corpo, 
alma e tudo que tiver direito, 
no vídeo-cassete. 0 Quatrilho 
é a sugestão natural, o difícil é 
locar. Porém, ainda existe fitas 
nacionais de excelente 
qualidade. O Homem que 
Virou Suco é uma delas. O 
clássico, Eles não Usam Black- 
Tie também é recomendado. 
Produzido em Hollywodd, o 
terror refinado de 0 Corvo 
seduz. Para matar a saudade, 
rever pela enésima vez Suplício 
de uma Saudade pode fazer 
bem. Quem gosta de 
densidade, não tem jeito, esse 
ano foi fraco de fitas desse 
nível, e somente os clássicos 
para viver a vontade, tais como: 
Sociedade dos Poetas Mortos, 
Ligações Perigosas, e o pouco 
visto, (olha apiada), Perfume 
de Mulher. E só conferir na 
Tucanu s Vídeo ou na locadora 
de sua preferência. 

Ondas Curtas 

□ A CPI do Peru aconteceu em Açailândia. 

□ Morreu na véspera. Apenas quatro vereadores assinaram o requerimento 

□ É necessário cinco asinaturas para sair a CPI do prefeito Ildemar Gonçalves 

□ Açailânida é vida. Imperatriz é arte. 

□ Todo mundo deve assistir A Cor do Dinheiro, com Paul Newman e Tom Cruise. 

□ O mesmo poderia ser estrelado por Roseana Sarney e FHC. 

| | Definitivamente, a vida imita a arte. ' ■ 

□ E por falar em FHC, o homem visita quando o Brasil? 

[ | Eu estou sabendo que nem o avião do presidente aguentou suas viagens. 

[_) Virgem que Riqueza. A presidência da república está indecisa entre 767 ou um Airbus. 

□ Será o novo jato presidencial. Deve durar até o final do mandato de FHC. 

□ Segunda feira, 12:30 hs, estréia, Esporte Capital, na Capital AM, 950 KHz. 

□ Vem aí, a Copa Tucanu s de Futebol Masters e a versão, Escolas Municipais. 

□ Jackson da Silveira e Toinho da Modelo no comando da Copa. 

| | Transmisão ao vivo e em cores do Frei Epifânio D Abadia. Para Imperatrizense ver. 

Q Gean Ribeiro, nosso colaborador, edita o Jornal da Divekar. Supimpa. Confira. 

□ Hoje é dia de sorteio antecipado do Bingão do Conor Farias. 

[~~| Lula Almeida, do PSB, pode retornar a Câmara Municipal. 

Q André Paulino, do PMDB, também. 

tmÉeslapep Domingo termina a 

auditoria na Cooperleite 

t 
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VALE TRANSPORTE 

0 Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre ímpregados e empregadores. 

Presente no Imposto de Renda. 0 nosso Departamento de Vendas está à d:'.; ,ção dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
. 'i 

TCI 1- BR- 010 - Km 1350 - Maranhão Novo -I Imperatriz-MA - Fone; 723-3444 
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O papel da Caixa Registradora 

Circuitos eletrônicos integados substituem até 2 500 peças 

de precisão para totalizar e registrar os valores de uma venda 
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leitura de totais, bloqueio, 
operação com gaveta aberta 
ou fechada. Uma chave de 
leitura e limpeza, que fica 
somente com o responsável, 
assegura a inviolabilidade 
da caixa. O revestimento da 
máquina também é lacrado, 
de forma a impedir 
qualquer tentativa de 
arrombamento. 

Apesar de ser ainda muito 
utilizada em todo o mundo, o 
modelo mecânica de alavanca 
é considerado absolente, e 
tem sido gradualmente 
substituído por máquinas 
eletromecânicas e 
eletrônicas que 
proporcionam mais 
segurança e maiores 
informações para a 
administração, incluindo até 
mesmo, em alguns casos, 
dados para processamento 
em computador. 

O uso de componentes 
eletrônicos produziu 
resultados inteiramente 
lovos, trazendo maior 

efic iência no cumprimento 
antigas funções e 

jorcionando várias 
ras, algumas das quais 
lelhantes às realizadas 

* pequenos coputadores 
eletrônicos, inclusive a 

capacidade de armazenar 
informações em memória e 
obedecer a um conjunto pré- 
determinado de instruções, 
sob a forma de programas 
de computador. 

Essas características 
avançadas tornaram-se 
possíveis graças ao uso de 
circuitos integrados, 
especialmente o 
aperfeiçoamento de 
semicondutores de óxidos 
metálicos. Além disso 
passaram a ser utilizados 
indicadores 
eletroluminescentes para a 
visualização dos registros, 
um teclado reduzido, de 
apenas dez teclas além das 
teclas operacionais, para a 
digitação de dados, e 
modernos dispositivos para 
a impressão no papel. 

Embora existam 
atualmente inúmeros tipos 
de registradoras eletrônicas 
disponíveis, as principais 
diferenças entre elas 
residem no sistema de 
controle, nos métodos de 
coleta de dados para entrada 
no computador e nos tipos 
de etiquetas (tags), assim 
como nos dispositivos dos 
sistemas automáticos de 
leitura. 

por Mauro de Queiroz 
Jornalista 

Inventada em 1879 pelo 
norte-americano James 
Ritty, a primeira caixa 
registradora foi inspirada 
num contador de giros 
navel. Consistia de um 
sistema de engrenagens, 
semelhantes ao de uma 
máquina de calcular, 
montado num revestimento 
inviolável, para impedir que 
as pessoas não autorizadas 
mexessem no dinheiro. 
Possuía um teclado com os 
algarismos e um mostrador 
de relógio, cujo ponteiro de 
horas indicava os dólares e 
o de minutos os centavos. 

Essa máquina não teve 
sucesso comercial, e Ritty 
construiu outro modelo, que 
chamou Mark IV, com 
características totalmente 
diferentes. Apresentava as 
plaquetas com os números 
que surgem no mostrador 
quando se registra uma 
venda, e uma bobina de 
papel que perfurada por 
pinos durante a operação do 
teclado, permitia ao 
proprietário registrar as 
vendas do dia, para 
verificação posterior. 

A Mark IV James Ritty 
com alguns 
aperfeiçoamentos, continua 
sendo as bases das caixas 
registradoras mecânicas 
atuais. E mesmo a mais 
simples registradoras 
mecânicas de alavanca, 
ainda muito utilizada apesar 
de obsoleta, apresenta um 
equipamento complicado, 
com até 2 500 peças de 

precisão, incluindo hastes, 
segmentos dentados, rodas 
de engrenagem, alavanca, 
eixo e peças de ligação. 

Quando se preciona ou 
libera qualquer tecla, 
executam-se normalmente 
as seguintes funções: 
indicação da quantia 
registrada, impressão dos 
números na bobina de 
papel, soma progressiva dos 
totais, deslocamento dos 
contadores de transação 
quando necessário, ou 
abertura da gaveta da caixa. 

As 26 teclas são 
agrupadas de acordo com 
os centésimos, décimos e 
unidades de moeda vigente. 
Um dispositivo de bloqueio 
assegura que uma só tecla 
de cada grupo seja 
pressionada por vez, 
embora possam ser 
operadas simultaneamente 
peças de grupos diversos. 
Há sempre um botão ou 
alavanca que libera uma 
tecla pressionada 
erradamente, sem interferir 
na operação. 

