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O Inst. Nac. de Meteorologia 
informa que o tempo em Imperatriz 
hoje será nublado a moderado com 
pancadas de chuvas isoladas e 
visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

O início do Outono, estação queMHfc 
sucede ao verão e antecede o inverno. | 
O tempo da colheita. 1 
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Programa do Leite é criticado 

Imperatrizense exige responsabilidade na execução do projeto do Governo do Estado 

Govern.iíjora Roseana Sarney é acusada pela comunidade imperatrizense de não fiscalizar na forma da lei, o Programa do Leite e recebe cobrança 

Dorian Menezes organiza 
Rpe-Estadão Preços Competitivos 

Aumentam todos os dias 
as denúncias contra o 
Programa do Leite do Estado, 
que tem como coordenadora, 
a governadora Roseana 
Sarney. 

Os diversos segmentos da 
sociedade de Imperatriz 
cobram seriedade por parte 
das pessoas que estão no seu 
comando na segunda maior 
cidade do Estado. "Nao 
consigo entender nada. Sei, 
sim, que existem várias 
contradições. Já passa da 
hora da governadora 
anunciar medidas que visem 
colocar o Programa do Leite 
em seu verdadeiro caminho", 
desabafou a dona-de-casa 
Maria de Castro Pereira, 
residente há 15 anos no 
bairro Nova Imperatriz. 

0 vendedor Miguel 
Ferreira da Silva, 40, também 
tem a mesma opinião e 
acrescenta: "o Programa do 
Leite está sendo usado para 
fins políticos". Segundo ele, 
muitas pessoas não estão 
sendo beneficiadas em 
conseqüência do descaso do 
Governo do Estado. 

Até Toinho da Boca da 
Mata foi denunciado de usar 
ilegalmente o Programa do 
Leite em Imperatriz. 
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Soraya Luíza comenta a 
sociedade açailandense e 

Jussara Cerqueira, a 
imperatrizense 
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Tendência 

Esporte Nacional 

liS$ Com. Compra 

ÜS$ Com. Venda 

R$ 0,9864 (0%) 

US$ Black Compra 

K$ 0.985 60. W 

USS Black Venda i 

R$0.990 60.10%) 

US$ Flut Compra 

R$ 0,9906 (-0,01%) 

US$ Flut Venda 

R$0,9907 (-0,01%) 

Ouro (grama) 

RS 12,59 (terça-feira) 

Poupança 

1,3678% (04.03.96) 

CDB/RDB 

28,10% (19.03.96) 
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Em entrevista exclusiva ao 
Jornal Capital, o novo 
interventor estadual de 
Imperatriz, Dorian Menezes, 
faz revelações ^obre o seu 
programa de governo. 

Afirma que vai administrar 
o município em sintonia com o 
povo. "Ouvirei todos os 
segmentos sociais", 
acrescenta. 

Dorian Menezes diz que vai 
prestar conta à Câmara 
Municipal sobre os atos de seu 
governo. 
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É o número do ano em 
que o ministro Cirne Lima, 
da Agricultura, inaugura em 
Brasília (DF), a segunda 
estação brasileira de 
rastreamento, que dará a 
previsão do tempo e, 
diariamente, um completo 
levantamento 
meteorológico. . 

O fato 
Mais de sete 

milhões de 

Dorian Menezes afirma que vai governar com o povo 

Polícia fiscaliza torcidas 

As torcidas organizadas, 
proibidas desde setembro do 
ano passado de entrar nos 
estádios de futebol de São Paulo 
com camisas que identiquem as 
facções, além de bandeira e 
instrumentos musicais têm uma 

Interventor 

confirma 

encontro 
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50° BIS 

tem novos 

soldados 
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nova tática para voltar à cena: 
ganhar espaço em estádios do 
interior, onde muitos clássicos 
estão sendo efetivados. 

A ixilícia quer, assim, evitar 
brigas nos estádios de futebol e 
proporcionar segurança às 

pessoas que forem aos estádios 
de futebol. Várias medidas estão 
sendo tomadas pela Justiça e 
pelo aparelho policial. O 
promotor Fernando Capez apoia 
a campanha. 
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Linha 

Direta 

José Filho usa e abusa 

da sátira para criticar os 

problemas da região e da 

cidade O colunista não 

esquece o seu "Para 
Meditação" e relembra aos 

políticos o estado em que 

mm 

se encontra os bairros da 
cidade. 

Confira. 

Lembre-se que no Seu 

Líder Diário, você encontra 
colunistas nas páginas de 

notícias. . OA Págma 3A 

/:\|| crianças 
brasileiras 
menores de 14 

anos trabalham. Em Goiás, 
uma comissão vai fazer um 
levantamento Para 

descobrir quantas crianças 
estão sendo exploradas. 
Depois, vai combater o 
problema valorizando a 
importância da educação. 

A pessoa 
Fernando } 

Henrique Cardoso, / 
sociólogo e político, 
Formado em ^ •' ^ 
Ciências Sociais (1952). 
Exilado, após o golpe de 1964, 
fez parte da Comissão 
Econômica para América 
Latina (CepaD, n0 Chile, e 

í lecionou em universidades 
européias. De volta ao Brasil, 
em 1968, ganhou acáícdrade 
Ciência Política pa 

Universidade de São PaUK 
(USP). Aposentado 
compulsoriamente pelo Ato 
Institucional nQ 5 (AL5) (abr./ 

1969). Umdos fundadores do 
Centro Brasileiro de Análise 
e Planejamento (Cebrap), em 
1969, e diretor até 1982. 
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A Secretaria de Obras já 
foi comunicada, só que 
ainda não mandou realizar 
nenhum projeto em nosso 
bairro estamos sofrendo 
por causa dos enofmes 
buracos existentes em 
nossas ruas, principamente 
agora durante a passagem 
do período invernoso. 

Cássia Nunes 
Santa Rita 

Maioria das ruas de 
nosso bairro estão 
esburacadas. Não bastasse 
isso, a iluminação pública, 
quando existe, é feita de 
forma precária. 
Gostaríamos que a Cemar 
e a Secretaria de Obras do 
Município tomassem as 
providências por nós 
reclamadas. 

Carlos Pontes 
Vila João Castelo 

Quem bom tomar 
conhecimento de que a 
Empresa Brasileira de 
Correios e Telegráfos 
aderiu à campanha contra 
a exploração sexual. 

Em abril, a ECT lança o 
primeiro selo sobre o tema. 
O lançamento será durante 
o Seminário Internacional 
contra a Exploração Sexual 
da Criança e do 
Adolescente na América 
Latina, em Brasília. 

João Ferreira 
Centro 

O programa "Imperatriz 
24 Horas" consegue levar 
ao conhecimento das 
autoridades 
governamentais nossas 
reivindicações. 

O apresentador Conor 
Farias deve continuar 
agindo assim. Com certeza, 
a TV Capital vai longe. 

Clara Ribeiro 
Centro 
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O Jesus da quarta vigília 

Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, 

andando por sobre o mar. Mateus 14:25 

por Igreja Adventista 
do Sétimo Dia 

Os discípulos entraram em 
pânico. A noite estava escu- 
ra, os ventos eram contrários 
e as ondas gigantescas 
inundavam a pequena 
embarcação. Aqueles 
homens bravios, a maioria 
deles a-costumados a viver no 
mar, lutaram com todas as 
suas forças para sair da 
situação difícil. Afinal, não era 
a primeira vez que en- 
frentavam a fúria do mar. 
Conheciam as técnicas, e 
conheciam o mar, mas aquela 
noite era completamente 
diferente das outras noites. 
Houve um momento em que 
pensavam que tinham 
chegado ao fim da linha. Era 
até sarcástico. Homens 
nascidos perto do mar, 
crescidos no mar, habituados 
ao mar, morrerem justamente 
ali, no terreno que conheciam 
e dominavam. Às vezes, 
Deus nos permite que 
fracassemos precisamente no 
terreno que dominamos bem, 
para ensinar-nos a depender 
d'Ele. 

O texto bíblico de hoje diz 
que Jesus apareceu na quar- 
ta vigília. Os judeus dividiam 
a noite em quatro vigílias. A 

quarta vigília era o período 
compreendido entre quatro e 
seis da manhã. Jesus não 
apareceu aquela hora sem um 
motivo específico. Aqui 
existe algo que precisamos 
aprender. 

Não sei se você alguma vez 
passou a noite no campo. Não 
sei também se você alguma 
vez teve a curiosidade de 
observar a escuridão. A noite 
é escura, mas você já 
observou qual é o momento 
em que a noite fica mais 
escura? E precisamente 
minutos antes do sol sair. 
Quando as trevas da noite se 
tornam mais densas, significa 
que a qualquer momento 
depontará a luz de um novo 
dia. 

Segundo o verso de hoje, 
Jesus deve ter aparecido à 
seus discípulos entre quatro 

e seis da manhã, justamente 
na hora mais difícil. Os 
discípulos haviam lutado a 
noite toda contra os ventos e 
as ondas, e agora estavam na 
hora mais escura. Tudo 
indicava que estavam 
perdidos. Humanamente, não 
havia salvação, estavam 
cansados, esgotados e 
desesperados. Foi aí que 
Jesus apareceu. 

O que o Senhor Jesus quer 

dizer-nos é que Ele sempre 
aparece no momento 
extremo da necessidade 
humana. Quando parece que 
tudo está perdido. Quando os 
homens dizem que já existe 
solução, quando você lutou e 
lutou, e chegou ao limite de 
sua resistência. Agora vejam 
a maneira como Jesus 
aparece: Andando sobre o 
mar. Os discípulos podiam 
esperá-Lo de qualque forma, 
menos andando sobre o mar, 
mas Jesus sempre aparece da 
maneira que menos 
esperamos, inverossímel, às 
vezes, contraditória até, mas 
Ele é Jesus e as coisas com 
Ele escapam da previsão 
humana. 

Se para você hoje é um dia 
que se apresenta 
aparentemente difícil; se você 
pensa que não existe solução 
humana para seu problema; 
se sua empresa ou seu lar ou 
qualquer empreendimento 
parece estar afundando, e 
você chegou ao limite de suas 
forças, não desespere. Na 
quarta vigília da noite sempre 
há lugar para Jesus. Ele 
aparecerá se você confiar, 
mas cuidado! Ele pode 
aparecer da maneira que você 
menos imagina. Está você 
pronto a aceita-lo? 

