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O Inst. Nac. de Meteorologia informa 
que o tempo em Imperatriz hoje será 
tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas esparsase 
visibilidade boa 
■iiiiiiii 

Imperatriz - MA, terça-feira, 06 de fevereiro de 1996 

Jornal Capitai 

Acontece 

hoje 
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mn A inauguração do Cesfinha. Escola 
que vai atender do maternal à [ 
alfabetização. As matrículas continuam ^ ^ 
abertas. MM&f'' 

Esperidião confirma expulsão de Davi 

Presidente nacional do Partido Progressista Brasileiro envia ofício ao juiz de Imperatriz 

William 

chefia 

Praças 

0 recém-contratado do 
Município é o comunicador 
Willian Marinho. Ele assume 
o Departamento que trata de 
Praças e Logradouros. 

A intenção do se cretário 
de Obras e Urbanismo Jairo 
de Oliveira é organizar 
melhor sua pasta. Mas resta 
saber até que ponto Willian vai 
colaborar com a prefeitura, 
porque junto à Sociedade 
Atlética ele não realizou o 
trabalho que mereça elogios. 

Foi uma das piores 
campanhas do Cavalo de Aço. 
Os atletas reclamavam dos 
salários em atraso, mas isso 
acontecia também em outras 
épocas. Porém, o 
inad imissível era a 
constante reclamação por 
alimento. 

Estamos conscientes de 
que Willian tinha boas 
intenções, mas faltou-lhe o 
mais importante: 
competência. 
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O numero 

E a colocação da Rede 
Record no índice de i| 

: audiência com relação às ;i 
i outras emissoras que estão i| 
I cobrindo o futebol nacional, é 

O fato 

n 

Eoi o \ 
falecimento de í 
Wilson^ 
Modesto.;! 
Imperatriz^ 
perde com a ida j! 

de um dos pioneiros da !; 
comunicação tocantina. ;i 
Que Deus o proteja. 

A pessoa 

É o 
ministro das 
Comunicações 
Sérgio Motta, 
que trouxe 
mais linhas 
telefônicas e 
anunciou que 
os veículos de 
comunicação 
também pertencerão a 
comunicadores. 
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0 presidente nacional d- 
Partido Progressi 
Brasileiro - PPB senador 
Esperidião Amin, comunicou à 
33® Zona Eleitoral de 
Imperatriz que a Executiva 
decidiu tornar sem efeito a ata 
da reunião que criou a 
Comissão Provisória em 
Imperatriz. 

Com esta iniciativa as 
possibilidades de Davi Alves 
Silva em concorrer às 
próximas eleições são 
praticamente remotas. 
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Interventor Ildon Marques está apoiando as ações do Sindicato dos .Ambulantes de Imperatriz. (Página 5A) 

Imperatriz recebe 

visita de deputado 

Febraban 

implanta 

sistema de 

automação 

dos 

serviços de 

protestos 

O deputado federal pelo 
Partido dos Trabalhadores, 
Domingos Dutra visita 
Imperatriz. 0 homem do campo 
está aguardando um 

posicionamento por parte do 
Governo Federal com relação 
aos recursos a serem aplicados 
no apoio e incentivo ao 
agricultor. 

Franquia é 

de As primeiras máquinas início da década HH 
de franquia e padronização cinqüenta. Saiba mais 
de correspondência foram sobre franquia na Página! 
introduzidas na Europa no 2C. 

0 deputado já está na região 
e muita gente já está aguardando 
para saber da quantidade de 
recursos que o parlamentar 
conseguiu. Página 4A 

Açailândia 

Plano 

será 

lançado 
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Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

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

Está sempre por dentro 
dos fatos novos da city e 
registra tudo com a sua 
câmera. Não deixe de 
conferir. 
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Casa Centro emite papel 

o 

A 

W Cudt 

Jornal Capitai 

A Casa Centro está 
trabalhando para negociar 
dívidas com credores. Ela está 
negociando 20% da sua dívida. 
Veja gráfico ao lado. 

A primeira parcela da 

concordata da Casa Centro 
vencerá em maio próximo. Por 
isso a família Cukier, que 
controla a mesma, deseja fazer 
um acordo agora. Fora da 
proposta feita, eles entendem 

que não há o que fazer. Alguns 
amigos dos Cukier 
prometeram estudar a 
proposta para dar uma 
resposta em poucos dias. 
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F&vertual tàducàamtizada 

p&aCasaOaríro 

Coluna Sociedade e 

Expressão com 

Soraya Luíza 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 
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Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

Indicado 
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US$ Com. Compra 

R$11.9783 (0,0%) 
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Velocidade 

Os motoristas não estão 
respeitando a sinalização 
existente nas proximidades 
da praça Brasil e andam em 
alta velocidade. Vários 
acidentes já foram 
registrados, inclusive com 
mortes. Só que até hoje, a 
l9 Circunscrição Regional 
de Trânsito nada fez no 
sentido de colocar um ponto 
final no problema. 

Marcos Sousa 
Praça Brasil 

Vereador Ribamar 

Estamos sofrendo 
muito com os vários 
problemas observados na 
Vila Nova, principalmente 
relacionados ao setor de 
infraestrutura. 0 vereador 
Enfermeiro Ribamar, nosso 
representante legal na 
Câmara Municipal, parece 
não ouvir nossas 
reivindicações. Desde que 
foi eleito não trabalhou no 
sentido de viabilizar as obras 
por nós solicitadas. 

Maria de Fátima 
Vila Nova 

Gilmário Café 

0 Beco Gilmário Café 
conseguiu melhorar o 
visual do Setor Beira-Rio. 
Belo gesto do interventor 
Ddon Marques de Souza em 
reconhecer o trabalho que 
o jornalista desenvolveu 
quando esteve no comando 
do Departamento de 
Praças e Logradouros 
Públicos, órgão da 
Secretaria de Obras do 
Município. 

André Silva 
Entrocamento 

Obras 

Estou pedindo que a 
Secrearia de Obras do 
Município trabalhe no 
sentido de recuperar as 
ruas de nosso bairro. Estão 
todas esburacadas. Se 
continuar assim, poderá 
ficar isolado. E que continua 
chovendo. 

Mirtes Ferreira 
Jardim São Luís 

Governadora 
Roseana 

Quando é que o governo 
j Estado vai voltar a 

investir em Imperatriz? A 
governadora esqueceu os 
votos de nossa região? 

Pedro Matias 
Entrocamento 

Um delegado de carreira 

0 Estado do Maranhão, com 
certeza, uma unidade da 
federação que possui sérios 
problemas em relação a 
segurança pública. 

Neste aspecto particular, 
uma diretiva de governo tem 
chamado a atenção dos 
especialistas na matéria. 

No Maranhão, o secretário 
de Segurança Pública não é um 
delegado de carreira. 

A Constituição Estadual 
permite que a governadora 
nomeie para o cargo, qualquer 
pessoa de sua irrestrita 
confiança. 

A experiência brasileira tem 

demonstrado, ao longo do 
tempo, que a presença de um 
delegado de carreira na pasta da 
segurança, ajuda a combater o 
crime. 

O exemplo clássico é o de 
São Paulo. Mesmo contado com 
a mais numerosa população do 
Brasil, os bandeirantes 
possuem índices de 
criminalidade e fatos policiais 
que não chegam às páginas 
policiais com a mesma 
veemência do vizinho Rio de 
Janeiro. 

Em São Paulo, a Constituição 
manda que o governador 
indique um delegado de carreira 

para a Pasta da Segurança. No 
Rio de Janeiro, assim como o 
Maranhão, esta Secretaria é 
dirigida por um militar 
aposentado do Exército 
Brasileiro. 

A governadora Roseana 
Sarney afirma que implantou um 
novo tempo no Estado. Uma 
nova forma de fazer política. 

Bem que ela poderia iniciar 
esse novo tempo, fazendo uma 
maneira diferente de indicar o 
secretário de Segurança. 

Afinal, faz muito tempo, que 
o Estado deixa de ser brindado 
com um delegado de Carreira 
na Secretaria de Segurança; 

Sistema Tucanu's 

por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Regional 

0 Sistema TucamCs de 
Comunicação marca história em 
Imperatriz pela forma como vem 
trabalhando no sentido de 
promover o seu verdadeiro 
desenvolvimento. Isso ninguém 
ousa contestar. 

A forma como o seu diretor- 
presidente, Conor Farias, 
comanda as empresas que 
formam este grupo de 
comunicação é comentada de 
forma positiva até mesmo em 
outras regiões do País. E uma 
força que alcança efetivamente 
os seus objetivos. 

Desde o início de suas 
atividades, que a filosofia de 
comunicação do Sistema 
Tucanu's de Comunicação é ser 
um canal de ligação entre 
autoridades, em todas as 
escalas, e a comunidade da 
segunda maior cidade do 
Estado. Fazer ecoar o seu grito 
de liberdade, de luta por 
projetos que visam, em primeiro 

plano, colocá-lo nos trilhos do 
desenvolvimento. 

E tem conseguido. Quando 
é hora de criticar não escapa 
nada. Contudo, o elogio 
também é feito. Basta o político 
fazer alguma coisa que o 
mereça. Tudo é feito de forma 
construtiva. 0 trabalho é 
realizado dentro da maior 
transparência possível. 0 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação tem força. E 
mostra o seu potencial quando 
defende os projetos de 
interesse da população local. 
E o trabalho continuará da 
mesma forma em 1996. A linha 
editorial já foi traçada. E os 
profissionais da casa já estão 
informados de tudo. Irmanam- 
se com a finalidade da execução 
de projetos que continuem 
colocando a TV, o Jornal e a 
Rádio Capital na boca do povo 
não só de Imperatriz, mas de 
todo o Maranhão. 

Conor Farias já manteve 
reunião com os diretores das 
empresas que formam o seu 

grupo de comunicação. 
Igualmente, faz gestões (nos 
canais competentes) no sentido 
de transferir os estúdios da 
Rádio Capital para a sede do 
grupo, que fica localizada na 
Super Quadra 602. E já 
conseguiu vitórias. O projeto- 
será amadurecido a curto 
espaço de tempo. 

Aqui, a frase "Deus ajuda 
quem cedo madruga" se 
encaixa direitinha Conor acorda 
cedo e faz questão de fiscalizar 
pessoalmente o andamento das 
empresas de sua propriedade. 
Por outro lado, sabedor de que 
nada fica parado no tempo, 
fomenta a modernização, em 
todos os aspectos, do Sistema 
Tucamrs de Comunicação. 
Tudo com materiais de primeiro 
mundo. Tem assessoria 
especializada que trata do 
assunto. Portanto, isso quer 
dizer que o Jornal Capital, seu 
líder diário, também continuará 
apresentando novidades. 
Acompanhe tudo. O trabalho é 
feito para você. 

O Jornal Capital e a eleição 

por Gean Ribeiro 
Da Direção de Redação 

Na corrida para a sucessão 
municipal, sem dúvida os 
veículos de comunicação de 
massa terão um papel 
importante a cumprir: manter a 
população informada das 
ocorrências e mostrar quem 
realmente está 
desempenhando sua função 
com o intuito de contribuir para 
melhorar as condições de vida 
da coletividade. 

