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O Tempo ] 

O Inst. Nac. de Meteorologia informa 
que o tempo em Imjxíratriz hoje será 
tempo nublado à encoberto com 
pancadas de chuvas isoladas e 
visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A abertura do Carnaval do Tchan, 1 gdiçí 
na avenida Beira-Rio, numa promoção fech# 
do Sistema Tucanu's de Comunicação, f às Éi 
com apoio da Cervejaria Cerpa 

Começa hoje o Carnaval do Tchan 

Folião comparece a Avenida Beira-Rio para comemorar o Carnaval 

Começa hoje o Carnaval úo 
Tchan, que será realizado na 
avenida Beira-Rio numa 
promoção do Sistema Tucanu's 
de Comunicação. 

Todos os preparativos já 
foram definidos e a Comissão 
Organizadora espera apenas o 
momento marcado para iniciar 
a festa de momo. 

Toda a estrutura do palco foi 
montada ontem. Os cantores 
afinaram suas vozes e já estão 
prontos para o Carnaval do 
Tchan. 

0 evento vai ser animado 
pelo apresentador Conor Farias, 
diretor-presidente do Sistema 
Tucanu's de Comunicação. 

Lembrando que a Cerpa é a 
cerveja oficial do Carnaval do 
Tchan e estará sendo vendida 
ix)r apenas R$ 1,00. 

3 mil camisetas do Carnaval 
do Tchan serão distribuídas aos 
foliões que comparecerem na 
avenida Beira-Rio. 

Portanto, a ordem é alegria 
geral de hoje até a madrugada 
de quarta-feira. 

O evento vai ser animado por 
vários artistas, cujos contratos 
foram fechados com 
antecedência. 

Você é convidado especial 
i  ^ para Iiartieiitar do Carnaval do 
O diretor-presidente do Sistema Tucanu's de Comunicação, Conor Farias, abraçado com o ministro das Comunicações, Sérgio Motía, em recente encontro do PSDB ' tban. Pagina 3A 
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Carnaval do "I^va-Pratos" 
de Imperatriz, que será 
realizado na avenida Beira- 
Rio, no dia 10 de março, 
numa promoção do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação. 

O fato 
A falta de 

prioridade 
política e de 
um compro- 
misso nacional 

com o Nordeste foi 
denunciada pelo senador 
Ronaldo Cunha Lima, 
PMDB-PB, ao apelar ao 
Poder Executivo para que 
acelere a tramitação do 
projeto de transposição do 
Rio São Francisco. 
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A pessoa 

Abrem 
Shoppings/lojas 
Hoje e segunda - 
funcionarti normalmente 
Domingo e terça - 
funcionam só as áreas de 
lazer e algumas 
farmácias 
Quarta - reabrem 
normalmente às 12h00 
Supermercados 
Hoje e segunda - 
funcionam 
normalmente 

Quarta - abrem às 12h00 
Postos de gasolina 
Hoje e segunda - 
funcionam 
normalmente 
Domingo e terça - 
funcionamento é 
facultativo 
Fecham 
Bancos 
Segunda e terça 
Repartições públicas 
Segunda e terça 
Supermercados 
Terça-feira 

Cárcere Privado 

Acusação 

é rebatida 

Esteve ontem na redação 
do jornal Capital, a senhora 
Simone Ncpomuceno, i£ 
anos, casada com o senhor 
Lute Clemente de Sousa. 

Ela negou que tivesse 
sido mantida em cárcere 
privado, conforme; 
denunciou sua avó Corina 
Nejx>muceno de Sousa, na 
Delegacia Especial da 
Mulher. 1 

Simone; ao contrário, 
disse que foi obrigada a se 
deslocar ate a casa de uma 
prima, dc onde sua avó não 
queria deixá-la sair em 
companhia do esposo. 

"Ela sempre foi contra o 
nosso casamento, e essa é a 
terceira vez que tenta 
impedir que continuemos a 
morar juntos", afirmou 

Capita1 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

A colunista Jussara 
Cerqueira 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 todas as novidades. 
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O sena- 
dor Sebas- 
tião Rocha, 
PDT-AP, 
afirmou que 
os ministros 
da Adminis- 
tração r da Fazenda, 
Bresse p :ra e Pedro 
Malan, não cumpriram ato 
presider te] que determina 
o pagamento dos servidores 
dos ex-territórios do Amapá 
e Roraima via depósito 
direto em conta bancária. 
Rocha advertiu que o 
decreto é do início de 
dezembro e modificou a 
forma de pagamento 
anterior, em que aqueles 
funcionários federais eram 
pagos através de repasses 
feitos pela União aos 
governos dos estados. 
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Açaílândia: Soraya 

Luíza comenta a sociedade 

açaílandense 

Por Dentro da Imprensa 

Programação da TV 

Indicado® 
» 

üS$ Com. Compra 

L m 

iMlilli 

US$ Com. Venda 

R$0.9784 (0,0%) 

ÜS$ Black Compra 

íV-.: 

' ' ». '■•xá ■ 
Os hospitais de Imperatriz preparam esquem.i de plantões para o período de Carnaval. 
1 lec/icos alertam população para os riscos de acidentes nesta época do ano 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte 

nssmim) 

US$ l:1ut Compra 

lij-.nut. Vçn# 

■ RS 0.9831 1 1*4%) 

Ouro (gianC 

RS 1290 (sexta-feira, 

Poupança 

1^293% (15.01.96) 

34,97% (29.01.96) 
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A imprensa nacional 
divulgou: a Polícia Federal 
pediu ao Supremo Tribunal 

ederal autorização para 
investigar quatro senadores 
e seis deputados cujos 
nomes constam de 
documentos encontrados na 
pasta cor-de-rosa do Banco 

conômico. E lamentável 
que o nome do senador 
maranhense, eleito pelo 
Amapá, seja um desses 
nomes. No entanto, acho 
importante que o assunto 
seja esclarecido, para o bem 
da Nação 

Gilberto Fagundes 
Vilinha 

Temos visto que o índice 
de criminalidade caiu em 
Imperatriz nos últimos dias. 
A razão para tanto, deve ser 
a eficiência do trabalho 
ostensivo que ,vem sendo 
desenvolvido pela Polícia 
Militar. Só acho que a 
instituição deveria 
permanecer mais tempo, 
também, nas regiões 
periféricas da cidade. 
Principalmente, como é 
notório, no período noturno. 
Aproveito, aqui, para 
desejar sucesso quanto ao 
trabalho ostensivo quer 
será desenvolvido a partir 
de hoje, quando se inicia o 
período carnavalesco. 

Será verdade que mal 
começou a campanha e o 
coronel Guilherme Baptista 
Ventua já anda esbanjando 
diheiro por aí, ou é um 
mero comentário de 
especulação. Acho, no meu 
entender, que ainda não é 
hora para tanto. Aliás, sou 
daqueles que defendem 
que eleição se ganha é na 
conscientização do 
eleitorado. Confio no 
Ventura, sou eleitor dele, 
mas acho que já está na 
hora de consertarmos o 
caminho deixado por Davi 
e seu grupo. 

André Reíende 
Rodoviária 

Enquanto a gover nadora 
Roseana Sarney passeia 
pela China, aquele 
comercial de tevê 
abusadinho que ela 
mandou fazer continua na 
mída local. O Maranhão 
N ovo de que tanto fala o ator 
global deve ser em outro 
mapa, que não o do Planeta 
Terra Aliás, sugiro para que 
a governadora Roseana 
Sarney, quanto retornar da 
China, traga um mapa 
daquele país nos indicando 
onde encontrar o 
famigerado novo Maranhão. 

Márcia Santana 
Bacuri 

A empresa TCI, de 
transportes coletivos, 
continua pecando muito em 
i '< >ssa cidade. Vejo, hora por 

utra, os ônibus passarem 
direto pelas paradas. Acho 
que os condutores dos 
veículos deveriam ser 
melhor orientados no 
sentido de fazer paradas em 
todos os pontos de ônibus. 
1 lá casos até mesmo em que 
< usuário estar em dúvida. 

.! jasta uma par 1. inha, 
me quem ^abe ele se 

a-. ' ubém, poruma 
■iu e educação, não 

adi; 
nklin Silva 
Vila Lobão 

A informática no País 

O Itamaraty e o Estado- 
Maior das Forças Armadas 
constituíram, em 1976, um 
grupo de trabalho para discutir 
um programa de controle da 
produção de computadores no 
País, que conciliasse os 
interesses governamentais, os 
da indústria nacional e os das 
multinacionais. 

Entre as principais 
propostas em discussão, a 
questão de como obter avanço 
tecnológico sem criar laços de 
dependência com o exterior, e 
o lugar da informática num País 
com graves problemas sócio- 
econômicos. 

Como resultado, foi 
sancionada, em 1984, a Lei n9 

7223 — muito polêmica —, que 
propunha a supervisão pelo 
Congresso de todas as 
medidas aplicadas no setor, 
com a criação de um Plano 
Nacional de Informática, a ser 

controlado pela Secretaria 
Especial de Informática, a SEI. 

Esta, por sua vez, passou 
para a esfera do recém-criado 
Conselho Nacional de 
Informática, Comin, órgão 
ligado ao presidente da 
República. 

Essa lei determinou 
também fontes de recursos 
para a pesquisa, eliminou as 
ambigüidades sobre os 
instrumentos de reserva de 
mercado para o 
desenvolvimento de uma 
tecnologia nacional e explicitou 
o conceito de empresa nacional. 
Criou, ainda, os Distritos de 
Exportação de Informática i)ara 
a industrialização e exportação 
de produtos das multinacionais. 

Um dos pontos mais 
polêmicos da Lei da 
Informática diz respeito aos 
ilimitadosm poderes da SEI. 
Além dos mini e 

microcomputadores, seus 
poderes se estenderiam a tudo 
o que fosse fabricado com um 
componente eletrônico. 

A reserva de mercado, 
como se sabe, criou também 
tensão nas relações Brasil- 
Estados Unidos. Em fevereiro 
de 1986, o governo Reagan 
ameaçou o Brasil com sanções 
comerciais. Mas o governo 
brasileiro descartou qualquer 
alteração na política para a 
informática. O caso continuou. 

No início de abril de 1986, 
foi enviado ao Congresso um 
projeto de lei que regulamenta 
a comercialização e os direitos 
de propriedade dos programas 
de computação, software. 

Aprovado em dezembro de 
1987, o projeto de lei manteve 
a reserva de mercado mas 
desburocratizou a entrada no 
País de programas 
estrangeiros. 

A vaidade masculina 

Conta a história que o 
homem começou a se vestir 
quando descobriu a 
necessidade de se proteger do 
frio e das interpéries. Os 
homens das cavernas, por 
exemplo, se preocupavam em 
agasalhar o corpo, com peles de 
animais, contra os rigores do 
inverno, em suas caçadas em 
busca de alimentos. Pode se 
dizer que destas remotíssimas 
eras surgiu a moda masculina. 
Cobertos de peles de animais, 
os homens das cavernas 
tiveram sucessores entre os 
índios, que se abrigavam sob 
tangas de tecidos grosseiros ou 
mesmo penas, mesmo estando 
mais próximos da chamada 
civilização. Interessanta é notar 
que, de indivíduo para indivíduo, 
naquele tempo, existia uma 
diferença naquela roupa 
rudimentar. 

Segundo os estudiosos, essa 

diferença de se vestir é o 
próprio embrião da moda. E 
moda nada mais é do que o 
desejo de progredir, de se 
destacar, de se diferenciar. A 
tanga utilizada pelos índios 
evoluiu para a túnica usada, j)or 
exemplo, por Jesus Cristo, que 
usava uma túnica inconsutil 
(sem costuras), que Maria lhe 
havia feito quando ainda era 
menino e que aumentava de 
tamanho de acordo com o seu 
crescimento. Esta túnica era um 
lençol amplo, semi-enrolado e 
disposto a cobrí-lo de modo a 
não atrapalhar seus 
movimentos. Mesmo assim, 
para correr ou para trabalhar 
com mais desembaraço, era o 
homem obrigado a amarrar a 
túnica, ia dos pés à cintura. 

Todas as outras túnicas que 
foram surgindo eram 
costuradas. Por aqui, começa a 

entrar a vaidade na história do 
vestuário. Contrário do 
pensamento feminino. 0 
homem também é 
extremamente vaidoso. Já na 
época das túnicas notava-se 
esta tendência, pois entre os 
homens daquela época, uns a 
colocavam com simplicidade, e 
outros procuravam apurar o 
jeito de vesti-la, aperfeiçoando 
o modo como ela lhe caia nos 
ombros, pelas costas e, na 
frente, com belas dobras. 

Tanto é verdade que que a 
vaidade masculina chega a ser 
maior que a feminina que 
existiu um homem que tanto se 
esmerou no mode de usar uma 
túnica que foi chamado de 
"Arbitro da Elegância": 
Petrônio. Nessse tempo ainda 
não existia o alfaiate, a moda 
era algo individual, cada qual 
procurando parecer se 
agradável aos outros. 

Começa hoje Carnaval do Tehan 

Contagem regressiva. Hoje é 
o grande dia. Vai ser aberto, logo 
mais, o Carnaval do Tchan, na 
avenida Beira-Rio. 

Promovido pelo Sistema 
Tucanu's de comunicação, o 
evento já foi todo prejíarado. 
Vai movimentar Imperatriz 
durante o reinado de momo. 

Não vai ser cobrada taxa de 
entrada. 0 folião se divertira sem 
gastar um tostão, sequer, para ter 
acesso ao local onde está 

instalado o palco do Carnaval do 
Tchan. 

Um verdadeiro batalhão de 
repórteres, cinegrafistas e 
apresentadores já está preiarado 
para entrar em campo. Vai levar 
todas as informações do Carnaval 
de 1996 até aos telespectadores 
da TV Capital, Canal 5, Rádio 
Capital AM e Jornal Capital. 

Acompanhe, de forma 
detalhada. todos os 
acontecimentos do Carnaval 96 

sintonizando aTV Capital 
0 Carnaval do Tchan 

despertou atenção de expressivo 
número de turistas que já estão 
na cidade. 

O reinado de momo já 
começou. Gordos, magros, feios 
e bonitos, todos estarão se 
divertindo a todo vapor até a 
madrugada da próxima quarta- 
feira, quando termina as festas 
carnavalescas. Participe! Segure 
o tchan, dance o tchan. 

,2 s. m 
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por JOSE FILHO 

Futuro 
Ninguém ignora que o 

resultado das eleições 
municipais do dia 03 de outubro 
vai se constituir no perfil e 
parâmetro das eleições de 88, 
para o Governo do Estado e 
presidência da República. 
Portanto, ninguém pode 
afirmar que a escolha dos novos 
prefeitos e vereadores não seja 
importante jjara a eleição do 
sucessor de Roseana Sarney. 