O significado das 

experiências de vida 

porMasaharu Taniguchi 
Diretor da Seicho-No-le 

Certas pessoas vivem em 
bons ambientes desde que 
nascem, recebm boa 
educação, têm bons pais, 
bons amigos, e estréiam 
brilhantemente na vida. Por 
outro lado, existem pessoas 
que nascem em famílias 
pobres, não têm a felicidade 
de ter uma boa educação, 
crescem em ambientes 
adversos, e estão cercados 
de amigos pouco 
recomendados. À primeira 
vista, isso é a sina que 
acompanha a pessoa. Não 
obstante tenham nascido 
seres humanos como os 
outros, por que tais pessoas 
são colocadas em situações 

tão diferenciadas? Será que 
devemos aceitar com 
resignação essa diferença, 
considerando-a "destino"? 
De forma alguma. Aquilo 
que consideramos destino é 
algo que não existe. Na 
verdade, aquilo que 
chamamos de destino é a 
"lei de causa e efeito". 
Mudando-se a causa, muda- 
se também o resultado; 
portanto, aquele "destino" 
impossível de ser 
modificado é algo 
inexistente. 

A situação em que nos 
colocamos ao nascer neste 
mundo é o resultado daquela 
causa que nós próprios 
criamos no passado. É 
natural que recebamos o 
efeito já produzido pela 

causa. Analisando-se apenas 
este aspecto, podemos dizer 
que estamos presos ao 
destino. Porém, não vivemos 
apenas do produto do 
passado. Neste momento 
estamos criando uma causa 
cujo efeito poderemos ver 
no futuro. Assim como a 
dívida acaba no instante em 
que é saldada, o "estado 
atual", que é resultado da 
causa passada, está em vias 
de desaparecer. Todas as 
experiências de nossas vida 
são concretizações da 
mente, como "espelho" a 
nós concedido, para 
examinarmos a nossa 
mente. Não importa qual seja 
a imagem projetada no 
espelho, ela não passa de 
indicador. 
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Ja vali 
O javali (Sus scrofa) é da 

família dos suídios, a do 
porco doméstico. E 
encontrado da Europa à Ásia 
Central, do Báltico ao Norte 
da África. Ancestral do porco 
doméstico, o javali europeu 
serve de alimento para o 
homem há milênios. Sua 
carne se parece com a parte 
magra do porco doméstico, 
porém é mais escura, sem 
estria gordurosas e com 
sabor mais forte. O javali foi 
da Europa para a Argentina, 
de lá para o Uruguai e chegou 
ao Brasil já misturado com o 
porco doméstico. Por ser um 
porco selvagem europeu, 
com importação proibida, a 
carne consumida no País é 
oriunda de criações semi- 
extensivas, autorixadas e 
fiscalizadas pelo Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). Dada a 
dificuldade de reprodução e 
a incipiente inserção no 
mercado, essa carne ainda 
tem preço alto: 34 dólares o 
quilo. Mas tem bom 
potencial de aceitação, pelo 
sabor exótico e pelas 
qualidades nutritivas; é rica 
em proteínas e mais magra 
do que a de ixjrco. Os porcos 
selvagens do Brasil - 
queixada e cateto - são de 
outra família, a dos 
taiassuídeos, e por isso são 
chamados de "porcos" 
impropriamente. São porém, 
igualmente saborosos, 
exóticos, criados em 
fazendas com o controle do 
Ibama e sua carne também 
é encontrada em mercados. 
O preparo dessa carne exige 
uma boa marinada, por doze 
a 24 horas. Pode ser servido 
com molho de frutas, como 
jabuticaba ou groselha, pasta 
de manga ou molhos 
agridoces. Serve ainda para 
um guisado, também cozido 
lentamente após passar pela 
marinada. Em escalopinhos, 
tem o preparo mais rápido. 

Como se escolhe 
A carne do javali é 

encontrada congelada em 
redes de supermercados ou 
em casas de comidas finas. 

É vendida em partes - como 
pernil, bisteca ou paleta 
(parte dianteira) inteira ou 
em postas. Tem cor vermelha 
forte. Se for rosada, indica 
maior proximidade com o 
porco doméstico, ou seja, 
tornada impura pelos 
cruzamentos. Para ter 
certeza de que vem de 
criações fiscalizadas pelo 
Ibama, peça ao comerciante 
a Nota Fiscal. A carne 
proveniente de caça pode ser 
veículo de doenças. Veja a 
validade e se a carne está 
congelada. Verifique se não 
tem excesso de cristais de 
gelo dentro e fora da 
embalagem. 

Como se prepara 
Para descongelar pedaços 

grandes, ponha a embalagem 
em saco plástico, mergulhe- 
o numa bacia com água e vá 
trocando-a a cada meia hora. 
Pedaços menores podem ser 
descongelados na marinada. 
Coloque numa tigela vinho 
ou vinagre balsâmico, água, 
sal, estragão, zimbro, salsão, 
cebola, cenoura, pimenta-do- 
reino e deixe a carne nessa 
mistura de doze a 24 horas, 
na geladeira. Para assar, 
ponha a carne numa travessa 
com parte da marinada e leve 
ao forno em temperatura 
baixa. Regue à medida que 
secar. Dependendo da 
temperatura e do tamanho, 
demora de duas a quatro 
horas. Quando estiver macia, 
aumente a temperatura para 
dourar. 

Lombo caramelado 
Amarre o lombo com 

barbante para ficar redondo 
e ponha em vinha-cfalhos por 
3 horas. Retire e coloque para 
cozinhar em fogo brando no 
prórpio molho por 2 horas, 
virando o lombo de vez em 
quando, até a carne ficar com 
uma cor caramelada. Retire o 
molho e bata-o no 
liqüidificador. Adicione a 
páprica. Precisando, 
acrescente água e ferva. 
Tempere o repolho com o 
azeite, o vinagre e sal. Corte 
o lombo em rodelas. Forre o 
prato com repolho, ponha o 
lombo e o molho. 

0) piontõo Hospitalar 

Plantão 24 horas de emergência dos 

hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

20/03/96 

Mos pitai Santa Jzabel 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais conveniados 

SUS - hoje, dia 

20/03/96 
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Dorian Menezes prepara programí 

Novo interventor estadual em Imperatriz afirma que vai governar junto com o povo 

Linha 

Direta 

- 

por JOSE FILHO 

Novela 
A autora (governadora) 

Roseana Sarney acabou de 
escrever o último capítulo 
da novela "Interventoria de 
Imperatriz", bem no estilo 
Alfred Hitckok, e não no 
estilo da novela das oito, 
como muitos políticos 
estiveram imaginando. A 
surpresa (?) atingiu apenas 
os menos avisados que 
aguardavam um final mais 
feliz. 

Respectiva 
O nome escolhido pela 

governadora, o ex-deputado 
estadual Dorian Menezes, 
vai se constitur no "N" da 
campanha sucessória 
municipal. Apenas os 
entendidos na matéria vão 
conseguir entender os 
motivos de sua indicação. 

P lavra 
Não faz muito tempo a 

governadora Roseana 
Sarney declarou à 
imprensa, que não iria 
participar da campanha 
política 96, que a sua 
intenção era de governar o 
Estado e não apoiar 
ninguém. A indicação de 
Dorian Menezes para a 
interventoria de Imperatriz, 
pelo menos aparentemente, 
reflete a palavra da 
governadora. 

Discurso 
0 discurso de posse do 

novo interventor, deverá 
refletir o pensamento de 
Roseana Sarney. Ele não 
deve fazer menção de 
nenhum nome como 
"candidato oficial" para 
evitar que a Prefeitura seja 
colocada à disposição de 
qualquer político, 
sobretudo porque não há 
dinheiro para bancar uma 
campanha tão cara quanto 
a de prefeito da cidade. 

Porém 
E bom lembrar que 

Doriam Menezes continua 
sendo muito ligado ao ex- 
prefeito Carlos Gomes 
Amorim, que além de tudo, 

é seu compadre, devendo 
portanto ter algum "acesso" 
à sua administração, ou 
ainda exercer influência 
política às suas decisões. 

Simpatia 
Não é segredo para 

ninguém, que o candidato a 
prefeito de Imperatriz da 
simpatia de Carlos Amorim, 
é o deputado federal 
Sebastião Madeira. Isso 
pode significar um elo de 
ligação entre o PSDB e o 
PMDB para as próximas 
eleições, caso o partido de 
Cralos Amorim não tenha 
uma candidatura própria. 

Legislação 
Fica a partir de agora 

nas "mãos" da Legislação 
Eleitoral, se Ildon Marques 
poderá ou não concorrer às 
eleições. A Constituição 
garante a sua candidatura, 
mas um parecer técnico do 
TSE afirma que não. 

Inelegibilidade 
Pelo menos por 

enquanto o deputado 
federal Davi Alves Sulva é 
inelegível em razão da 
Câmara Municipal haver 
aprovado o parecer do 
Tribunal de Contas do 
Estado que rejeitou as 
contas do ex-prefeito e hoje 
deputado. 

Corrida 
Prevalescendo esse 

quadro, a corrida 
sucessória em Imperatriz 
deverá ficar por conta de 
Joseé de Ribamar Fiquene, 
Sebastião Madeira e 
Guilherme Ventura. Se 
acontecerem fatos novos, e 
isso ainda é possível, 
poderão participar dela 
Ildon Marque e o próprio 
Davi Silva. 

Para 
meditação 

"Respodeu-lhes: 
Esforçai-vos por entrar pela 
porta estreita, pois eu vos 
digo que muitos procurarão 
entrar e não poderão". (Lc 
13-24). 

TucanuoS Produções, a melhor 

produtora de áudio e vídeo da 

região, localizada à âuper 

Quadra 602, quadra 4, casa 3 

por José Filho 
Da Editoria de Regional 

Dorian Menezes, um 
amazonense de 51 anos que 
chegou a Imperatriz com 20 
anos de idade e se tornou 
cidadão imperatrizense, 
através do título outorgado 
pela Câmara Municipal, é o 
novo interventor do 
município, escolhido pela 
governadora Roseana Sarney 
com o respaldo dos deputados 
federais e da Assembléia 
Legislativa, assim como pelas 
mais expressivas lideranças 

políticas do Estado, o que lhe 
permitirá realizar uma 
administração de acordo com 
os anseios da sociedade, com 
que tem diálogo fácil e uma 
grande aproximação afetiva 
conquistada ao longo dos 31 
anos de convivência com a 
cidade. 