O Jornal Capital, 

obviamente, não ficará fora 
deste processo e dobrará 
esforços no sentido de divulgar 
sempre em primeiro plano as 
notícias que merecerem 
destaque. Esta será uma das 
principais preocupações, porque 
todo c qualquer material a ser 
divulgado tem necessariamente 
a função de passar uma 
informação ou formar opinião, 
e isso, para quem faz com 
seriedade é algo de extrema 
importância. 

Com certeza nós teremos 
um partido. Estaremos por 
demais compromissados com 

quem se identificar com a 
verdade, com as injustiças, com 
a desigualdade social. 
Trabalharemos para que o povo 
da nossa terra tenha um 
administrador que represente a 
altura do que merece. Mas para 
isso, nossa gente também deve 
contribuir para e promover uma 
escolha acertada. 

No entanto, o Jornal Capital 
não tem ainda, candidato a 
prefeito de Imperatriz, como 
quer alguns. 

O Jornal Capital tem apoiado 
as iniciativas que contribuem 
para o progresso da cidade. 
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Sistema Tucamrs de Coxtmxiieaçao 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

José Filho 
Diretor Comercial 

Jornal Capital 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 
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Gean Ribeiro 
Diretor de Redação 

Joselíta Damacena 
Diretor Comercial 
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por GEAN RIBEIRO 

Desenvolver 
o trabalho 

Como sempre o ex- 
prefeito de Imperatriz, Dr. 
Carlos Gomes de Amorim 
defende os nomes que 
certamente representarão 
bem a cidade. Ele afirma que 
apoiará quem tiver o propósito 
de desenvolver o município. 

Fora do eixo 

0 ex-deputado estadual 
Chico do Rádio deverá 
procurar angariar votos na 
zona rural, porque na área 
urbana da grande Imperatriz 
muitos candidatos à prefeitura 
já estão disputando esta fatia. 

No aguardo 

E considerável o número 
de garimpeiros que ainda está 
na expectativa da liberação dos 
recursos retidos na CEF. Eles 
continuam aguardando um 
posicionamento do governo 
federal, mas enquanto isso 
não acontece, eles continuam 
trocando informações na rua 
Alagoas próximo á Dorgival 
Pinheiro. 

TV sem 
cultura I 

Elias 
Governo 

Manter nossos costumes 
e tradições vivos é um dever 
do Estado. Mas, até parece 
que pessoas simples como o 
folclorico Elias, estão mais 
conscientes deste dever que 
os próprios governantes. 

PQT 

M 

Faltam programas mais 
criativos na televisão 
brasileira, isso é uma questão 
que vem sendo levantada por 
diversos segmentos sociais. 0 
sociólogo Betinho, disse que 
a cara do Brasil mudaria em 
curto espaço de tempo. Nós 
de Imperatriz concordamos. 

TV Sem 
Cultura II 

Temos verificado o grande 
conflito entre duas rede de 
televisão. A antiga, tem como 
proposta modificar costumes 
e tradições do povo, mantendo 
o sistema intacto. Para a 
recém-chegada, a família está 
em primeiro plano juntamente 
à justiça social. 

O empresariado local está 
adapatando-se ao novo 
mercado ditado pelo "real". 
Com ele, a concorrência 
aumentou c ficarão vivos 
quem souber utilizar a 
criatividade. O Plano de 
Qualidade Total é um bom 
começo. 

Quem 
quer mais 

Há uma guerra no campo 
de móveis e 
eletrodomésticos. Coisa 
impossível de acreditar 
acontece diante dos nossos 
olhos. Televisões, geladeiras 
e bicicletas ,agora, são 
acessíveis ao trabalhador. 
Esta moedinha está mesmo 
difícil 

Raciocinando 

Deixemos o que há de 
complexo, vamos trilhar 
pelos caminhos mais 
simples, quando a vida nos 
permitir maiores expansões, 
faremos bem feito o que 
iríamos tentar fazer no 
princípio. 

(0) plantao 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS ■ 

hoje, dia 

04/02/96 

Hospital Sta. Maria 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

04/02/96 

Mater 
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Esperidião A mim confirma expulsão de Dav 

Presidente nacional do Partido Progressista Brasileiro encaminhou ofício ao juiz eleitoral de Imperatriz 

por CONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

Dentro 
da ética 

402 dias. O governo do 
"novo tempo" ainda não 
anunciou nenhuma obra 
para Imperatriz e 
municípios vizinhos. Chega 
de tanta mentira! 0 povo 
quer observar mais ação 
por parte da governadora 
Roseana Sarney e seus 
assessores. A segunda 
maior cidade do Estado 
continua no maior 
abandono. Que vergonha! 

Mudando 
de mãos 

Os partidos de esquerda 
de Açailândia estão se 
mobilizando, no sentido da 
criação da Frente Ética 
daquela cidade. Exigem 
transparência na forma 
político-administrativa. 

Dobrando 
tamanho 

x 

A Apple, gigante da 
informática, já mudou de 
mãos. De acordo com o 
"Wall Street Journal", a Sun 
Microsystems Inc. já teria 
feito uma proposta 
irrecusável para tomar conta 
dos Macintosh. No mercado, 
a versão é de que a Apple só 
não bateu o martelo porque 
teria outras ofertas 
sedutoras das coreanas 
Samsung e Hyundai. 

A maior locadora de 
carros da América do Sul, 
a lx)caliza Rent a Car, que 
tem filial em Imperatriz, 
superou todos os limites 
de velocidade e dobrou 
seu faturamento em 
apenas um ano. Em 1995, 
faturou R$ 271 milhões, 
contra os R$ 133 milhões 
contabilizados em 1994 — 
um aumento de 103%. 

O salto da fôlego à 
empresa para levar adiante 
seus planos de expansão 
no Brasil e no mundo. 

Cafeteira 
é fogo 

Cafeteira é pau de dar em 
doido. Meio mundo de 
pauleira. Davi Alves Silva 
sentiu o peso do senador. 
"Cafifa" não quer fazer 
julgamento do governo 
Roseana Sarney. "Ela ainda 
não começou a governar, 
passou um ano e não fez 
absolutamente, nada", rege 
Cafeteira. 

Davi Alves Silva perdeu controle PPB 

por Gean Ribeiro Da 
Direção de Redação 

Em documento 
encaminhado à 33a Zona 
Eleitoral, o senador Esperidião 
Amin, presidente Nacional do 
Partido Progressista 
Brasileiro - PPB - comunicou 
que em reunião da Comissão 
Executiva Nacional, foi 
decidido deixar sem efeito a 
ata da 13a reunião realizada em 
26 de dezembro de 1995, no 
que diz respeito à designação 
da Comissão Provisória 

Municipal de Imperatriz, c, 
consequentemente, sem efeito 
também a Resolução n9 43/95- 
CEN, a ela referente, 
publicada no Diário Oficial de 
27 de dezembro de 1995 na 
página 25.100. 

Com esta comunicação à 
Zona Eleitoral de Imperatriz, 
fica invalidada a ata na qual 
constava a filiação do deput? 
federal Davi Alves Silva e i 
grupo. 

O documento partiu do 
Senado Federal e é datado de 
le de fevereiro de 1996. 

Cafeteira reafirma liderança 

por Gean Ribeiro Da 
Direção de Redação 

Há poucos dias, ainda na 
semana passada, cm entrevista 
a uma TV local, o ex-deputado 
federal Daniel Silva Alves 
afirmava que quem tivesse 
insatisfeito teria que aturar a 
permanência do grupo Davi no 
PPB. 

Mas os insatisfeitos 
trabalharam e rápido, para dar 
uma resposta aos novos 
indesejados filiados. A ação foi 
praticamente instantânea, 
porquê em l9 de janeiro o 
senador Esperidião Amin já 
estava comunicando à 33a Zona 
Eleitoral de Imperatriz que a 
filiação dos que integram o 

grupo Davi estava sem efeito. 
Para mod ificar este quadro 

é um tanto difícil, porque a 
decisão partiu de uma esfera 
superior e poucos acessos são 
permitidos, muito embora o 
deputado Davi use sua 
influência no Planalto, o que a 
essa altura pouco resolverá. 

Uma coisa é certa, que o 
parlamentar esta trabalhando 
para contornar esta situação é 
indiscutível, até porque suas 
possibilidades de sair como 
candidato às próximas 
eleições podem ser 
eliminadas com esta decisão 
do partido. 

Permanecendo esta 
situação, começa a enxugar a 
lista dos candidatáveis. Epitácio Cafeteira não admitiu a presença de Davi no PPB 
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/ 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 

Doenças nervosas e mentais 

Atendimento de segunda a sexta-feira, 

das 14h00 às 18h00 

Atendemos UNIMED 

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

Senhoras e Senhores 



w «ac fdrCICItW UC I 

Panorama 

Geral 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Olá, bom dia! 
Privatização 

O secretário de energia 
de São Paulo, David 
Zylberstajn, afirmou ontem 
que o processo de 
privatização do setor 
energético não vai terminar 
no governo Covas. Ele 
acredita que esse processo 
deve se estender, já que os 
prazos legais para vender as 
empresas devem demorar a 
ser cumpridos, até porque 
os estudos de avaliação e 
posterior aprovação no 
Legislativo também devem 
ser demorados. 

Enxurrada 
de dólares 

A entrada de R$ 677,3 mi 
de recursos externos na 
Bovespa em janeiro 
ultrapassou todo o volume 
registrado em 1995, de R$ 
468,9 mi. 0 fluxo cambial 
doi positivo em US$ 239,103 
na sexta-feira. 

O destaque ficou para a 
entrada de capital, de US$ 
278,782 mi, contra US$ 
101,079 milhões de saída. 
As exportações contratadas 
foram de US$ 164,234 mi e 
as importações, US$ 
102,833 mi. Nos dois 

primeiros dias úteis deste 
mês, o saldo cambial é de 
US$ 401,025 mi. 

Agitação 
nos juros 

O mercado de dinheiro 
abriu sobressaltado ontem 
pela manhã. A Fipe abaixo da 
expectativa, aliada a uma 
liquidez acima da média no 
sistema, fez com que o Banco 
Central tomasse dinheiro de 
hoje para o dia 7-até 3,61%, 
sinalizando que não vai 
deixar o juro cair abaixo da 
banda informal. 

No mercado de futuro, as 
taxas caíram. Para fevereiro, 
a taxa projetada era de 2,32% 
contra 2,34% na sexta-feira. 

Um 
alô legal 

Para o empresário Vilson 
Estácio Maia, presidente do 
Sindicato do Comércio 
Varejista de Imperatriz. Tem 
feito um trabalho que visa o 
crescimento da entidade, 
além do intercâmbio entre 
seus associados. 

Transferência 
de tecnologia 

Um acordo de 

transferência de tecnologia 
na área de telefonia celular 
foi firmado ontem pela 
manhã entre a Gradiente 
brasileira e a Nokia da 
Finlândia, revelou o 
presidente da companhia 
brasileira, Eugênio Staub. 