Os números do valor da 
transação, que aparecem no 
indicador superior da caixa 
registradora, estão 
gravados em tambores 
rotativos, de forma a ser 
visto de ambos os lados da 
máquina, tanto pelo 
operador cômo pelo o 
comprador. O mecanismo 
funciona em dois meios- 
ciclos. No primeiro meio- 
ciclo, os pinhões do tambor 
são desengatados dos 
segmentos dentados 
acionados pela alavanca de 
tecla, voltando a zero 

quantia indicada 
anteriormente; no segundo, 
os segmentos engrenam 
novamente os tambores, 
girando-os para mostrar os 
novos números, e o 
dispositivo de alinhamento 
bloqueia-os na posição 
correta. 

Conforme vão sendo 
registradas, as quantias são 
impressas em uma bobina 
de papel por um sistemas de 
carnes de tecla que, ao 
mesmo tempo, aciona as 
rodas do contador. Neste 
dispositivo também há 
segmentos dentados em 
ligações com as rodas de 
tipos, cujos pinos são 
posicionados de acordo com 
o formato do carne na ponta 
da alavanca da tecla. Assim, 
precionando-se por 
exemplo, a tecla 9, a roda de 
tipos se movimenta por 

nove posições, até parar no 
número correto. Um 
cilindro é movido contra as 
rodas de tipos, 
pressionando o papel e uma 
fita reversível contra os 
números expostos,, 
gravando-os no papel. 

A gaveta do dinheiro, 
deslizando sobre roletas de 
náilon, abre-se por meio de 
molas, que são liberadas 
apenas no final de uma 
operação de um registro de 
venda. Essa operação é 
executada por um 
mecanismo situado na fila 
principal de carnes. 

A caixa registradora é 
normalmente equipada com 
uma fechadura ou bloqueio 
de controle, que funciona 
em cinco posições: limpeza, 

Além das exigências 
básicas de uma caixa 
registradora normal, como, 
por exemplo, uma gaveta 
para o dinheiro equipada 
com mecanismo de 
segurança, as registradoras 
eletrônicas têm ainda de 
apresentar, outros recursos 
necessários às exigências 
legais das transações. 
Equipamentos de 
processamento de dados 
proporcionam a capacidade 
de calcular os totais, 
impostos e percentagens de 
descontos; compras a 
crédito são registradas por 
meio da leitura automática 
das informações contidas 
nos cartões de crédito. 

Quando essas 
registradoras eletrônicas 
fazem parte de um 
complexo sistema de 
processamento, podem ser 
acopladas ao computador 
central através de linhas 
telefônicas padronizadas 
para a transmissão de 
dados. Dessa forma torna-se 
possível armazenar e 
obedecer a instruções 
predeterminadas, 
exatamente como acontece 
com os programas de 
computador. 
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O Rádio na TV - Frograma especial ôo Dia 

Internacional da Mulher. Hoje, òia 08 òe março, pela 

TV Capital Apresentação :ClélÍO Silveira A partir das 12h00 
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BC libera verba para BE 

Banco Econômico recebe ajuda do Banco Central 

Brasil em 

Revista 

□ 

por SOCORRO CARNEIRO 

Palácio atingido 
Sete tiros atingiram, por 

volta das 04 horas da 
madrugada do dia 11, o 
Palácio do Buriti, sede do 
governo do Distrito Federal. 
O governador petista 
Cristóvam Buarque 
descartou qualquer 
conotação política ao 
atentado, atribuindo-a a 
traficantes de drogas, que ele 
tem prometido combater. Um 
dos disparos passou sobre o 
loca] de trabalho de Buarque, 
alojando-se na porta de 
entrada do salão. "Imaginem, 
eu fico sentado aqui", disse o 
governador, ao entrar no 
gabinete. Ele iniciou uma 
campanha contra o tráfico. 

Novos telefones 
O paraense Reanto 

Guerreiro, ministro interino 
das Comunicações, anunciou 
dia 11, em Belém, que até o 
final deste ano o Pará vai ter 
ampliada a sua rede de 
telefonia em mais 125 mil 
novos telefones, sendo 75 mil 
celulares e 50 mil 
convencionais. "A demanda 
por serviços é grande na 
região,amazônica", admitiu 
Guerreiro, ao encontrar-se 
com o governador Almir 
Gabriel. O ministro foi à 
cidade para participar da 
reunião do Conselho de 
Administração da Telepará, 
uma empresa que segundo 
ele, investirá neste ano R$ 
140 milhões. 

Calvário cotidiano 
O drama de enfrentar, 

diariamente, o trânsito 
caótico de Belém tem uma 
pitada de padecimento 
adicional para os usuários de 
transportes coletivos: eles 
sofrem quando os ônibus 
"queimam parada", o que 
significa ignorar 
completamente as pessoas 
que esperam pelos coletivos 
à beira das calçadas. 
Segundo a Seção de Controle 
e Qualidade da Ctbel, a 
Viação Forte é a campeã das 
queixas. Mas também 
sobram reclamações contra 

a Nova Marambaia e a 
Icoaraciense. 

Paz na saúde 
O prefeito Paulo Maluf, 

de São Paulo, está muito 
satisfeito com os planos que 
vem executando, apesar de 
muitas reclamações e outros 
tantos protestos. Ele 
continua a dizer que só 
protestam contra a PAZ os 
médicos que só querem 
atender os ricos. E não se 
conformam que um médico 
que atenda um paciente por 
dia, quando vai trabalhar, 
ganhe menos do que um 
atende 20. 

A experiência no 
Hospital de Pirituba deu 
resultados extraordinários, 
segundo o prefeito paulista. 
Um ibope mostra que 88% da 
população dizem estar 
sendo melhor atendidos e os 
pacientes, que eram 150 po 
dia, já são 1.200. O 
atendimento mensal passou 
de 4 mil para 40 mil por 
mês .Tudo é controlado por 
cartão magnético que cada 
paciente passou a ter. 

Sem choro 
Se a derrota do governo 

terá conseqüências sérias 
sobre a Previdência Social, 
uma virtude parece que vai 
ter: os fiscais começaram, 
no último dia 12, a correr 
atrás de R$ 4,5 bilhões que 
deixam de §er arrecadados 
por causa da fraude e da 
sonegação. 

O governo pára de chorar 
e promete fazer o que jamais 
deixaria de ter feito: tratar de 
arrecadar mais. 

Estudos 
ü ministro Pelé anuncia 

que seu ministérioprepara 
legislação para que a sua 
pasta tenha ingerência nas 
confederações de esportes, 
o que atualmente nào é 
possível. 

Há mais estudos: a 
reformulação da Lei Zico, e 
dos bingos que dela 
proliferaram, e o fim da lei 
do passe. 

GASTROCUNICA 

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

Rua Sergipe, 601 - Centro - Fone: (098) 721-3746 
Fax (098) 721-7248 - Imperatriz-MA 

por Raimundo Primeiro 
Da Redação 

Embora não tenham sido 
conclusivas, as últimas 
negociações entre Banco 
Central e Excel serviram para 
definir que o BC vai mesmo 
liberar recursos para a 
reabertura do Banco 
Econômico. 