Pergunta 
Diante de tantas evidências 

sobre o futuro político do 
Maranhão e a partir das 
próximas eleições municipais, 
é possível admitir que 
realmente a governadora 
Roseana Sarney vai ficar 
omissa, sem apoiar niiiguem c 
{KTmitir que os "liderados" do 
seu partido tenham iniciativa 
própria na escolha dos 
candidatos a prefeito e 
vereadores no interior do 
Estado? 

Validade 
É i)ossível acreditar que a 

governadora Roseana Sarney 
esteja falando a verdade quando 
afirma que "não vai \ arlicipar da 
campanha das próximas 
eleições", ou tudo não jassa de 
um jogo armado para o 
exercício do poder sem 
qualquer comprometimento - 
abuso de poder - i>or parte de 
sua administração? 

Memória 
Mesmo antes de ser eleito 

deputado federal, o médico 
Sebastião Madeira já afirmava 
que seria candidato a prefeito 
de Imperatriz nas eleições do 
dia 03 de outubro, e teria como 
companheiro de chapa o 
engenheiro agrônomo José 
Moreira (Moreirinha), irmão do 
ex-prefeito assassinado Renato 
Moreira. Decorrido pouco 
tempo, o vice de Madeira 
deverá ser outro nome. A 
memória de Madeira ficou curta 
e ele não se lembra mais do 
Moreirinha 

Discurso 
Diante disso, é de se supor 

que o discurso de campanha 

dele e dos demais candidatos 
não será a morte do ex- 
prefeito. Os tempo estão 
mudando. 

Trânsito 
A falta de sinalização, a 

imprudência e a 
irresponsabilidade de muitos 
motoristas, motoqueiros e 
ciclistas continuam fazendo 
vítimas no trânsito de 
Imperatriz. 

Trabalho 
0 psicólogo Cláudio 

Henrique, diretor da Cacau 
Veículo em Imperatriz, continua 
realizando um excelente 
trabalho no mercado, apesar 
das restrições e 
discriminações de alenins 

gerentes de bancos «iuc 
operam na cidade. 

Saúde 
Destaque para o médico 

Nailton Lyra, subsecretário de 
Saúde liara a Região Tocantina 
Apesar de todas as dificuldades 
financeiras, pessoal e 
equipamentos, ele vem 
desenvolvendo uma política 
satisfatória no setor de saúde 
do município. Competência e 
trabalho não lhe faltam em 
momento algum. 

Retiro 
Várias igrejas evangélicas 

de Imperatriz estão 
aproveitando o carnaval i )ara se 
afastarem da cidade. Elas vão 
participar de retiros espirituais 
em várias localidades. 

Escolas 
Começa no próximo dia 22 

o ano letivo nas escolas da rede 
pública estadual. Todo um 
planejamento foi realizado e as 
escolas estão aptas a oferecer 
um bom nível de qualidade de 
ensino. 

Para meditação 
Amai, porém, os vossos 

inimigos, fazei o bem e 
emprestei, sem esperar 
nenhuma paga; será grande o 
vosso galardão, e sereis filhos 
do altíssimo. Pois c;e ébenigno 
até para com os ingratos e 
maus. (I x- 6-35) 

0 plontõo Hospitalar 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS 

hoje, dia 

17/02/96 

Hospital Muorada 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

17/02/96 

Mdter Clínica 
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Sebastião Madeira presta conta 

Parlamentar garante mais de R$ 1 milhão para obras em Imperatriz e região 

por J. Morada 

por CONOR FARIAS 

bom dia, 
governadora! 

411 dias. 
E o governo do "Novo 

Tempo" nada anuncia para 
Imperatriz. 

A governadora Roseana 
Sarney tem de ser sensível 
aos pedidos de nossa 
comunidade. 

Fazendo 
balanço 

0 presidente da 
Câmara, Luís Eduardo 
Magalhães, PEL-BA, 
considerou positivo o 
resultado dos trabalhos da 
Casa durante a covocação 
extraordinária que 
terminou na quarta-feira. 

Durante os 36 dias de 
convocação a Câmara 
aprovou 14 projetos e 
discutiu várias matérias 
nas comissões especiais, 
como a reforma da 
Previdência. 

O presidente da Câmara 
confirmou para o dia 6/3 a 
votação, em primeiro 
turno, da emenda de 
reforma previdenciária. 

Luís Eduardo prevê 
para o fim de abril a 
das votações das emendas 
de reforma da Previdência, 
da Previdência, 
administrativa e tributária, 
na Câmara. 

0 deputado defendeu 
também a necessidade de 
aprovação da legislação 
complementar às reformas 
da ordem econômica, 
definidas no ano passado. 

Luís Eduardo disse que 
assim como vai abrir para 
a sociedade a discussão 
sobre o IPC pretende 
discutir também a 
remuneração de 
deputados e senadores. 

Carnaval 
do Tchan 

E a onda do Carnaval de 
Imperatriz. O palco da 
avenida Beira-Rio já foi 
todo preparado e espera 
apenas o início da festa 
para cair na folia. 

Solicitando 
apoio 

A senadora Benedita da 
Silva, PT-RJ, anunciou que, 
juntamente com os 
parlamentares da bancada 

federal fluminense, 
solicitará ao Ministério da 
Saúde do Rio de janeiro. 

Ela salientou que a 
situação chegou a um 
ponto crítico com a 
ausência dos médicos nos 
postos de atendimento, e 
que a responsabilidade do 
governo estadual não pode 
ser diminuída. 

Benedita observou que 
os médicos ausentes de 
seus plantões pediram 
demissão de seus postos 
em setembro passado 
devido aos baixos salários, 
em torno de R$ 400. 

Cenas 
de desespero 

"O problema da saúde 
no Rio de Janeiro não é 
dinheiro, e sim gerência. O 
Rio não tem saúde, mas 
tem sambodromo". 

A constatação é do 
senador Levy Dias, PPB- 
MS, ao lamentar as cenas 
de desespero nas portas 
dos hospitais. 

"Pensava que as cenas 
da Bósnia fossem as mais 
chocantes. Pois as imagens 
de pessoas agonizando nas 
portas dos hospitais do Rio 
me tocaram muito mais. 
Temos de fazer uma séria 
reflexão", advertiu Levy 
Dias. 

Acordo 
preliminar 

O senador Roberto 
Freire, PPS-PE, afirmou 
que o acordo preliminar 
realizado entre o Governo 
Federal e as centrais 
sindicais CUT e CGT, para 
a reforma da Previdência, 
"foi uma demonstração de 
responsabilidade capaz de 
gerar uma saída para um 
impasse que se configurava 
em horizonte próximo". 

Freire salientou que 
aqueles que esperavam uma 
posição intransigente das 
centrais foram 
surpreendidos. 

Segundo ele, o acordo 
assegura conquistas 
importantes, "colocando-se 
fim ao absurdo da 
aposentadoria especial 
indiscriminada e 
estabelecendo-se um 
princípio único para todos os 
servidores da União, 
estados e municípios". 

Jornal Capital, o seu líder 

diário fone: 723-2034 

Jornalista 

Em apenas um ano de 
mandato de sua primeira 
legislatura, completado 
quarta-feira, 15, o deputado 
federal Sebastião Madeira, 
presidente Regional do PSDB 
no Maranhão e vice-líder do 
partido na Câmara dos 
Deputados, vem se destacando 
no cenário pobtico regional e 
nacional. Médico, eleito com 
maioria de votos oriundos da 
Região Tocantina, o 
parlamentar tem sabido 
retribuir, com ações decisivas, 
ao seu universo de eleitores, 
espalhados nas diversas 
regiões do Estado. Consciente 
de suas responsabilidades de 
legislador e conhecedor dos 
problemas enfrentados pelas 
populações do interior 
maranhense, Madeira não tem 
medido esforços, para liberar 
recursos para essas áreas 
menos favorecidas. 

Foi com esta compreensão 
e senso de responsabilidade, 
que ele apresentou ao projeto 
de Orçamento da União para 
este ano, nada menos que 20 
emendas, das quais conseguiu 
aprovar 9 (nove), beneficiando 
aos municípios de João Lisboa, 
com 200 mil reais; Porto 
Franco, com 150 mil e Timon, 
com 120 mil reais. Para 
Imperatriz o deputado 
Madeira conseguiu a inclusão 
de recursos da ordem de 920 
mil reais, para obras de 
saneamento básico, 
recuperação de estruturas 
físicas e de abastecimento 
d'água. Infelizmente a emenda 
que previa recursos para a 
recuperação da Estrada do 
Arroz, foi rejeitada pela 
Comissão, apesar do esforço 
do parlamentar para vê-la 
também aprovada, dentre 
outras que beneficiariam ainda 
outros municípios, inclusive a 
capital» São Luís. 

R$ 3 milhões e 850 mil 
para assentamento rural 
Ainda como resultados de 

gestões diretas do deputado 
Madeira registrem-se, dentre 
outros, a aprovação de 
recursos, através de emenda 
ao Orçamento de 1995, da 
ordem de R$ 3 milhões 850 
mil, destinados ao 
assentamento rural de famílias 
de lavradores, no Estado do 
Maranhão; a liberação de 
recursos oriundos do Banco 
do Nordeste, para o setor 
agropecuário de Imperatriz e 
Região e da Fundação de 
Assistência ao Estudante — 
FAE, e para biblioteca, kits- 
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Sebatião Madeira, cumprimentando o presidente Fernando Henrique Cardoso 

saúde e compra de cinco mil 
cadernos, para escolas de 
Imperatriz e João Lisboa. 

O deputado Sebastião 
Madeira conseguiu ainda o 
reconhecimento, junto ao 
Ministério da Educação, do 
curso de Geografia, 
Licenciatura Plena, ministrado 
pela Unidade de Estudos de 
Educação de Imperatriz, 
mantido pela Universidade 
Estadual do Maranhão — 
Uema. O reconhecimento 
oficial do curso era uma antiga 
reivindicação de alunos e 
professores da Unidade da 
UEMA em Imperatriz, 
conforme atesta o presidente 
do Diretório Acadêmico de 
Geografia. Raimundo Antonio 
de Sousa: "O documento 
estava engavetado e já 
mofando nas gavetas do 
Ministério. Nem mesmo o 
então governador Fiquene 
conseguira o reconhecimento 
do curso. O deputado Madeira 
era a nossa última alternativa. 
Felizmente ele falou com o 
ministro Paulo Renato e, em 30 
dias o problema estava 
resolvido" — disse. 

Madeira conseguiu, ainda, 
a aprovação de projeto do 
Senado que desobriga a 
manutenção de bioquímicos, 
dia e noite, nas farmácias, 
depois de proferir discurso a 
favor do substitutivo do 
deputado Chicão Brígido 
(PMDB-AC). Graças à 
indicação e ao empenho do 
deputado Madeira, a cidade de 
Imperatriz irá sediar o IV 
Encontro da Bancada Regional 
da Amazônia, nos dias 28 e 29 
de março. Como membro da 

Comissão de Seguridade 
Social e Famflia, o deputado 
Madeira realizou viagem 
oficial à Argentina, para 
conhecer o sistema de 
seguridade daquele país. 

Discursos 
Na tribuna da Câmara dos 

Deputados, Sebastão Madeira 
tem sido o porta-voz de 
legítimas reivindicações e/ou 
denúncias de vários 
segmentos representativos da 
sociedade, categorias 
profissionais e minorias. 
Pronunciou diversos 
discursos pedindo 
providências ou se 
posicionando sobre a questão 
indígena, como o caso dos 
Krikatis, no Maranhão; 
refinaria da Petrobrás em solo 
maranhense; em defesa dos 

aposentados; violência no Sul 
do Maranhão. 

Pronunciou ainda 
discursos denunciando a 
cobrança indevida de uma 
"contribqição confederativa 
anual obrigatória" pelo 
"Sindicato Nacional dos 
Empresários do Comércio e 
Indústria"; representando a 
bancada do PSDB, discursou 
em favor do povo de Timor 
Leste, dia 20 de setembro de 
95. Ele lançou um brado em 
favor da liberdade e contra o 
desrespeito aos direitos 
humanos em Timor Leste, ex- 
colônia de Portugal, invadida 
e dominada pela Indonésia, 
desde dezembro de 1975. E 
mais: discurso em defesa da 
Amazônia e dos amazônidas, 
questionando o projeto Sivam. 

GASTROCLÍNICA 

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

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

i 
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Segunda a Sexta - 07 hs 

TV - Capital - Canal 5 

Aprs^iitação: José Filho 
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Estado recebe programas 

Governadora do Maranhão deixa de aplicar recursos enviados pelo Governo Federal para financiar 

moradia e é cobrada por uma atuante liderança comunitária em Imperatriz 

Homens & 

Empre 

por RAIMUNDO PRIMEIRO 

Olá, bom dia! 
Telefônicas 

pagam 
A Telecom Argentina e a 

Telefônica Argentina, os 
dois consórcios privados 
que operam a telefonia no 
país foram condenados a 
ressarcir seus clientes em 
US$ 43 milhões devido a 
cobrança de contas 
indevidas. 

A decisão foi tomada 
anteontem à noite pela 
Comissão Nacional de 
Telecomunicações (CNT), 
órgão que regula e controla 
o setor na Argentina. Em 
comunicado oficial a CNT 
diz que as,duas companhias 
não efetuaram as reduções 
tarifárias definidas no 
contrato depois da 
privatização da Entel 
(Empresa Nacional de 
Telecomunicações). 

Agora, a Telecom e a 
Telefônica terão de devolver 
seus clientes o montante 
cobrado em excesso, além 
dos juros correspondentes 
ao período entre janeiro/91 
e dezembro/94. 

Alta 
de preços 

O mercado mundial 
começou a sentir a escassez 
de café no Brasil. A questão 
é saber até quando o 
produto brasileiro vai ter o 
preço elevado, afirma 
Joaquim Ferreira Leite, 
diretor da Associação 
Brasileira , dos 
Exportadores de Café 
(Abecafé) e da Cooperativa 
de Guaxupé (MG). 

Leite acha possível que o 
produto chegue à faixa de 
US$ 170 a US$ 180 a saca. 
Atualmente, o produto está 
entre US$ 150 e US$ 160. 

Até junho, quando 
começa a colheita no País, 
"o Brasil está fora de 
competição", considera. O 
preço do produto brasileiro 
está superando o Contrato 
C da Coffee, Sugar an 
Cocoa Exchange em até 30 
pontos. 

O usual é haver um 
desconto de 20. Cafés 
colombianos, estão 25 
pontos mais baratos que os 
brasileiros. No segundo 
semestre, com a colheita, a 
expectativa é de que o 
Brasil tenha preço sempre 
em torno do Contrato C. A 
G wxupé estima que a safra 

isileira 96/97 atinja 22,3 
ri de sacas. 