Ele explicou que o 
contrato prevê até a 
construção de uma nova 
fábrica da Gradiente no 
País. O investimento será 
definido com a Nokia em 
sessenta dias. Só na nova 
fábrica deverá chegar a US$ 
30 mi. A idéia dos novos 
sócios é conquistar o 
Mercosul com seus 
produtos de telefonia 
celular. 

Staub está preocupado 
com o contrabando de 
celulares que ocorrem hoje 
no País, que representa 40% 
do mercado nacional. O 
empresário disse esperar 
uma forte arrancada no 
mercado de celulares em 
1997. 

Aguarda uma expansão 
de 167% sobre a atual base 
de 1,2 milhão de linhas. O 
presidente mundial da 
Nokia, Karipekka Wilska, 
disse que o acordo deverá 
contribuir para fortalecer a 
posição de licença da sua 
companhia no mercado. 

ANokkia Mobile Phones 
é hoje a maior fabricante de 
celulares da Europa e a 
segunda em todo o mundo. 
Pertence ao grupo Nokia, 
que faturou US$ 6 bi em 94. 

Mostrando 
melhora 

A Fiesp divulgou ontem 
à tarde um estudo sobre os 
novos investimentos no 
País. 

Dep. Dutra visita Imperatriz 
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Imperatriz recebeu a visita do deputado federal, pelo PT. Domingos Dutra 

As comunidades da Região 
Tocantina estão aguardando 
posicionamentos por parte 
dos parlamentares eleitos nas 
últimas eleições. 
Posicionamentos esses que 
possam ser reconhecidos 
como resposta aos seus votos. 

No campo muitos 
trabalhadores sem terras 
ainda estão lutando por um 
pedaço de chão. Nas zonas 
urbanas prolifera a falta de 
moradia, água, luz, 
saneamento básico. A parcela 
menos favorecida da 

sociedade imperatrizense está 
entregue ao abandono. 

Mas algo de diferente 
começa acontecer, 
parlamentares que ainda não 
tinham retornado junto às 
suas bases pisam novamente 
ao querido sólo eleitoreiro. 

O deputado federal pelo 
Partido dos Trabalhadores - 
PT, Domingos Dutra já está na 
Região Tocatina, muita gente 
está aguardando para tomar 
conhecimento da quantidade 
de recursos que o 
parlamentar conseguiu para o 

Sul do Maranhão, os sem- 
terras querem saber como 
andam as questões ligadas 
aos assentamentos que tratam 
de prover condições para que 
o homem permaneça no 
campo. 

Contudo, aproxima-se 
mais um pleito e as 
articulações se fazem 
necessárias não somente no 
PT - citado como exemplo -, 
mas grandes figuras ainda 
hão de aparecer com a 
intenção de apresentarem 
suas propostas. 

VProdutos Químicos Ltda 

Temos completa linha de: 

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

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

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

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

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

Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 

65903-290 Imperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 

Fax: (098) 721-3296 

Promoções: 
* Cloro granulado (balde 10 

i kg) R$ 60,00 - à vista mi cheque 
i p/ 8 dias 

* Algidda manutenção (01 }t) 
R$ 3.80 - à vista 

* Barrilha Qíg) R$ 0,90 - á 
vista 

* Sulfato de Alumínio (kg) R8 
: 0,90 - à vista 

Assista todos os domingos, a 

partir das 09h00, bela TV 

Capital, Canal 5, o program 

'Domingo Alegre 
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díreio, objEiivo e corajoso. Assím é Orlando Meneses 

QUE COMANcJa (1e SEqUNtk A SEXTA'IeÍRA, O pROCjRAIVIA GcIacIe 

AIerta, (Ias 1 5Ih00 às 1 5li50, peIa TV Cidade. A vercJacIf 

E CRUA, doA A QUEM doER. 
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tem pra 
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carnaval. 

Página 3B 

Especial 

0 ESpORTE 

muncIÍAI ESTÁ 

NA ReíIE 

RecorcI dE 

TeIevísão, 

CanaI 5. Não 

PERCA 

Página 4B 

Imperatiz, (MA), 06 de fevereiro 199$. Encarte especial do Jornal Capitai 

í: 

■^TTS m mmmm 
o (mesmo gae ■ ' 

por MARCUS ANTUNES 

Gente 
fina 

O Genuíno, coordenador 
da Tucanu's Produções, 
mostra que tem talento 
naquilo faz. Sucesso, garoto! 

Chicago 
Hope 

"Chicago Hope" é uma 
série dramática que analisa 
a condição humana vista 
pela perspectiva de um 
grupo de dedicados 
profissionais da medicina, 
que trabalham em um 
importante hospital 
metropolitano Norte- 
americano. 

Estes médicos e 
enfermeiras devem 
confrontar a cruel realidade 
do grande negócio da 
medicina moderna, uma vez 

TV Capital 

Canal 5 

Rede Record 

05:30- O despertar da Fé 
06:00 - Repórter 190 
07:00- Bom Dia Cidade 
07:30 - O Despertar da Fé 

Local 
08:00 - Note d Anote 
12:00- O Rádio na TV 
13:00 - Falando com Deus 
13:03 - Cidade Agora 
14:30 - Tarde Criança com 

Mariane 
17:00 - Ciadade Alerta 
18:00- Imperatriz 

Notícicas 
18:15 - Jornal da Record 
19:00 - Imperatriz 

24 Horas 
20:00 - Campeões de 

Audiência 
22:30- Record Dinheiro 

Vivo 
23:00 - 25- Hora 
24:00 - Palavra Vida 

af 
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o sem 
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que tentam manter sua 
integridade para cumprir 
com sua missão: proteger 
vidas humanas. 

É uma tele-série que 
estimula o pensamento, 
envolvendo o telespectador 
no seu drama. Criada por 
David E. Kelley, também 
criador de outra série exibida 
pela Rede Record-TV Capital, 
Canal 5, e ganhadora do 
prêmio Emmy: "Picket 
Fences". 

Dm dos personagens 
principais é o Dr. Arthur 
I hurmond, um cirurgião que 
está no topo da carreira. Ele 
é um homem orgulhoso, com 
70 anos de idade, e o hospital 
tem uma grande honra em tê- 
lo em seus quadros. 

Isso não evita que ele 

entre em choque com o Dr. 
Jeffrey Geiger, um brilhante 
cirurgião de coração, cuja 
inteligência é muito 
conhecida, mas que utiliza o 
seu sucesso de maneira 
atabalhoada. 

Interpretado pelo ator 
Mandiy Patinkin (ganhador 
do Emmy pela sua atuação na 
série), um consagrado ator 
de teatro que também 
conquistou o Tony (prêmio 
dado aos melhores do teatro 
nos Estados Unidos) pelo seu 
desempenho como Che 
Guevara no musical "Evita" 
da Broadway. Ele foi 
escolhido melhor ator 
dramático em sua estréia na 
tevê. 

Sonoplastia 
em alta 

O Edivaldo é mesmo um 
bom profissional. Trabalha 
como coordenador do 
Departamento Técnico da 
Rádio Capital AM. Até 
apresenta um programa na 
emissora, na parte da noite. 
Garra ele tem de sobra! 

Maquiagem 
em destaque 

Não podemos esquecer dos 

responsáveis pelo excelente 
trabalho de bastidor que 
coloca os apresentadores da 
Rede Record na telinha, 
semprê com uma maquiagem 
e cabelo de acordo. Trabalho 
de profissionais. Parabéns ao 
Plínio e equipe! 

Show 
de cobertura 

Todos Os preparativos 
continuam sendo ultimados 
pela direção do Sistema 
Tucanu'sde Comunicação. Vai 
ser um verdadeiro show de 
cobertura do Càf naval 96. 

Planos 
e compromissos 

Já estamos em 1996. Não 
esperem mais para começar a 
cumprir todas as promessas 
feitas para este ano, como: "no 
ano que vem vou emagrecer, 
fazer ginástica, parar de fumar, 
ficar destemido, deixar de 
cobranças. Enfim, apenas ser 
feliz... Cumpra-as... 

Cumprindo 
estágio 

Valda é o nome da nova 
estagiária do Departamento 
de Editoração Eletrônica. O 
seu líder diário não pára. 
Trabalha cada vez mais com 

o propósito de bem servir a 
comunidade imperatrizense. 

Tarde 
Criança 

A apresentadora Mariane 
vai receber muitos 
convidados especiais para o 
seu espaço de musicais. As 
primeiras foram Sônia Mara, 
Zé Paulo, Sílvio Brito, grupos 
"Boca do Balão" e "Moleque 
Travesso". Confira, garotada! 

Imperatriz 
24 Horas 

Conor Farias continua 
apresentando, de forma 
polêmica, o "Imperatriz 24 
HOfàs". O programa vai ao ar 
todas as noites, pela TV 
Capital (Rede Record), Canal 
5. Acompanhe e saiba de tudo 
que acontece na cidade e 
municípios vizinhos. É uma 
verdadeira tribuna popular. 

Marketing 
criativo 

Parabéns pela organização 
das festas que marcaram o 
término de 1995, ao pessoal 
do Departamento de 
Marketing da Rede Record. 
Realmente, a turma 
demonstrou um 
profissionalismo de primeira 

classe! 
Dragon 
Furyon 

E o nome do filme que 
você assistirá, esta noite, em 
"Campeões de Audiência", 
Rede Record-TV Capital, 
Canal 5. Uma aventura e 
tanto! 

Bom 
Dia Cidade 

O jornalista José Filho 
entrevista as personalidades 
políticas ç sociais de 
Imperatriz, no "Bom dia 
Cidade". Confira! 

Caráter 
do repórter 

No desempenho de suas 
atividades, o repórter, isto é, o 
jornalista, precisa de algo mais 
do que a inteligência e os dotes 
físicos. São atributos inerentes 
à própria pessoa, já vêm do 
berço. O repórter deve ser 
responsável, persistente, 
sincero, imparcial. 

Valeu 
thurma 

Agradeço o apoio vindo 
dos colegas de imprensa 
aqui da terrinha do frei. 
Estou apenas cumprindo 
minhas funções. 

Programação de hoje para as TVs VHS/üHF - Imperatriz ÜP 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

Não forneceu programação 

Sintonize 

(ZofUtaí, 

Q SUO 

melhor 

opçõo 

em 

som. 

^(ácCíd 

(Zafiifaí 

950 

MHz 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

07:15- Home Shopping 
07:30 - Telemanhà 
08:00-Patrine 
08:30 - Escola Bíblica da 

Fé 
09:00 - Cozinha do 

LanceUotti 
09; 15 - Dudalegria 
10:30 - Os cavaleiros do 

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

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

Nativa 
18:40 - imperatriz em 

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

Tamborins 
19:55 - Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:15- Manchete 

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

Manchete 
21:45 - Tocaia Grande 
22:45 - Câmera 

Manchete 
23:40 - Boletim Olímpico 
23:45 - Momento 

Econômico 
00:00 - Home Shopping 
00:15 - Segund- ^açao 
00:45 - Clip Gospel 

TV Mirante 

Canal lo 

Não forneceu programação 

Rssistci hoj®, 

às 22h00, 

em 

Campeões 

de 

fludiência, o 

Rime "Dragon 

Furyon". 