João Rabello, um dos vice- 

presidente do Excel, informou 
à "Agência Estado" que, 
durante a reunião da última 
sexta-feira, em São Paulo, 
foram acertados inclusive o 
teto e o piso do empréstimo. 
Segundo ele, a linha de crédito 
será, no máximo, de R$ 500 
milhões e, no mínimo, de R$ 
200 milhões. 

O valor exato está 
■ dependendo ainda de 

levantamentos mais recentes 
sobre a situação do 
Econômico — o que já está 
sendo providenciado desde o 
início da semana por uma 
equipe enviada pelo Excel à 
sede do banco baiano, em 
Salvador. 

_ A expectativa preliminar é 
de que sejam necessários 
aproximadamente R$ 300 
milhões para permitir que o 

Econômico volte a funcionar, 
informa ainda João Rabello. 
'Teremos despesas adicionais 
para recolocar a máquina em 
funcionamento", justifica. 
Conforme o executivo d^ 
Excel, haverá gastos, p' 
exemplo, com reposição de 
material, como estoque de 
formulários, e adequação e 
reativação dos sistemas de 
informática. 

Ausência irrita senadores 

por Vicente Patrus 
Da Agência Estado 

A recusa do chefe do 
Departamento de 
Fiscalização do Banco 
Central, Adilson Ferreira, 
em depor na Comissão de 
Assuntos Econômicos 
acabou motivando uma forte 
reação entre os senadores 
da Comissão. De acordo com 
o senador Jefferson Peres 
(PSDB-AM), atitudes como a 
de Adilson Ferreira podem 
acabar reforçando a tese da 
instalação da Comissão 

Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar o 
sistema financeiro. "Foi uma 
enorme descortesia de um 
funcionário de terceiro 
escalão", classificou Peres 
que foi um dos signatários 
do requerimento em favor da 
CPI. 

Para o senador Roberto 
Requião (PMDB-PR) a 
ausência de Adilson Ferreira 
só mostra o "desprezo do 
governo federal pelo 
Senado". Segundo Requião, 
somente a convocação por 
parte de uma CPI seria 

atendida por funcionários 
como Ferreira. "Essa gente 
só se enquadra com CPI", 
afirmou. 

O vice-líder do governo 
no Senado, Vilson 
Kleinubing (PFL-SC), 
procurou diminuir a 
importância do episódio. Na 
sua opinião existe uma 
confusão entre comissõès 
temporárias e permanentes 
sobre quem deve ser 
convidado do governo para 
falar o quê. Kleinubing 
critou também o fato de o 
convite ter sido dirigido ao 

chefe do Departamento de 
Fiscalização e não ao seu 
superior hierárquico, que é 
o diretor de fiscalização do 
BC, Cláudio Mauch. "A 
ausência de Ferreira até 
ajuda o governo, pois vamos 
poder cuidar da pauta 
normal da comissão", disse 
Kleinubing. 

A Comissão de Assuntos 
■Econômicos analisou o 
projeto de resolução que 
autoriza o governo federal a 
colocar em prática o acordo 
para o fim da intervenção no 
Banespa. 

Ferrovia: GSN se fortalece 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agência Estado 

O megaconsórcio 
liderado pela CSN para 
disputar a malha nordeste 
da Rede Ferroviária 
Federal vai reforçar sua 
estratégia de participação 
no processo de 
privatização, alijada pelo 
desempenho do norte- 
americano Noel Gruop que 

levou a malha Oeste e já 
anuncia intenção de entrar 
nos futuros leilões de 
ferrovias. O consórcio 
brasileiro é poderoso. 
Inclui a paricipação de 19 
empresas do porte no Vale 
do Rio Doce, Votorantim, 
Gerdau, Usinas, Cosipas, 
FEM, controladada CSN, 
trabalha para conseguir um 
esforço consentrado dessas 
empresas em torno do 

objetivo de vencer a disputa. 
Agora, não se trata de aderir 
por aderir; todos têm que 
mostrarr bala", afirma 
Gerra, em entrevista ao 
editor Roberto Carmago. 
Ele está ciente de que a 
participação de 
estrangeiros vai certamente 
provocar ágio no preço 
mínimo da malha Sudeste, 
fixando em US$ 888,9mi. O 
consórcio, segundo Gerra, 

está aberto as novas adesões 
e continua negociando a 
participação da Previ. O 
representante da CRN 
comenta que o consórcio já 
estava preparado para 
disputas, mas adimite que 
disposição dos nor 
americanos da Malha O* 
surpreendeu; 
entraram sozinhos, sen 
associar a qualquer gri, o 
brasileiro". 

Celite negocia passivo 

por Milton M. Filho 
Da Agência Estado 

A Celite uma das mais 
tradicionais fabricantes de 
louças deve iniciar a 
negociação de seu passivo 
de US$ 30 mi assim 
entregar a toda a 

documentação referente ao 
seu pedido de concordata à 
justiça. Até o final do mês, 
toda a documentação 
referente à concordata será 
entregue ao juiz da 143 Vara 
Civil. O pedido de 
concordata feito em 15 de 
janeiro ocorreu devido a 

dificuldade de mercado e 
das altas taxas de de juros 
que impedim a rolágens das 
dividas contraídas. O 
advogado da companha, 
Jeremias Alves Pereira 
Filho, disse que a dívida é 
muito pequena em relação 
oa patrimônio da Celite. 

Apenas um prédio da 
Celite, no bairro do 
Tatuapá, foi avaliado em 
US$ 39 mi, segundo eles. 
Na opinião do advogado, a 
avaliação . demonstra 
claramente o potencial da 
companhia, que tem 
fábricas em São Paulo. 

RÚòio Capital AM, 950 K^z, 10 

Mi[ WitPs òe potência 

A sua melhor onda 
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Messias Júnior - Repórter Verdade 

De segunda a sábe^r £8 hs - TV Capital - Canal 
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Esporte 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

A Escolinha do Marwel foi 
a primeira que surgiu em 
Imperatriz com a finalidade de 
produzir e revelar craques. 
Com uma diretoria dinâmica, 
tem promovido vários eventos. 
O último foi o Torneio da 
Vitória III, era homenagem a 
Werberth Ferreira da Cruz, 
pela sua aprovação final no 
time juvenil do Rio Branco da 
cidade de Americana-SP. 

Beto, no início do ano, 
passou na "peneira" realizada 
em Imperatriz, por uma 
comissão do Rio Branco, 
composta pelos olheiros 
Dioley Cândido e Zé Pulga, 
auxiliados por Djalminha. Este 
último atuou no futebol 
profissional local. 

O time de Americana deu 
sinal verde autorizando a 
viagem de Beto para São Paulo 
em 24 de fevereiro deste ano e 
durante 13 dias, disputou vaga 

no clube com mais de 300 
atletas oriundos de diversos 
estados brasileiros. Sua 
confirmação como jogador 
júnior do Rio Branco 
aconteceu dia 7 de março. 

O Torneio da Vitória III em 
homenagem ao Beto 
aconteceu no último domingo 
no campo do 50° Batalhão de 
Infantaria e Selva (50 BIS), 
onde funciona a Escolinha do 
Marwel. O diretor da entidade 
Moreira Silva, garantiu que a 
escolinha continuará 
revelando craques como: 
Lamartine, Alencar, Diná c 
outros que estão fazendo gols 
em diversos campos 
brasileiros. 