Câmbio 
negativo 

Remessas financeiras 
equivalente ao dobro das 
entradas foram as 
responsáveis por novo fluxo 
cambial negativo 
anteontem, em US$ 128,75 
mi. 

As remessas somaram 
US$ 432,17 mi e as 
entradas financeiras 
ficaram em US$ 216,23 mi. 
As exportações totalizaram 
US$ 270,17 mi e as 
importações somaram US$ 
182,98 mi. 

Lei 
de Patentes 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso quer 
que as principais 
lideranças do governo no 
Senado se dediquem, 
agora, a votação da Lei de 
Patentes. Em função disso, 
surgiu a determinação de 
urgência urgentíssima 
para o projeto no Senado, 
apesar de o senador Ney 
Suassuna (PMDB-PB) ter 
solicitado vistas no seu 
projeto, já aprovado pela 
Comissão de Constituição 
e Justiça. 

A estratégia do senador 
seria para retardar 
novamente o processo de 
votação até que ele se 
sentisse fortalecido para 
enfrentar o projeto do 
senador Fernando Bezerra 
(PMDB-RN), aprovado 
pela Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

O grande confronto 
agora será o projeto de 
Suassuna, sem pipeline e 
cinco anos de carência, e o 
de Bezerra, com pipeline, 
respeito a patentes em 
desenvolvimento e um ano 
de carência. 

A Associação dos 
Laboratórios Nacionais 
(Alenac), por sua vez, está 
fazendo uma peregrinação 
no Senado tentando apoio 
para o projeto de Suassuna. 

A Alenac está 
esclarecendo, por exemplo, 
que o projeto de Bezerra não 
propõe o pagamento sobre o 
pipeline (pagamento 
retroativo sobre patentes em 
desenvolvimento). 

Os laboratórios 
internacionais prometem 
uma reação, fazendo um 
forte lobby na próxima 
semana para explicar o 
projeto de Fernando 
Bezerra. 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Cidade 

Pouca gente tomou 
conhecimento em Imperatriz, 
mas já estão definidas novas 
regras de concessão de 
financiamento voltado para 
construção e melhoria de casas 
populares no Maranhão. Através 
do Ministério do Planejamento 
e Orçamento, o Governo Federal 
descentralizou as decisões. Com 

isso, a responsabilidade para 
eleger áreas passou a ser dos 
estados, através dos Conselhos 
Estaduais de Habitação e 
Saneamento. No Maranhão, eles 
foram criados a partir do 
Decreto Estadual nQ 14.631, 
datado de 3 de julho de 1995. 

Essas informações foram 
prestadas pelo presidente 
reeleito da Associação de 
Moradores dos Conjuntos 
Planaltos I e O, Francisco das 

Chagas, acrescentando que, em 
apenas uma pequena primeira 
etapa, o Governo Federal 
determinou a liberação de R$ 13 
milhões e 800 mil para o 
Programa Pró-moradia e outros 
R$ 33 milhões e 800 mil para o 
Pró-saneamento. Os programas 
englobam 29 municípios 
maranhenses, que irão 
beneficiar uma média de 6.175 
famílias, totalizando mais de 30 
mil habitantes, com renda 
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Francisco das Chagas, que cobra posicionamento da governadora 
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familiar apurada entre 0 e 3 
salários mínimos. "Isto", afirma 
Francisco das Chagas, "se a 
governadora Roseana Sarney 
tiver realmente intenções de um 
Maranhão novo". Para 
Francisco, se isso vier ocorrer, 
"o Maranhão novo deixará de ser 
apenas uma propaganda e 
passará para a realidade". 

No Programa Pró-moradia, 
as casas populares serão 
construídas em regime de 
mutirão, com a participação da 
Companhia Popular de 
Habitação (Cohab). Nos valores 
do financiamento estão incluídos 
os preços dos materiais e da mão 
de obras para construção das 
casas. O valor máximo é de R$ 3 
mil, segundo informou Francisco 
das Chagas. "E para a melhoria 
das casas, ainda no Programa 
Pró-moradia, o valor do 
financiamento é de R$ 1.840", 
disse. De acordo com as novas 

regras estabelecidas pelo 
Governo Federal, o 
financiamento poderá ser pago 
em até 30 anos, no valor mensal | 
de 1% sobre o total recebido, o" 
que significa dizer que a 
prestação dos imóveis 
construídos ou reformados, em 
nenhum dos casos, será superior 
a R$30. 

O Programa Pró-moradia 
abrange os municípios de São 
Luís, São José de Ribamar, 
Imperatriz, Grajaú, Pedreiras, 
Açailândia, Brejo, São Bernardo, 
Bequimào, São João Batista, 
Matões, São Domingos, Coelho 
Neto, Colinas, São Vicente 
Férrer, Tutóia, Vitória do 
Mearim, Turiaçu, Bacabal, 
Carutapera, Codó, Paulo Ramos, 
Vicente Freire, Dom Pedro, 
Estreito e Alto Parnaíba. Na 
maioria, serão construídas casa® 
populares, e em outros apena 
melhoria dos imóveis 
financiados pelo Governo 
Federal. 

O Programa Pró-saneamento 
abrange Ilhinha e Coroado, Vila 
Barreto, Raimundo Correia e 
Vila Palmeira, em São Luís. Os 
outros municípios que serão 
beneficiados são: Coroatá, São 
Domingos, Colinas, Nina 
Rodrigues, Vargem Grande, 
Grajaú, Imperatriz, Chapadinha, 
Coelho Neto, Vitória do Mearim, 
Barreirinhas, Itapecuru e Dom 
Pedro. 

Leia mais sobre a 
matéria Estado recebe 
verbas na Página 6 A. 

Rádio 

Capital, 

950 Khz 

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

Fax: (098) 721-3296 

^Produtos Químicos Ltday 

Temos completa linha de: 

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

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

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

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

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

Promoções: 
* Cloro granulado (balde 10 

feg) R$ 60,00 - à vista ou cheque 
{>/ 8 dias 

* Atgidda manutenção <01 tt) 
R$ 3.80 - à vista 

* Barrilha (kg) R$ 0,90 - à 
vista 

* Sulfata de Alumínio (kg) RS 
0.90 - à vista 

O 
TucaniTs Produções 

MU C ora de áudio e vídeo do meio norte brasileiro 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - MA - Telefax (098) 723 - 2034 | 
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por MARCELO CARDOSO 

Quem com porcos se mistura, 
farelos come-. 

Cobertura 
Toda a equipe do Sistema 

Tucanu/s de Comunicação, 
rádio, TV e Jornal Capital, 
será mobilizada para melhor 
cobertura do Carnaval 96. O 
diretor presidente, Conor 

Farias, reuniu a galera e 
passou as informações para o 
trabalho a ser realizado. A 
Capital vai gerar ao vivo o 
Carnaval do Tchan. Bom 
trabalho, rapaziada! 

Jornalismo 
A equipe de jornalismo da 

Mirante AM não vai cobrir o 

Aprendizado 
A simpática Ivonete há 

algumas semanas vem 
estagiando na Mirante FM, 
um aprendizado para 
marcar presença na 
programação da emissora. 
Ela tem apresentado o 
melhor da musicalidade 
brasileira esbanjando sua 
bonita voz. A moça tem 
futuro! 

Visita 
Vilmar Ferreira, ex- 

locutor da Rádio Vanguarda 
de Santa Luzia, promete 
fazer uma visita em 
Imperatriz para conhecer as 
emissoras de rádio da 
cidade. Ele lamentou a falta 
de coragem para vir tentar 
a sorte na imperosa ainda 
no ano passado. Bem vindo, 
companheiro! 

TV Capital 

Canal S 

Rede record 

06:00 - O Despertar da 
Fé 

07:00 - Bom Dia Cidade 
07:30-O Despertar da 

Fé - local 
08:00 - Note e Anote 
12:00-0 Rádio na TV 
13:00 - Falando de Deus 
13:03 - Cidade Agora 
14:30 - Tarde Criança 

com Mariane 
17:00 - Cidade Alerta 
18:00 - Imperatriz 

Notícias 
18; 15 -Jornal da Record 
19:00 - Imperatriz 24 

Horas 
19:30- Rede Nacional 
20:00 - Super Tela 
22:30-Record Dinheiro 

Vivo 
22:00- 25° Hora 
00:00 - Palavra de Vida 

Seja mais um 

assinante do 

Jornal Capital 

e fique por 

dentro das 

notícias mais 

quentes da 

região. 

No 
batente 

O competente Raimundo 
Primeiro mantem-se firme no 
batente do Jornal Capital, 
comandando a redação do seu 
líder diário. Quinta-feira à 
tarde conversamos bastante 
sobre assuntos profissionais e 
ele disse que está sempre 
disposto a desenvolver o seu 
trabalho, porque gosta de 
fazer exatamente o que está 
fazendo. Valeu, campeão! 

Recado 
Conhecer ou não 

conhecer, tudo é uma questão 
interpessoal. Quem em 
muitas pedras bole alguma 
lhe dá na cabeça... na palavra 
de Deus está escrito "me 
dizes com quem tu andas é te 
direi quem tú és". No entanto, 
meu pai costumava dizer: 

Reflexão 

"Jamais engane os outros, para não 

ser enganado. 

Seja sempre verdadeiro* 

Não minta, para que sua 

consciência permaneça tranqüila e 

seu sono seja calmo* 

Fuja do remorso e não prepare , 

para si mesmo um íuiuro doloroso, 

pois nada torna uma pessoa tão 

infeliz quanto sentir que ninguém 

mais conda nela* 

Seja sempre verdadeiro e há 
s enganar muitos amigos íeaíst iiii 

sinceros*** 

Carnaval de Imperatriz. 
Repórteres e redatores 
estarão opostos na 
produção das edições do 
informativo de hora em hora 
e o Jornal da Mirante, que 
vai ao ar àsl2:00 horas, de 
segunda à sábado. A 
unidade móvel nas ruas 
dará destaque para as 
informações da folia de 
momo. 

Viajou apressado 
O técnico Waldemar 

Erdman viajou ontem para 
Brasília, atendendo uma 
chamada da médica Sônia. 
Uma notícia triste: o filho 
dele sofreu um acidente 
próximo da capital Federal 
e está em coma. O acidente 
foi em dezembro do ano 
passado, mas somente 
agora conseguiram 
descobrir o endereço do 
Waldemar. Que Deus 
recupere a saúde do filho e 
fortaleça o companheiro 
Waldemar para superar os 
obstáculos. 

Sacudindo a galera 
A Rádio Terra promete 

para este período do 
Carnaval fazer uma 
programação musical 

exclusiva a folia de momo. 
O objetivo do Dony 
Madruga é tocar os 
motivos carnavalescos 
para se fazer acompanhar 
dos ouvintes em qualquer 
lugar. Tudo em nome da 
alegria! 

Concessão 
È quase certa a 

concessão da Rádio 
Maranhão do Sul para o 
futuro município de 
Buriticupu. O engenheiro 
Jorge Pequeno Vieira 
disse que tudo depende 
agora da assinatura do 
ministro Sérgio Motta. A 
se confirmar a notícia, o 
povo de Buriticupu terá 
um forte aliado de 
comunicação. Diz que o 
projeto é rádio AM. 

Falando grosso 
Domingos Cézar disse 

que não está de brincadeira, 
quando se anuncia candidato 
a prefeito de Açailândia, pela 
Frente Ética. O jornalista 
fala gross^com toda a 
vibração do peito quando diz 
que via soltar os cachorros 
prá cima dos adversários 
demagogos. Gostei, esse 
menino! 

Programação dc hoje rara as TVs VHS/UHF - imperatriz 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Assista o 

programa 

Imperatriz 

Notícias 

às 

IShOO, 

pela TV 

Capital, 

Canal S, 

Rede 

Record 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

07:00 - As Campeãs da 
Sapucai 

12:30- Camarote Vip com 
Helinho - Local 

13:05- Axé Som da Bahia 
17:00 - Camarote Vip com 

Helinho - Local 
17:30 - Histórias do 

Carnaval 
18:30- Concurso Fantasia 

do Hotel Glória 
(Ao vivo) 

19:30 - Tantos Carnavais 
20:30 - Jornal Manchete 
21:30- Concurso Fantasia 

de Campinas 
22:45 - Compactos dos 

Bailes de 
Carnaval 

00:15-Baile 
Carnavalesco 
(Ao Vivo) 

Tucanu^ 

ca melhor 

prodotorca 

de ciúdio 

e vide© 

dca 

regi^:^ 

TV Mirante 

Canal 10 

Globo 

NÂO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV Difusora 

Canal 7 

06:1158 - Palavra Viva 
(Local) 

07:00- Bandeira 2 (Local) 
08:00 - Sábado Animado 
12:00 - Carrossel 
12:40 - Top Vídeo 
13:35 - Cinema em Casa - 

A Gata e o Rato 
15:25 - Dra. Quinn 
16:15- Show de Calouros 
18:15-Aqui Agora 
18:50 - TJ Maranhão 
19:15-TJ Brasil 
20:00 - Sangue do Meu 

Sangue 
20:500 - Carrossel 
21:40 - Sangue do Meu 

Sangue 
22:30 - A Praça é nossa 
23:30- Sabadão Sertanejo 
00:50 - Telesisan 
02:50 - Fim de noite - 

"Uma Chance 
para o Amor" 

Para ter um 

fuiURO 

CjARANlido pARA 

SUA EMpRESA É 

PRECÍSO 

AIMUINCÍAR NO 

JornaI CapítaI 

TVCNT 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV 

II 
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por SORAYA LUIZA 

0 empresário Miro Ferraz abriu ontem, oficialmente, a programação do 
Carnaval Gigantão, em clima de muito agito e badalação, com a comemoração 

de aniversário de uma das casas mais badaladas da Região Tocantina. A 
Dançanteria SaintTropez foi literalmente decorada e aconteceu em grande estilo, 

a comemoração de um ano de sucesso. Mas as badalações não param por aí e a 
casa leva o público ao delírio, presenteando os seus clientes com vários sorteios 

de vídeo cassete, geladeira, tevê, bicicletas e muitos outros prêmios. Tudo isso 
rola no Carnaval Gigantão e SaintTropez, que comandará o melhor carnaval de 
clube. Muita gente já confirmou presença para as quatro noites, adquindo seus 
carnês por apenas R$ 12,00. Gigantão e SaintTropez, fazendo o melhor carnaval. 
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as Mulheres de Expressão da Cidade do Ferro. Informaremos o local e outros 
detalhes. Adianta-se no momento, que será servido um fino coquetel, que será 
acompanhado de requintado buffet, puxado por um saborosíssimo camarão à 
milanesa. Convites limitados a 200 pessoas. 