Sintonize TV 

Capital, Ca- 

nal 5, Rede 

Record. 

é pura 

emoção do 

começo ao 

Rm. Confiro! 

TV Difusora 

Canal 7 

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

08:00 
09:00 

10:30 

11:00 
11:45 
12:35 

14:25- 
15:20- 
15:50- 
16:20- 
17:15- 
17:50- 
18:15- 
19:00- 

19:45- 

21:45- 

22:30- 
22:45- 
00:00 - 
00:30- 

00:35 - 
01:35 

- Palavra Viva 
- Alvorada Sertaneja 
- Bandeira 2 
- Thompsom sem 

Censura 
- Bom Dia & Cia 
- Programa Sérgio 

Malandro 
- Moreira Serra 
Especial 

- Carrossel 
- Repórter Difusora 
- Cinema em Casa 
Filme: Cavalo 
Indonmável 

- Dr. Quinn 
- TV Animal 
- Passa ou Repassa 
- Programa Livre 
- Aqui Agora 
- TJ Maranhão 
- TJ Brasil 
- Sangue do Meu 
Sangue 
Copa Brasil - 
Operário X 
Grêmio RS 
Sangue do Meu 
Sangue 
Jornal do SBT 
Jô Soares 11:30 
Jornal do SBT 
Prigrama Joyce 
Pascowitch 
Perfil 
Telesisan 

TV CNT 

: cnt/Gazeta 

Não forneceu programação 

Participe todos os 
dias do 

Cidade Agora 
pelo fone723-2034 

TV, Rádio 

e Jornal 

Capital, 

juntos 

levando a 

você o 

melhor 

em 

informação, 

lazer, 

cultura e 

diversão. 

Não deixe 

de assist 

ler e 

ouvir. 

úY 
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Sociedade em 

Expressão 

por SORAYA LUIZA 

Lançamento 

AZoom Danceteria receberá hoje, o empresário e personalidades de diversos 
segmentos sociais, para prestigiarem o lançamento do novo plano de saúde do 
Sistema Médico Empresarial - Same..O importantíssimo lançamento se dará às 

19h00. O diretor do Same, o médico Petrônio Gonçalves espera receber um nome 
bastante expressivo de convidados para o importante acontecimento. Em seguida 
será servido aos presentes um fino coquetel. 

Nova medida 

A Cia. Vale do Rio Doce (CVRD), adotou nova medida no dia 01 de fevereiro. 
E uma medida em operação conjunta com a ajuda da Polícia Militar, segurança 
da Norsergel e funcionários da Estrada de Ferro Carajás, (EFC). A nova medida 
da Vale do Rio Doce proíbe a presença de vendedores de comidas e frutas no 
pátio de manobra do Pequiá, o qual vem causando uma verdadeira movimentação 

por parte dos prejudicados, que são as vendedoras na totalidade 300 mães de 
família. As mesmas se sentem prejudicadas por terem como único meio de 

sustento, esta atividade. 

» 

José Adalberto e IWanira, o casal épura felicidade, aguardando a chegada do primogênito 
da família. Com certeza será uma linda criança 

m 

pelas serrarias, a nuvem de pó de serragens, também motivadas pelas serrarias, 

as siderúrgicas ou medir o alto nível de poeira levantada das ruas sem pavimentação 
de qualquer ordem. A grande verdade, entretanto, é que a população fica entregue 
a todos estes agentes poluidores sem qualquer possibilidade de defesa orgânica. 

E haja doença e mal-estar! 

Chá Requinte 

Tudo pronto para o tão badalado Chá Requinte, na próxima sexta-feira, na Zoom 
Danceteria. O evento, a exemplo de outro organizado pela executiva Railda Ramos 

promete-ser um grande sucesso entre as socialites açailandenses, que estarão 
reunidas para prestigiarem o grande evento de pessoas de fino gosto. 

Na organização do Chá Requinte está também a colunista. Os convites ainda 

podem ser adquiridos no O Boticário, Minas Brasil e Lácqua di Fiori ou pelo nQ 

978-1450. 

5tl <Ü€ 

Uma dupla que faz acontecer e deixa toda a cidade alerta. A radialista Jane Vasconcelos 
e Orlando Menezes, sempre presentes nos eventos sociais da city 

Nova medida n 

As vendedoras que se consideram prejudicadas, na única atividade que lhes 
rendem algum dinheiro para o sustento da família, afirmam que a manobra não 

passa de resultado da pressão que o Café Palheta está fazendo sobre a direção 
das ferrovias. As mesmas afirmam que resistirão às ordens da nova medida, o 
que vem se tornando um grande choque entre a polícia e as vendedoras. 

Articulação 

Enquanto um movimentado partido da classe produtora do município toma 

conta da indicação para o lançamento das candidaturas do empresário Rafael 
Carlos Galletti (PFL) e do ex Leonardo Queiroz (PTB), líderes comunitários vêm 
fortalecendo a indicação do empresário José Carlos Galletti para sucessor de 

Deusdete Sampaio, como candidato a prefeito de Açailândia, embora em 
contrapartida o vereador Antonio Ferreira (PSC) se considere com potencial 

para vencer qualquer nome da coligação. O certo é que com tantos nomes para 
sucessor do parlamentar, na sucessão Municipal, o PMDB já poderia até formar 
uma câmara completa. 

: 
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Agentes poluidores ... . 
..., .. . . j. , , , . _ - i j j é* Rubens Parra, superintendente da Siderúrgica Viena, em bate-papo descontraído com 

Fica difícil saber qual O maior fator de poluição dentro da Cidade de Ferro. E 0 apresentador Fernando Santos. Aliás, o professor Fernando vem sendo aplaudido 

muito complicado à primeira vista qualificar a intensidade da fumaça provocada pelo novo perfil do seu programa 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Maranhão 

mm 

Construtora Wanderson 

Vende-se 02 casas, com ponto comercial 

e residencial, na melhor área comercial 

de Açailândia. 

Rua Duque de Caxias, n0 886 e 888. 

Interessados tratar pelos fones; 

J38-1186 - 738-1114 e 738-1733., 

Falar com Sócrates. 
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Imperatriz 

c#-- 

por FREDERICO LUIZ 

Raimundo 
Primeiro 

Quem leu o ensaio de 
Raimundo Primeiro publicado 
no Jornal Capital de domingo, 
pôde comprovar sua eficiência 
na arte das letras. Cheiro de 
imortal no ar? 

José lia 
Melo 

Ondas Curtas 

Sjí: 

Chuva com sol: Casamento da onça. 

O Silêncio Que Eu Perdi. O livro do Padre Roque Sheneider serve para Imperatriz. 

Finalmente a Frente está prá frente. 

0 Zé da Praça está aí gente. / 

Frente 
Ética I 

Os seis candidatos da 
Frente Ética tiveram 
excelente resultado no 
debate promovido pela TV 
Capital e mediado pelo 
jornalista José Filho. Jomar 
Fernandes falou com postura 
de candidato a prefeito. 

Frente 
Ética II 

Essa história de fazer 
prévia para indicar o nome da 
Frente, foi sem dúvida a 
melhor saída escolhida pelos 
"Éticos", evitando dessa 
forma, possíveis defecções 
de algum partido preterido. 

Frente 
Ética III 

Uma cçisa é certa. A 
Frente Ética tem as 
condições para eleger uma 
bancada de esquerda na 
Câmara Municipal. 0 que já 
é um fato positivo na política 
ocal. 

Conor 
Farias 

Cinema 
Municipal 

A Fundação Cultural de 
Imperatriz não é obrigada a 
apenas fazer o financiamento 
da produção cultural do 
município. Exemplo, mesmo 
que a FCI não queira bancar 
um cinema municipal para a 
cidade, pode começar a 
intermediar com empresas de 
outras cidades, a instalação de 
um cine em Imperatriz. Ou dá 
para aceitar a idéia da segunda 
cidade do Estado deixar de 
dispor da sétima arte? 

Caneleiros 
Bar 

Mudanças a vista no Meio 
Dia de Notícias. Vem o 
rádiojornal ancorado. Com 
direito a participação de uma 
equipe de repórteres da Rádio, 
Jornal e TV Capital. Prá 
arrebentar. Josélia Melo no 
comando. É só aguardar. 

A saída 
de lldon 

Supimpa o ambiente do 
Caneleiros Bar. Um final de 
semana sem passar por suas 
louras é difícil para o cidadão 
comum. Com direito a Freud 
e Pink. E Zara. 0 ambiente 
contém 1 grama. 

Jorge 
Vercilo 

Aumentam o coro daqueles 
que aproveitam a saída do 
interventor para jogar farpas 
em sua administração. Até aí, 
tudo bem. Urubu tem em 
todos os recantos. Porém, o 
detalhe, é que agora,- as 
pressões para emplacar o novo 
interventor diminuíram. A 
governadora Roseana Sarney 
resolveu, resolver. Com 
direito a pleonasmo. 

A vidraça 
no canto 

Na avenida Sonrísal vai Quem sabe agora ela fica 

a avenida ânador 
ter o Carnaval do lai 

Em nome da arte 

Niterói - O leite e o mel 

0 homem gosta mesmo é 
de Imperatriz. Foi em São 

uís num pé e voltou no 
outro. Virgem, que riqueza. 

Quem foi, gostou. 0 Juçara 
recebeu a nova revelação da 
MPB. 

Tem gente que fazia elogios 
a Avenida Beira-Rio e criticava 
o Sistema Tucanu's de 
Comunicação por promover o 
Carnaval do Tchan. Agora 
essa mesma pessoa faz parte 
da administração municipal. 
Do outro lado da vidraça. 

Um estudo comparativo 
realizado nas 40 maiores 
cidades do Brasil pela 
Consultoria Especial de 
Ciência e Tecnologia revelou 
que Niterói ocupa o primeiro 
lugar no tópico Chefe de 
Família com rendimento 
médio mensal acima de 20 
salários mínimos e com 15 ou 
mais anos de estudo. Esses 
indicadores caracterizam a 
cidade cimo de classe média 
e com boa qualidade de vida. 
epois do município 
fluminense aparecem na lista 
Brasília, São Paulo, 
Campinas, Santos e Belo 

Horizonte. O Rio de Janeiro 
ficou em nono lugar. 

Também na variável de 
rendimento de 10 a 20 salários 
mínimos, Niterói lidera a 
relação, seguido de São 
Bernardo do Campo, Santos, 
Campinas, Porto Alegre e 
Brasília. São Paulo aparece 
em sétimo lugar e o Rio em 
IP. 

Os dados são baseados no 
censo de 1991, época em que 
Niterói enfrentava um 
processo de reestruturação 
nas áreas da saúde, cultura, 
saneamento e urbanização. 
Hoje, existem poucos bolsões 

de miséria no município, 
dado confirmado pela 
variável de rendimentoentre 
cinco e dez salários 
mínimos, onde ocupa o nono 
lugar. Até cinco salários, 
Niterói aparece em 38Q 

lugar. Duque de Caxias, 
município do Rio, lidera este 
quesito. 