Em entrevista exclusiva ao 
Jornal Capital, Dorian 
Menezes afirmou que "a sua 
indicação como interventor 
de Imperatriz, a maior e mais 
importante comunidade do 
interior maranhense, é 
recebida como um desafio 

honroso para a sua carreira 
de homem público". Disse 
ainda o novo interventor, que 
"para administrar Imperatriz, 
antes de qualquer coisa, vai 
ouvir a sociedade, ouvir as 
suas reclamações, anseios e 
sugestões. Não é possível a 
um homem público trabalhar 
na solidão de um gabinete, 
sem ter presente ao seu lado 
os mais legítimos 
representantes de sua 
comunidade, pois é através 
desse diálogo franco e aberto 
que as soluções podem ser 
encontradas". 

Quanto aos aspectos 
administrativos, Dorian 
Menezes afirmou que "já tem 
metas prioritárias 
definidas", ressaltando que 
educação, saúde e a 
recuperação da malha viária 
da cidade vão merecer uma 
atenção especial. "Van 
tratar desses assuntos com a 
maior seriedade possível e 
dedicar toda a nossa 
competência no sentido de 
resgatar os aspectos 
urbanísticos da cidade, 
especialmente com relação à 
sua malha viária. 

"Minha administração será independente" 

Dorian Menezes também revela 

por José Filho 

como administrará recursos municipais 
necessita de grandes vereadores representam a 

Disse ainda Dorian 
Menezes que "a minha 
indicação foi respaldada pelos 
deputados federais e 
estaduais, que a partir de 
agora, vão trabalhar em 
parceria com a governadora 
Roseana Sarney no sentido de 
que os recursos financeiros 
necessários sejam alocados o 
mais rápido possível. Não 
será por causa de dinheiro 
que não iremos trabalhar. No 
entanto, é preciso ser honesto 
para dizer que não faremos 
nenhum milagre, sobretudo 
em razão do tempo disponível 
para que as metas prioritárias 

sejam alcançadas". 
"A situação econômico- 

financeira do País e do Estado 
é realmente difícil, o que 
determina atingir setores 
mais urgentes da 
administração, mesmo 
considerando que não faltarão 
os recursos financeiros, mas 
certamente também com a 
consciência de que eles não 
virão sobrando". 

Mudanças 
Sobre o atual quadro da 

administração da Prefeitura, 
primeiro e segundo escalões, 
Dorian Menezes afirmou que 
"poucas mudanças deverão 
ocorrer". Segundo ele, "o 
quadro é muito bom e não 

alterações, mesmo porque 
não é desejo nosso provocar 
uma quebra de continuidade 
ao trabalho desenvolvido até 
agora pelo interventor Ildon 
Marques e a sua equipe". 

Quanto às questões 
políticas, o novo interventor 
declarou que "a sua 
administração será 
independente, sem qualquer 
vínculo que possa inibir ou 
dificultar o seu trabalho. 
Vamos também manter um 
estreito relacionamento com a 
Câmara de Vereadores, pois 
ele é fundamental em um 
processo político democrático, 
e principalmente porque os 

sociedade". 
"Nós vamos administrar de 

forma tranqüila, transparente 
e prestando contas dos 
nosssos atos à população, à 
Câmara e ao Governo do 
Estado. Nesse sentido já 
definimos, inclusive, que 
faremos à Câmara Municipal, 
mensalmente, uma 
apresentação de todas as 
contas da Prefeitura, através 
de balancetes, não apenas por 
tratar-se de uma obrigação 
constitucional, mas acima de 
tudo em respeito à cidade e 
os seus representantes 
políticos", finalizou Dorian 
Menezes. 

Povo insatisfeito com indicação 

Imperatrizense queria outra pessoa para governar cidade 

transformação. Espera-se observar tem preferência popular, cheiro de por Raimundo Primeiro 
Da Redação 

Imperatriz já sabe quem vai ser 
o seu novo administrador, quem 
mandará nos seus destinos nos 
firóximos meses. 

Trata-se de Dorian Menezes. 
Mesmo já tendo sido agraciado 
com o título de cidadão 
imperatrizense, ele não teve 

aceitação positiva, o respaldo de 
todos os segmentos sociais da 
segunda maior cidade do Estado 

Sua ligação direta com o ex- 
governador José de Ribamar 
Fiquene, candidato ao cargo de 
prefeito no pleito deste ano, não é 
vista com bons olhos pela 
comunidade local. 

O povo deseja, sim, observar a 
continuação do processo de 

andando um governo que tenha 
um diálogo franco com seus 
munidpes, que fale sua verdadeira 
língua e que, efetivamente, esteja 
sintonizado com o pensamento de 
desenvolvimento, transformação 
cultural. 

Dorian Mc :es, portanto, 
segt .do enquetes realizadas 
ontem nas ruas de Imperatriz, não 

povo. 
Ese um administradqrnão tiver 

isso é bom esquecer. E que sua 
administração já nasce fadada ao 
fracasso, 

A hora é de pensar. De olhar 
para os desejos prementes do povo 
de Imperatriz. Maisuma vez vale a 
máxima; "a voz do povo é a voz de 
Deus". Tá dito! 

OFERTA DE EMPREGO! 

Sociedade de profissionais liberais oferece vaga para secretaria. 

Interessadas poderão enviar currículos ã portaria da TV Capital. Exige-se 

conhecimentos práticos de informática e formação secundaria 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OFF SET DA REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

Rua Luís Domingues, n0 1206 fone 721 1077   

i: :■ -... 

O Rádio na TV - Programa especial ôo Dia 

Internacional da Mulher, Hoje, òia 08 òe mírço; pela 

TV Capital Apresentação: Clélio Silveira /Vparli'das '2ll0C 
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Cidade Imperatriz, 20 de março de 1996 

BIS tem novos soldados 

Evento contou com as presenças de autoridades e empresários 

por Raimundo Primeiro novos soldados em seus quadros. Unidade do Exército Brasileiro pronunciamento, o tenente- 
Da Redação A solenidade aconteceu na em Imperatriz. coronel Diógenes Dantas Filho 

manhã de segunda-feira, dia 18, Contou com as presenaças fez questão de lembrar que "há 
0 Quinquagésimo Batalhão e 1°' coordenada pessoalmente de várias autoridades, mais de 50 anos coloca sua 

de Infantaria e Selva (509 BIS) pelo tenente-coronel Diógenes empresários e pessoas de um defesa nas mãos do Soldado- 
festeja a incorporação de 193 Dantas Filho, comandante da modo geral. Em Cidadão". 

Ele recebeu aplausos do à Pátria até com o sacrifício da 
público ao evento quando própria vida", 
enfatizou que "o patriotismo que O pátio do 50° BIS recebeu 
é traduzido pela vontade de expressivo número de pessoas. 
cumprir o dever militar e pelo "Foi um dia de festa", assinalou 
solene juramento de fidelidade Diógenes. 
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Cel. Diógenes mostra instalações do 50" BIS as autoridades convidadas Soldado faz demonstração de treinamento do Exército em Impt raínz 
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Soldados se confraternizam no pátio do 50- BIS Cel Diógenes cumprimentando o público presente ao e\ en 
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.avi dados observam desfile dos saldados Soldados se camuflam e mostram como agem na guerra 

C3 TucaniTs Produções 

A mais completa produtora de áudio e vídeo do meio norte brasileiro 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - M * Telefax (098) 723 - 2034 
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(MA), 20 de março de 199$. Encarte especial do Jornal Capital. Consulte o editor para publicação (mesmo que parcial) de matérias deste gagggggj 
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por MESSIAS JÚNIOR 

Macho-man 

O repórter "Ligeirinho" 
João Rodrigues, uma noite 
dessas foi à Delegacia de 
Polícia a procura de notícias 
para o jornal O Progresso, e 
acabou sendo alvo de muitas 
gozações por parte dos 
policiais e dos colegas de 
inprensa. O motivo das 
brincadeiras, foi porque o 
Joàozinho chegou montado 
em uma bicicleta Cecizinha, 

com uma cestinha na frente, 
que segundo ele, era da sua 
namorada. Os amigos 
disseram que o João naquela 
bicicleta, estava muito 
delicado. Mas claro que tudo 
não passou de uma inocente 
brincadeira, com o grande 
repórter ligeirinho! 

Sorriso 
colgate 

O amigo Timóteo, 
apresentador do programa Bar 
da Esquina (CRC), é sem 
dúvida alguma um bom 
apresentador. Com o seu estilo 
próprio, ele continua 
apresentando e divulgando os 
artistas regionais.Um trabalho 
realmente elogiável, na minha 
opinião, só precisa mesmo é 
dar uma arrumadinha nos 

dentes, pois televisão 
também é visual. (Não é uma 
crítica, é apenas um 
conselho de amigo). 

Vozeirão 
original 

Depois de algum tempo 
trabalhando na Rádio Mirante 
FM de Bacabal, está de volta 
à Imperatriz, o radialista 
Getúlio Costa, ele que já 
trabalhou por aqui na Rádio 
Capital, está de volta à 
emissora. Getúlio está 
apresentando das 20:00 às 
22:00 horas, o programa Eu, 
Você e a Noite. O radialista já 
trabalhou também na Rádio 
Imperatriz e várias outras 
grandes emissoras de rádio 
em outras cidades do Brasil. 
Getúlio é considerado um 
locutor privilegiado, pois ao 
contrário dos demais, ele não 
precisa empostar a voz. Já 
nasceu com o famoso 
vozeirão, e além disso, sabe 
comunicar. 

Bem vindo, companheiro! 

A 

Novo 
nome 

repórter Silvana 

Bezerra, que era do Aqui 
Agora, c que passou para o 
Cidade Alerta, não mudou 
apenas de emissora, ela 
depois de visitar uma cigana 
famosa, em São Paulo, foi 
aconselhada a mudar 
também o sobrenome. Ela 
agora passou a se chamar 
Silvana Silva, e segundo ela, 
o novo nome está dando 
muita sorte; tanto na vida 
profissional, como 
sentimantal. 

Enganação 
O programa Repórter 

Difusora, infelismente foi 
tirado do ar, e no seu 
horário o Zé Raimundo, de 
São Luis, está 
apresentando outro 
programa direto da capital, 
em conecção com a 
Difusora de Imperatriz. O 
programa do Zé, está 
sendo exibido aqui tão 
somente para fazer a 
propaganda mais direta do 
seu bingão. E realmente 
uma pena, que o Repórter 
Difusora, que era tão bem 
produzido, tenha saído para 
dar lugar a uma enganação. 

Bingão Domingão da 
Sorte. A culpa é sua, se 
entrar nessa! 

Bozó 
O radialista Assis 

Fontenele, o Bozó, está 
firme e forte na Rádio 
Mirante AM, onde comanda 
diariamente a partis das 
13:00 horas, o programa 
Show da Tarde. O programa 
tem muita música bonita e 
também muitas informações, 
além da boa comunicação do 
Bozó. Sintonize! 