Uma equipe de muito talento: Edza Martins, Antonio Silveira Marcos Fernandes e 
Raimundo Dias. Os mesmos compõem o quadro de equipe médica do Hospital São 
Sebastião, que faz o grande sucesso do Same 

m 

CwiÍA4 % 

Chegou a hora de jogar a tristeza de lado e reviver a grande emoção da festa 
carnavalesca. 

E por falar em emoção carnavalesca, a Cerpa estará comandando a animação dos foliões 
açailandenses, o que deixou a cidade contagiada com a promoção do Carnaval de Rua, já 
que Açailândia não contará com as escolas de samba Bela Mocidade Azul e Branco e 
Pioneiro do Samba. 

As declarações do vereador Antonio Ferreira, mesmo em se tratando de um "balão de 
enssio" político, devem ser consideradas, tendo em vista que ele se mostra disposto a 
bancar a própria candidatura a prefeito de Açailândia. 

A encantadora Débora Vasconcelos fez acontecer na noite de sexta-feira. A mesma 
recebeu muitos aplausos e um bom número de público, em uma apresentação no 
Marinheirus Lanche, em um show de Voz e Viola. Quem foi que afirmou que o talento da 
jovem não é só em arquitetura? Dona de uma belz voz, a mesm vem conquistando muitos 
fãs. 

A Zoom Danceteria está comandando em ritmo acelerado, as noites carnavalescas, 
com muito samba, swing e axé. A Zoom sediará também n domingo, o Carnaval dos 
Baixinhos. 
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Em destaque o casal Sobreira, Fátima e Paulo. Ela aniversano u na ultima terça-feira 

Os habitantes da Cidade do Ferro têm agora uma nova opção de plano de 
saúde à sua disposição. Trata-se da empresa Same, que chegou com o plano 
individual em boa hora, dando condição àqueles que ganham entre um e três 

salários mínimos. Agora, o empresariado dispõe de condições para conveniarem 
suas empresas, para proporcionarem aos seus trabalhadores um hom 
atendimento hospitalar, tendo em vista que o SUS - Sistema Único de Saúde não 

tem dado o devido atendimento. 

Solange Pereira (Bradesco) e Vilma Barros, presentes nos eventos da city 

Débora Vasconcelos, futura arquiteta, curtindo férias na Cidade do Ferro Í^CCIíaÍC 

Esta colunista e a Rádio Clube FM, homenagearão a classe feminina com um 
coquetel denominado "Mulher de Expressão", a realizar-se dia 08 de março, 
^erão homenageadas as mulheres de destaque na sociedade açailandense. Os 

preparativos já estão sendo ultimados e realizaremos uma data inesquecível para 

A diretoria do Ipê Clube está comunicando a seus associados que já se encontra 
em pleno funcionamento. O Ipê, que esteve sem funcionar por duas semanas, 
em virtudes de um defeito mecânico apresentado no equipamento da piscina, 
volta a funcionar a partir de hoje, com todas suas atividades sociais. Incusive, o 
clube estará aberto na segunda e terça-feira. Os que quiserem fugir da agitação 
momesca terá esta ótima opção de lazer.   

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Maranhão 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

Pianos de saúde pai a empresas, 

'c|pv famílias e individuais. 

"Saúde é produto de primeiríssima' 

necessidade 

Plantão de Vendas; 738-1 750 (Gessila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia - Maranhão 



Tendência e 

Debate 

Não òeiDce òe 

conferir os 

assuntos 

mais 

diversificados 

Página 2C 

Nacional 

AS 

notícias 

mais 

atualizadas 

de Brasil 

e do 

mundo 

Página 3C 
Jornal Capital 

Nacional 

Confira com 

a Agência 

Estado 

os aspectos 

econômicos 

do País e do 

mundo 

Página 3C 

Esporte 

Veja com 

Jaldene Nunes 

as novidades 

do esporte 

regional e 

nacional 

Página 4l- \ 

Imperatriz, (MA), 17 de fevereiro de 1996. Encarte especial do Jornaf Capitai. Consulte c editor para publicação (mesmo que par ciai) de matérias deste 

Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

Brinca ele 
brinca ela 

Meio mundo de gente vai 
acontecer hoje. Ix)go mais, 
tem a primeira noite do 
Carnaval do Tchan. 
Animação total na Avenida 
Beira-Rio. Frevo, Maracatu, 
Axé Music, Samba, Suor e 
Cerveja. Para delírio da 
galera..E hoje o dia, da 
alegria, e a tristeza, não pode 
pensar em chegar. 

Joéder 
Oliveira 

0 carnaval deve ser de 
muito trabalho para o 
candidato a vereador do 
PMDB Jovem, Joéder 
Oliveira. Vai ser obrigado a 
dançar os mil ritmos, das 
duzentas orquestras que 
tocam na cidade. Candidato 
da juventude tem dessas 
coisa. Enquanto todo mundo 
vai na folia, o postulante é 
obrigado a fazer da festa, um 
ambiente de trabalho. 

Carnaval 
dos Clubes 

Os clubes da cidade 
devem registrar sucesso no 
carnaval deste ano. A Fly 
Back pega as Espumas. 0 
Juçara investe na criançada. 
0 Tocantins apela para o 
Tradição com o grupo Bossa 
Show. Os bairros não deixam 
por menos, no Casablanca, a 
folia vai rolar alto. E o ponto 
culminante será a Avenida 
Bcira-Rio, com o Tchan, 
tchan, tchan, tchan. 

Maciel assume 
de novo 

Dessa vez, o governo 
itinerante brasileiro "estará 
despachai. na China de 
Deng Xiaoping. FHC vai 

discorrer sobre a crítica 
sociológica à Revolução 
Cultural de Mao-Tse-Tung. 
Haja Lucélia Santos para 
preencher a comitiva 
presidencial. Nessa 
brincadeira, Marco Maciel 
completará 60 dias, ou dois 
meses, administrando o 
Brasil. FHC deve ser o 
próximo Papa. 0 cargo 
eclesiástico se coaduna mais 
ao tucano do que à presidência 
da República. 

Jackson 
Lago 

O pedetista pode comprar 
o terno de sua posse. Ganha 
fácil a Prefeitura dc São Luís. 
Confirmando a vitória da 
oposição em Imperatriz, resta 
saber quem vai enfrentar a 
família Sarney em 1998. 
Cafeteira e João Castelo são 
candidatos naturais no pleito 
majoritário. Bem mais a 
esquerda, situa-se a atual 
prefeita de São Luís, 
Conceição Andrade. No PT, o 
nome de Domingos Dutra 
começa a ser consolidado. 
Gente é que não falta para 
disputar contra o aluai senador 
pelo Amapá, 

Ulysses 
Braga 

O presidente do Fórum da 
Sociedade Civil de Imperatriz, 
Ulysses Braga, estréia coluna 
no Jornal Capital. Ulysses 
começa na segunda-feira após 
o carnaval. Porém, tem mais 
cidadania no Sistema Tucanu's 
de Comunicação. Na terça- 
feira, as 13:00 hs, começa o 
Cidade Cidadã, com o 
presidente do Fórum, 
programa da TV Capital que 
será retransmitido na íntegra 
pela Rádio Capital AM, 950 
KHz. Novidades supimpa no 
Sistema interativo da cidade. 

Jota 
Morada 

Assessor em Brasília do 
deputado Sebastião Madeira, 
J. Morada abastece a mídia 
local com informações sobre 
a ação parlamentar do 
presidente regional do PSDB 
e prefeiturável. 

André 
Paulino 

0 presidente do Lions 
Clube de Imperatriz, 
confirmou ontem a noite, que 
vai intensificar a campanha: 
Vamos Mudar Imperatriz e 
Não Mudar de Imperatriz. 
André Paulino confirma que 
articula a entrega dc 
documento sobre a proposta 
de criação da Universidade 
Federal de Imperatriz, UnFI. 
O documento será entregue 
aos parlamentares da região 
amazônica durante o 
encontro da bancada que 
acontece nos dias 28 e 29 de 
março. "Pelo amor de Deus, 
não quero seu o pai da 
criança, a UnFI tem que vir 
para o município, e para isso 
é preciso unir os segmentos 
sociais", afirma André 
Paulino. 

Luís 
Brasília 

3 Hhomem 
do lldon 
marque/ 

rt 

O mega-assessor de lldon 
Marques, Luís Brasília, faz 
do silêncio, sua principal 
arma. Discreto, com livre 
trânsito com a governadora 
Roseana Sarney, BSB é o 
reponsável pelo marketing 
humanista e pela imagem do 
interventor estadual. Aliás, 
de humanismo e de 
corações, Brasília entende. É 
do ramo. Trafegando com 
naturalidade entre 
escritores, artistas plásticos, 
músicos e intelectuais, BSB 
mostra que é possível fazer 
uma imagem ligada às idéias. 
Sem a necessidade dos 
bustos, de avenidas com o 
nome do príncipe ou coisa 
parecida. Valeu Brasília. E 
obrigado pelos três livros. 

Ondas Curtas 

□ Quanto riso, quanta alegria. 

□ Tem candidato chorando pelo amor da Frente Ética. No meio da multidão. 

I j Ver, turbilhão dessa vida passar. 

| j Segure o Tchan. 

Virgem que riqueza Ze! 

A beira-rio vai se desmanchar 

na folia 

Hoje começa 

o Tchan 

a* 
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Em nome da arte 

Um gole de cachaça 

O carnaval reanima o velho hábito 

de "encher a cara" até o dia amanhecer 

Hoje começa na imensa 
nação brasileira, a maior festa 
do calendário. É carnaval. 
Imperatriz, embora o Palácio 
Henrique De La Rocque 
insista em negar, também faz 
parte do Maranhão, e por 
conseguinte, do Brasil. 

A partir de boje. A moeda 
comum é o gole de cachaça. E 
haja escambo. Uma cerveja, 
por exemplo, vale por três 
goles de aguardente. Uma 
dose de uísque nacional 
eqüivale por duas "lapadas" da 
água que passarinho não bebe. 
E por ai vai. 

Aliás, a cachaça é a bebida 
nacional. Queiram ou não. 
Porém, fruto da miscigenação, 

adotamos a cerveja como 
nossa "tutte bella". As louras 
geladas conseguem ruminar 
corações. Elas são 
verdadeiras. Para nossa sorte. 

A arte de beber é antiga. 
Começou com os grandes 
porres de vinhos da 
antigüidade. Eram os 
chamados porres honméricos. 
Pois até Ibada foi escrita sob 
esse signo. D signo do álcool. 

É certo que tem gente 
abstêmia. Os evangélicos, por 
exemplo. Mas são uma 
minoria. E silenciosa. Tem 
gente para fazer mais barulho 
que um sujeito "esquentado" 
por um trago? Ainda bem. 

Dá para imaginar o que se 

vai consumir nesse canaval. 
Não, não dá para imaginar. 
Quando rolar a dança da 
garrafa. Ou o Xô Satanas. Ou 
a música do Tchan. 

Quem é saudosista, não 
tem problema, pode embala' 
seus sonhos, entre ura e 
outro trago com as 
marchinhas de Ary Barroso. 

Quem é médio- 
saudosista, perto dos trinta 
e longe dos quarenta, pode 
degustar Frevos, Sambas, 
Maracatus e as Marchas de 
Caetano. Afinal, ainda existe 
a Massa Real. 

E assim vamos 
caminhando. Entre um e 
outro gole. 

VALE TRANSPORTE 

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

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está à dispt -'cão dos senhores empresários que waip- 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. 

TCI - BR- 010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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O fim da "Era Marques" 

Faltam 45 dias para o interventor deixar a prefeitura 
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Interventor estadual, Ildon Marques, inaugurou uma nova página na administração 

por FREDERICO LUIZ 
Da Direção de Jornalismo 

Ainda é cedo para 
apresentar um balanço final da 
administração Ildon Marques. 

Quando terminar o 
mandato do interventor 

estadual, em 31 de março, 
completa-se 1 ano, 2 meses e 
11 d ias de governo. 

Faltam exatos 45 dias, para 
o fim da chamada "Era 
Marques". Não é exargero, 
classificar de "Era Marques". 
Pois a administração 

Imperatriz pode ser dividia em 
dois tempos: Antes de "Ildão" 
e depois de "Ildão". 

Afinal, com o atual 
interventor, houve pela 
primeira vez, a valorização do 
ser humano. A linha exata que 
é o povo, o construtor de sua 

própria história. 
As primeiras ações do 

interventor a frente da 
prefeitura foi moralizar o 
serviço público. Colocando 
um fim na corrupção, seja ela 
ativa ou passiva. 

Em seguida, houve a 
valorização contínua do 
serviço público. ^ 

Depois, investimentos 
maciços no setor de educação. 

Essas três ações do 
interventor, por si só, 
representam um duro golpe 
em qualquer pensamento neo- 
liberal. 

Num tempo que a moda é 
demitir funcionário público, 
Ildon Marques elevou o piso 
da categoria para R$ 120,00. 

Na época que a moda é 
deixar a própria sociedade 
resolver os problemas de 
cultura e educação, o 
interventor garante a 
reciclagem dos professores 
com o projeto vídeo-escola. 

E por aí vai a "Era 
Marques". Desafiando a 
gravidade. E fazendo cumprir 
as prioridades. 

Pierre Renoir 

Renoir nasceu em 
liraoges - Frânça, em 25 de 
fevereiro de 1841. 

Seu pai, um modesto 
allaiale, mudou-se para Paris 
quando ele linha quatro 
anos de idade. Treinado 
como pintor de porcelana, 
passou de artesão a artista 
aos dezenove anos de idade. 
Durante sua longa carreira, 
e a despeito das várias 
mudanças de estilo, suas 
telas sempre evocaram um 
mundo despreocufiado e 
sonhador, cheio de cores e 
luz da alegria popular. No 
inicio, enfrentou críticas e 
zoraharias, mas, aos 
quarenta anos, já era famoso 
como pintar de retratos da 
sociedade. Foi também 
quando se casou, Teve uma 
vida familiar feliz c, apesar 
do reumatismo que viria a 
atormentá-lo nos seus 
últimos 20 anos de vida 
pintou até morrer, aos 
setenta e oito anos. 

A vida de Kenoir foi longa 
e feliz. Alegre e generoso 

por natureza, sempre 
cativou aqueles que o 
cercavam. Corajoso 
também, nunca se deixou 
derrotar, nem mesmo pela 
doença que o aleijou. Renoir 
criou algumas das telas mais 
encatadorãS da arte 
impressionista. 