Na classificação, 
segundo os anos de estudo, 
dos chefes de família, 
Niterói aparece como a 
cidade que tem maior índice 
em nível superior, ou seja, 
com 15 ou mais anos de 
estudo. 
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ü Vale Fransporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre empregados 

e empregadores. 

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

senhores empresários que desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 
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A franquia é muito franca 

EBGT 

Franqueados 

Por Raimundo Primeiro 
Da Editoria de Regional 

0 processo de distribuição 
automática, como muitas 
pessoas sabem, teve início 
com o problema de automação 
da franquia. As primeiras 
máquinas de franquia e 
padronização de 
correspondência foram 
introduzidas na Europa no 
início da década de 50. Sua 
função era localizar no 
envelope determinados (os 
selos), que servissem de ponto 
de partida para a classificação 
da correspondência. Coloridos 
em tons escuros, os selos 
exerciam o papel de alvo para 
o dispositivo explorador da 
máquina. 

Mas esse dispositivo era 
sensível também às partes 
escuras da escrita e a rótulos 

etiquetas. Por ou isso. 
procurou-se aperfeiçoar 

grafita capazes de conduzir 
eletricidade, de modo a serem 
detectadas pelo dispositivo 
explorador da máquina. 

Mas esse dispositivo era 
sensível também às partes 
escuras escrita e a rótulos ou 
etiquetas. Por isso, procurou- 
se aperfeiçoar os selos, 
imprimindo-se, no seu verso, 
linhas de modo a serem 
detectadas pelo dispositivo 
explorador. 

Contudo, essas linhas 
quebravam-se facilmente, o 
que procava a interrupção da 
corrente elétrica. Havia 
também problemas causados 
por clips e outros objetos 
metálicos contidos na 
correspondência, que 
prejudicavam a precisão do 
trabalho. Mais tarde, 
desenvolveu-sc com sucesso 
um sistema em que se utilizam 
materiais fosforecentes 
incorporados ou impressos 
nos selos e que só tornam 
visíveis depois de expostos à 

luz ultravioleta. 
Como agente 

luminescente, esses materiais 
podem incluir resinas 
orgânicas com um ativador ou 
ainda sulfeto de zinco com um 
ativador de cobre. Empregam- 
se também materiais 
fluorecentes, que brilham sob 
luz ultravioleta, embora com 
menor persistência que os 
fosforecentes. 

Atualmente, o equipamento 
destinado à distribuição 
automática de 
correspondência é bastante 
complexo. 

Em primeiro lugar, os 
despachos postais misturados 
devem ser manipulados por 
separadores, que os 
classificam por tamanho, 
rejeitando os que não podem 
ser processados 
automaticamente nos estágios 
posteriores. 

Depois de colocados nos 
depósitos, os despachos são 
enviados, através dc correias 

transportadoras, para um 
lento tambor rotativo de cerca 
de 1,5 m de diâmetro. O lado 
interno do tambor é revestido 
de placas articuladas e cachos 
por onde as cartas deslizam 
para uma outra correia. 

Jornais, pacotes e cartas 
com espessura de mais de 6 
mm ou de comprimento maior 
do que 140 mm passam 
através do tambor para uma 
correia separada e são 
conduzidos para 
processamento manual. 

A Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (EBCT) 
tem presença firme em 
Imperatriz. Seus serviços 
estão todos informatizados, a 
exemplo do que ocorre com as 
agências de outras cidades do 
País. Presta bons serviços 
aos diversos segmentos da 
comunidade local. Em suma, 
é peça indispensável ao 
processo desenvolvimentista 
por que continua atravessando 
a cidade. 

Segure o Tchan, dance o Tchan 
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arre o nchan" movimentando os braços 

om a palma 

o ab 
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mãos para frente, contraia 

e vá descendo 

W&iM 

«V: 
Io passo 

Cmze as mãos sobre o peito. 

2° passo 

Balance as mãos 

•íxí 
mm 

fim: 

m 

Agora cruze os braços na região cto púbis 

3° passo 

Cmze os braços na região do púbis 

4° passo 

Desça e mostre a palma da mão 

Segunda a Sexta - 07 hs 

TV - Capital - Canal 5 

Apresentação: José Filho 
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Casa Centro paga dívida a credor 

Família Cukier emite debênture com resgate em 10 anos 

empresa quer sair da crise e iniciar novo rumo nas vendas ao consumidor 

Da Agência Estado 

Os controladores da Casa 
Centro, a família Cukier, 
fizeram uma proposta aos 
credores para o pagamento de 
20% do que devem, cerca de 
US$ 60 mi, por meio da 
emissão de debêntures com 
prazo de 10 anos. A dívida total 
da Casa Centro para com o 
fornecedor e bancos chega a 
US$ 300 mi. Boa parte dos 
fornecedores e representantes 
dos bancos contatados pela 
Casa Centro, que chegou a 
realizar um encontro com eles, 
não gostaram da proposta. 
Alguns chegaram a dizer que 
a proposta era indecente e 
indigna de atenção. Estavam 
na reunião da Casa Centro, a 
Sharp, Sanyo, CCE, Philips, 
Philco e outros, além de 

representante de bancos. Os 
controladores da Casa Centro 
foram objetivos. Salientaram 
que a oferta representava o 
que realmente poderiam 
pagar. A primeira parcela da 
concordata da Casa Centro 
vencerá em maio próximo. Por 
isso, a família Cukier deseja 
fazer um acordo agora. Fora 
da proposta feita, os Cukier 
entendem que não há o que 
fazer. Alguns fornecedores 
amigos dos Cukier 
prometeram estudar a 
proposta para dar uma 
resposta em poucos dias. Além 
da concordata, há um 
inquérito policial em 
andamento que tenta 
descobrir o que houve com o 
resultado dps balanços da 
Casa Centro, que, apesar de 
positivos, desembocaram na 
crise financeira atual. 

60 

Dívidas da Casa Centro 

fí¥ 
Sií 

Dívida total 

Pagamento em 

debêntures 

300 

Banco cobra 

por computador 

Da Agência Estado 

A Febraban está 
implantando um sistema de 
automação dos serviços de 
protesto. O objetivo é 
eliminar a necessidade de 
preparação de uma grande 
quantidade de documentos a 
ser encaminhado aos 
cartórios quando do protesto 
de um título. Esse processo, 
atualmente, é manual, Da 
mesma forma, o devedor (era 
que se dirigir ao cartório e 

enfrentar burocracia para 
evitar o protesto. Cora o 
sistema de automação, os 
bancos enviarão diariamente, 
por disquete, ao Serviço 
Distribuidor de Títulos (SDT) 
a relação dos protesto. O SDT 
fará a distribuição pelos 10 i 
cartórios da capital paulista. A 
Febraban pretende ter 
automatizado o fluxo de 80% do : 
volume de títulos que 
transitam no SDT este més. 
No interior do Estado, 28 
cidades já manifestaram 
interesses em participar do 

sistema. 
Outra novidade 

tecnológica nos bancos 
neste início de ano é a 
integração dos sistema de 
compensação de Porto 
Alegre, Belo Horizonte. 
Londrina, Ribeirão Preto, 
Curitiba, Salvador, Recife e 
Brasília aos do Rio e São 
Paulo. Dessa forma, as 10 
maiores câmaras de 
compensação do Pais não 
vao mais trocar documentos 
fisicamente mas somente 
por transmissão eletrônica. 

Fipe registra baixa 

Da Agência Estado 

O IPC - Eipe surpreendeu 
no final do mês de janeiro e 
fechou em 1,82%. A 
expectativa era de uma taxa 
acima de 2%. 0 IPC na 
terceira quadrissemana foi 
de 2,7%. A retração nesta 
última semana foi causada 

pelas loterias, pelos serviços 
domésticos e por uma variação 
menor nos alimentos in natura. 
Em relação ao mês de 
dezembro, quando o IPC - Eipe 
registrou variação de 1,21%, o 
índice teve uma alta provocada 
por três fatores: as chuvas e seu 
efeito nos alimentos in natura, 
as tarifas de energia e de 

índices da Fipe 

telefone e as mensalidade 
escolares. Avaliação do 
presidente da Fipe e 
coordenador do IPC-Fipe, 
Juarez Rizzieri, é que a 
inflação em janeiro atingiu o 
seu pico. Agora, a tendência é 
de queda. Rizzieri espera um 
índice em torno de 1% para 
fevereiro. 

Itamaraty apoia montadora 
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Fernando Henrique Cardoso apoia multinacional 

O ítaincaty pediu Exterior, entrem em contato 
informalm< montadoras com os governos de seus 

■ efàhricantes de autopeças que, países para explicar o novo 
através d: ias matrizes no regime automotríz brasileiro. O 

objetivo é ajudar o Brasil na sua 
defesa junto à Organização 
Mundial dc Comércio (QMC). 
O pleito foi feito no decorrer da 
última semana. Foi bem 
recebido pelas multis, que 
concordam com o novo regime. 
As montadoras e alguns 
fabricantes de autopeças se 
comprometeram a pedir apoio 
dos governos de seus países à 
nova política industrial 
brasileira para o setor, 
confidenciam um importante 
executivo de uma montadora 
que tem matriz na Europa. As 
montadoras vão assinar hoje 
em Brasília, com a presença do 
presidente Fernando 
Henrique, os primeiros 
acordos já dentro do novo 
regime automotriz. Uma 
estimativa feita é de que os 
primeiros contratos - a serem 
assinados com a Ford, 
Komatsul, Mercedes Benz, 
Clark e Goodyear - propiciarão 
um saldo na balança comercial 
de US$ 3,2 bi ao longo de sua 
execução. 
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Quadrissemana 

Equipe libera crédito 

Equipe econômica e FHC liberam crédito para compra de carro zero quilômetro 
Bancos e financeiras 

estimam que o volume de 
financiamentos para venda 
de automóveis 0 km 
concedido por montadora e 

importadoras, chegue a US$ 5 bi. 
Só as montadoras teriam US$ 
3,5 bi em créditos. Em reunião 
hoje na Associação Nacional da 
Instituições de Créditos, 

Financiamento e Investimento 
(ACREF1), os bancos e 
financeiras demonstram 
preocupação com esta 
concorrência. 

O 

A mais completa produtora de áudu: ■ ueo do meio norte brasil 

Super-Quadra, 602, Rua 4, C .tt. Imperatriz - MA - Telefax (098) 723 - 2034 
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naval do 

De 17 a 20 de fevereiro 

Sucesso 

absoluto. 

Até 

0 Progresso 

faz o 

Carnaval 

do Tchan 

ser 

notícia 

I9 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

^bateria e carregador 

Um Fogão 

4 bocas 

Edição de Carnaval 

Tchan,tchan,tchan,tchan 

€sse é de Imperatriz, é coisa nosso 

€sse você acredito, você confia. 

O de Fevereiro - Sorteio antecipado - 20 bicicletas 

29 Prêmio 

Um telefone 

celular c/linha, 

bateria e carregador 

Uma TV 

Colorida 

39 Prêmio 

Um telefone 

celular c/ linha, 

bateria e carregador 

Um Vídeo 

Cabeças 

49 Prêmio 

Um telefone 

celular c/ linha, 

bateria e carregador 

Uma 

Geladeira 

59 Prêmio 

Uma Moto 

C-100 

Urram 

69 Prêmio 

Uma Moto 

125 

Titan 

79 Prêmio 

Um 

Escort Hobby 

O km 
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Cond. de Ar CÔNSUL 
10.000 BTVs 

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

R$89,00p/ mês 

mm-. 