Na mira 
O locutor Paulo Sérgio, 

que agora é Sérgio Miller, 
depois de uma temporada 
em São Luiz, está de volta 
à cidade e, já está fazendo 
parte do cast da Mirante 
FM. O Sérgio é um bom 
locutor, mas é daqueles 
que ainda preferem a 
comunicação pauleira. 
Coisa que está fora de 
moda no mundo da FM. 

A preferida 
do Rei 

A repórter da Globo, 

Glória Maria, além de 
ser uma das melhores 
do Brasil, é também "a 
preferida do Rei 
Roberto Carlos. Em 
uma recente entrevista 
de Roberto Carlos, para 
o Jornal do Brasil, ele 
afirmou que quando é 
entrvistado pela Glória, 
fica mais à vontade em 
responder as suas 
perguntas. Segundo ele, 
a Glorinha é bonita e 

inteligente. 

Plim 
Plim 

Cid Moreira disse 
recentemente em uma 
entrevista na revista 
Playboy, que pretende 
fazer o Jornal Nacional 
até quando a voz der, e 
disse ainda, que não tem 
medo da velhice. E, que 
mesmo com uma bengala 
vai continuar 
trabalhando, pois 
enquanto tiver garganta 
e o emprego na Globo, 
ele vai continuar dando 
as boas e más notícias 
no Jornal Nacional. 

» 

TV Capital 

Canal S 

Rede Record 

()6:()() Reprise do 
Imperatriz 24 Horas 

07:00 Repórter 190 
08:00 Cidade Agora T 

Edição 
09:00 Note e Anote 
12:00 0 Rádio na TV 
13:00 Falando de Deus 
13:03 Cidade Agora 
14:30 Cine Aventura 
15:30 Tarde Criança (com 

Mariane) 
18:00 Oração das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19.00 Imperatriz Notícias 
19:15 Jornal da Record 
20:00 Imperatriz 24 Horas 
21:00 Quarta Especial (A 

programar) 
22:30 Compacto 
Portuguesa X Corinthians 
23:00 Compacto Palmeiras 

X Rio Branco 
23:30 25- Hora 
01:00 Palavra de Vida 

Seja mais um 

assinante do 

Jornal Capital 

e fique por 

dentro das 

notícias mais 

quentes da 

região 

Programação de hoje rara as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Nativa TV CRC 

Canal 4 

Band 

05:00 Igreja da Graça 
06:30 Diário Rural 
07:00 Home Shopping 

Show 
07:30 Passando a Limpo 
08:00 Dia Dia 
10:00 Cozinha Maravilhosa 

da Ofélia 
10:30 Meu Pé de Laranja 
Lima (novela) 
11:25 Vamos Falar com 

Deus 
11:30 Estação Criança 
12:00 Memória Band 
12:30 Figura 
13:00 O Rbugento 

(desenho) 
13:15 Jogo Aberto 
15:15 CineTrash 

(Condenação do 
Além) 

17:00 Supermarket 
17:30 Programa Silvia 

Poppovic 
19:00 Meu Pé de Laranja 

Lima (novela/cap 
43) 

20:00 Cavalo Amando 
(novela/cap. 68) 

20:50 Local 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Campeonato Carioca 

de Futebol 
23:45 Jornal da Noite 
00:15 Circulando 
00:20 Flash 
01:20 Vamos Falar Com 

Deus 
01:50 Informercial 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

NÁO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

De 

segunda a 

sexta-feira 

ouve, na 

Rádio 

Capital 

AM, das 

lóhOO às 

17h00, o 

programa 

Tribuna 

da 

Cidade, 

com 

Aurinn 

Brito 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

06:15 Telecurso 2000 - 
Curso 
Profissionalizante 

06:30 Telecurso 2000 - 2° 
Grau 

06:45 Telecurso 2000 - ÍQ 

Grau 
07:00 Bom Dia Brasil 
07:30 Bom Dia Imperatriz 
08:00 TV Colosso 
12:35 Globo Esporte 
12:50 Jornal do Maranhão 

T Edição 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Vídeo Show 
14:10 Vale a Pena Ver de 

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:45 Sessão da Tarde - A 
Princesa e o Plebeu 

17:20 Malhação 
17:55 Quem é Você 
18:45 Jornal do Maranhão 

2a Edição 
19:00 Cara & Coroa 
20:00 Jornal Nacional 
20:35 Explode Coração 
21:40 Um Homem se 

Passado -Pai 
22:40 Festival de Verão - O 

Dono da Noite 
00:40 Jornal da Globo 
01:10 Campeões de 

Bilheteria - Gente 
Como a Gente 

MANCHETE 

07:15 Home Shopping 
07:30 Telemahhã 
08:00 'atri' - 
08:36 ii.se la Bíblica da Fé 
09:00 Cozinha do Lmcelotti 
09:15 Dudalegría 
10:30 Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletim Olímpico 
12:30 Edição da Tarde 
14:00 TV Alternativa 
14:30 Os Médicos 
15:30 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessão Animada 
18:15 Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
19:00 RX 
19:30 Solbrain 
20:15 Manchete Esportiva 

2a Edição 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Márcia Peltier 

Pesquisa 
23:40 Boletim Olímpico 
23:45 Momento Econômico 
00:00 Home Shopping 
00:15 Jornal da Manchete 

2a Edição 
00:45 Clip Gospel 
01:45 Espaço Renascer 

CN T/Gazeta 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

f 
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Açailândiâ/Social Imperatriz, 20 de março de 1996 

Sn* 

por SORAYA LUIZA 

Como sempre a sociedade açailandense em alta. Destacamos a nata 

dessa sociedade, que sempre está contribuindo para o 

embelazemento dos eventos realizados. Está sempre presente e 

nunca deixa a desejar. O desenvolvimento econômico e social de 

Açailândia necessita de gente como a gente. 

I 

il ■ 

1 
v-: 

3 ■ 

s iS m k 
«3- mi mfw 

'm mnto social da city, o deputado Deusdedith, esta colunista e Kosani Adriana Galletíi recebe prêmio como empresária revelação (Sampa Vídeo) 
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Celeste Santos, sempre elegante, recebendo o titulo Mulher de Expressão/96 Uelô de Souza (Óticas Maias) figurou na lista das Mulheres de Expressão/96 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

Panos úe saúde para empresas, famílias e individuais. 

Saúde é produto de primeiríssima necessidade 

Píantoo de Vendas: 738-1750 (GgssíIq) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia -  Maranhão 

Venda de Lotes 

Excelentes oportunidade para você adquirir lotes da CVRD, no 

bairro São Salvador em Imperatriz-MA. 

São 09 lotes em área urbanizada, local privilegiado, excelente 

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

Pagamento facilitado cm até 5 parcelas. 

Informações: Escritório de apoio da CVRD, na Estação Ferroviária 

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

Limitação até as 14h00 do dia 22/03. 

Abertura das propostas dia 22/03 às 15hQ0  
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imperatriz, (MA), 20 de março de 1996. Encarte especial do Joroaí Capitai. Consulte o editor para puMi 

Imperatriz 

por FREDERICO LUIZ 

do Rio. Depois de 10 meses 
refletindo sobre o assunto, o 
juiz da 5o Vara de Fazenda 
Pública, Luiz Felipe da Silva 
Haddad, bateu o martelo e 
negou mandado de segurança 
impetrado pela estagiária de 
Direito Danielle Byk 
Contrucci. 

Em maio de 1995, Danielle 
foi barrada no Fórum por trajar 
vestido incompatível com a 
altura dos joelhos. 

Circulando 
numa boa 

ainda sendo candidato ao 
cargo, já é visto como um nome 
que fará história no comando 
daACII. 

Bingão 
do Conor 

Vem muitas novidades por 
aí. O Bingão do Conor Farias é 
mesmo quente. 

Presidindo 
júri 

Cometendo 
irregularidades 

A prefeita de Montes 
Altos, Mirilandes Jales, 
manda e desmanda. Promove 
cada cena no vizinho 
município. 

Só que o povo já exige seu 
afastamento do cargo de 
administradora. 

Fazendo 
> bico 

Depois de avaliar a relação 
entre os novos presidentes 
das Comissões Permanentes 
da Câmara e a influência de 
cada partido, um parlamentar 
tucano concluiu que o PSDB 
foi escalado para jogar na 
defesa, com a finalidade de 
garantir as reformas. 

O partido vai presidir as 
Comissões de Trabalho, 
Administração e Serviço 
Público, a Seguridade Social 
e Família e, por fim, a 
Comissão de Defesa 
Nacional. 

Há deputados tucanos 
torcendo o bico para este 
resultado. 

Madeira 
neles! 

Virgem, que riqueza! 
O deputado federal 

Sebastião Madeira (PSDB- 
MA) vem obtendo êxito no 
seu projeto nimo ao cargo de 
prefeito de Imperatriz.Tem 
gente acreditando em sua 
vitória. 

No último domingo, por 
exemplo, quando estava lá no 
Pivas Bar, no Setor Beira-Rio, 
um senhor afirmava em alto e 
bom som que "o melhor para a 
cidade é o Dr. Madeira". 

Fugindo 
do crivo 

Não passou pelo crivo do 
deputado Miro Teixeira, a 
proposta de Michel Temer 
para a Previdência. 

Segundo Miro, ela joga para 
lei complementar os pontos 
polêmicos do projeto. Com 
isto, a aprovação destes pontos 
passaria a depender de maioria 
absoluta e não mais dos três 
quintos. / 

— E uma proposta 
indecente — acusa Miro 
Texeira. 

Rejeitando 
Dorian 

0 

As primeiras enquetes 
realizadas em Imperatriz já 
mostram que o nome de 
Dorian Mezenes não é bem- 
vindo. Existem muitas pessoas 
contra. 

E que Dorian Menezes tem 
estreita ligação com o grupo 
do ex-governador José de 
Ribamar Fiquene, que disputa 
a prefeitura local. Coisas da 
política. 

Pernas 
de fora 

O vestido curto está mesmo 
banido do Tribunal de Justiça 

jiimi 

O cineasta americano 
Francis Ford Coppola ("O 

poderoso chefao", "Apocalypse 
now", "Drácula") presidirá o 
júri do 49 Festival 
Internacional de cinema de 
Cannes que se realizará de 9 a 
20 de maio próximo, 
confirmou a secretaria do 
festival. 