"Porque a arte não pode 
ser bonita?" peguntou 
Renoir certa vez. "O mundo 
Já tem muitas coisas 
desagradáveis, de forma que 
não é necessário produzir 
mais" Aquise resume sua 
atitude em relação à pintura 
e à vida, já que ele mesmo 
tinha uma jncíyè3 capacidade 
para a-alegria, é sua arte 
expressava esse prazer de 
viver. Kenoir só trabalhava 
quando estava feliz e 
escolhia temas que 
considerava atraentes. As 
suas grandes obras dos seus 
últimos anos de vida, 
constituem-se em prova 
cabal de que a pintura não é 
atividade que requeira 
destreza manual. 
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BINGAO DO C0N0R FARIAS 
Promoção; Federação de Atletismo do Maranhão 
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Prêmios 

I Sorteio no dia 26 de março, às | 

20:00 hs, no programa I 

Imperatriz 24 horas, c/ I 

^ transmissão ao vivo pela TV e 

| Rádio Capital AM e Rádio 

L — ^Ç^ub^FMjie^ Açaijândia^ ^ J 

Dia 16 de março 

às 20 Hs. 

Transmissão ao vivo, 

no programa 

Imperatriz 24 horas 
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Dia 26 

de Marco 

1 Geladeira e 1 Fogão 1 Geladeira e i Fogão 
1 TV a Cores 

1 MOTO HONDA 
TITAN 125 cc 

1 CASA NO 
JARDIM PLANALTO 
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Carteia nD 

1 CASA NO 
JARDIM PLANALTO 

1 AUTOMÓVEL 1000 
0 KM 

DUAS 
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i Carro 
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PT obstrui acordo 

Partido dos Trabalhadores procura através de emendas fazer com que o governador Mário Covas 

transforme o Banespa em um banco público, evitando demissões ou fechamento de agências 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Investinfdo 
em Mogi 

A Kenko - fabricante 
chinesa de fraldas, 
mamdeiras e outros artigos 
infantis - decidiu construir 
uma fábrica em Mogi das 
Cruzes, no Estado de São 
Paulo. O investimento será 
de cerca de US$115 mi, 
segundo o secretário de 
Ciência e Tecnologia de SP, 
Emerson Kapaz. Ele 
informou que, junto com a 
Kenko, outras pequenas 
industrias chinesas devem se 
< -dabelecer 114 região. "Será 
um novo polo de 
desenvolvimento industrial 
chinês", afirmou Kapaz. O 
secretário acredita que a 
Kenko deve gerar 1.000 
empregos no início de sua 
operação no Brasil. 

Resistência 
O Banco do Brasil está 

sentindo resistências em 
realizar a securitização da 
dívida agrícola por parte dos 
grandes devedores da 
instituição. O chefe de 
Departamento da Diretoria 
Rural do BB em Brasília, 
Valdenor Cesário Mariot, diz 
que "os grandes devedores 
estão buscando outras 
alternativas". O BB está 
oferecendo condições para a 
negociação dos débitos. 

Dívida pendente 
O modelo econômico 

neoliberal, instaurado por 
decreto na Bolívia para frear 
uma economia estatizada, 
caótica e inflacionária, está 
fazendo dez anos em meio à 
sensação generalizada de 
que ainda existe uma dívida 
social a ser paga. 

O programa dê ajuste 
estrutural instaurado em 
agosto de 1985 pelo então 
presidente Victor Paz 
Estenssoro deteve a inflação 
mais alta do mundo naquele 
momento, de 24.000% ao ano, 
e a reduziu a dez por cento. 
A partir daí, a iniciativa 
privada passou a dominar a 
economia boliviana. 

Dez anos depois, o 
homem que pôs em marcha 
este modelo, no Ministério 
do Planejamento e 
Coordenação, Gonzalo 
Sánchez de Louzada. é 
presidente da Bolívia, graças 
em grande parte a seu papel 
no palno que devolveu ao 
País a confiança perdida pela 
comuniáa.' ts organismos 
internacionais. 

Novas estratégias 
O fracassado golpe de 

estado ocorrido em agosto do 
ano passado no pequeno 
arquipélago de São Tomé e 
Príncipe, na costa ocidental 
africana, revelou a falta de 
novas estratégias para dar 
segurança aos regimes 
democráticos africanos. 

O mesmo pode ser dito em 
relação a Gâmbia, Nigéria, 
Quênia e Zâmbia, onde as 
instituições democráticas 
eulroutam um obstáculo 
,•<>•"■141 a maior parle do 
' 'i 'iiu iite. na opinião do 
Departamento de Estado 
norte-americano: as 
dificuldades econômicas que 
dominam 40 dos 55 países do 
continente. 

Discordando 
Deixas de uma longa luta 

contra os regimes coloniais, 
hoje vários grupos negros 
discordam dos acordos de 
reconciliação assinados pelos 
movimentos de libertação com 
as minorias brancas, embora os 
mesmos tenham levado a paz 
aos países da África Austral. 

Estes gruixjs argumentam 
que a reconciliação não fez 
outra coisa senão consagrar os 
privilégios das minorias 
brancas na Namíbia, África do 
Sul e Zimbábue, além de 
absolvê-las dos abusos 
cometidos contra seus 
compatriotas negros. 

A novela do Sivam 
O caso Sivam ainda vai 

gerar muita polêmica. É 
preciso haver maior empenho 
por parte dos políticos que 
estão eslutlando o assunto, em 
Brasília. E preciso que seja 
passada uma imagem de força 
do Governo Federal para o 
exterior. 

Rio e o inverno 
As fortes chuvas que estão 

caindo sobre o Rio de Janeiro 
estão deixando enormes 
prejuízos. Morros desabaram, 
ruas e estacionamentos de 
edifícios comerciais ficaram 
alagadas. Várias pessoas 
morreram. 

Isso mostra como é reinante 
em todos os estados 
brasileiros, não espaçando 
sequer as grandes capitais, o 
problema da falta de 
infraestrutura. As obras 
realizadas são paliativas. O 
povo exige, com razão, maior 
atenção por parte de seus 
representantes políticos. 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agência Estado 

A Assembléia Legislativa 
de São Paulo atravessou a 
madrugada de ontem e 
sessão jiara tentar aprovar o 
acordo que devolve a 
administração do Banespa ao 
governo do Estado. 

A sessão terminou às 7h, 
sem aprovação do acerto. O 
Partido dos Trabalhadores 
(PT) e o PC do B obstruíram 
a sessão. Cada um dos 18 
deputados que o PT tem na 
Assembléia usou de seu 
direito de discursar por até 
30 minutos. Do total, 16 
faltaram. Só os deputados 
petistas Roberto Gouveia e 
Wagner Lino não 
discursaram. 

O PT procura através de 
emendas fazer com que o 
governador Mário Covas 

transforme o Banespa em um 
banco público, evitando 
demissões ou fechamento de 
agências. O deputado Renato 
Amari, líder do PSDB na AL, 
acredita na aprovação do 
projeto do governador e que 
o Banespa ficará apenas na 
dependência do Senado 
Federal para voltar sua 
administração sendo feita 
pelo Pastado. 

O governador Covas 
resolveu dividir as estatais de 
energia, criando 7 
companhias de geração de 
energia e 13 distribuidoras. 

Reserva a si a área de 
transmissão, que servirá 
como fator de fiscalização 
dos serviços. O Plano 
Estadual de Desestatização 
(PED) foi encaminhado 
ontem à Assembléia 
Legislativa^ com suas 40 
páginas. 

O secretário de Energia 
do Ministério das Minas e 
Energia, Peter Greiner e o 
diretor do DNAEE, José Said 
Brito, enviaram propostas de 
lei ao ministro Raimundo 
Brito, que deverá- ser 

remetida ao Congresso para 
a instituição da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), que será uma 
autarquia responsável pela 
gestão dos contratos ' 
concessão no setor. 
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Impacto da inadimplência 

Os bancos atingiram um bom equilíbrio no conceito ampliado entre 

operações domésticas e em moeda estrangeira, segundo o trabalho 

por Nilton Horita 
Da Agência Estado 

Os créditos em atraso ou 
em liquidação dos bancos 
atingiram 5,03% do total das 
carteiras em moeda local e 
dólar no ano passado, de 
acordo com pesquisa 
realizada pela Austin Asis. 

Os bancos atingiram um 
bom equilíbrio no conceito 
ampliado entre operações 
domésticas e em moeda 
estrangeira, segundo o 
trabalho. 

A pesquisa mostra que o 
índice de inadimplência do 
sistema ficou controlado, 
levando-se em conta o alto 
grau de aperto da liquidez do 
sistema financeiro no ano 

passado. 
O levantamento abrangeu 

os balanços já publicados de 
33 instituições financeiras. 
Cerca de 35% dos bancos 
apresentou um índice de 
inadimplência inferior a 1% 
do total da carteira. 

Outras onze instituições 
tiveram índice de crédito em 
atraso ou em fase de 
liquidação acima de 5% do to- 
tal: Marka, BMB, Arbi, 
Banestado, Multiplic, 
Dibens, Banco Cidade, Besc, 
Mercapulo, Excel e Braseg. 

Na outra ponta, com 
índice inferior a 1% estão 
Vega, BBA, Pontual, 
Mitsubishi, Paulista, 
Investcred, Gulfinvest, 
Pottencial, AGF, SRL e BRP. 

. 

Balança tem superávit 

por Aldo Renato Soares 
Da Agência Estado 

A balança comercial de 
janeiro teve um superávit 
de US$ 3 mi. Os dados 
foram divulgados esta 
semana. 

As exportações 
atingiram US$ 3,473 bi e as 
importações, IIS$ 3,33 bi. 
Em janeiro do ano passado, 
houve um déficit de US$ 304 
mi, com exportações de US$ 
2,980 bi e importações de 
3,284 bi. 

O valor de US$ 3,473 bi 
para as exportações foi 
recorde para o mês de 

janeiro. Mas as importações 
também registram recorde 
para o mês, embora tenham 
sido US$ 483 mi inferiores 
aos valores de dezembro de 
95. 

Por categorias, os bens 
de capital c de consumo não 
duráveis foram os itens que 
mais cresceram na pauta de 
importações em janeiro. 

Os bens importados 
tiveram um aumento de 
21,1%, passando a US$ 808 
mi em janeiro deste ano. 

Os nãoduráveis tiveram 
um acréscimo de 20,4%, 
chegando a US$ 348 mi este 
ano. 
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Seleção jogará 'supervitaminada' 

Cada atleta consome dez comprimidos ou cápsulas de vitaminas e aminoácidos por dia no Pré 

por Mário Magalhães 
Jornalista 

A seleção brasileira pré- 
olímpica de futebol vai 
consumir, quando estiver 
completa, pelo menos 200 
comprimidos e cápsulas por 
dia durante o Torneio Pré- 
olímpico. 

A equipe estréia neste 
domingo, às 16h, contra o 
Peru, na cidade argentina de 
Tandil (380 km ao sul de 
Buenos Aires). 

Cada jogador — serão 20 
no torneio — ingere, 
diariamente, dez comprimidos 
de complexos vitamínicos, sais 
minerais, desfatigantes e 
aminoácidos. 

"Isso já era comum em 
outros esportes, mas demorou 
a chegar ao futebol, onde havia 
tabus e empirismo", disse o 
médico da seleção Joaquim da 
Mata, 41, há 17 anos na 
medicina esportiva. 

O outro médico da equipe, 
Artur Jordy, 51, há 26 no 
esporte, exemplifica o 
empirismo: 

"Há 20 anos, era proibido 
comer massa no almoço, antes 
das partidas, porque se dizia 
que fazia mal aos jogadores". 

Hoje, os alimentos ricos em 
carboidratos, como massas e 

batata, são obrigatórios nas 
refeições dos atletas. Os 
carboidratos produzem 
energia. 

O uso de complexos 
vitamínicos e outras 
substâncias existe há cinco 
anos na seleção, mas nunca os 
atletas consumiram tantas 
cápsulas e comprimidos como 
agora. 

Para prevenir infecções, 
eles tomam vitamina C. Antes 
e depois dos treinos, ingerem 
aminoácidos, elementos que 
provocam a produção de 
proteínas. 

Além disso, os atletas usam 
complexos vitamínicos e 
desfatigantes. Com eles, 
retardam o cansaço, repõem 
vitaminas e sais minerais 
perdidos durante esforço e 
aumentam a força muscular. 

Os médicos se negam a 
dizer o nome industrial dos 
produtos. 

Temem que as empresas 
utilizem a informação em 
publicidade e não querem 
passar o "know-how" para as 
seleções adversárias. 

Mais: pretendem evitar que 
qualquer pessoa vá à farmácia 
e, sem orientação de médico e 
preparador físico, compre os 
remédios e "imite" os 
jogadores. 

Tabela vê como a 

equipe se reidrata 

por Mário Magalhães 
Jornalista 

Pela primeira vez na história 
das seleções brasileiras de 
todos os níveis, os médicos e 
preparadores físicos 
acompanham com uma tabela 
a reidratação dos jogadores. 

Cada um relata, em copos, 
a quantidade de água que 
bebe. 

"Uma pessoa normal tem 
que tomar 2,5 litros de água 
por dia, mais 0,1 litro a cada 
grau que superar a 
temperatura dç 20° 
centígrados", disse Joaquim 

da Mata. 
Em média, os jogadores 

têm bebido entre 3,5 e 4 litros 
diariamente. Ontem, a 
temperatura máxima em 
Tandil foi de 29,6°. 

Os preparadores Luiz 
Carlos Prima e Marcos Moura 
param até três vezes os treinos 
para os atletas beberem água 
ou outros líquidos. 

A tabela da reidratação é 
objeto de pesquisa acadêmica 
na área esportiva há muitos 
anos. 

"Mas só agora a estamos 
implantando no futebol", disse 
Joaquim da Mata. 

Beto foge do café e 

fica tonto no treino 

por Mário Magalhães 
Jornalista 

O programa dos médicos 
da seleção brasileira foi em vão 
para evitar que o jogador Beto 
se sentisse tonto anteontem de 
manhã, passando mal e 
abandonasse o treino. 

O motivo foi singelo: Beto 
não seguiu recomendação, não 
tomou café da manhã e treinou 
em jejum. 

O problema é comum no 
futebol. No São Paulo, a 

itricionista Patrícia 
ertolucci fez "campanha" 

,.mto a mulheres e mães dos 
idetas para obrigá-los a tomar 

café da manhã antes de sair de 
casa. 

O uso de suplementos 
vitamínicos e aminoácidos 
está se disseminando no 
futebol brasileiro. "Mas no 
Palmeiras não tomo tanta 
coisa assim", disse o jogador 
Amaral. 

No clube alemão 
Kaiserslautern, o meia Arílson 
não recebe nenhuma 
substância parecida. 

Entre os percursores do 
método no Brasil estão o 
fisiologista Turíbio Leite, da 
Escola Paulista de Medicina, 
e o preparador físico Moracy 
SanfAnna. 
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Os jogadores Beto (à esq.), Juninho, Amaral e Sávio (à dir.) conversam durante treinamento 

"Com atletas de alto nível, 
o que conseguimos é apressar 
a recuperação do cansaço e 
reduzir a fadiga", afirmou 
Joaquim da Mata. 