O sucesso do Marwel deve- 
se ao fato de existir 
personalidades da nossa 
sociedade que são amantes do 
esporte, como Jackson da 
Silveira, árbitro da FIFA e 
diretor da SEDEL. Silveira faz 
parte do rol de admiradores e 
colaboradores do clube. 
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Programação da Rádio Capital AM 

João Lisboa- MA 

Das 05:00 às 08:00 - Manhã Sertaneja - Manuel 
Leal 

| Das 08:00 às 12:00 - Tribuna da Cidade - Aurino 
Brito 

I Das 12:00 às 12:30 - Jornal Meio Dia de Notícias | 

| Das 12:30 às 13:00 - Lance Livre - Equipe de 
Esporte 

| Das 13:00 às 15:00 - Falando Sério - Helder 
Madeira 

Das 15:00 às 17:00 - Show da Tarde - Walter Silva i 

|| Das 17:00 às 19:00 - A Fazenda do Corró - 
Clodomir Guimarães 

Das 19:00 às 20:00 - A Voz do Brasil 

Das 20:00 às 22:00 - O Som da Estrada - Francisco ; 
do Vale 

Das 22:00 às 00:00 - Igreja Universal do Reino de ; 
Deus 

Rádio Capital AM, a rádio do povo 
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Beto, grande artilheiro do Marwel, está no Rio Branco, de Americana, no Estado de São Paulo 

Diretor acredita no futebol de base 

por Francisco do Vale 

O momento de ascensão 
pelo qual passa o Marwel, 
deixa tanto jogadores como 
diretores do clube com 
bastante motivação. lido 
Eugênio, da Laminadora 
Paraná é o diretor financeiro 
do Marwel. 

Com relação ao sucesso 
obtido por Beto ele disse: 
"Estou muito contente com 
mais esta vitória que 
conseguimos. A transferência 
de mais um dos nossos 
jogadores para um clube do 
Estado de São Paulo é sem 
dúvida, muito gratificante para 
nós que acompanhamos estes 
garotos desde o infantil". 

lido agradece ao apoio que 
o Marwel vem recebendo do 
50° Batalhão de Infantaria e 
Selva, porque um dos 
principais problemas do clube 
foi resolvido. Porque sem a 
disponibilidade de um local 
seguro para treinamento, 
dificilmente a família Marwel 
conseguiria atingir seus 
objetivos. 

Ele deixa evidente sua 
gratidão também aos 
empresários e profissionais 
liberais que estão sempre 
interessados em saber como 
anda a escolinha. Segundo 
lido, isso é o reflexo dos 
resultados que são obtidos 
com a revelação de craques 
que já atuam até na Europa. 
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Ildon Eugênio, diretor financeiro do Marwel Esporte Clube 

Marília e Plaza abrem rodada 

por Francisco do Vale 

Marília e Plaza abrem a 
rodada do final de semana logo 
mais as 16:00 horas, no Estádio 
Municipal Frei Epifânio. O 
diretor João Maurício, espera 

uma equipe bastante aguerrida, 
como aconteceu no desenrolar 
de toda a competição. Para dirigir 
a partida, a DALID- 
Departamento de Arbitragem da 
liga Imperatrizense de Deserto 
definiu a seguinte formação: 

MARÍLIA X PLAZA 

Local: Estádio Municipal Frei Epifânio. 
Horário: 16:00 horas 
Arbitro Central: Jucelino Miranda 
Auxiliares: Ednan Lopes Carvalho e Doraçy Rodriguês 

Farias. 

No Domingo conheceremos 
o outro finalista da competição. 
Janduí x Volta Redonda se 
enfrentam num clima de muita 
expectativa por parte dos 
torcedores. A diretoria das duas 

equipes esperam uma boa 
apresentação dos seus 
jogadores. A única preocupação 
no momento é com o período 
chuvoso que pode atrapalhar o 
brilho do espetáculo. 

JANDUIX VOLTA REDONDA 

Local: Estádio Municipal Frei Epifânio 
Horário; 16:00 horas - Domingo 
Árbitro Central: Carlos Magno Cabral 
Auxiliares: José Batista da Silva e Raimundo Moreira 

Farias. 

Dalid define arbitragem 

DAUD - Departamento de arbitragem da Liga 
hnperatrizense de Desporto definiu arbitragem para este final 
de semana. 

JOGOS DE HOJE: 
CAMPEONATO DE MASTER 96 

Na Laminadora Paraná 
LAMINADORA PARANA xXURUPITA 

Arbitro Central: Álvaro Cacianodas Mercês 
Auxiliares; Esmilson Oliveira Brito e Américo de Assis 

Rodrigues. 

CAMELEIRA X UNIÃO C. 
Arbitro Central: J urandir Gomes da Silva 
Auxiliares: José Wilson da Silva e Raimundo Pereira de 

Souza. 
No Jv. liderai 

JV. LIBERAL xRANGU 
Árbitro Central: Raimundo Nonato Pereira da Costa 
Auxiliares; Carlos Gonzaga e José Reis Lima 

No D.N.E.R 
D.N.E.R x UNIÃO SPORT 

Árbitro Central; Clovis Alves de Oliveira 
Auxiliares: jhonatan Moura e Francisco Souza Reis. 

OBS: Todos os jogos serão realizados hoje as 16:00 
horas. 

Direto, objetivo e corajoso. Rssim é Orlando Mendes, que 

comendo de segundo o sexto-feira, o programo Cidade 

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

A verdade nua e »«a, doa a quem doer. 
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Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

A empresária Sônia Almeida (Renascênça), recepcionará hoje no Kanequinho, 

um seletíssimo número de convidados, para um requintado e delicioso jantar 

para comemorar a passagem de seu aniversário. Parabéns! 

A star dos baixinhos, estará em breve de volta na telinha com um novo visual, 

numa super produção no seu programa Estação Alegria, para alegrar a garotada 

da city. 
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O prometer Hélio de Oliveira realizou coquetel para convidados vips no Fly 

Back, para levar ao público seu novo trabalho na TV Mirante, um programa . Sil 

diferente com enfoques sociais que por sinal estréia hoje a partir das 12:30 horas. |y 
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A Top Model, Gisele Fraga. Beleza e charme, hoje, no Fly Back, no Garota Pantera 96 

Esta colunista já começa os preparativos para o concurso Musa Maranhão f 

que acontecerá dia 27 de abril, e já esta recebendo confirmações de vári 

municípios que querem participar com suas representantes. A vencedoi 
l/m clic de Clélio Silveira, o advogado Wilson Filho, Carioca e AIdrey participará do Musa Brasil no dia 11 de maio na Bahia. 

Aniversariando hoje, o casal José Reinaldo (vice-governador) e sua belíssima 

esposa Alexandra, que recepcionarão os amigos em grande estilo em sua 

residência no Turu. 

AU \ISa ff 

Esta colunista embarca hoje para São Luís, para prestigiar o casal amigo José 

Reinaldo e Alexandra, que fez o convite na última quinta-feira via celular. 