Ao aceitar presidir o júri o 
cineasta, que obteve duas 
Palmas de Ouro em Cannes, 
por "A conversação" em 1974 
e por "Apocalypse Now" em 
1979, declarou: "me lembro 
muito bem ainda do 
entusiasmo que senti quando 
fui a Cannes para apresentar 
"You're a big boy now (em 
1967)". "Foi um grande prazer, 
mas não tão intenso quando 
ganhei a Palma de Ouro com 
"The Conversation". Cannes 
está vinculada a momentos 
ternos e felizes e regressar lá 

como presidente do júri é 
como um retorno". 

Rádio 
Capital 

Brevemente, a Rádio 
Capital AM estará 
funcionando na Super Quadra 
602. Os equipamentos já 
estão sendo montados. Os 
técnicos trabalham sem 
parar. 

A&Z 
no pedaço 

Mandando um alô para o 
confrade Tasso Assunção, 
responsável pelos trabalhos 
que levam a assinatura da 
Editora A&Z. E como diz o 
ditado; "nada melhor do que 
um dia atrás do outro". 

Ondas Curtas 

Quem deu o ar de sua graça 
no início da noite de ontem foi 
a colega Zezé Marconcine, 
lotada na Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura de 
Imperatriz. 

Como sempre, veio trazer 
as últimas novidades 
pertinentes ao governo de 
Ildon Marques e trocar 
amenidades. 

Zezé Marconcine é uma 
jogadora e tanto. Valeu! 

Também 
na área 

Visitaram a sede do Sistema 
Tucanos r,e Comunicação, 
também na tarde de ontem, 
Wilson Zara, presidente da 
Associação Artística de 
Imperaaiz, e o cantor e 
compositor Chiquinho França. 

A dupla continua bolando 
mais coisas legais para o nosso 
bom canto Caneleiros Bar. 

Na 
presidência 

Q Pobre nasceu mesmo foi para sofrer. 

□ A governadora Roseana Sarney quer é matar o povo maranhense de fome. 

Q Imperatriz só é mostrada nas grandes emissoras de televisão do Pais de forma negativa. 

□ Criatura. É o nome do programa de a Igreja Católica apresenta nas manhãs de sábado na 
TV Capital. 

□ A Chácara do Sistema Tucamfs de Comunicação é mesmo um local que proporciona 
momentos de lazer. 

[~j A Câmara Municipal permanece acéfala. 

O empresário Vilson 
Estácia Maia vem com tudo. 
Vai sair fumaça para todos os 
lados enquanto ele estiver na 
presidência da Associação 
Comercial e Industrial. Mesmo 
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VALE TRANSPORTE 

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

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas está ^ ■- «"posição dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. . i 
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avanços da câmara fotográfica 

Para que a luz passe até o filme, uma cortina se abre à velocidade de 200 km/h 

obturadores: o interlentes e 
o de cortina ou plano local. 
O primeiro possui as lâminas 
metálicas, dispostas em 
forma circular, fechando-se 
entre oa elementos da 
objetiva. Sua velocidade varia 
de 1 a 1/500 de segundo. O 
de cortina fica situado em 
frente ao filme (plano focai), 
o mai próximo possível da 
película. A exposição é feita 
pelo o deslocamento de uma 
cortina de lâminas muito 
finas que corre paralelas ao 
iilme. A maioria desses 
obturadores apresenta 
velocidade de exposição que 
vão de 1 a 1/1 000 de sgundo; 
em alguns modelos alcançam 
até i/2 000 de segundo. 

O outro dispositivo da 
controle da luz é o diafragma, 
que permite ampliar ou 
reduzir a abertura útil da 
lente. A princípio essa 
variação era feita por um 
conjunto de máscaras 
contendo orifícios de 
diferentes tamanhos, com as 

quais se podia cobrir 
parcialmente a lente. Nas 
câmaras madernas esse 
sistema foi substituído por 
um diafragma colocado 
atráves da lente e que 
consiste de uma série de 
lâminas de metal, disposta de 
maneira a forma um orifício 
aproximadamente circular, 
de diâmentro regulável. 

Chamam-se aberturas do 
diafragma as variações do 
diâmentro desse círculo 
formado pela as lâminas, 
convencionalmente indicado 
pelo símbolo f seguido do 
número referente. Esse 
número, conhecido como 
relação focai da lente, são 
uma função inversa da área 
de abertura do diafragma : 
quanto maior o número f, 
menor a área aberta do 
diafragma e, portanto, menor 
a quantidade de luz que 
atinge o filme. Gravados em 
um dos anéis de lente, cada 
um deles eqüivale a uma 
abertura igual à metade 

daquela que se refere o ponto 
anterior. Assim, na seqüência 
1. 4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 
22, 32, 64, o ponto f: 4 indica 
uma abertura de área duas 
vezes menor que f: 2.8, isto 
é, permite a entrada de duas 
vezes menos luz. 

Essa convenção - uniforme 
em todas as lentes e com a 
mesma relação que a do 
obturador - possibilita ao 
fotógrafo calcular 
corretamente as aberturas e 
velocidades ideais para cada 
ocasião. Se a exposição 1/ 
125 f:8 (1/125 de velocidade 
para 8 de abertura) é correta 
para determinada fotografia, 
também pode ser usada para 
a mesma ocasião a relação 1/ 
60 f:ll (exposição um ponto 
mais lenta e diafragma 1 
ponto mais fechado que o 
caso anterior). Da mesma 
forma, pode igualmente ser 
utilizada com bom resultado 
a relação 1/250 para f:5.6, e 
assim por diante. 

Além da quantidade de luz, 

possui um visor onde são 
mostradas nagens 
bipartidas, que coincidem 
quando o objeto está em foco. 
Parte da imagem é refletida 
por um prisma rotativo 
'ocalizado à direita do 

telemetro, e qundo esse 
prisma é ajustado no ângulo 
correto (que depende, como 
foco, da distância entre o 
objeto e a câmara), as 
imagens coincidem, 
determinando o foco também 

nas lentes. Medida pelo 
telemetro, a distância entre o 
objeto e a câmara é indicado 
numa escala em um anel da 
objetiva, facilitando o uso do 
sistema em situações dc 
pouca luminosidade. 

por Mauro de Queiroz 
Jornalista 

O funcionamento da 
câmara fotofráfica é baseada 
em um princípio bastante 
simples. Trata-se, 
essencialmente, de uma caixa 
escura que tem, num dos 
lados externos, um filme de 
material sencível à luz, e, no 
lado oposto, uma pequena 
aberura, através de uma lente 
que projeta sobre o filme a 
imagem inversa desse objeto. 

No inicio, as chapas 
fotográficas eram pouco 
senssíveis e precisavam ficar 
expostas à luz da imagem 
durante vários segundos e 
até minutos. A medida que 
foram desenvolvidos 
elementos que formaram 
essas chapas mais sensíveis, 
as câmaras fotográficas 
receberam novos 
componentes e mecanismos 

para controle da luz e do 
tempo de exposição do filme, 
ganhando mais eficiência no 
registro da imagem. Surgiu 
então, o obturador, que veda 
completamente a abertura, 
abrindo-a apenas no tempo 
necessário à sensibilidade da 
chapa; e, depois, o diafragma, 
que aumenta ou diminui essa 
abertura a fim de que passe 
mais ou menos luz. 

O obturador é uma cortina 
móvel, geralmente feita de 
finas lâminas metálicas, 
dispostas da maneira que, por 
um momento, possam abrir e, 
em seguida, fechar 
completamente a passagem da 
luz pela lente. Pelo tempo que 
permanecer aberto, o 
obiturador regula a 
intencidade da luz sobre o 
filme. Esse tempo de 
exposição, ou velocidade, é 
indicado em um pequeno 
disco na parte superior da 

câmara, ou no anel da lente, 
pelos dominadores da fraçao 
de segundos que representam: 
1, 2., 4, 8, 15, 30, 60,125, 250, 
500,1 000 e 2 000. 

Assim conforme a 
necessidade, o filme ficará 
exposto durante um segundo 
1/2 segundo, 1/4 de segundo, 
e daí por diante, até 1/2 000 
de segundo em alguma 
câmaras mais elaboradas. 
Abrindo em velocidades muito 
altas, o obturador tem a 
propriedade de registrar 
apenas um instante do 
movimento do objeto que está 
sendo fotografado, ou seja, tira 
fotos, "instantâneas". Se sua 
velocidade é baixa (1/15 ou 
menos), a câmara deve estar 
fixadas em tripés, impedindo 
de mover-se, para evitar que o 
período de exposição se 
registre uma imagem 
tremula. 

Há dois tipos principais de 

o diafragma também controla 
a profundidade de campo, ou 
seja, a extenção da sena que 
está em foco na fotografia. 
Uma pequena abertura (f:22 
por exemplo) proporciona 
uma grande profundidade de 
campo: o foco abrange objetos 
em todos os planos visados. 
Uma abertura grande (f:2) 
produz pequena profundidade 
de campo, isto é, apenas 
objetos situados em 
determinado plano estarão em 
foco. 

As câmaras mais simples 
não possuem a relação focai 
nem as várias alternativas de 
velocidades oferecidas pelos 
modelos mais elaborados. O 
obturador abre a uma 
velocidade fixa, deixando que 
a imagem sensibilize o filme 
durante um tempo 
determinado. A abertura 
também é única e escolhida de 
tal maneira que possibilite um 
foco satisfatório sobre objetos 
colocados em um plano desde 
1,5 metro até o infinito (que 
em fotografia, significa uma 
grande distância). 

Lentes e foco 
Nas câmaras de 

velocidade e aberturas fixas, 
as lentes são feitas de acrílico 
moldado (Metilmetacrílico), 
e o foco é obtido girando-se 
um anel onde estão indicados 
os três pontos básicos que 
correspondem às distâncias: 
pequena, média e grande 
(infinito). As câmaras mais 
complexas são equipadas com 
lentes acromáticas, de três um 
mais componentes. 

A mesma imagem pode ser 
captada em diversos 
tamanhos, conforme a lente 
utilizada. Essa diferença é 
medida em milímetros e 
determina a distâcia focai, ou 
seja, o intervalo onde 
convergem os raios de luz 
(plano focai) e o centro óptico 
da lente (ponto nodai). Como 
o plano focai coincide com a 
superfície do filme, diz-se que 
a distância focai é o intervalo 
entre o centro da lente e o 
filme. 

Uma lente é considerada 
normal quando focaliza o 
objeto num ângulo semelhante 
ao do olho humano; neste 
caso, sua distância focai é igual 
à medida da diagonal do filme. 
Assim, os diversos tipos de 

lentes são determinados em 
relação à lente normal; da 
grande angular (de pequena 
distância focai), até as 
teleobjetivas (de grande 
distância focai). 