>4 
m 

7reezer PROSDOCIMO 
Horiz, 494 Lts, Mod. H50F 
R$ 882,00 à vista ou 
entr. de R$ 176,00 + 

R$ 114,00 p/ mês 

Freezer PROSDOCIMO 
Horiz, 304 Lts, Mod H30 
R$ 595,00 à vista ou 
entr. de R$ 120,00 + 

R$ 16,70 p/mês 

m 

mm 

STEMP 
Clean, Eletr., Mod BLL 22EDA 

R$ 796,00 à vista ou 
entr. de R$ 156,00 + 

R$ 103,30p/ mês 

'-«a 
JVO CJUtMA 
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FOGÃO ESMALTEC 
CANOA 

4 Bocas Mod 3473 
R$ 115,00 à vista ou 
entr. de R$ 25,00 + 

R$ \4,50p/mês 

íDOR 

.SFl6 

dst» ou 

18.00 + 

i p/ mês 

CAIA NA FOLIA DE 

PREÇOS BAIXOS 

1 

* 

m 

\ - 

SUNDOWN 

* r t- K * 1- ^ r e- R 
Bicicleta SUNDOWN Bike 

SHIMANIMAL p 

R$ 199,00 à vista ou 

entr. de R$ 39,00 V 

+ R$ 23,00 D/mês I 

K £ % 

•j: 

AÁ 
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TV PHILCi 
14 Pol, s/cr PC 1443 

R$ 299,00 à vista ou 
entr. de R$ 59,00 + 

R$ 39,00p/mês 

Estante de Aço PANDIN 
6 Prateleiras, Lisa, Mod. EDP LISA 

R$ 39,00 à vista ou 
entr. de R$ 9,00 + 

R$ 5,00 p/ mês 

Ventilador de tetoLOREN 
Espacial 3pás 

R$ 55,00 à vista ou 
entr. de R$ 11,00 + 

R$ 7,00 p/mês 

Liqüidificador WALITA 
Veneza, Mod.LQ 96 

R$ 79,00 à vista ou 
entr. de R$ 16,00 + 

R$ 10,00 p/ mês 

Colchão Dalban Solt 
D'23 Magiflex 78x1 

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

R$ 6y00 p/ mês 

-JJ 

-J ) 

Colchão Dalban Casal 
D-23 Magiflex 1.28x14 

R$ 75,00 à vista oi 
entr. de R$ 15,00 a 

O ' 
^ /</ tíies 

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

vista ou 
entr. de 

R$ 89,00 + 

i$ 53,00 

p/ mês 

RS 

mm. 

m. 

Promoção válida até 10/02/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m CM P/Nilson 
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Rede Record j á é vice-líder 
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JOGOS DA RODADA 

DIA HORARiO JOGO - 
mSÊsm 
AUD PICO AUD PiGG AUD PICO 

1"!«« — 
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27.01 15:50/18:40 SÃO RAULO X RIO BRANCO, | 
27.01 1S:S4,'18:0£ BOTAFOGO X CORINTHIANS 

21 27 

WÊÊÊKM 

Àsm 18:57/21:0/ 

28.01 19:07/21:04 FLUMINENSE X BANGU 
1-:, yu 
2 3 
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A Rede Record de 
Televisão está firmando-se no 
esporte nacional. Entre os dias 
25 e 28 atingiu índices de 
audiência que deram-lhe o 
segundo lugar numa disputa 
que incluiu Bandeirantes e 
Globo. (Veja gráfico ao lado). 
A equipe da TV Record é 
dirigida pelo locutor Luís 
Alfredo. 

No jogo entre Corinthians 
e Coritiba, chegou a marcar 20 
pontos, o que é difícil ser 
atingido porque a partida é de 
interesse regional por não 
tratar de nenhum campeonato. 

Na noite deste domingo, a 
Record obteve novamente 
excelente percentual, quando 
transmitiu Vasco e Bangú. Em 
Moça Bonita o placar não saiu 
do empate era um tento a um, 
mas a Rede mais uma vez 
lançou-se na frente. 

Com o aquecimento dos 
Campeonatos Carioca e 
Paulista com certeza os 
índices de audiência 
aumentarão e a concorrência 
entre as emissoras de TV fica 
mais acirrada. 

Carnaval do Tchan 
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Promoção: Sistema Tucanu's de Comunicação 

Rádio Capital - Jornal Capital - TV Capital 

c ira-Rio 

Presença da P 

do Corpo de 
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Estilaria Caiman S/A 

Dez anos gerando 

emprego 

Dlf erro é de ferro mesmo i 

Cerpa! 

A cerveja oficial do carnaval. 

O resto é bla! bla! bla! 

Ventura, o homem do povo 

Aí^ãc: Equipe Phoenix 

ão deixe de participar do Carnaval do 

Tchan. Vá e levejsua família 



Imperatriz, 06 de fevereiro de 1996 Social 5A 

Capital 

Cs\ p*pi J Imperafolia 

v V\A/1/ E a folia oor antecioac^ 

Carnaval do Tcham 

Sob o comando do apresentador e produtor Conor Farias, os 04 dias do "Carnaval do Tcham" promete s 

um sucesso de público e muita badalação na Beira-Rio. ATV Capital, Rádio e Jornal estarão cobrindo todos ( 

dias sem deixar passar nenhuma informação, ao vivo. 

por JUSSARA CERQUEIRA 

Aniversariando 

'.-e 

Parabéns especiais para o aniwrsariante do dia. Demar 
Fiim. Quem está desejando que esta data se repita ainda 
por dezenas de anos e que consiga realizar todos os seus 
desejos de vida, é a nossa amiga Nira 

Fique ligado 

O Juçara Clube promove o carnaval "classe A" no 

salão nobre, com animação da banda Os Magnatas, 

numa noite de muito requinte e agito para os foliões 

imperatrizenses, que embarcarão no mundo das 
fantasias nas quatro noite, com os temas: 

Dia 17 - Baile Pierrô e Columbina 

Dia 18 - Uma Noite em Bagdá 

Dia 19 - Baile Juçarino na Noite do Azul e Branco 

Dia 20 - Baile das Máscaras 

Carnabaixinhos 

E no Ginásio do Juçara. Os baixinhos vão se soltar 

com os 04 dias de folias, com muitas surpresas para a 

criançada, que aproveitarão o carnaval dia 17 às 

21h00. aguardem! 

Clube Tocantins 

Já ultima os preparativos para o carnaval tradicional 

com animação da Banda Bossa Show e Banda 

Araguaia Tocantins 

O matinê, que acontecerá a partir das 11:00 horas, 

para a criançada, também terá a participação do 

Grupo Baby Cats. 

Por medida de segurança o clube contratou 02 

médicos, 40 seguranças, 06 enfermeiros e usarão 
somente cervejas em latas. Boa medida. Agora é só 

prestigiar! 

E a folia por antecipação num verdadeiro show pré-carnavalesco com a participação de várias bandas que 

farão o frisson da temporada. 

Na Ilha do Amor 

O nosso diretor-presidente, Conor 

Farias, esteve em São Luís no final de 

semana. Participou de um jantar 

oferecido pelo ministro d? 

Comunicações, Sérgio Motta. O principal 

assunto da pauta foi a política, 

Airt se fortalece 

O presidente da Associação de 

Imprensa de Imperatriz e Região 

Tocantina, Clélio Silveira, continua 

trabalhando no Sentido de promover o 

desenvolvimento da entidade que dirige. 

Curso de Vendas 

O núcleo local do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac), recebe 

 inscrições para o Curso de Técnicas de 
O casal Cel. Portugal e Juçara em posse especial para coluna. Vendas, que será ministrado ainda esta 

com os tilhos (xustavo, Ana Luisa e Felipe, que embarcaram para 
Belo Horizonte. Deixando saudades! Semana. 

m 

11 
má 

m 

» 

i 

Ivan Santos (Tocauto), que mudou de idade na última semana, 
com Hélio de Oliveira e a esposa Rosana Fiquene 

Destaque especial para aniversariante Laudecy Medrado, 
funcionária do Banco Econômico. Parabén. 

Com Vocês... 
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Willian Marinho assume Departamento 

Presidente atual do "Cavalo de Aço" encontra mais um desafio 

Linha 

Direta 

■ - 

por JOSE FILHO 

Saudades 

Faleceu às 21 horas do 
domingo, o empresário 
Wilson Modesto, (Will-som) 
e Distribuidora Himalaia de 
Bebidas. Ele foi um dos 
pioneiros em Imperatriz na 
comunicação volante, tendo 
prestado relevantes serviços 
à cidade, principalmente na 
organização e direção de 
eventos sociais. Ele foi 
também o responsável pelo 
lançamento do competente e 
saudoso Wilson Àllisson. 
Imperatriz vai sentir 
saudades do comunicador. 

Acidente 

Em acidente 
automobilístico, também 
perdeu a vida o empresário 
Edilson Lima, irmão do ex- 
deputado Chico do Rádio. Um 
trágico final de semana para 
Imperatriz. 

Salários 

Tive a oportunidade de 
manter uma conversa 
descontraída com um dos 
integrantes da Guarda-Mirin 
de Imperatriz. Ele afirmou 
que está procurando um 
emprego no setor 
empresarial e justificou: como 
guarda mirim não há como 
sobreviver. O salário é feito 
pelo próprio guarda na venda 
de 50 blocos de 
estacionamento da área azul 
para ganhar a importância de 
50 reais. Nós somos mais de 
00 e a área é muito pequena 

para ser disputada. Tem mês 
que não conseguimos faturar 
mais de que 15 reais. 

Jantar    

No próximo dia 09, sexta- 
; éira, será realizado mais um 
jantar da Associação dos 
lomens de Negócio do 
vangelho Pleno 

ADHONEP. O evento está 
marcado para as 20 horas na 
Churrascaria Boi na Brasa, 
onde os convites podem ser 
adquiridos. O preletor desse 
jantar será um empresário de 
^elém-PA. 

O óbvio 

Como era de se esperar, e 
a informação já foi dada por 
esta coluna inúmeras vezes, 
o deputado Davi Alves Silva 

li mesmo apoiar a 
.ndidatura de José de 

vibamar Fiquene para a 

Prefeitura de Imperatriz. 

Disputa 

Davi Alves Silva sabia que 
a sua permanência no PPB 
eqüivalia a uma queda de 
braço com o senador Epitácio 
Cafeteira. Jogou e perdeu, 
sabendo que iria perder, pois 
é o caminho mais curto e fáci 
de explicar o seu apoio a 
Fiquene. 

Discurso 

No seu discurso de apoio 
à candidatura de Fiquene, 
Davi Alves Silva vai dizer que 
"não deixaram ele ser 
candidato porque sabiam que 
a vitória seria dele." Davi vai 
dizer ainda que "Fiquene será 
eleito em decorrência do seu 
apoio, pois eles formam uma 
dupla imbatível." 