H* \tU III 

O interventor Ildon Marques encontra-se na capital, onde foi solicitar recursos 

para a cidade de Imperatriz. Ele decretou estado de calamidade pública, pelas 

dificuldades que a população da cidade vem passando sem ter nenhuma perspectiva 

de melhoras. 

Em r ' 2 ^ das chuvas, que nos últimos dias vem desabando de modo initerrupto 

na cidade, provocando desabamentos e inudações, o imperatrizense está começando 

a se preocupar com as epidemias de várias doenças que possam causar. Modelos de Goiânia com a empresárisa Sônia, aniversariante do dia, com o mandão Esmeraldo 
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Assista todos os sábados, a partir das 20:15hs pela FV Capital Canal 5, 

o programa Cidade Agora, onde 10 discutidos temas polêmicos e atuais, 

sobre a política de nossa c do Estado, com a participação popular. 

Apresentação: Conor 1 arias 



SSSSÍ? 
JSsik m 

Gera! Imperatriz, 16 de março de 1996 

Serra Pelada atrai estrangeiros 

Empresários alemães visitam a área a convite dos garimpeiros para discutir investimentos na extração do ouro 

por Franca Siqueira 
Jornalista 

Especial para o Jornal 
Capital 

Ao mesmo tempo em que 
brigam com a Companhia Vale 
do Rio Doce, questionando a 
validade do decreto 
presidencial que concedeu à 
empresa o direito de lavra 
numa área de 10 mil hectares, 
no município de Curionópolis, 
o Sindicato e a Cooperativa de 
Mineração dos Garimpeiros 
de Serra Pelada (Coomigasp) 

stão aparentemente 
mpenhados em atrair 

investidores estrangeiros para 
proceder à exploração da 

jazida de ouro estimada em 
150 toneladas, cuja descoberta 
foi anunciada recentemente 
pelo presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso. 

A convite da cooperativa e 
do sindicato, três empresários 
alemães estiveram na semana 
passada em Serra Pelada. H. 
Schmidt von Braun, diretor da 
"Topogram", Ludwig H. 
Rexrodt, diretor da 
Internacional Tradèrs - 
Importação e Exportação, e 
Maria Sittner Prica, que seria 
advogada e assessora jurídica 
de Ludwig, chegaram a Serra 
Pelada na quarta-feira, dia 6, 
em avião fretado, e lá 
permaneceram durante cerca 
de uma hora, retornando em 
seguida com destino a 
Imperatriz, no Estado do 
Maranhão. 

A chegada dos empresários 
alemães apanhou 
completamente de surpresa 
os executivos da CVRD 
lotados na Superintendência 
das Minas de Carajás (Sumic), 
os técnicos da Docegeo que 
supervisionam as pesquisas 
que desde 1984 ali vêm sendo 
desenvolvidas e o próprio 

pessoal do DNPM 
(Departamento Nacional da 
Produção Mineral) que faz o 
acompanhamento e a 
fiscalização dos trabalhos de 
sondagens na área próxima ao 
antigo garimpo de Serra 
Pelada. 

Barrados pelos soldados da 
Polícia Militar que controlam 
o acesso à vila, os visitantes 
ficaram retidos durante algum 
tempo no posto de guarda da 
PM e só foram autorizados a 
entrar diante da pressão 
exercidas pelas lideranças dos 
garimpeiros. O fato foi 
comunicado através do rádio 
à Superintendência das Minas 
de Carajás e de lá teria vindo 
a ordem para permitir a 
entrada dos visitantes. 
Quando a autorização chegou, 
o posto da PM já estava 
cercados por dezenas de 
garimpeiros e o clima no local 
começava a ficar tenso. 

A permanência dos 
alemães em Serra Pelada foi 
breve. Servindo-se de uma 
comioneta cedida pelas 
lideranças dos garimpeiros, 
eles fizeram um rápido giro 
pelas ruas da vila e foram 

Nota 

"O comandante do 502 BIS, tem a honra de convidar 

as autoridades civis, militares, eclesiásticas, bem como 

os familiares e amigos dos jovens selecionados para a 

prestação do serviço militar inicial e estudantes em 

geral, para com suas presenças abrilhanterem a 

solenidade de incorporação do contingente/96, que 

realizar-se-á às 08:00 horas do dia 18 de março do 

corrente ano, no pátio interno do 502 BIS". 

CONVOCAÇÃO DE EMPREGADO 

A Firma Destilaria Caiman S/A, inscrita no C.G.C. 07.636.-897/0002-74 convoca os 
funcionários abaixo relacionados a retornarem ao trabalho no prazo de 72 horas sob pena de 
serem demitidos conforme o art. 482 da C.L.T. 

Mat. Nome CTPS Série 
002925 Joaquim Sousa da Silva 025393 00001-MA 
003287 Reginaldo da Silva Pereira 017986 00009-MA 
003510 Francisco da Conceição Santos 012150 00009-MA 
003602 Domingos Santos dos Santos 046741 00009-MA 
004256 Marco Antonio Ferreira da Silva 091130 00009-MA 
004302 Fernando Vieira da Silva 068074 00009-MA 
004383 Antonio da Silva Castro 009087 00006-MA 
004388 Luis Brandão da Conceição 074753 00009-MA 
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Produtos Químicos Ltda 
\Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 - Fax; (098) 721-3296 i 

Temos completa linha de; 
* Produtos químicos para tratamento de água cm geral, fascinas, torre 

de refrigeração, caldeiras, laticínios, couros, sabão c etc. 
* Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, 

'• '•adp. luminárias, peneiras, escovas e etc. 
* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária" Kl BON A", 

•u, solução de bateria, essências, barrilha, cloros, adubos, etc. 
* Xampú fiara auto, sufier ativo" VARASIL", desinfetantes, detergentes, 

nbores de ferro e bombas plásticas, etc. 
* Produtos de fibra de vidro: manta, resina, catalizador, etc. 

Promoções: 
• Cloro graaulado (balde 10 kg) K$ 

60,00 - à vista ou cheque p/ 8 dias 
• Algkida manutenção (01 II) R$ 

3,80-avista 
•Barrilha (kg) R$0,90-àvtsla 
• Sulfato de Alumínio (kg) R$ 0.90 

-avista 

conhecer a área onde 
funcionava o garimpo, cuja 
cava principal, coberta pelas 
águas, tem hoje o aspecto de 
um lago, com profundidades 
que variam de 30 a 70 metros. 

A chegada e a partida dos 
visitantes foi mantida sob um 
manto de silêncio pelas 
lideranças dos garimpeiros. 
Um deles, que informalmente 
admitia a possível participação 
dos investidores alemães 
numa associação capaz de 
viabilizar economicamente 
um projeto de extração do 
ouro, foi rispidamente 
silenciado. "Nenhuma 
informação sobre o assunto", 
declarou em tom incisivo um 
senhor de meia-idade, pele 
fina e bem trajado, fazendo o 
outro calar-se imediatamente. 

A única informação 
disponível indicava que a 
presença deles em Serra 
Pelada se deveu a dois 
intermediários: um líder 
garimpeiro, conhecido pela 
alcunha de "Carioca", e um 
empresário de nome Valdecir, 
residente em Imperatriz, que 
seria, inclusive, o dono do 
avião que conduziu abordo os 

visitantes na viagem a Serra 
Pelada. 