O foco da imagem é 
conseguido girando-se um 
anel que, através de uma 
rosca, aproxima ou afasta o 
conjunto de lentes. Há 
basicamente dois sistemas 
para ajuste do foco: telas de 
vidro fosco ou telêmetro 
acoplado às lentes. Usadas 
geralmente em câmaras tipo 
reflex (a imagem é refletida 
até o visor), as telas de vidro 
fosco são dispostas de tal 
maneira que a distância 
percorrida pela luz até elas é 
a mesma percorrida até o 
filme. Por isso, quando a 
imagem projetada na tela está 
perfeitamente em foco, 
também o estará em relação ao 
filme. Muitas telas de vidro 
fosco possuem dispositivos 
especiais para a focalização, 
como os microprisma, 
pequenos segmento que 
decompõem em grânulos e 
imagem não focalizada. 

O sistema de telemetro 
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Major liga secretário de Brizola ao tráficc 

Megatraficante visitava cobertura do assessor 
Garcia 

Brasil em 

Revista 

[=□ 

por SOCORRO CARNEIRO 

Empresário 
libertado 

O empresário Alberto 
Takaka, 36 anos, seqüestrado 
por dois homens no dia 19 de 
fevereiro na casa da família, na 
praia de Toque-Toque, em São 
Sebastião, Litoral Norte, Rio 
de Janeiro, foi libertado depois 
do pagamento do resgate de 
US$ 180 mil. 

Herdeiro de um dos sócios 
da construtora que projetou o 
condomínio Alphaville, em 
Barueru, Grande São Paulo, 
Takaka disse que ficou num 
quarto escuro, foi bem tratado 
pelos seqüestradores e 
deixado pouco depois das 5 
horas numa rua paralela à 
avenida Francisco Morato, 
próximo a Taboão da Serra. 
"Fies me mandaram descer 
do carro e caminhar no 
sentido contr';ario sem olhar 
para trás", contou aos policiais 
da Delegacia Anti-Sequestro. 

Takaka havia acabado de 
tomar o café da manhã quando 
os seqüestradores entraram 
na casa, pulando o muro dos 
fundos que dá para a praia. Os 
parentes do empresário 
pensaram em assalto e 
ofereceram dinheiro e jóais. 
"Nós qderemos o Alberto", 
disse um deles. Takaka foi 
levado em seu Logus 
encontrado a um km da casa. 

Caminhões 
quebrados 

Uma grande carreta que 
transportava equipamentos 
para a Refinaria Presidente 
Berhardes quebrou em um 
dos trechos mais 
movimentados da Marginal 
Pinheiros, no acesso da 
avenida Eusébio Matos em 
São Paulo. 

Seguiu-se o casos no 
trânsito. Segundo uma 
pesquisa da Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET) 
de São Paulo, dos 3.602 tipos 
de ocorrências que 
interromperam o tráfego nas 
marginais e na avenida dos 
Bandeirantes (outra 
importante artéria do tráfego 
da cidade) em janeiro, 1.090 
tiveram a participação de 
caminhões. 

Desses, 1.038 foram em 

conseqüência de quebras 
(95%); 18 por excesso de 
altura; 27 por queda da carga; 
3 por problemas com cargas 
perigosas e 3 por 
tombamentos. 

O diretor do Sindicato das 
Empresas de Transportes de 
Carga de São Paulo e Região 
(SETCESP), Gilberto 
Cavicchioli, diz que os 
números revelam problemas 
em relação à manutenção dos 
veículos, em conseqüência da 
elevada médica da frota. A 
idade média da frota dos 
autônomos é de 12 anos. Das 
empresas de transporte, 8.0 
estado precário das ruas 
também deve ser 
considerado, segundo ele. 

Rhodia 
reestrutura 

A Rhodia anunciou a 
reestruturação do seu setor 
químico para a América do 
Sul, que responde por 25% 
(US$ 400 mi) do faturamento 
da empresa 

Serão juntadas as áreas de 
grandes intermediários 
químicos e especialidades, 
com foco para mercados e 
não produtos, no âmbito da 
América do Sul. A Rhodia 
Química tem fábricas em 
Santo André e Paulínia. 

Conseguindo 
vitórias 

O Conselho Estadual e o 
Fórum da Criança e do 
Adolescente de Sergipe 
decidiram acabar com a 
prostituição infantil no 
estado. 

Criaram um Grupo 
Especial de repressão à 
exploração sexual, que 
fiscaliza e pune os locais onde 
ocorre a prostituição. 

E nos dias 21 e 22 de 
março o Fórum DCA 
promove um seminário que 
trata do tema. Lá serão 
discutidos outras formas de 
combater o problema. 

Criança 
cidadã 

As crianças de Brasília já 
podem exercitar a cidadania 
O Núcleo de Atendimento ao 
Consumidor Mirim do 
Procon inaugurou o serviço 
"Alô Criança". Pelo telefone 
1512, os meninos e meninas 
fazem suas reclamações. 

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 

por Vicente Patrus 
Da Agência Estado 

O presidente do Detran 
do Rio, major da reserva do 
Exército Maurício Garcia, 
disse que não tem provas 
de que o traficante Ernaldo 
Pinto Medeiros, o Uê, 
freqüentava a cobertura, 
em Ipanema, onde mora o 
secretário particular do ex- 
governador Leonel Brizola, 
Jessy Sarmento. Garcia 
admitiu que estava 
coordenando uma 
investigação paralela à da 
Polícia Civil sobre Uê e que 
tivera acesso à informação 
de que era comum a 

presença do criminoso na 
cobertura, número 14 da 
rua Joana Angélica. Porém, 
segundo o militar a 
informação foi obtida 
informalmente junto ao 
porteiro do prédio. 

Em novembro do ano 
passado, o major, que 
prendera Uê pela primeira 
vez dez anos atrás, teria 
sido procurado por um dos 
seus informantes, que 
contara ter visto o 
criminoso se preparando 
para entrar na garagem do 
edifício, em um Tempra 
com placa fria, 
acompanhado de perto por 
um Gol sem placa. 

contou que 
imediatamente entrou em 
contato com o governador 
marcello Alencar. "Em 
acordo com o governador e 
a Secretaria de Segurança 
Pública, decidiu-se que 
seria arriscado detonar 
uma operação imediata de 
vasculhamento do prédio, 
no bairro nobre da Zona 
Sul, sem a certeza de que 
àquela altura o bandido 
ainda estaria lá", justificou 
o presidente do Detran. 

O major negou manter 
no Detran uma polícia 
paralela, mas admitiu que 
tem vários informantes a 
seu serviço, muitos deles 
ainda na tiva, no Exército. 
"No Detràn, tenhos apenas 
uma assessoria de 
segurança", garantiu. 
Garcia também desmentiu 
que tivesse montado um 
esquema de escuta 
telefônica irregular para 
encontrar Uê. "Havia dois 
delegados federais de 
Brasília no Rio 
investigando a mesma 
coisa. Se houve esctíta, 
pode ter sido feita por 

eles", reagiu. 
O oficial disse que 

também não tem provas de 
que os seguranças de Uê 
eram policiais federais. 
"Provavelmente o Exército 
não vai abrir seus 
cadastros, mas eu sei que 
eles têm um relatório no 
qual constam nomes d 
agentes federais, policiais 
militares, civis e até de 
integrantes das Forças 
Armadas envolvidos 
com o traficante, que 
chegou a ser o maior 
varejista do Estado , 
afirmou o diretor do 
Detran. 

Gessy Sarmento 
procurou espontaneamente 
a Polícia Federal para 
prestar depoimento. Ele 
negou qualquer 
envolvimento com o Uê e 
exigiu saber a origem das 
denúncias para interpelar 
judicialmente os 
responsáveis. O deputado 
Pedro Valente também 
deverá ser convocado pela 
PF, para prestar 
esclarecimentos, mas a data 
ainda não foi confirmada. 

Ex-govemador desafia Marcello Allencar 

por Vicente Patrus 
Da Agência Estado 

O ex-governador Leonel 
Brizola, presidente nacional 
do PDT, assumiu 
definitivamente a defesa do 
seu secretário particular 
Jessy Sarmento, e do ex- 
secretário estadual de 
Saúde e de Transportes 
Pedro Valente no caso em 
que são acusados de 
envolvimento com o 
traficante Ernaldo Pinto 

Medeiros, o Uê. 
Em entrevista concecida, 

na Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI), Brizola 
desafiou o governador 
Marcello Allencar a uma 
acareação. "Eu e ele, cara a 
cara", disse Brizola. 

Ele atribuiu a Allencar a 
autoria de uma "trama" e 
acusou o atual governador 
de "não ter condições 
mentais de governar o 
Estado, devido ao uso 
contínuo e exagerado de 

álcool". Brizola disse que 
Marcello Allencar vai ter 
que provar as insinuações 
de que o apartamento de 
Sarmento teria sido 
freqüentado pelo traficante 
Uê, preso na semana 
passada. 

O ex-governador adiantou 
que tem como provar que 
Alencar, sim, freqüentava o 
apartamento, em Ipanema, na 
Zona Sul da cidade. "Ele saía 
de lá carregado, devido à 
grande quantidade de bebida 

alcoólica de ingeria" 
Brizola afirmou que nao 

pretende se candidatar a 
nenhum cargo nas próximas 
eleições, e disse que a 
tentativa do ex-governador 
de atacá-lo foi inútil. Para 
Brizola, Marcello Allencar 
aproveitou a oportunidade 
para tentar se vingar de 
Sarmento e Valente, que 
denunciaram irregularidades 
na época em que ele, ainda 
no PDT, governou a cidade 
do Rio de Janeiro. 

Hélio Luz quer ficar no cargo 

por Vicente Patrus 
Da Agência Estado 

O chefe de Polícia Civil, 
delegado Héliz Luz, não 
apenas voltou atrás como 
também formalizou um 
indisfarçável pedido de 
desculpas ao governador 
Marcello Allencar. Na carta 
de 15 linhas entregue 
durante reunião no Palácio 
Guanabara, Luz 
praticamente abria mão de 
todas as reivindicações que 
vinha fazendo para a polícia 
Civil. "Aguardo, com 
serenidade, a declaração de 
V. Exa. para permanecer ou 
não no cargo, que é a íntegra 

da carta: 
"Venho pela presente 

informar a v.Exa. que 
pretendi solicitar 
exoneração do cargo de 
chefe da Polícia Civil deste 
Estado. Não logrei entregar 
a carta de de demissão ao 
Exmo. Secretário de 
Segurança Pública, general 
Nilton Cerquera, em face 
aos apelos emocionados dos 
integrantes da Polícia Civil e 
ante a missão cumprida até 
aqui, com dificuldades. 
Permaneci na função, 
independente de quais 
condições. 