Pergunta 

lldon Marques afirmou 
várias vezes aos amigos mais 
íntimos que seria candidato 
nas eleições do dia 03 de 
outubro porque ele era o 
único nome que poderia tirar 
votos de Davi Alves Silva. 
Com o deputado fora do pleito 
será que o interventor vai 
continuar querendo ser 
candidato? 

Crime 

Muitas escolas de 
Imperatriz, principalmente da 
rede privada, continuam 
infrigindo a lei. Elas insistem 
em cobrar de pais de alunos 
o fornecimento de matérias 
que são de responsabilidade 
da própria escola, como 
resma de papel chamex, 
álcool, papel higiênico e 
outros objetos. Transferência, 
somente se não houver 
qualquer débito para com a 
escola. 

Lixo 

Em alguns setores mais 
distantes do centro da cidade, 
a coleta do lixo continua 
sendo um desafio para a 
Secretaria de Obras. 

Para meditação 

"Se alguém destruir o 
santuário de Deus, Deus o 
destruirá; porque o santuário 
de Deus, que sois vós, é 
sagrado." (Co 3-17) 

por Joselita Damacena 
Articulista 

A Secretaria do Obras, 
Transporte e Urbanismo fez 
mais uma aquisição. Desta 
vez o convocado foi o 
comunicador Willian 
Marinho. Ele assumiu o 
departamento que trata de 
Praças e Logradouros. 

Quem conhece o novo 

diretor pode assegurar que 
poucas foram suas missões 
dirigindo algo. Seu único 
trabalho em que realmente 
assumiu uma direção, foi 
diante da Sociedade Atlética 
Imperatriz e todos nós 
presenciamos uma verdadeira 
catástrofe. 

Foi uma das piores 
campanhas do Cavalo de Aço. 
Os atletas reclamavam dos 
salários em atraso, mas isso 

acontecia também em outras 
épocas. Porém, o inadimissível 
era a constante reclamação 
por alimento. Os jogadores 
chegaram a passar fome, o que 
nenhum ser humano suporta, 
principalmente, quando ainda 
se exige esforço físico. 

Estamos conscientes de 
que Willian, tinha boas 
intenções, mas faltou-lhe o 
mais importante: 
competência. Contudo, vamos 

ver se com o competente e 
tarimbado administrador 
Jairo de Oliveira a coisa 
muda. Esperamos que o 
comunicador não venha a 
travar no meio do caminho e 
torne-se uma pedra na 
administração lldon Marques. 

Observem bem meus 
senhores, que a missão não é 
difícil, até porque a tarefa é 
cuidar das Praças e 
Logradouros públicos. 

Muda, Brasil 

por Edmilson Sanches 
Jornalista 

Durante muito tempo 
ressentiu-se o Nordeste, 
ressentiram-se Norte e 
Centro-Oeste de uma crônica 
ausência de recursos fartos e 
estáveis, que 
correspondessem ao 
potencial econômico da terra 
e capacidade de trabalho de 
sua gente. 

Décadas atrás, 
registraram-se, no Brasil — 
ou, pelo. menos, no Brasil do 
Sul, o Brasil de lá — 
registraram-se, repito, os 
maiores aportes financeiros 
de que o País teve notícia. 
Créditos facilitados, não eram 
necessário o Brasil ir até eles: 
eles vinham até nós, de mão 
beijada, trazendo o vosso 
reinado (e, entre parênteses, 
a ^ossa vontade). Eram 
montanhas de dinheiro para o 
poço de necessidades que é o 
Brasil. O Brasil do Sul, o 

Opinião 

Político 

está sem 

partido 

por Gean Ribeiro 
Da Direção de Redação 

Os políticos que deixaram 
o PMN e ingressaram no PPB, 
agora, ficaram em situação 
difícil. Com a tomada de 
posição da Executiva Nacional 
do Partido Progressista 
Brasileiro, em tornar sem 
efeito a ata em que criou a 
Comissão Provisória em 
Imperatriz. 

Políticos que já estavam 
articulando suas candidaturas 
à Câmara Municipal, estão 
deparando-se com o problema 
de não estarem filiados a 
nenhum partido. 

A articulação dentro da 
cúpula do partido até o 
presente momento funcionou, 
afirmam membros do PPB a 
nível regional. 

Rádio 

Cabital 

AM 

950 

KHz 

Brasil lá de baixo, de peito 
estofado e queixo erguido, 
consumia vorazmente quase 
todo o verde — o verde do 
dólar e mesmo o verde das 
matas, com a expansão das 
indústrias e outras obras. 

O Brasil de lá de baixo 
priorizava os investimentos c 
gastos (e como se gastou!), 
satisfazendo suas necessidades 
ou criando-as quando elas não 
existiam. Para isso, dinheiro 
havia — e muito. E o Brasil de 
lá ululava e pulava. Era a farra 
verde, a orgia do dólar. 

De repente, "não mais que 
de repente", o que era doce, 
acabou-se. E ao final da festa 
uma enorme conta foi 
pendurada à porta de entrada 
do País. Foi assim que, sendo 
a conta maior que a região que 
a gerou, gentilmente 
expediram-se intimações a 
todas as partes do Brasil, para 
ajudar a pagar o rombo e cobrir 
os excessos. Quem não tinha 
nada a ver com o peixe viu-se, 

compulsoriamente, com uma 
espinha atravessada na 
garganta. Não se podia nem 
soluçar. Pesava sobre nós, 
ameaçadoramente, como 
invisível espada de Dâmocles, 
a idéia — sublinarmente 
incutida — de que, se não 
contribuíssemos, o Brasil de lá, 
que era forte se enfraqueceria, 
e o Brasil de cá, que era fraco, 
por certo não sobreviveria. E 
em cabeça nortista, nordestina, 
uma sentença. Em cada bolso, 
uma parte da conta. 

Por exemplo: em relação à 
Ferrovia Norte-Sul, não há 
dúvida de que ela é muito 
menos casuísmo regional mas, 
muito mais, uma causa 
nacional. A Norte-Sul não é 
uma barca furada. E um trem 
blindado. 0 mínimo que 
Norte, Nordeste e Centro- 
Oeste devem fazer é ajudar a 
fortalecer a indecisão 
governamental. Infelizmente, 
até hoje muitos de nós do 
Brasil daqui de cima, do Brasil 

de riba (se trocadilho com 
Ribamar do ex-presidente), 
nós do Brasil de cá ainda nos 
comportamos como mulher de 
malandro, aceitando humilde 
e masoquistamente as 
pancadas e a voz de comando 
dos nossos irmãos de lá. 

Apesar do fogo cerrado, da 
metralhadora giratória, da 
artilharia pesada, nossa 
reação, não por menos mas 
sim por bom senso, não será 
provocar confrontos danosos á 
unidade nacional, à 
brasilidade. Não queremos 
uma luta fratricida, sucessão 
tupiniquim. Mas que é 

. chegada a hora de uma- 
rebeldia sadia! Isso é, com ou 
sem presidente de cá. 

Pois no contexto das 
nações, no cenário do mundo, 
nosso País será forte, nosso 
País não poderá mudar 
enquanto Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste continuarem na 
mesma. 

Muda, Brasil. 

MÃ 

TREINAMENTO EMPRESARIAL 

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS 

OBJETIVOS: 

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

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

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

PROGRAMA: 

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

Instrutor 
Duração: 
Período: 
Local: 

Horário: 
VaU- 

Prof VALDIR BATISTELU (Sociólogo) 
15:00 hs. aulas 
De 12 a 16 de fevereiro de 1996 
Auditório da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz1 

Av. Getúlio Vargas, ne 1250 - Centro 
Das 19 às 22 hs 
R$ 30,00 

Jornal Capital 

|£eu lüler Diário 
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Ambulante anuncia eleiçãc 

Sindicalista confirma apoio do interventor Ildon Marques ao sindicato 

por Raimundo Primeiro 

Todos os preparativos 
continuam sendo ultimados 
para a realização da eleição do 
Sindicato do Comércio, 
Feirantes, Varejistas e 
Vendedores Ambulantes de 
Imperatriz. A informação foi 
prestada pelo atual presidente 
da junta governativa da 
entidade, Manoel Belmiro 
Vieira. 

0 pleito acontecerá nesta 
quarta-feira, dia 7, a partir das 
oito horas da manhã e Manoel 
Belmiro concorre ao cargo 
majoritário pela chapa 

"Renovação", que se propõe a 
desenvolver um serviço que 
vise o fortalecimento do 
sindicato, além de maior 
congraçamento entre seus 
associados. 

Manoel Belmiro afirmou que 
o interventor Ildon Marques 
vem dando total apoio à 
entidade que dirige. Exemplo 
disso foi os recursos que 
investiu na organização do 
Camelódromo e outros pontos 
comerciais da cidade. "0 apoio 
tem vindo sempre que o 
solicitamos", observou. 

Ele vem destacando que 
pretende colocar o sindicato em 

posição de destaque, caso 
consiga se eleger presidente da 
entidade. Espera continuar 
recebendo atenção da 
Prefeitura Municipal, tendo em 
que vista que seus colegas 
estão reivindicando programas 
emergenciais que busquem 
promover o incremento das 
vendas. "Nossa luta será dura, 
mas não deixaremos nada de 
lado", prossegue. 

Finalizando, o sindicalista faz 
um convite para que todos os 
seus colegas estejam presentes 
e dêem seu voto de confiança 
aos integrantes da chapa 
"Renovação" 

% 

Interventor estadual, Ildon Marques (discursando), tem assistido o Sindicato dos Ambulantes 

QUANDO VOCÊ 

COMPARA 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADAE 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO Dl 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATR1CANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

Carnatfal 

Lava-Pratos 

Sé 

te»! 

: :i. Vj 

O 
.'•■y 

% 

Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 

m 
m m 

Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

Cerpa e Armazém Paraíba 

aquecendo o primeiro grito de 

carnaval de João Lisboa, 

apresentam: 

BANDA BUM BUM DE 

BEBÊ E TRIO CERPA 

Neste Domingo 

na Praça do Mercado 

O 

8 

■ \; :*«• 

Mm 

Viagens e Turismo 

O Mundo Mais Perto de Você 

Sua Mais Mova Coiicepfflo 

Em Agênda de Viagens, 

Âtaba de aterrísar nesta ddade a mais neva agênda de viagems 

svNm&jmmi 

Passagens aéreas nadonass e ittterttam3m;. mneir m, exmrsóes; 

enfim, tudo o que votè prema de uma rfér% de viagens, 

a SUMSSJ & MAMS fam* f tew mais: 

Ha é resultado da união da maior agêmia de viagem m Sèc9 "ás 

tom um dos mais sólidos grupos empresariais de imperai» ' 

Trotando em miúdos, ; 

a 5U9S$ST & ÂM€âfS já msee hrle. 