De acordo com ele, os 
medicamentos são úteis para 
qualquer atleta, de futebol ou 
não. 

Um praticante de body 
boarding, segunda a avaliação 
do médico, teria melhoria de 
"100%" no desempenho físico. 

O programa implantado na 
seleção foi utilizado por da 
Mata no tratamento que fez o 
jogador Iranildo (hoje no 
Flamengo) ganhar 8 kg de 
massa muscular, no Botafogo, 
em três meses. 

Iranildo fazia duas sessões 
semanais de musculação e 
tinha carga "pesada" de 
exercícios. 

"Se não fossem os 
complexos que nós lhe 

receitamos, ele não 
conseguiria ganhar peso e não 
agüentaria os exercícios". 

Da Mata não teme 
"overdose" de medicamentos. 
"Os excessos saem na urina e 
na transpiração". 

AS CÁPSULAS E 
COMPRIMIDOS DA 

SELEÇÃO 
VITAMINA C 
Dose; três unidades por 

dia. 
Objetivo: aumentar a 

resistência contra infecções 
virais e bacterianas. E 
preventivo contra gripes, por 
exemplo. 

AMINOÁCIDOS 
Dose: uma unidade antes 

e uma depois dos treinos. 
Objetivo; o aminoácido é 

elemento que leva à produção 
de proteínas pelo organismo, 
fortalecendo ossos e 
músculos. 

COMPLEXO POS- 
VTTAMÍNICO E SAIS 

MINERAIS 
Dose: uma unidade no 

almoço e uma no jantar. 
Objetivo: ajuda a repor a 

perda de vitaminas e sais 
causada por esforço físico. 

D ESFATIGANTE À 
BASE DE ASPARTATOS 

E VITAMINAS 
Dose: uma unidade antes 

e outra depois dos treinos e 
jogos. 

Objetivo: retarda a fadiga 
do atleta em esforço. 

D ESFATIGANTE A 
BASE DE INSONIA 

Dose; uma unidade antes 
dos treinos. 

Objetivo: aumenta a força 
muscular e diminui a fadiga 

FONTE: médicos Joaquim 
da Mata e Artur Jordy. 

O RETARDATARIO 

Juninho chega, barra 

Jamelli, dribla 4 e faz gol 

por Mário Magalhães 
Jornalista 

Até ontem de manhã só 
faltavam dois jogadores se 
integrarem à seleção: Roberto 
Carlos e Caio. O meia Juninho, 
do clube inglês Middlesbrough, 
chegou anteontem a Tandil. na 
Argentina. 

A tarde, ele participou de 
treino tático. Foi escalado como 
titular, substituindo Jamelli. 

Numa jogada, driblou 
quatro adversários e marcou o 
gol. "Aqui é mais fácil de jogar 

do que no meu clube", afirmou. 
Deixús de ficar fora de duas 

partidas do Middlesbrough 
devido a uma contusão num 
joelho, ele jogou as três 
últimas. 

Há poucos jogadores no 
clube, o que fez com que numa 
partida recente até o técnico 
Brian Robson, 39, jogasse — 
ele também está inscrito como 
jogador. 

"Não quero ser salvador da 
pátria", disse Juninho. Ele 
aponta o Brasil como favorito 
no Pré.- 

O técnico Zagallo disse que 
a Argentina é a favorita. 
Depois, afirmou que a 
declaração era "apenas 
diplomática". 

O Brasil treinou no clube 
Independente, de Tandil, que 
recebe camisas da Topper. 

Como a Umbro é 
patrocinadora da seleção 
brasileira, o clube foi obrigado 
a retirar panos em volta do 
compo com o logotipo Topper. 

Zagallo e o"s jogadores 
lamentaram não poder ver o 
desfile das escolas de samba do 

Rio na TV, jxirque o hotel da 
delegação não sintoniza canais 
brasileiros. 

O Brasil joga no dominge 
de Carnaval, às 16h, contra o 
Peru. Sávio, que em 95 desfilou 
na Estácio de Sá, vai torcer pela 
Beija-Flor. 

Ontem, ele foi visitado por 
uma fã japonesa, Naoko Santo, 
25, que viajou de Tóquio apenas 
para ver os brasileiros. 

Ela gosta tanto de futebol 
que estuda português. Apesar 
cia enchente, deixou o Rio para 
ir a Tandil. 

SP terá Adidas como nova fornecedora 

por Mário Moreira 
Jornalista 

A Adidas será a nova 
fornecedora do material 
esportivo do São Paulo. O 
contrato, com duração de três 
anos, foi assinado na semana 
passada e deve ser anunciado 
oficialmente em meados de 
março. 

"E um contrato muito 
abrangente, uma parceria 
mercadológica que vai muito 
aP/em do simples 
fornecimento de camisas", 
disse o diretor de marketing 
do São Paulo, Jaime Franco. 

"E um dos maiores, senão 

o maior, contratos do gênero 
no mundo", afirmou. 

Ele não quis detalhar o que 
significará essa parceria, mas 
disse que não terá qualquer 
semelhança com a co-gestão 
do Palmeiras coni a Parmalat. 
A patrocinadora do futebol são 
paulino é aTam. 

Franco também não 
revelou os valores envolvidos 
no contrato com a Adidas, que 
prevê o fornecimento do 
material para todas as 
modalidades esportivas em 
que o São Paulo atua. 

Segundo o dirigente, a 
decisão sobre o novo 
fornecedor deveria ter sido 

tomada há mais tempo, já que 
o contrato com a Penalty 
termina no próximo dia 28. 

Franco disse que a escolha 
da Adidas envolveu uma 
concorrência "muito difícil" 
envolvendo mais de dez 
empresas, incluindo a própria 
Penalty. 

"Quisemos fazer a coisa da 
maneira mais transparente 
possível, até mesmo 
convidando os presidentes das 
concorrentes a expor os seus 
planos, porque era uma 
questão muito mais filosófica 
cio que financeira". 

Atualmente, a Adidas 
fornece o material das 

seleções da Alemanha, 
Argentina e França, entre 
outras. 

"Mas, no Brasil, eles nao 
fornecem para ninguém. O 
São Paulo vai representar o 
grande retorno da Adidas no 
País", disse Franco. 

De acordo com ele, a 
Penalty deverá continuar 
fornecendo o material do São 
Paulo para o clube e o 
comércio durante cerca de 60 
dias, até para zerar os 
estoques. 

"E ainda temos que aprovar 
as peças que a Adidas vai nos 
apresentar", concluiu Jaime 
Franco. 

Orlando Menezes 

comanda de segunda a sexta-feira, o programa Cidade 

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

A verdade nua e ema, doa a quem doer. 
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Antonio Ferreira desmente "armação 

Ferre em 

Brasa 

por MARINALDO GONÇALVES 

Na espera 
Os arraiais 

peemedebistas, liderados 
pelo deputado estadual 
Deusdedith Sampaio, 
parecem guardar desenrolar 
dos acontecimentos para se 
manifestarem puclicamente 
sobre os últimos 
acontecimentos políticos 
locais. E que, com a 
possibilidade do industrial 
Carlos Galletti ser lançado 
candidato a prefeito, a 
candidatura do parlamentar 
ficaria grandemente abalada, 
forçado, inclusive, uma 
possível retirada de seu nome 
como postulante à Prefeitura, 
tendo em vista os vínculos 
que ligam à família Galletti. 

Solidificando 
Enquanto isso, a 

candidatura de Carlos Galletti 
vai se tornando, cada vez 
mais consistente, tendo era 
vista o grande número de 
adesões da classe 
empresarial e dentro da 
própria comunidade 
trabalhadora, o chamado 
"povão". O nome do industrial 
vem tendo uma supreendente 
aceitação em todas as 
camadas sociais, tendo cm 
vista suas reconhecidas 

qualidades de bom 
administrador e de ilibada 
reputação moral, o que torna 
o nome mais repeitável dentre 
todos os que integram o bloco 
situacionista. 

Tecnologia 
Felizmente, nem tudo está 

perdido neste País. Os nossos 
cientistas divulgaram a boa 
notícia de que o Brasil já 
domina a tecnologia 
necessária para a fabricação da 
vacina contra o vírus da 
Hepatite tipo B, uma das 
formas mais perniciosas da 
moléstia, que pode ocasionar 
a morte do paciente em 
poucos dias. 

No momento, o Governo 
Federal está estudando a 
melhor forma de aplicação da 
vac ina, tanto em crianças como 
em adultos. Até então o Brasil 
era obrigado a importar a 
vacina, adquirindoa em centro 
s médicos mais evoluídos. 

Sai hoje! 
O Partido dos 

Trabalhadores tem importante 
reunião, hoje, para a definição 
do nome de seu candidato à 
Prefeitura de Açailândia. 
Apesar de, haverem sido 
listados três nomes, sabe-se 

que a escolha recairá sobre 
o nome do jornalista 
Domingos Cézar que, por 
sinal, vem se portando como 
autêntico candidato, quer na 
sua postura nos lugares 
públicos como, ainda, nas 
entrevistas que 
continuamente vem 
concedendo. Muitos 
acreditam, inclusive, que a 
postura do jornalista foi 
fundamental para a decisão 
dos dirigentes petistas. 

Retorno 
Diante das reclamações 

gerais dos usuários do Posto 
Telefônico da Telma, 
localizado na praça da 
Rodoviária, os proprietários 
ou encarregados do mesmo 
resolveram relaxar a 
determinação de que 
somente poderiam ser feitas 
cinco ligações por turno de 
telefonistas. A medida visava 
o aumento de vendas dos 
cartões magnéticos, que 
proporcionavem maior lucro 
que as ligações via cabine. A 
coluna vai continuar atenta, 
na defesa do consumidor. 

À carga 
Um tanto distaciada da 

mídia, nos últimos dias, a 
candidata do Partido da 
Mobilização Nacional 
(PMN), radialista Gleide 
Santos, quer retomar o 
espaço, perdido e já tem 
pronta várias estratégias para 
voltar a figurar nos 
noticiários e manter a sua 
imagem junto ao eleitorado. 
Ela promete vir com força 
total, logo após o carnaval. 

No Salão Nobre e na Boate 

Na Contra-Mão tem o 

"Carnaval Classe A", 

com a banda "Os 

Magnatas., 

programação: 
Sábado, dia 16 - Baile do 

Pierrô e Cotombina 
Domingo, dia 17 - Uma 

Noite no Oriente 
Segunda-feira, dia 18 - Baile 
Juçarino - A Noite do Azul e 

Branco 
 Terça-feira - dia 19 -   

Sensacional Baile de 
Máscaras 

Mesa temporada para sócio: 
R$ 100,00 

Mesa temporada para ndo- 
sócio: R$ 30,00 

Mesa noite R$ 30,00 

I 

por Marinaldo Gonçalves 
Jornalista 

"Nunca brinquei 
de fazer política, e 
não vai ser agora 
que irei mudar meu 
comportamento de 
homem sério", foi a 
resposta do 
vereador Antonio 
Ferreira (PSC), 
quando perguntado 
sobre a 
possibilidade do 
anúncio de sua 
candidatura à 
Prefeitura 
Municipal não 
passar de um "balão 
de ensaio", a fim de 
sentir a reação da 
classe política e do 
eleitorado. Para ele, 
a sua candidatura é 
irreversível e parte, 
decisivamente, para uma 
vitória eleitoral memorável, 
tendo em vista o respaldo 
eleitoral de que se acha 
possuidor. 

De acordo com o vereador 
do PSC, "tenho condições de 
vencer as eleições, pois o 
nosso partido vai coligar com 
o PSD, que indicará o eX- 
prefeito Raimundo Pimentel 
como seu candidato a vice- 
prefeito, o que considero um 
reforço eleitoral bastante 
significativo. Caso seja 
efetivada a autonomia 
administrativa de Itinga, 
Pimentel irá disputar a eleição 
majoritária lá mesmo, mas fará 
a indicação do meu novo vice, 
conforme o acordo que já 
estabelecemos. Mas, de 
qualquer forma, vamos ter 
uma chapa praticamente 

imbatível, uma chapa para 
ganhar as eleições". 

■ 

Quer apoio 
0 vereador-candidato 

aproveitou para negar que 
esteja promovendo uma 
traição política ao deputado 
Deusdedith Sampaio (PMDB). 
Para ele, "tudo é uma questão 
de ponto de vista. Até porque 
sinto que, no atual momento 
político, eu sou a melhor opção 
eleitoral que o deputado possui, 
já que o quadro sucessório 
apresenta alguns entraves 
éticos para a candidatura do 
deputado. Portanto, estou 
confiante de que o deputado irá 
apoiar politicamente e subirá 
no meu palaque, uma vez que 
sempre fomos aliados e não 
vamos quebrar nossa aliança". 

Muito cauteloso quando se 
trata das candidaturas 
proporcionais quê sua 
coligação apresentará, 

Antonio Ferreira insim 
entretanto que "já eStamc 

tratando deste 
assunto, 
inclusive 
conversando 
com alguns 
vereadores 
atuais que 
poderão nos 
ajudar na 
campanha, mas 
inegável qi 
nossa coligação 
também tem 
nomes de 
grandes lastro 
eleitoral, os quais 
serão 
apresentados ao 
eleitorado no 
momento certo, 
que é por ocasião 
das convenções. 
Estamos bem 
estruturadis e 

vamos partir para uma vitória. 
Sempre fiz política com 
seriedade e não seria agora 
que iria brincar". 

Preocupado com alguns 
rumors que tomam conta da 
cidade, o postulante a prefeito 
pelo PSC adianta que "estou 

acompanhando atentamente o 
processo eleitoral e, a partir de 
agora, exercerei severa 
vigilância sobre toda a 
tramitação local do processo, 
inclusive no Cartório Eleitoral, 
tendo em vista que não 
aceitarei nenhuma 
irregularidade que venha a ser 
cometida daqui para frente. 
Caso isto aconteça, não 
hesitarei a recorrer aos 
trâmites legais legais, pois 
acredito na Justiça, que deve 
triunfar sobre todas as 
ambições políticas". 
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I® Carnaval do» Baixinhos, 
com animação do Grupo 

Tho Brothers. Sábado, 
Domingo, Segunda e Terçai 
feira. Das 16 às 20 horas. 
Ingressos p/sócíos ft$ 2,oo 
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Do Clube Recreativo Tocantins 

Vá e leve sua família. Dias 

W, 18,19 e 20 de fevereiro 

Clube, a partir das 22ii00. 