Prefeitura Municipal 
estuda medida judicial 

Representantes da 
cooperativa, da associação e 
do sindicato dos garimpeiros 
de Serra Pelada reuniram-se, 
no final da tarde do dia 11, com 
o prefeito de Curionópolis, 
João Chamom Neto, para 
traçar o plano de ações que 
devem ser tomadas nos 
próximos dias sobre impasse 
entre os garimpeiros, que 
estão em assembléia 
permanente deste o último dia 
25 de fevereiro, e a 
Companhia Vale do Rio Doce. 

• Os garimpeiros estão 
bastantes irritados porque a 
Vale continua a fazer pesquisa 
dentro do distrito de Serra 
Pelada. 

Chamom Neto disse que a 
assessoria jurídica da 
Prefeitura de Curionópolis vai 
trabalhar em conjunto com a 
Procuradoria Geral do Estado, 
para tentar resolver o mais 
depressa possível todas as 
pendências que estão 
deixando indefinido o futuro de 
Serra Pelada. A questão central 

é quem tem ou não direito a 
lavrar o ouro ali existe. "Agora 
estamos todos juntos, 
caminhando de forma concreta 
e responsável para resolver os 
problemas de Serra Pelada", 
afirmou João Chamom. 

O primeiro assunto tratado 
na reunião foi sobre o 
levantamento topográfico que 
está sendo feito naquele 
distrito de Curionópolis, que 
tem uma área de 1,089 
hectares. Segundo o 
agrimensor Jovedir Bispo, 
responsável pelo trabalho, que 
conta com a ajuda dos 
garimpeiros, na próxima 
semana serão fechados os 
cálculos topográficos. A maior 
dificuldade, segundo o 
agrimensor, foi descobrir os 
marcos do primeiro 
levantamento topográfico 
realizado na área, alguns 
arrancados propositalmente 
ou então afastados dos seus 
lugares de origem. De posse 
desses dados, informou 
Chamom Neto, a assessoria 
jurídica da prefeitura irá 
apresentar um parecer para 
amparar qualquer medida 
judicial por parle da prefeiturp 
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Xinguara vai ter 

estação rodoviária 

Área já foi visitada por deputados 

projeto foi desenvolvido em 

m. 

por Raimundo Primeiro 
Da Redação 

ü deputado Clélio Witeck 
esteve visitando no final de 
semana suas bases eleitorais, 
localizadas nos municípios de 
Xinguara e Rio Maria, na 
região Sul do Estado do Pará. 

O parlamentar foi 
acompanhado por Luiz 
Cunha, presidente da 
Fundação de Terminais 
Rodoviários do Estado do 
Pará (Fterpa) e Marco 
Alberto de Luca, da 
Secretaria de Estado de 
Obras Públicas (Seop). 

A comitiva foi verificar a 
possibilidade de construção 
de terminais naqueles 
municípios. Em Xinguara, o 
número de habitantes 
ultrapassa sessenta mil e não 
existe uma estação 

rodoviária. Atualmente, esse 
serviço é oferecido em 
condições precárias em uma 
casa de madeira sem 
condições de higiene e 
nenhuma infra-estrutura, 
como banheiros e conforto 
para os passageiros. 

Diante dessa situação, o 
deputado Witeck disse que 
não pode admitir que uma 
cidade da importância de 
Xinguara, considerada como 
uma das vinte mais 
desenvolvidas do estado, não 
disponha de uma estação 
rodoviária digna, que é o 
antigo sonho dos moradores 
daquela região. 

Xinguara possui 
localização privilegiada. O 
município fica às 
proximidades de duas 
importantes rodovias, a PA- 
150, que liga Moju à 

estaduais e o 

parceria 

Conceição do Araguaia. 
E a PA-279, que liga 

Xinguara à São Félix do 
Xingu. 

Parceria 
A Fterpa pretende 

construir através de convênio 
em parceria com a Prefeitura 
daquela cidade, uma 
moderna rodoviária na 
mesma área em que funciona 
o barracão destinado a 
abrigar uma feira coberta no 
setor Itamaraty. 

Segundo Luiz Cunha, essa 
rodoviária está sendo 
projetada para ser a segunda 
em tamanho no território 
paraense. 

Com relação ao município 
de Rio Maria está previsto 
também a construção de uma 
estação rodoviária 
padronizada pela Fterpa. 

O potencial de Xinguara 
Xinguara, no vizinho 

Estado do Pará, é uma cidade 
que cresce e aparece. 

Tanto é que uma comissão 
formada por vários 
deputados e.staduais decidiu 
visitá-la. 

E o resultado foi 
proveitoso. O Jornal Capital 
tomou conhecimento que um 
rodoviária vai ser construída. 

Vai agilizar ainda mais o 
processo de desenvolvimento 
porque passa Xinguara. 

O povo sorri. Todos os 
segmentos da comunidade 
comemoram a novidade. 
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governo (Ia parte) 

por Eduardo Jorge 
Deputado Federal 

Superar ou limitar a pura 
aplicação da lei do mais forte 
é um fator diferencial de 
civilização, uma ruptura entre 
pertencer ao reino animal ou 
pertencer à espécie humana. 

A compaixão pelos mais 
fracos, a repulsa à opressão, 
a busca da igualdade entre os 
homens são elementos 
fundamentais na perenidade 
das grandes religiões da 
antigüidade que 
sobreviveram e alcançaram 
os séculos atuais. Mesmo 
quando se submete a 
humanidade à autoridade e à 
vontade de um ente 
sobrenatural, divino, esta é 
uma fórmula que permite 
dizer: perante Deus todos são 
iguais. 

E verdade que os 
sacerdotes não se cansam de 
recriar hierarquias e 
justificativas terrenas para as 
diferenças e privilégios 
existentes. Porém, a força do 
igualitarismo perante Deus 
não cansa de irromper por 

meio de profetas, reformas, 
novas religiões e rebeliões, 
deixando suas marcas 
permanentes na História. 

Uma das novidades das 
revoluções liberais, 
libertárias e socialistas, a 
partir do século XVIII, foi 
pretender essa igualdade 
normatizada e regulada 
livremente pelo homem, 
dispensando a intermediação 
divina. 

Se essa vertente teve mais 
sucesso que as antigas 
vertentes religiosas, ou se 
ambas podem se excluir 
totalmente, é um balanço 
ainda por ser feito. 

De qualquer forma, os dois 
caminhos também 
contabilizam violentos 
desastres, como a corrupção 
de Roma, que motivou a 
reforma e as trevas das 
inquisições dos reinos 
católicos, ou a ditadura 
marxista-leninista na ex- 
URSS, que, afinal, num 
fracasso paradoxal do intuito 
inicial, ousou reinventar Deus 
na carne do próprio partido 
único. 

COOPERLEITE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 
VALE DO TOCANTINS LTDA. . 