Assim, aguardo, com 
serenidade, a decisão de V. 

Exa. para permanecer ou 
não no cargo que é de 
confiança, dentro da 
oriem 'çãe política para a 
área de segurança que se 
tem procurado cumprir. Sou 
ciente que a política salarial 
é administrada por V.Exa. 
Prosseguindo, como vínhamos 
fazendo até aqui, nas 
propostas de melhoria das 
condições de trabalho dos 
policiais, discutindo-as, 
elaborando-as, internamente, 
e encaminhando-as à 
Secretaria de Segurança 
Pública". 

Crise 
O governador Marcello 

Allencar cancelou todos os 

compromissos de agenda para 
tratar da crise, provocada 
pelas exigências do delegado 
Hélio Luz para pe rraanecer no 
cargo. Promoveu em seu 
gabinete um encontro entre 
Luz e o seu principal desafeto 
no governo, o presidente do 
Detran, major José Maurício 
Garcia, com quem o delegado 
vem trocandi desaforos nos 
últimos dias. 

Reunido com seus 
principais assessores, Allencar 
demonstrou irritação com 
declarações recentes do chefe 
de Polícia, que acabou se 
tornando líder de um 
movimento por melhores 
salários na instituição. 

Ráòio Capital AM, 950 K^z, 10 Mil WaWs de 
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Poiicia alerta para torcidas organizadas 

Prisão de torcedores que violarem as normas estabelecidas não ficou fora de cogitação 

Bola tio 

Cenifo 

por FRANCISCO DO VALE 

Prova 
dekart 

Na primeira prova do 
Campeonato Paraense de Kart 
96, mais uma vez, a Federação 
Paraense de Automobilismo 
(Fepauto) fez uso datelemetria. 

0 sistema, que especifica o 
tempo exato do piloto em cada 
volta, tem sido o grande aliado 
dos organizadores de provas de 
kart 

Desde o início deste ano a 
Fepauto vem utilizando a 
telemetria para coordenar as 
competições. A próxima prova 
do Campeonato, marcada para 
o dia 21 de abril, será em Belém, 
provavelmente na avenida 
Duque de Caxias. 

Novo 
problema 

Ao voltar para os boxes, após 
ter abandonado a prova na 29a 

volta do Grande Prêmio da 
Austrália de Fórmula 1, quando 
era o 7o colocado, Rubens 
Barrichello guardou a política 
na bolsa do macacão. "Motor de 
novo", falou, com raiva. 

"Como eu disse, é bom ficar 
com o i)é atrás, nós testamos, 
simulamos corridas, mas de 
novo ficamos a pé, o motor 
quebrou e não deveria", 
afirmou. "Claro que estou 
decepcionado, hoje chegaria 
em 4° ou no máximo 5o lugar. 
Se continuar assim, acho que 
devemos chutar o pau da 
barraca e ver o que acontece". 

Rubinho disse que após a 
corrida os técnicos da Peugeot 

tentavam verificar se o 
problema que o fez parar no 
circuito não teria sido com o 
câmbio. "Não é, eu disse, é 
com o motor", declarou. 

Atletas 
em "leilão" 

Um verdadeiro "cabo-de- 
guerra" vem sendo travado 
entre os colégios Christus e 
Ruthcrford, em Belém do 
Pará. 

Os dois figuram como os 
principais competidores do 
Campeonato Intercolegial 
deste ano e não têm medido 
esforços para a formação de 
suasequii)es. O resultado vem 
sendo um intenso troca-troca- 
de atletas. Alunos do Christus 
vão parar no Rutherforde vice- 
versa, incentivados por 
propostas vantajosas. 

No ano passado, o 
Rutherford quebrou a 
invencibilidade de três anos do 
Christus vencendo o 
campeonato. Este ano, o 
Christus promete retomar o 
título. Para tanto, está 
formando um time com o que 
se pode chamar a "nata" do 
voleibol estudantil. 

A própria equii)e técnica do 
adversário principal 
reconhece isso. Para 
conquistar o aluno-atleta, o 
Christus oferece outras 
vantagens, todo o material 
esportivo necessário para a 
prática do esporte, vale- 
transporte e bolsas de estudos 
adicionais. 

por David Zimmer 
Da Agência Sport Press 

As torcidas organizadas, 
proibidas desde setembro do 
ano passado de entrar nos 
estádios de futebol de São 
Paulo com camisas que 
identifiquem as facções, além 
de bandeiras e instrumentos 
musicais, têm uma nova tática 
para voltar à cena: ganhar 
espaço em estádios do interior, 
onde muitos clássicos estão 
sendo realizados. 

No clássico entre São Paulo 
e Corinthians, no Estádio Santa 
Cruz, em Ribeirão Preto, 
torcedores da torcida 
organizada corintiana Camisa 
12 abriram uma grande faixa 

na arquibancada, onde se pode 
ler: "a Camisa 12 sempre 
estará com o Corinthians". 
Segundo o major Salvador 
Pane, do comando da Polícia 
Militar de Ribeirão Preto, a 
faixa foi imediatamente 
apreendida e Marco Aurélio de 
Moraes, dono da faixa e que 
disse ser o diretor da torcida, 
foi encaminhado à delegacia 
móvel do estádio, onde depois 
foi liberado. 

"A faixa entrou no estádio 
quando os portões foram 
abertos no final da partida", 
disse Pane. "Mas isto nos 
serviu de lição e não 
acontecerá mais". Para Pane, a 
PM de Ribeirão está vigiando 
as torcidas organizadas e não 

permitirá que as normas sejam 
violadas. 

Para o tenente-coronel 
Carlos Alberto de Camargo, do 
2o Batalhão de Choque da PM, 
responsável pela segurança 
nos estádios da capital paulista, 
esta tentativa de volta das 
torcidas organizadas no 
interior não chega a ser uma 
ameaça à paz. "Se eles 
quiserem violar as normas vão 
ficar cada vez mais afastados 
dos estádios". 

A prisão imediata do maior 
número de torcedores que 
estiverem violando as normas 
estalecidas pela PM é a solução 
para inibir o contra-ataque das 
organizadas, na opinião de 
Camargo. 

Ele contou que os 
comandos de policiamento das 
principais cidades do interior 
estão, há algum tempo, 
recebendo instruções de como 
agir para combater as 
organizadas. 

"O problema no interior é 
que existe muita interferência 
dos prefeitos e dos clubes", 
explicou Camargo. Como 
exemplo, ele citou a proibição 
da venda de bebidas sejam 
vendidas". 

O promotor Fernando 
Capez, que briga na Justiça 
pela extinção das organizadas 
Mancha Verde, do Palmeiras, 
e Independente, do São Paulo, 
não acredita na volta das 
organizadas. 

Brasileiros são pentacampeões de beisebol 

por Emerson Andreolli 
Da Agência Sport Press 

Evento foi disputado em Lima, no Peru 

A Seleção Brasileira sagrou- 
se pentacampeã no VI 
Campeonato Sul-Americano de 
Beisebol Pré-Infantil (11 anos), 
em Lima, no Peru. 

O Brasil venceu a final 
contra a Argentina por 7 a 4 e 
levou a medalha de ouro. O 
Peru ficou com a medalha de 
bronze ao vencer o Equador 
por 6 a 0. Djô Mukai, de 
Guarulhos (SP) foi 
considerado o jogador mais 

valioso; Luís Chino (SP), o 
melhor receptor; e Gustavo 
Ogassawara, de Maringá (PR), 
o melhor jardineiro central. 

A Seleção Pré-lnfantil de 
beisebol terminou a fase 
classificatória em terceiro 
lugar ao perder de 1 a 2 para o 

Equador. 
A fase de classificação 

terminou com Equador em 
primeiro lugar, Peru em 
Segundo, Brasil em terceiro e 
Argentina em quarto. O Brasil 
venceu o Peru, na semifinal, 
por Sal. 

Leite Moça vence e é bi 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

O Leite Moça confirmou a 
condição de melhor equipe do 
Brasil e conquistou o bi- 
campeonato da Super Liga 
Feminina de VoUey, derrotando 
o BCN-Guarujá por 3 sef s 0, com 
parciais de: 15x10,15x09 e 15x 09. 

Brasileiro vence 
O brasileiro André Ribeiro 

venceu o Grande Prêmio de 
Fórmula Indy, realizado em 

Jacarepaguá. O Grande Prêmio 
Rio 400 de Fórmula Indy, dos 12 
primeiros colocados, 07 foram 
brasileiros. 

1° André Ribeiro - S2 Cristían 
Fittipaldi - 7- Raul Boésio - 9° 
Roberto R Moreno - IO2 Gil de 
Ferram- IPEknersonFíítípaldi 
-122 Marco Greco 

Maurício Gugelmim foi o 
único brasileiro que não 
conseguiu terminar a prova. Dia 
07 de abril acontece o Grande 
Prêmio da Argentina. 

a 

Jornal Capital e Cerpa 

apresentam 

23 e 24 de março 

(sábado o domingo) 

na 

i i 

€ 

Praça da 

Carnaval Fora-de-época Rodoviária 

Animação 

Equipe Phoenix 

Trio Gerpa 

Banda Jovem 

eto, objetivo e corajoso. Rssim é Orlando Menezes, q 

comando de segunda a sexta-feira, o programa Cidade 

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

A verdade nua e .jrua, doa a quem doer. 
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Capital 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

\ÍU 

0 vice-governador José Reinaldo Tavares e sua esposa Alexandra 

comemoraram juntos, em grande estilo, a passagem de aniversário dos dois, no 

último sábado em sua residência, onde reuniu segmentos de expressividade do 

meio social, tanto da capital como de Imperatriz. Entre eles, o interventor Ildon 

Marques, Dr. Antonio Leite, Luís Brasília, Rubens Rocha (Imprecol) e Dr. Oliveira. 

Aguadem flashs. 

I 

10 

Inicia nesta quarta-feira o Curso Rossi de Tiro Defesa, ministrado pelo instrutor 

e presidente do Clube de Pesca, Caça e Tiro de Imperatriz, Francisco Guilherme. 

A carga horária é de 10:00 horas, sendo uma parte teórica e outra prática. 

Informações através do fone 977-1430. 