Rua Alagoas, 255 • Bairro Juçara . . Cep: 65900-000 • TeleFax: 721-4500 
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Os matadores 

Desde o lendário Charles 
Miller (São Paulo AC), o 
primeiro grande matador do 
futebol paulista, em 1992, com 
10 gols, até a temporada de 
1995, que consagrou a dupla 
Bentinho (São Paulo) e 
Paulinho Mclaren 
(Portuguesa), com 20 gols, o 
Campeonato Paulista tem 
muitas histórias para contar de 
seus artilheiros. Nestes 94 anos, 
a partir da Liga Paulista de Foot- 
Ball, dezenas de goleadores 
balançaram as redes 2.232 
vezes. 

Os palmeirenses não se 
esquecem de César Lemos ou 
César Maluco; artilheiro em 
1971 com 18 gols. "Fui o 
principal goleador disputando 
um campeonato que tinha Pelé 
jogando no Santos", orgulha-se 
César. "Não era difícil fazer gols 
porque eu atuava ao lado de 
Gildo, Servílio, Tupãzinho e 
Ademir da Guia. 0 Valdir 
chutava a bola para a frente, o 
Servílio ganhava de cabeça e eu 
disparava e ficava na cara do gol 
pra marcar", lembra o atacante. 

Sócrates foi o principal 
matador em 1976, com 15 gols 
que marcou pelo Botafogo de 
Ribeirão Preto. Mas o Doutor 
gostava mesmo era de dar 
assistência aos seus 
companheiros. "Para mim 
nunca foi muito importante 
marcar os gols, mas sim lazer o 
passe. Na verdade, só fui 
artilheiro devido aos 7 gols que 
fiz contra a Portuguesa Santista, 

quando o Botafogo venceu por 
10 a 0", ponderou. 

Para a Fiel Torcida, 
inesquecível mesmo é 
Casagrande, que aliava técnica 
e raça e foi o artilheiro porque 
o time em que jogava era muito 
bom, tinha o Sócrates e o Zenon, 
jogávamos com a bola no chão. 
Basta dizer que, com toda a 
minha altura, só fiz um gol de 
cabeça, naquele ano, contra o 
XV de Jaú", recorda o Casão. 

Em 1985, o São Paulo 
ganhou o titulo com um ataque 
que tinha Muller, Pita, Silas, 
Sidnei e, principalmente, 
Careca, o artilheiro com 23 gols. 
"Nosso ataque não tinha 
jogadores altos, mas erà rápido 
nos toques, nas tabelas e havia 
os lançamentos do Pita", 
ressalta Careca, hoje no futebol 
japonês. 

A artilhar ia ficou dividida no 
Paulistão de 95 entre Bentinho 
(São Paulo) e Paulinho 
Melarem (Portuguesa). 
Bentinho não gosta de 
comparações; 

"Cada goleador tem seu 
próprio estilo. Marcar é sempre 
importante e para isto é preciso 
estar bem colocado na área e ter 
calma na hora de concluir", 
receita. 

E difícil fazer uma lista de 
todas as conquistas e recordes 
que Pelé colecionou em sua 
carreira. Mas não há d vidas de 
que é o melhor jogador de 
futebol do mundo em todos os 
tempos. 

Convocação de Empregado 

A firma DESTILARIA CAIMAN S/A, convoca os Srs. 
Francisco Alves da Silva, CTPS ne 17836 - Série 00009/ 
PA; Adão Sousa da Silva, CTPS n9 11959 - Série 00009/ 
MA; Alcindo Ferreira de Sousa, CTPS n9 68702 - Série 
00001/MA; Reginaldo da Silva Pereira, CTPS n9 17986 - 
Série 00009/MA; Elison Pereira da Silva, CTPS n9 15367 - 
Série 00009/MA; Domingos Santos dos Santos, CTPS n9 

46741 - Série 00009/MA; Joaquim Gonçalves da Cunha, 
CTPS n9 93065 - Série 00008/GO; Antonio da Silva, CTPS 
28212- Série 00004/MA; José Ribamar Evangelista, CTPS 
n9 67975 - Série 00009/MA: Fernando Vieira da Silva, CTPS 
n968074 - Série 00009/MA: Antonio da Silva Castro, CTPS 
n 9087 - Série 00006/MA; Luis Brandão da Conceição, 
CTPS n9 74753 - Série 00009/MA e Raimundo de Sousa 
Carvalho, CTPS n9 23933 - Série 00396/GO., a retornarem 
ao trabalho no prazo de 72 horas, sob pena de serem 
demitidos, conforme Artigo 482 - Letra I, do Decreto Lei n9 

5452 da CLT 
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Gráfica Jardim 

REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Maranhão 

EDITAL DE REGISTRO DE LOTEAMENTO 

MARIA ESTER RODRIGUES DE SAMPAIO , Escriva e 
Tabeliã do C artório do 1° Ofício e Oficial do Registro de Imóveis 
desta cidade e Comarca de Açailândia, Estado do Maranhão, 
Etc... 

FAZ saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que processando por este Cartório de Registro 
de Imóveis, os termos de pedido de Registro de um loteamento 
urbano, com denominação de "LOTEAMENTO JARDIM BRASIL", 
cuja documentação examinada por esta Oficial foi achada era ordem, 
do imóvel constitído de: UM TERRENO nesta cidade, Frente para a 
Av. Santa Ijjzia, com Área total de 58.445,74m2 (cinqüenta e oito mil 
quatrocentos e quarenta e cinco metros vírgula setenta e quatro 
centímetros quadrados). Descrição do Perímetro - Partindo do marco 
11F1D da margem direira da BR-222 sentido Açailândia/Santa Luzia 
e divisa com o loteamento Jardim de Alah com azimute de 170932'31" 
e distância de 67,30m, chega-se ao marco 9BD; deste, mm azimute 
de 209o06'20" e distância de 141,74m, chega-se ao marco 8DÍV na 
divisa com o lote jardim Glória; deste, com azimute de 303Q47'21" e 
distância de 404,95m, chega-se ao marco 3B1 na divisa com a área do 
Rotary Clube, com azimute de 25c47'08" e distância de 57,08m, chega- 
se ao marco 1B5 na divisa com área de José Moreira; deste, com 
azimute de 107o58'31" e distância de 86,62m, chega-se ao marco 19; 
deste com azimute de 25a4r08" e distância de 320,08m, chega-se ao 
marco 11F1D. Ponto inicial da descrição deste perímetro. O imóvel 
localiza-se no perímetro Urbano de Açailândia, com 1.114,92 metros 
lineares, conforme levantamento topográfico realizado pelo Eng3 

Agrimessor - José Alberto Lazzarin - Crea n0 12591 - SC - 4364 - MA. 
Devidamente Registrado no Livro n9 2-AB, fls. 135, Mat. ns 4.630 e 
AV-Ol; de propriedade do Sr. JOSÉ ANTONIO NETO, brasileiro, 
comerciante, casado com a Sr3 Janete de Oliveira Silva, ix)rtador 
do CPF n0 025.662.141-15 e da CI.RG. n3 460.087 - SSP/GO ela de 
CPFn0 335.684,481-49 e da CL RG, ns 104.896-SSP/GO, residentes e 
domiciliados àrua Alvarindo Elias de Oliveira nQ 95, em Santa Helena 
de Goiás-GO; n/ato representados por seu bastante procurador Sr. 
Paulo Humberto Sobreira, brasileiro, casado, comerciante, portador 
do CPFn3 004.524.91649 e da CR. RG. nQM-69.854-SSP/MG, residente 
e domiciliado nesta cidade, nos termos da procuração p blica lavrada 
n/notas do Livro n9 028, fls. 176 v9, em 23.02.95. e para que ninguém 
possa alegar ignorância, faz expedir o presente edital, que se^ 
publicado na imprensa local do Jornal Capital; por 03 (três) dias 
consecutivos, podendo o dito registro ser impugnado no prazo do 
quinze (15) dias, contados da data da Itima publicação. Dado e 
passado nesta cidade de Açailândia. Comarca de Açailândia, Estado 
do Maranhão, Cartório do l9 Ofício e Registro de Imóveis, aos trinta 
e um (31) dias do mês de Janeiro (01), do ano de hum mil novencentos 
e noventa e seis (1996). Eu,   Paulo Oliveira Sousa, 
Escrevente Juramentado Substituto, datilografei e suberevo. 

PAULO OUVEIR SOUSA 
Esc. Juramentado SubsC 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. TRA3ALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

_  Rua Luís Domlngues. n0 1206 fone 721-1077 

BIMGAO DO COMOR FARIAS 

POSTOS DE VENDA 

01 - Farmácia Kenedy em frente ao Socorrão - Pqe. Anhanguera 

02 - Di Pão - Av. Bernardo Sayão - Nova Imperatriz 

03 - Pão da Terra - Av. Getúçio Vargas - Entrocamento 

04 - Casa Rosa - Rua Coriolano Milhomem 

05 - Drogaria Fábio Júnior - Rua Leôncio Pires Dourado - Bacuri 

06 - Moto Carlos - Rua Ceará - Quatros Bocas 

07 - Supermercado São Vicentte - Rua Frei Caneca - Pqe. São José 

08 - Drogão Center - Praça da Bíblia - Bacuri 

09 - Motoca - Concessionária HONDA - Av. Dorgival Pinheiro - Centro 

10 - Panificadora DULAR - Rua Ceará - Nova Imperatriz 

11 - Supermercados Real II - Rua Rio de Janeiro - Entrocamento 

12 - Hotel São Luís - Rua Coriolano Milhomem - Centro 

13 - Supermercado Sousa - Rua da Assembléia - Vila Lobão 

14 - Panificadgra REALFARMA - Rua Frei Dário - Vila Lobão 

15 - Panificadoi-a Na. Senhora de Fátima - Parque Buriti 

16 - Banca da Gildênia - Rua Luís Domingues - Praça Brasil 

17 - \üssa Banca - Rodoviária 

1 c Drogaria Econômica - Av. Getúlio Vargas - Praça Brasil 

10 ^em da Rapadura - Volante 

20 - Moto Peças Ceará 
21- Voz do Comércio - DESMANTELO - João Lisboa 

22 - Farmácia Bom Jesus - Av. Mota e Silva - Mucuíba 

23 - T.C.I 
24 - WR Mudanças - Rua Luía Domingues - Entroncamento 

25 - Alvorada Lanches - Rio Grande em frente a Telma 
26 - Eletrônica TELA QUENTE - Rua Piauí\Aquiles Lisboa - Centro 

27 - Porão l,ll e III - Mercadinho, Quatro Bocas e Pça. da Bíblia - Bacuri 

28 - Casa Rodrigues - Av. Getúlio Vargas\Pça. Brasil - Centro 

29 -Flora Medicinal - Rua Benedito Leite - Centro 

30 - Faixa Elétrica - Santa Rita 

31 - Drogaria Real - Rua Simpiício Moreira - Bacuri 

32 - Nicetur - Cel. Manuel Bandeira - Centro 

33 - Foto Sonora - Av. Getúlio Vargas - Centro 

34- Cortez Moto I e II - Souza Lima e Ceará 
35 - Farmácia Santo André - D. Pedro II com Rua Beta - Bacuri 

36 - Supermercado Variedades - Av. Getúlio Vargas - Centro 

37 - Supermercado Jurema - R. Santa Rita - Santa Rita 

38 - Ponto de Carro na Estrada do Arroz - Quatro Bocas - Ceará 