Assembléia Geral Ordinária 

Edital de Convocação 

O presidente da Cooperleite- Cooperativa Agropecuária Vale 
do Tocantins Ltda., no uso de suas atribuições estatuárias, 
convoca todos os cooperados em pleno gozo de seus direitos 
para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no 
próximo dia 31 de março de 1.996, no salão de reuniões da 
COOPERLEITE às 13:00 horas, em primeira convocação com 
a presença de 2/3 dos cooperados, às 14:00 horas, em segunda 
convocação com a metade mais um dos cooperados e, em 
terceira e última convocação, às 15:00 horas, com a presença 
de, no mínimo, 10 (dez) cooperados, para discutirem e 
deliberarem sobre os assuntos: 

a) Prestação de contas dos órgãos de administração, 
compreendendo; 

- Relatório da gestão; 
- Balanço Patrimonial e Demonstrativo de sobras e perdas, ■ 

encerrados em 31/12/95, com o parecer do Conselho Fiscal e 
do auditor externo; 

b) Eleição dos componentes do Conselho de Administração 
e fiscal; 

c) Quaisquer assuntos de interesse social. 
Número de associados regulares até a presente data, 925 

(novecentos e vinte e cinco). 

Imperatriz-MA, 15 de março de 1996 

COOPERLEITE - COOP. AGROP. VALE DO 
TOCANTINS LTDA 

CARLOS GOMES DE AMORIM 
- PRESIDENTE - 

COOPERLEITE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 
VALE DO TOCANTINS LTDA. 

Assembléia Geral Ordinária 

Edital de Convocação 

O presidente da Cooperleite - Cooperativa Agropecuária Vale 
do Tocantins Ltda., no uso de suas atribuições estatuárias, 
convoca todos os cooperados em pleno gozo de seus direitos 
para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no 
próximo dia 31 de março de 1.996, no salão de reuniões da 
COOPERLEITE às 13:00 horas, em primeira convocação com 
a presença de 2/3 dos cooperados, às 14:00 horas, em segunda 
convocação com a metade mais um dos cooperados e, em 
terceira e última convocação, às 15:00 horas, com a presença 
de, no mínimo, 10 (dez) cooperados, para discutirem e 
deliberarem sobre os assuntos; 

a) Prestação de contas dos órgãos de administração, 
compreendendo; 

- Relatório da gestão; 
- Balanço Patrimonial e Demonstrativo de sobras e perdas, 

encerrados em 31/12/95, com o parecer do Conselho Fiscal e 
do auditor externo; 

b) Eleição dos componentes do Conselho de Administração 
e fiscal; 

c) Quaisquer assuntos de interesse social. 
Número de associados regulares até a presente data, 925 

(novecentos e vinte e cinco). 

Imperatriz-MA., 15 de março de 1996 

COOPERLEITE - COOP. AGROP. VALE DO 
TOCANTINS LTDA 

CARLOS GOMES DE AMORIM 
- PRESIDENTE - 
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Participação comunitária 

por Tasso Assunção 
Jornalista 

Embora se verifique 
atualmente admirável 
desenvolvimento tecnológico, a 
habilidade de organização 
política se apresenta frágil e 
inconsistente. A esse respeito, 
autoridades e pensadores têm 
se perguntado: "Por que essa 
dramática impotência ante os 
nossos problemas?" 

Depois de uma breve 
análise, conclui-se que é a 
participação comunitária fator 
essencial na resolução dos 
problemas e das sérias 
disparidades sociais existentes 
no planeta. Só a iniciativa c a 
ação conjuntas asseguram bem- 
estar. Redescobre-se, portanto, 
o velho princípio da união, 
intrínseco à própria natureza 
social do homem. 

Depreende-se dessa 
constatação que, em rigor, à 
democracia representativa deve 
suceder a democracia 
participativa. Reprova-se, assim, 
a atitude do eleitor que resume 
sua influência ao voto, enquanto 
espera passivamente a 
execução de obras e serviços 
de que necessita 
cotidianamente sem reivindicar 
com a devida intensidade o 
cumprimento do mandato que 
delega ao administrador 
p Épco. 
-^Jém disso, a experiência 

demonstra que, quando as 
decisões se originam na cúpula, 
redundam dissociadas da 
realidade vivida pela população. 
Em princípio, é o habitante de 
uma rua ou bairro quem melhor 
conhece as dificuldades com 
que se depara. Compete-lhe, 
por conseqüência, deliberar 
sobre projetos relativos ao lugar 

onde vive. 
Apesar de não prescindir de 

orientação técnica, a 
administração pública só se 
efetiva coerentemente se dela 
toma parte, a comunidade 
interessada. E o que ocorre em 
países desenvolvidos. No Brasil, 
no entanto, a participação 
comunitária ainda é vista com 
laivos de subversão. 

Surge, contudo, uma 
esperança. A despeito dos 
terríveis problemas sociais, se 
processa lento esclarecimento 
da população sobre a conjuntura 
mundial. O progresso das 
comunicações e dos 
transportes torna o planeta cada 
vez menor, e paralelamente, 
cresce o número de pessoas 
revoltadas com as injustiças. 

A conscientização vem, a 
propósito, em uma época em 
que a iniqüidade alcança 
proporções catastróficas. Não 
obstante haja capacidade de 
produção suficiente para 
atender a toda a humanidade, 
existe cerca de 150 milhões de 
crianças desnutridas e estima- 
se que cem milhões delas 
morrerão de fome durante esta 
década. 

A maior proporção dessa 

calamidade ocorre nos países do 
Terceiro Mundo, onde a 
organização social ainda é 
precária. Em que pese a toda a 
estrutura técnica, politicamente 
a sociedade se encontra na pré- 
história. Estranhamente, o 
progresso cultural não se 
acompanha de evolução social. 

Não há dúvida de que a 
divisão dos povos (o 
individualismo, o nacionalismo e 
as crenças e ideologias) é uma 
das principais causas da miséria. 
E esse fato que mais uma vez 
responde à indagação inicial: o 
homem é impotente para 
resolver seus problemas 
porque se mantém desunido. E 
sabe-se que, geralmente, a 
desagregação se confunde com 
a desorganização e as seqüelas 
correspondentes. 

Além disso, a experiência 
demonstra que, quando as 
decisões se originam na cúpula, 
redundam dissociadas da 
realidade vivida pela população. 
Em princípio, é o habitante de 
uma rua ou bairro quem melhor 
conhece as dificuldades com 
que se depara. Compete-lhe, 
por conseqüência, deliberar 
sobre projetos relativos ao lugar 
onde vive 
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o kista colide com Diplomata no Bacuri 

Por causa de um descuido o acidente veio acontecer 

por LEO COSTA 

Roubo 

Por volta das 09:h00 horas 
de ontem, compareceu na 
delegacia de Roubos e 
urtos, a senhora Maria José 
1 queira de Oliveira, de 36 
nos de idade, de profissão 

costureira, residente à rua 
Ceará n01644, bairro Bacuri. 
A mesma comunicou aos 
agentes da especializada, que 
na tarde do último dia 14, por 
volta 18:00 horas, elementos 
desconhecidos adentraram 
na residência da comunicante 
e abordaram sua mãe, de 
nome Maria da Conceição 
Siqueira. 

O elemento estava 
armado com uma faca, e 
prometeu matar a mãe da 
denuciante, caso ela não 
entregasse sua bicicleta a ele 
dizendo, "entrega essa 
bicicleta senão eu te mato". 

Ela entregou o transporte 

movido a pedaladas de marca 
Caloi, de cor azul, n0 

88289190 para o elemento, e 
logo em seguida ele tomou 
rumo ignorado. 