Os matinês terão a . 

participação do 

Grupo Baby Cats, 

com início às 11 hOO 

(jüM animação do 

i 
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m 
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Contratamos 40 seguranças, 02 
médicos, 06 enfermeiros e usaremos 

somente cervejas e refrigerantes em lata. 

sucesso com 



Cidade Imperatriz, 17 de fevereiro de 1996 

PREFEITURA MUNICIPAL 
IMPERATRIZ - MARANHAO 
DECRETO N« 008, da 16 de fevereiro da 1.996. 

Dispõe sobra a Urifa da táxi do Munfclpk» 
da Imparatriz, a dá outras providándas. 

O INTERVENTOR ESTADUAL DO MUNICfPIO DE 
IMPERATRIZ, no uso de suas atribuições legais a de conformidade com o 
disposto nos incisos V e VII do art. 51 da Lai Orgânica do Município de 
Imperatriz. 

DECRETA- 

RS10,00 (dez reais). 
Art 1* - A hora parada passa de R$7,00 (sete reais) para 

Art. 2* - A bandeira 2 será utilizada no horário compreendido 
da 12.00 horas de sábado às 6:00 horas da segunda-feira e, nos dias úteis a 
partir de 21:00 horas às 6.00 horas. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
IMPERATRIZ - MARANHÃO 

DECRETO N" 004, de 16 de fevoretro de 1.998. 

Decreta ponto facultativo no Município de 
Imperatriz, e dá outras provtdâncias. 

0 INTERVENTOR ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, no 
uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n® 14.898, de 16 de janeiro 
de 1.996 da Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Maranhão, e na 
forma do disposto nos indsos V e Vil do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Imperatriz, 

DECRETA: 

Art. 3° - Permanece inalterada a diferença entre a bandeira 
1 e a bandeira 2, no percentual de 20% (vinte por cento). 

Art 4° - 0 valor do quilômetro rodado para a bandeira 1 e 
para a bandeira 2 permanecem inalterados, ou seja, R$1,00 (um real) e R$1.20 
(um real e vinte centavos), respectivamente. 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO INTERVENTOR ESTADUAL DO 
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ. EM 16, DE FEVEREIRO DE 1996, 175° DA 
INDEPENDÊNCIA E 108* DA REPOStÍGA. 

ILDON MARQUE^ÍE SOUZA 
Interventor 

Ari 1® - Fica decretato ponto facultativo nos órgãos públicos 
municipais da Administração Direta e Indireta, no dia 19 de fevereiro de 1S96 
(segunda-feira) por todo o dia a no dia 21 de fevereiro de 1996 (quarta-feira) até 
ás 12:00 horas. 

Art. 2® - Excetuam-se do disposto no artigo anterior os serviços 
considerados de natureza essencial 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO INTERVENTOR ESTADUAL DO MUNICÍPIO OE 
IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM IMPERATRIZ, 16 DE FEVEREIRO 
DE 1996,178» DA INDEPENDÊNCIA E ^08® DA REPÚBLICA. 

/t4 
ILDON marque^ 

Interven 
SOUZA 

SICBETABIA MUNiftPAI DtfiDHIllBTRaçÃO 
E KCB3S0S HlflUUIDS 

TOMADA DE PREÇO No002/96 

OBJETO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES 

DATA DA REALIZAÇÃO 02/Março/1.996 às 10:00 horas. 

ENDEREÇO: 

OBSERVAÇÕES 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 
Rua Rui Barbosa n0 201 - centro 

Licitação do tipo MENOR PREÇO e 
que será regida pela Lei n0 8,666, de 
21/06/93 com redação dada pela Lei 
ri® 8.883,de 22/06/94. Os interessados 
poderão adquirir o EDITAL e obter as 
tnformações na Comissão Permanente 
de Licitação, na Secretaria Municipal 
de Administração e Recursos Huma- 
nos . situada no Prédio da Prefeitura 
Municipal, na Rua Rui Barbosa n" 201 
Centro,durante o horário de expedien- 
te das 08:00 às 12:00 e das 14:00 
às 18:00 horas 

Imperatriz, 16 de fevereiro de 1 996 

FkAHCtétÒsèuA LEAL 
Presidente da CPL 

isto 

DR. JO RREIR 
icipal de 

\LADO NETO 
Administração 

je Recursos Humanos 

SECRETARIA «ÜRICIPflt Dl ADMlBBTRftÇÃO 
E RECURSOS HUMANOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL; 
Óleo Diesel, Gasolina, Álcool e Óleo 
Lubrificante 

DATA DO RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: 28/fevefeiro/1.996 às 10.00 horas. 

VALIDADE 
DAS PROPOSTAS 30 (trinta) DIAS 

ENDEREÇO: Prefeitura Municipal de Imperatriz 
Rua Rui Barbosa n0201 - centro 

OBSERVAÇÕES Licitação do tipo MENOR PREÇO e 
que será regida pela Lei n0 8.666,de 
21/06/93 com redação dada pela Lei 
n® 8 883.de 22/06/94 Os interessados 
poderão adquirir as Cartas-Convites e 
obter as informações na Comissão 
Permanente de Licitação, na Secreta- 
ria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos, situada no Prédio 
da Prefeitura Municipal, na Rua Rui 
Barbosa n® 201 - centro, durante o 
horário de expediente das 08:00 às 
12 00 e das 14:00 às 18 00 horas. 

Imperatriz, 15 de fevereiro de 1 996. 

< . 
FRANCISCO SENA LEAL 

Presidente da CPL 

.Visto. 
_ l -— / 'v- -tVí—í v 

DR. JOÃO 
SgcçeíótKF 

h ERRE IRA CALADO NETO 
^fõrifapií de Administração 
leciirsns Humanos/* 

Rádio Capital 

AM - 950 KHz 

RmaonÉ 

no ar 

SECRETARiA HURICfPfll DEflDüWKTBAÇÃO 
E RECURSOS ROIIMIOS 

OBJETO: 

TOMADA DE PREÇO N®001/SS 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

DATA DA REALIZAÇÃO 02/Mafço/1.996 às 16:00 horas. 

ENDEREÇO 

OBSERVAÇÕES 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 
Rua Rui Barbosa n0 201 - centro 

Jornal Capital 

A a 
õ õ 

m 

-c. 

Licitação do tipo MENOR PREÇO e 
que será regida pela Lei n0 8.666.de 
21/06/93 com redação dada pela Lei 
n" 8,883,de 22/06/94 Os interessados 
poderão adquirir o EDITAL e obter as 
informações na Comissão Permanente 
de Licitação, na Secretaria Municipal 
de Administração e Recursos Huma- 
nos , situada no Prédio da Prefeitura 
Municipal, na Rua Rui Barbosa n0 201 
Centro,durante o horário de expedien- 
te das 08:00 às 12:00 e das 14:00 
às 18:00 horas. 

Imperatriz, 16 dq fevereiro de 1.996 

FRANCISCO SENA LEAL 
Presidenfp da CPL 

mm REIRA C ONE DR. JOÃ 
Seçre&rioJtftenicipai de AdipinisE 

e Recursos Humariós 

Documentos 

Perdidos 

Dr. Pacheco comunica que perdeu uma pasta preta 
(de médico) contendo vários objetos: 

01 tensiómetro 
(aparelho de pressão) 
1 estetoscópio 
1 martelo 
1 diapazão 
1 oftalmoscópio 
2 agendas grandes 
2 agendas pequenas 
1 agenda eletrônica 
1 chaveiro contendo 

várias chaves 
1 cartão de crédito do 
Banco do Brasil 
1 cartão de crédito do 
Bradesco 
1 cartão de crédito Pan- 

American o 
1 cartão de crédito 
Varig Visa 
2 cartões de saúde 

Bradesco em nome de Sandra 
Mesquita de Macedo Pacheco 

1 talão de cheque 
Bradesco 
4 certificados de cinco 

mil milhas cada (Ismyle) 
1 cartão Ismyle 
Pede a quem encontrar, 

favor devolver na Clineuro, na 
rua Luís Domingues, próximo 
ao Hospital Santa Maria , que 
será bem recomjKmsado. 

Abril 

Llsue 732-1345 e 

faça a assinatura do Seu 

Líder Diário. 

i-, 
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por JUSSARA CERQUEIRA 

Carnaval é vapt-vupt 

Hoje é dia de folia, então entre nessa dança e use sua imaginação, criando sua 

fantasia. Para isso vai aí dicas de opções para você curtir seu carnaval 

Agenda 

***0 baixinho pode criar sua fantasia e embarcar nas originalidades do 

Carnabaixinho, hoje Juçara Clube, a partir das 17h00. Serão quatro dias para 

muita criatividade. 

*** Amanhã o matinê do Clube Tocantins também vai esquentar com os 

tamborins o balanço da garotada. 

*** Para os adultos cairem no samba e não perderem o rebolado, o salão nobre 

do Juçara Clube abre seu carnaval com muito samba, para o folião soltar suas 

feras. E tem mais. A Boate Contra-Mão é mais uma opção que estará à disposição, 

dos presentes. 

*** O Fly Back promove para o animado Carnaval da Espuma. Fique Ligado. 

ü 
m 

* * * A Beira-Rio será o point da galera imperatrizense, que irão se refrescar 

com a geladíssima Cerpinha no Carnaval do Tchan, comandado por Conor Farias. 

O mesmo fará transmissão ao vivo através de sua emissora TV Capital, todos os 

dias. 

Rumo 

O prometer Hélio Oliveira é o novo contratado da TV Nativa, para cobrir todas 

as matérias da temporada carnavalesca. 
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O destaque boje, vai para a amiga Lideres, que está aniversariando. Parabéns! 

Calouro 

Feliz da vida a mãe, "coruja", Drâ Joselita Aguiar (diretora do Hospital Nice 

Lobão), está contando a todos com seu gatíssimo filho Gustavo Aguaiar. E agora 

mais um novo acadêmico de Medicina. Ele que foi um dos felizardos para se 

ingressar na Ufma. 

Paizão feliz 

A cegonha pousou na residência da Di^ Sandra (cardiologista), que presenteou 

o maridão, Dr. Milko, com um belo pimpolho chamado Daniel. E para alimentar 

todas as "corujices", os pais da Dr® Sandra desembarcaram eixo Rio de Janeiro- 

Imperatriz, para cobrirem de mimo o netinho. E isso aí. 

Carnabaixinho 

O Colégio Comecinho de Vida leva hoje, seus baixinhos para viverem õ mundo 

mágico do carnaval, no ginásio de esportes do Juçara Clube, que será animado 

pela banda The Brothers e Polyanna e suas Baby Cats. 

Ontem 

A Escola Bei Bambino viveu momentos extasiantes, com a originalidade e 

criatividade dos baixinhos, que fizeram a sua bela festinha intitulada, Carnaval 

Alegria. 

Um clic do casal Lúcia e Neto, acompanhado por amigo 

Um dose do casal Ademir (Curtume Tocantins) e Mariane, no Clube do Piau 

Casório 

Casando no dia 10 de março Marcelo e Fabíola, em cerimônia que será realizada 

na Igreja Nossa Senhora de Fátima avenida X 2D 43-A, Setor Aeroporto, Goiânia 

(Goiás). 

Caneleiros 

Bastante movimentada, na noite de onte, a festa de aniversário, de casamento 

de Luís Brasília com.... Foi no Caneleiros Bar. 

Assista todos os dias, pela TV Capital, a partir das i 

Com SldÓL . n T/ ; V n T-'■ : s:'><■■■■.,. í,;,.. T Th/i/í i/i-is/t Á%aa /i 

participação m 9«vãÊSÊÊm Uw 

Unidade Móvel ' 
interativo 
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PRF realiza Operação Carnaval 

Objetivo do trabalho da Polícia Rodoviária Federal é evitar acidentes nas estradas federais 

durante o período de Carnaval 

por Raimundo Primeiro 
Da Direção de Redação 

Todos os detalhes já foram 
ultimados e a Delegacia 
Regional da Polícia Rodoviária 
Federal, PRF, espera apenas o 
momento certo para deflagrar, 
de forma pesada, a versão 96 
da já tradicional Operação de 
Carnaval. 

Tem como principal 
objetivo evitar acidentes nas 
estradas federais, durante o 
período carnavalesco. 

Este ano, a Operação 
Carnaval teve início ontem, às 
08h00, e se estenderá até às 
08h00 do próximo dia 22, 

quinta-feira, quando todas as 
pessoas que foram passar as 
festas de momo em outras 
cidades retornarem a 
Imperatriz. 

O inspetor Cléber, 
comandante da Polícia 
Rodoviária Federal na região 
tocantina, afirma que a 
Operação Carnaval tem de 
contar com o apoio dos 
motoristas, tendo em vista 
que, por outro lado, ela busca 
viabilizar o tráfego nas 
rodovias federais. 

No Maranhão (confira 
documento), fica sob o 
comando da 18° 
Superintendência de Polícia 
Rodoviária Federal. 

Durante a Operação 
Carnaval, serão dadas 
instruções educacionais de 
trânsito, atravérs do Programa 
"Pare", além da fiscalização e 
o combate a ultrapassagem 
indevida. 

O inspetor Cléber pede 
para os motoristas 
colaborarem com o trabalho 
desenvolvido pela Polícia 
Rodoviária Federal, uma vez 
que os transgressores das leis 
serão punidos na forma da lei. 
"Queremos contar com o 
apoio de todos. Estamos 
apenas fazendo um trabalho 
importante, que é o de salvar 
vidas", disse. 

A Polícia Rodoviária 
Federal passa as seguintes 
instruções aos motoristas de 
Imperatriz: Io) observar o 
licenciamento do veículo; 2o) 
observar a validade de sua 
Carteira de Habilitação; 3°) 
observar as condições de seu 
veículo; 4o) observar os 
equipamentos obrigatórios, 
em especial, freios, direção, 
pneus, lanternas, cinto de 
segurança, extintor de incêndio 
e faróis. 

O inspetor Cléber lembra 
aos o motoristas que deixarão 
a cidade nos próximos dias, não 
esquecer de fazer a revisão do 
seu carro antes de viajar. 

Dados levantados durante a 
Operação Carnaval de 95 
mostram que foram 
registrados 29 acidentes, 19 
feridos, 7 mortos, veículos 
envolvidos 43, com 548 
notificações. 

"Durante o período de 
Carnaval nós trabalhamos 
dobrado. Nossa missão, como 
policiais rodoviários federais é 
assegurar a vida dos foliões ou 
das pessoas que estiverem 
passando por nossa cidade", 
assinalou. 