Arrombamento II 

A DRF continua sendo 
uma das delegacias mais 
movimentadas da cidade. 
Ontem, quem teve na 
especializada, desta feita, foi 
o senhor Eucário Rodrigues 
de Oliveira, de 59 anos de 
idade, domiciliado à rua 
Urbano Santos n0 1160, 
bairro Juçara, na qualidade 
de presidente da Cooperativa 
dos Bancários de Imperatriz, 
(CCBJ), localizada à rua 
Sousa Lima n0 150, Centro, 
comunicando que na 
madrugada de ontem, 
elementos desconhecidos 
destelharam a sede da 
entidade e em seguida 
arrombaram o fôrro da 
mesma e furtaram os 
seguintes objetos: um 
ventilador de pé, um 
aparelho telefônico e um 
rádio gravador. O caso está 
sendo investigado pelos 
agentes da especializada, no 
sentido de capturar os 
autores do arrombamento. O 
presidente da entidade está 
confiante no trabalho da 
polícia, que como sempre 
vem fazendo um trabalho 
brilhante na cidade. 
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por Léo Costa 
Da Editoria de Polícia 

A imprudência no trânsito 
de Imperatriz, mutiplica-se a 
cada dia que passa. Ontem 
por exemplo, foi registrado 
mas uma ocorrência na 
Delegacia do Primeiro 
Distrito Policial. O senhor 
Valgueberg Senna Lima, de 
20 anos de idade, domiciliado 
à rua 04 nQ 11 - Super Quadra 
602, nesta cidade. 

O mesmo deslocou-se de 
sua residência, no endereço 
acime citado, até o Io DP, para 
queixar-se de um acidente, 
quer aconteceu contra seu 
veículo, de marca Diplomata, 
cor azul angra, de placas 
HOM-6508, Açailândia-MA. 

Sengundo o denuciante, 
seu veículo encontrava-se 
estacionado em frente a 
Cooperativa Cooperleite, 
localizada no bairro do 
Bacuri, quando de repente, o 
táxi marca Gol, de cor prata, 
de placas HOS-3331, 
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mm 
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Dr. Francisco Alves Pereira, da Delegacia de 

Imperatriz-MA, colidiu em 
uma das portas do seu 
veículo, sendo que a mesma 
era do lado do passageiro, 
sendo aporta ficou danificada. 

O titular da Delegacia de 
Acidentes de Trânsito, 
Doutor Francisco Alves 

Pereira, que já vem 
trabalhando há um bom 
tempo na cidade, como titular 
da "DT", observa que para se 
diminuir o número de 
acidentes, necessário é que 
os motoristas tenham muita 
paciência. "Olha o trânsito de 

Trânsito de Imperatriz 

Imperatriz, está muito 
perigoso, e para diminuir o 
grande número de acidentes, 
necessário é que todos se 
conscientizem que a paciência 
é a arma principal para ser 
usada no trânsito", afirmou o 
titular da Especializada. 

Elemento ameaça crianças de morte 

Por causa de um guarda-roupas, 

os filhos de Maria do Carmo correm risco de vida 

V 

A 

por Léo Costa 

Por volta das 16:00 horas da 
última qu;nta-feira, 
compareceu na Delegacia do 
Primeiro Distrito Policial, a 
doméstica Maria do Carmo 
Pereira, residente à rua 
Benedito Leite n0 1082, Centro. 
Ela comunicou que o elemento 
por nome de Elson Dias 
Torres, morador na rua 
Pernanbuco n0 1266, Setor 

Rodoviário, compareceu em 
sua residência, com dois 
irmãos seu, por voltadas 15:30 
horas, do referido dia. 

Armado com uma faca em 
punho, disse que iria matar os 
filhos da denuciante, e temendo 
que as ameaças venham se 
concretizar, ela resolveu 
denuciar o elemento 
ameaçador. A doméstica 
afirmou que tudo aconteceu por 
causa da venda de um guarda- 

roupas, que foi comprado por 
um dos irmãos de Elson Dias, 
que não efetuou o pagamento 
do mesmo, e a melhor solução 
encontrada pela senhora Maria 
do Carmo, foi pegar de volta o 
que lhe pertencia. 

Por causa das ameaças, 
qualquer coisa que venha 
acontecer com a doméstica, ou 
comum dos seus filhos, será de 
responsabilidade de Elson Dias 
Pereira. 

i» asa- 

lltts&iii 

Empresário recebe visita de malfeitores 

Um propietário de fábrica de 

dona de um salão de beleza foram os 
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por Léo Costa 

Compareceu no início da 
tarde de ontem, na Distrital de 
Polícia, a senhora Vilma Araújo 
Fernandes, residente à rua 
Fortunato Bandeira nQ 1069, 
bairro Nova Impertriz. 

Ela comunicou às 
autoridades policiais, que por 
volta das 17:00 horas da data 
acima citada, o elemento 
conhecido apenas por 
Gutemberg de tal, "vulgo Guto", 

sem residência fixa, quebrou a 
pauladas, a vidraça de uma das 
janelas de sua residência, aonde 
também funciona o seu 
estabelecimento comercial, por 
nome "Vilma Cabeleleiro". 

De acordo com a depoente, 
tudo aconteceu quando a 
mesma havia saído para efetuar 
uma consulta, na Medicenter 
nesta cidade. Ela disse ainda, 
que o desocupado prometeu 
voltar para quebrar os vidros 
restantes. A profissional do 

ramo de cabeleleiro registrou a 
queixa para que providências 
sejam tomadas. Outro 
empresário, residente à rua 
Minas Gerais n010 no Centro de 
Imperatriz, comunicou aos 
agentes de plantão no Primeiro 
Distrito Policial, que na noite do 
dia 14 do corrente mês, 
elementos desconhecidos, 
efetuaram dois disparos, com 
uma arma de calibre não citado 
na ocorrência, acertando aporta 
da frente da fábrica de roupas, 

dois visitados 

localizada no mesmo endereço, 
denominada "Malhas Kid". 
Além do estrago feito na porta 
da frente da fábrica, os tiros 
acertaram o vidro da porta 
interna da mesma. 

O empresário afirmou, em 
diálogo com as autoridades 
{tolicias, que é desconhecidas a 
autoria do atentado. As 
autoridades policiais estão 
investigando o caso, para que 
possam chegar aos tais 
elementos. 

Jornal Capital, 

O Seu Líder 

Diário. Todos os 

DIAS NAS BANCAS 

DA CIDADE 

Convocação de Empregado 

A Firma Cooperleite - Cooperativa 

Agropecuária Vale do Tocantins Ltda., situada 

à rua Leôncio Pires Dourado, 2000 - 

Imperatriz-MA., CONVOCA o Sr. Elismar 

Pereira da Silva, portador da CTPS n9 29675 

- Série 0002-MA., a retornar ao trabalho no 

prazo de 72 horas, sob pena de ser demitido 

conforme Art. 482 - Letra I - do Decreto Lei n_ 

5452 da CLT. 

Imperatriz-MA., 14 de março de 190C  

iWEKAmZ NOTICIA 

segunda a sábado, a partir das 19h00 

pela TV Capital 

Com apresentação de: 

ieiae Irvcxnçcx 