O inspetor Cléber pede para 
as pessoas colaborarem com o 
trabalho da Polícia Rodoviária 
Federal. 
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O inspetor Cléber afirma que a PRF vai promover rigorosa fiscalização na BR-010 

PLANEJAMENTO 
OPERAÇÃO CARNAVAL 1996 

16.02.96 a 22.02.96 

A POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL REALIZARÁ DAS 
08.00 HORAS DE 16.02.96 ÁS 08,00 DO DIA 22.02.96 A OPERAÇÃO 
CARNAVAL. COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O TRÁFEGO NAS 
RODOVIAS FEDERAIS. NO MARANHÁO SOB A FISCALIZAÇÃO DA 
18"SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL SERÁO 
DESENVOLVIDOS INSTRUÇÕES EDUCACIONAIS DE TRÂNSITO 
ATRAVÉS DO PROGRAMA "PARE". BEM COMO. A FISCALIZAÇÃO E O 
COMBATE A ULTRAPASSAGEM INDEVIDA, EXCESSO DE VELOCIDADE. 
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO, CNH DO CONDUTOR. CINTO DE 
SEGURANÇA. USO INDEVIDO DE GLP, EXCESSO DE FUMAÇA, TEOR 
ALCOÓLICO E AÇÕES CRIMINOSAS 

INSTRUÇÕES AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS QUE 
SE DIRIGEM ÀS RODOVIAS FEDERAIS 

1 OBSERVAR O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO 
2 OBSERVAR A VALIDADE DA SUA CNH 
3 OBSERVAR ÂS CONDIÇÕES DE SEU VEÍCULO 
4 OBSERVAR OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS 

Em especial, freios, direção, pneus, lanternas, cinto de segurança, extintor 
de incêndio e faróis 

IMPORTANTE: FAZER REVISÃO DO VEÍCULO ANTES DE VIAJAR. 

DADOS ESTATÍSTICOS DA OPERAÇÃO CARNAVAL ANO 1995 
REALIZADA NO PERÍODO DE 24.02.95 A 02.03.95., 

VEÍCULOS FISCALIZADOS - 5.478 
ACIDENTES - 29 
FERIDOS -19 
MORTOS - 07 
VEÍCULOS ENVOLVIDOS - 43 
NOTIFICAÇÕES-548 

# DELEGACIAS ENVIAR DINOP RELATIVO A OPERAÇÃO » f 
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A função do Conselho Estadual 

porJaldene Nunes 
Da Editoria de Regional 

O Conselho, instância 
estadual ou colegiado, é um 
órgão representativo do 
Estado, criado para definir 
as áreas que devem ser 
atingidas pelos programas 
de financiamento do 
Governo Federal. Foi 
instaurado a 29 de agosto 
deste ano, logo após a 
oficialização do Decreto 
Estadual, em julho. São 
membros do Conselho, 
além da Cohab, a 
Companhia de Águas e 
Esgotos do Maranhão 
(Caema), o Solidariedade e 
Cidadania, a Prefeitura de 
São Luís, os municípios de 
Imperatriz e Bacabal e 
algumas entidades de 
classe, como o Conselho 
Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia 
(Crea), Associação 
Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Preservação 
Ambiental (Abes) e o 
Sindicato das Indústrias de 
Construção Civil do Estado 
do Maranhão (Sinduscon). 

Para dar suporte técnico 
aos conselheiros também 
foi criada uma Secretaria 
Executiva, formada por 
técnicos da Cohab, Caema 
e Prefeitura, composta por 
oito engenheiros, três 
assistentes sociais, uma 
bibliotecária e um 
economista. 

O trabalho da secretaria 
é de priorizar, conforme 
instrução do Ministério do 
Planejamento e Orçamento, 
os municípios que serão 
atentidos. Pela Portaria 
114/95, o Ministério 
decidiu que 60% dos 
recursos seriam destinados 
a municípios com 
população superior a 30 mil 
habitantes. Destes 60%, a 
portaria manda que 25% 
sejam para a Comunidade 
Solidária, municípios que o 

governo reconhece como 
prioritários para ser 
atendidos. 

Todas essas informações 
foram colhidas e 
apresentadas ao Jornal 
Capital pelo presidente da 
Associação de Moradores 
do Conjunto Planalto I e II, 
uma das lideranças que 
mais atuam no sentido de 

■cobranças para o bem-estar 
da sua comunidade, a qual 
representa. E afirma, 
Francisco das Chagas, que 
vai fazer de tudo para obter 
mais informações junto ao 
Crea e ao Ministério do 
Planejamento e Orçamento, 
para que assim possa 
cobrar com mais 
determinação da 
governadora Roseana 
Sarney, que até o momento 
não tem feito nada pela 
nossa Imperatriz. 
Francisco das Chagas 
lamenta muito em ter como 
representante o deputado 
estadual incompetente e 

conivente com todas essas 
discriminações do Poder 
Executivo estadual para 
com Imperatriz. Prossegue 
ainda, Francisco, dizendo 

que todas essas 
informações quem deveria 
anunciar seria o 
representante do Poder 
Legislativo estadual, 

através do nosso deputado 
João Paiva, o qual nada 
busca em favor do povo de 
Imperatriz, que sempre é 
lembrado somente em 
épocas eleitoreiras. 

Jornal Capital, o 

seu líder diário 

fone: 723-2034 

7 

X 

Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA\ OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luís Domtngnes, n0 1206 fone 721-1077   

O Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

ligue 738-1345 

aqueça que 

ae sua empresa. 

a propaganda é a alma do negócio 
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Uma questão de classe 

SEBRAE 

MA 

TREINAMENTO EMPRESARIAL 

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS 

OBJETIVOS: 

- Sensibilizar o participante para a nova conceituação e psicologia da venda 
nos tempos atuais; ^ ,   - 0^5n 

- 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 "VENDER11 - 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: 
Valor: 

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

Av. Getúlio Vargas, ne 1250 - Centro 
Das 19 às 22 hs 
R$ 30,00 4^ Sr# :   - 
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BA Polícia Imperatriz, 17 de fevereiro de 1996 

Portaria regulamenta Carnaval 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Considerando a 
aproximação do período de 
carnaval e a necessidade da 
adoção de medidas de caráter 
preventivo e repressivo, a 
Secretaria de Estado da Justiça 
e Segurança Pública divulgou 
ontem portaria objetivando 
alcançar a tranqüilidade de toda 
a comunidade e, por via de 
conseqüência, a ordem pública 

Segundo determinação do 
secretário Jair de Araújo Caldas 
Xexéo, a realização de toda e 
qualquer atividade 
carnavalesca em logradouros 
públicos, em clubes sociais 
permanentes, em clubes 
populares temporários e em 

associações públicas ou 
privadas, obedecerá as 
disposições constantes na 
referida portaria. 

Em um dos artigos 
expressos na portaria, fica 
determinado que as diretorias 
de clubes, os promotores de 
bailes públicos e os 
organizadores de bandas ou 
similares são obrigados a 
manter rigorosa vigilância nos 
respectivos recintos ou área de 
atuação, visando à segurança, 
o decoro e o cumprimento 
incondicional do sisposto. 

Ainda de acordo com a 
portaria, datada do dia 7 de 
fevereiro, todos os clubes ou 
associações são obrigados a 
comunicar com antecedência 
mínima de 48 horas, com 

relaçãp à zero hora deste 
sábado, a programação das 
atividades carnavalescas que 
irão levar a efeito, fazendo 
constar as caracterísitcas da 
atividade, as datas, locais e 
horários das mesmas. 

No caso dos municípios do 
interior do Estado, segundo a 
portaria, a comunicação deverá 
ser feita às respectivas 
delegacias de Polícia. As 
disposições relativas a 
menores serão fixadas pela 
autoridade competente que 
contará com a ajuda do 
organismo policial civil e 
militar, da referida Secretaria, 
na fiscalização do devido 
cumprimento. 

E terminantemente 
proibido, diz a portaria: em 

locais públicos ou privados, em 
grupo ou isoladamente, o uso 
de fantasias ou adornos que 
atentem contra a moral ou o 
decoro da família, ou ainda, que 
imitem hábitos religiosos ou 
uniformes adotados pelas 
Forças Armadas ou auxiliares. 

Também é 
terminantemente proibido, 
conforme a portaria baixada 
pela Sejusp, a realização de 
qualquer festejo que tenha o 
propósito de explorar a 
degradação humana por seus 
vícios ou defeitos, ou ainda, a 
pública apologia desses males. 
Outra proibição da qual consta 
na portaria, diz respeito a 
entrada em clubes ou 
associações, de pessoas em 
estado de embriagues tal que 

seu comportamento seja 
inconveniente à ordem, ao 
decoro e aos bons costumes. 

Mais: a venda de bebida 
alcoólica a quem estiver em 
visível estado de embriaguês e 
a menores de 18 anos, ficando 
os infratores sujeitos à prisão 
e processo, na forma da Lei. 0 
emprego de substâncias 
líquidas, voláteis, em pó ou sob 
forma de graxa, em qualquer 
local ou situação, que por sua 
natureza ou pelo mau uso 
possam causar dano a qualquer 
pessoa, também está proibido, 
bem como portar arma de 
qualquer natureza ou 
instrumento que possa ser 
utilizado como tal, ficando 
esses objetos possíveis de 
apreensão e os infratores 

sujeitos às sanços legais. 
Só será permitido o uso de 

máscaras, durante o período de 
carnval, que ofereçam 
facilidade no processo de 
identificação das pessoa sque 
as usam, segundo determina a 
portaria, ao ingressar ou 
durante a permanência em todo 
e qualquer clube ou associação, 
por parte dos elementos de 
segurança interna de cada 
desses clubes ou associações; 
e em todo e qualquer lugar ou 
ocasião, por parte dos agentes 
da autoridade {X)licial. Todos os 
Portes de Arma expedidos pela 
Sejusp, conclui, tiveram suas 
validades suspensas desde à 
zero hora de ontem, dia 16 de 
fevereiro, até às 6 horas do dia 
22 do correnle 

CÁRCERE PRIVADO 

Acusação é rebatida 

Mulher nega ter sido mantida em cárcere 

privado pelo esposo e denuncia a própria avó 

Homem agride 

e é denunciado 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Compareceu ontem, ao 
meio-dia, na redação do 
Jornal Capital, a senhora 
Simone Nepomuceno de 
Sousa Brito Clemente, 18 
anos, casada com Luís 
Clemente Sobrinho, 
moradora no Centro. Na 
oportunidade, apresentou 
sua versão pessoal sobre a 
matéria CÁRCERE 
PRIVADO, cujo título 
MULHER DENUNCIA 
MARIDO foi veiculada 
ontem, edição n9 429 do 
Jornal Capital. 

Segundo ela, encontrava- 
se em seu local de trabalho, 
no último dia 13, quando ali 
chegou sua avó Corina 
Nepomuceno Sousa, que 
havia chegado de viagem, 
juntamente com a senhora 
sua mãe, Cleane 
Nepomuceno de Sousa 
Brito, a qual convidou para 
fazer compras e que queria 

que fosse acompanhada pela 
neta, no que Simone assentiu 
imediatamente e as 
acompanhou, sem saber na 
verdade, que pudesse estar 
havendo qualquer trama 
para iludí-la. 

Surpresa, quando foi 
conduzida até a Delegacia 
Especial da Mulher, e ao 
tomar ciência disso, tentou 
fugir protestando contra a 
atitude de sua avó, no que foi 
contida, segura pelo braço e 
levada à força a presença da 
delegada Radige Barbosa. A 
esta delegada, declarava que 
não haviam aquelas 
agressões como apregoava a 
sua avó. Contudo, a titular da 
especializada na defesa da 
Mulher determinou que se 
fosse registrada a 
ocorrência nos termos que 
foi publicado. 

Logo após saírem daquela 
especializada, Cleane 
Nepomuceno, mãe de 
Simone, despediu-se da filha, 
que seguiu em companhia da 

avó Corina, que, chamando 
um táxi, dizendo que iria 
deixá-la em casa, dirigiu-se 
à rua da Paz n9 54 (Vila 
Nova), residência de uma 
sobrinha de dona Corina, 
sendo ali trancafiada, tendo 
as chaves escondidas e 
impedida do seu direito de ir 
e vir até que, por volta das 
10h30 da manhã do dia 
seguinte, coma intervenção 
da Delegacia do 39 DP (Vila 
Nova), sob ordem do senhor 
delegado José Israel, dois 
policiais foram designados 
aquele endereço para 
proceder a libertação da 
declarante, o que foi feito, 
levados à presença daquela 
autoridade, dona Corina, a 
libertanda e a dona da casa, 
sendo promovido naquela 
mesma delegacia um 
emocionante reencontro da 
declarante com o seu 
esposo, Luís Clemente, com 
o qual saiu acompanhada 
para sua residência, 
conforme a ocorrência 

registrada no 39 DP sob o 
número 0437/96, datada de 
14 do corrente. 

Segundo declarou a 
própria Simone, os motivos 
que levaram sua avó a tal 
atitude, tratam-se de que em 
momento algum ela tenha 
concordado com o enlace 
matrimonial dos dois, agindo 
mesmo quando ainda eram 
noivos, tentando a qualquer 
custo impedir o casamento, 
que foi devidamente 
autorizado pelos pais de 
Simone, que, naquela 
oportunidade, contava 
apenas 17 anos de idade. 
Não conseguindo, insiste em 
acabar com o casamento, já 
pela terceira vez, por mero 
capricho e vaidade pessoal, 
haja vista que na família 
mantém uma posição de 
matriarcona, toda-poderosa 
sobre todos os filhos, genros 
e descendentes, no que tem 
encontrado veemente 
resistência por parte desta 
neta. 

por Socorro Carneiro 
Da Editoria de Polícia 

Após uma série de 
discussões motivada por 
ciúmes, a doméstica Solange 
Gomes de Sousa, de 21 anos, 
acabou sendo agredida: 
fisicamente pelo senhor: 
Humberto Lima Gomes, 

Após o acontecido, 
datado do último dia 8, 
Solange tomou coragem e se 
deslocou até a Delegacia 
Especial da Mulher onde 
solicitou que sejam tomadas 
as devidas providências. 

Ela afirmou que, já há 
algum tempo, vive 
maritalmente com 
Humberto. Entretanto, 
constantemente vem sendo 
vítima das agressões | 
promovidas pelo mesmo. 

A mulher denunciou 
ainda, que as agressões, na 
maioria das vezes, são 
motivadas por ciúmes. Ela 
contou o caso aos agentes da 
especializada, na manhã do 
último dia 13. 

Ainda na permanência da 
Delegada da Mulher, diante 
do escrivão de policia, 
Solange afirmou ter levado 
murros, além de mordidas 
na perna e na mão. também 
promovidas pelo esposo. 

As autoridades policiais 
da especializada lá devem 
ter encaminhado a intimação 
para ouvir as partes. O caso | 
está sendo apurado sob o 
comando da delegada 
Radige Rodrigues Barbosa. 
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PRIMEIRA EDIÇÃO DE 

IMPERATRIZ - DIA IO DE MARÇO 

Segundo domingo de março, na av. 

Beira-Rio, a partir das 16 horas 
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