A empresária Teka Veloso também recebe merecida homenagem no "Mulher Talento 
96", entregue pela simpática Marlene, sub-editora da revista Caras 

Para Brasília, o executivo Humberto Castro, que leva na bagagem assuntos 

ligados à sua emissora: TV Mirante. 

Foi colírio do público masculino no último sábado no Fly Back, que contou 

com a presença estonteante da atriz e modelo Gisele Fraga que apresentou e 

comandou a noite com muita desenvoltura. As gatas soltaram as garras, onde 

apenas uma foi a felizarda da noite, na conquista do título. 

Iwii WÍA/J41*0, 

Tem gente com o coração a mil porque terminou com a gata. Vem reconciliação 

por aí!! 

O sócio-proprietário da Sunset Turismo Aracati, Assis Teixeira, estará na Na última quinta-feira no Frizt, ex-namorado não suportando o fora, não se 

próxima semana na city, trazendo novidades e pacotes super interessantes para intimidou e com o descuido da nova namorada de um jovem de city lascou-lhe 

um toúr no Exterior. Alias, a Agência vem conquistado uma boa clientela. uma respiração boca-a-boca, o que levou a namorada atual a esbofeteá-la. Dizem 

. ; que a noite esteve animadíssima. 
A Agencia conta também com a eficiência e simpatia da Relações Pública, 

Valéria Cristo. a - a * áj ^ 

Vem aí glaumor e beleza na passarela da city, no dia 27 de abril com a 

participação de belas candidatas, que representarão seus municípios. A vencedora 

irá concorrer no Musa Brasil, que acontecerá na Bahia, dia 11 de maio. 
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Este ano estará em alta, pois a vencedora participará do concurso Musa as 

Américas, que acontecerá em Salvador, em julho, com a participação de vários 

países da América Latina. O evento é coordenado pelo promoter Miguel 
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A empresaria Alzira Danda homenageada no evento Mulher Talento 96, recebendo de Célia 

Câmara, vice-presidente das Assoc. dos Colunistas do Brasil, comenda de destaque do ano Um dose do trio: Anderson, Luís Brasília e Humberto Castro 

Assista todos os sábados, a partir das 20:15bs pela TV Capital Cana! 5, 

o programa Cidade Agora, onde ; cio discutidos temas polêmicos e atuais, 

sobre a política de nosso cidade e do Estado, com a participação popular. 

Apresentação: Conor Farias 
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Por mares nunca 

de antes avegados 

por Luís Vaz de Camões 

I 
As armas e os barões assinalados 
Que, da ocicental praia lusitana, 
Por mares nunca de antes navegados 
Passaram ainda além da Taprobana, 
Em perigos c guerras esforçdos, 
Mais do que prometia a força humana, 
E entre gente remota edificaram 
Novo reino, que tanto sublimaram; 

II 
E também as memórias gloriosas 

Daqueles reis que foram dilatando 
A fé, o império, e as terras viciosas 

De África e Ásia andaram devastando, 
E aqueles que por obras valerosas 
Se vão da lei da morte libertando: 

Cantando espalhareu por toda parte, 
Se a tanto me ajudar o engenho e arte. 

III 
Cessem do sábio grego e do troiano 
As navegações grandes que fizeram; 
Cale-se de Alexandre e de Trajano 
A fama das vitórias que tiveram; 
Que eu canto o peito ilustre lusitano, 
A quem Netuno e Marte obedeceram. 
Cesse tudo o que a musa antiga canta, 
Que outro valor mais alto se levanta. 

Então as pedras 

escrevem versos? 

por Fernando Pessoa 

Dizes-me: tu és mais alguma cousa 
Que uma pedra ou uma planta. 
Dizes-me: sentes, pensas e sabes 
Que pensas e sentes. 
Então as pedras escrevem versos? 
Então as plantas têm idéias sobre o mundo? 
Sim: há diferença. 
Mas não é a diferença que encontras; 
Porque o ter consciência não me obriga a ter teorias sobre 

as cousas; 
Só me obriga a ser consciente. 
Se sou mais que uma pedra ou uma planta? Não sei, 
Sou diferente. Não sei o que é mais ou menos. 
Ter consciência é mais que ter cor? 
Pode ser e pode não ser. 
Sei que é diferente apenas. 
Ninguém pode provar que é mais que só diferente. 
Sei que é a real, e que a planta existe. 
Sei isto porque elas existem. 
Sei porque os meus sentidos me mostram. 
Sei que sou real também. 

Meu grito 

de revolta 

por Amílcar Cabral 

Quem é que não se lembra 

Daquele gesto que parecia trovão 
— E que ontem 
Solitei meu grito de revolta. 
Meu grito de revolta ecoou pelos vales mais longínquos da Terra, 
atravessou os mares e os oceanos, 
Transpôs os Himalaias de todo o Mundo, 
não resjieitou fronteiras 
e fez vibrar meu peito ... 
Meu grito de revolta fez vibrar os peitos de todos os Homens, 
Confraternizou todos os Homens 
e transformou a vida... 
... Ah! o meu grito que percorreu o Mundo, 
que não transpôs o Mundo, 
o Mundo que sou eu. 
Ah! o meu grito de revolta que gemeu lá longe, 
muito longe, 
na minha garganta 
Na garganta-mundo de todos os Homens. 

Brotou uma 

graciosa flor 

por Machado de Assis 

Naquele dia, a árvore dos Cubas brotou uma graciosa flor. Nasci; 
recebeu-me nos braços a Pascoela, insigne i)arteira minhota, que se 
gabava de ter aberto a porta do mundo a uma geração inteira de fidalgos. 
Não é im{K)Ssível que meu pai lhe ouvisse tal declaração; creio, todavia, 
que o sentimento paterno é que o induziu a gratificá-la com 2 meias 
dobras. Lavado e enfaixado, fui desde logo o herói da nossa casa. Cada 
qual prognosticava a meu respeito o que mais lhe quadrava ao sabor. 
Meu tio João, o antigo oficial de Infantaria, achava-me um certo olhar 
de Bonaparte, coisa que meu pai não pôde ouvir sem náuses; meu tio 
Ddefonso, então simples padre, farejava-me cônego. 

— Cônego é o que ele há de ser, e não digo mais por não parecer 

orgulho; mas não me admirarianatla se Deus o destinasse aum bispado 
... E verdade, um bispado; não é coisa impossível. Que diz voce, mano 
Bento? . _ ' 

Meu pai respondia a todos que eu seria o que Deus quisesse; e 
alçava-me ao ar, como se intentasse mostrar-me à cidade e ao mundo; 
perguntava a todos se eu me parecia com ele, se era inteligente, bonito. 

Diga essas coisas jxir alto, segundo as ouvi narrar anos depois, 
ignoro a maior iiarte dos pormenores daquele famoso Dia. Sei que a 
vizinhança veio ou mandou cumprimentar o recém-nascido, e que 
durante as primeiras semanas muitas foram as visitas em nossa casa. 
Não houve cadeirinha que não trabalhasse; aventou-se muita casaca e 
muito calção. Se não conto os mimos, os beijos, as admirações, as 
bênçãos, é porque, se os contasse, não acabaria mais o capitulo, e e 
preciso acabá-lo. 

Item, não posso dizer nada do meu batizado, porque nada me 
referiram a tal respeito, a não ser que que foi uma das galhardas festas 
do ano seguinte, 1806; batizei-me na Igreja de São Domingos uma 
terça-feira de março, dia claro, luminoso e puro, sendo ijadnnhos o 
Coronel Rodrigues de Matos e sua senhora. Um e outro descendiam 
de velhas famílias do norte e honravam deveras o sangue que lhes 
corria nas veias, outrora derramado na guerra contra Holanda. Cuido 
que os nomes de ambos foram das primeiras coisas que aprendi; e 
certamente os dizia com muita graça, ou revelava algum talento 
precoce, porque não havia jx^ssoa estranha diante de quem nao 
obrigassem a receitá-los. 

— Nhonhô, diga a estes senhores como é que se chama seu 

— Meu padrinho? É o Excelentíssimo Senhor Coronel Paulo Vaz 
I jobo César de Andrade e Sousa Rodrigues de Mahis; minha madrinha 
é a Excelentíssima Senhora Dona Maria Luísa de Macedo Resende e 
Sousa Rodriguesde Matos. 

— É muito esperto o seu menino! — exclamavam os ouvintes. 
 Muito esperto — concordava meu pai; e os olhos babavam-se- 

Ihe de orgulho, e ele espalmava a mão sobre a minha cabeça, fitava- 
me longo tempo, namorado, cheio de si. 

Item, comecei a andar, não sei bem quando, mas antes do tempo. 
Talvez por apressar a natureza, obrivagam-me cedo a agarrar as 
cadeiras, jiegavam-me da fralda, davam-me carrinhos de pau. ^ 
só, nhonhô, só só — dizia-me a mucama. E eu, atraído pelo chocalho 
de lata, que minhajnão agitava diante de mim, lá ia liara a frente, cai 
aqui, cai acolá; e andava, provavelmente4 mal, mas andava, e tiquei 
andando. 

Equipe 

Dhoenix, 

(Som e 

Luz, mm 

um empre- 

endimento 

do 

ôiostema 

Tueanus 

Chegou a novidade 

De terça a Sábado 

06h00 às 07h00, 

K 

Produtos Químicos Ltda 
Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 knperatriz -MA Fone: (098) 721-3494 - Fax: (098) 721-3296 ^ 

Temos completa linha de: 
* Produtos químicos para tratamento de água em geral, piscinas, torre 

de refrigeração, caldeiras, laticínios, couros, sabão e etc. 
* Equipamento- piscina:?, filtros "DARKA", saunas, rodos, 

escadas, luminárias, peneiras, escovas e etc. 
* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária" KIBONA", 

breu, solução de bateria, essências, barrilha. cioros, adubos, etc. 
* Xampü para ai. ; ; "A ;ÍA3ÍL", desit-fr ves, detergentes, 

tambores de ferro e boir. ias pla.efcas, etc 
* Produtos de fibra de vidro; manta, resina, caiaiurador, etc. 

Promoções: 
* Cloro granulado (bviitte 10 kg) 

60,00 - à vista ou cheque p/ 8 dias 
* AJgkada inan* ^ nçào (01 11) R$ ; 

3,80-à vista 
* Barrilha ífcg) K$ 0 SO • à - iau 
* Sulfeto dc Alumínk- (kg) KS r>-% 

- a vista 

24 Moras ^ 

Apresentação: 

Conor Farias 

« % a? * 

U Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita 

ligue ?SS 
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Cidade 

Interventor garante eventc 

"Ildão" diz que chuvas não inviabilizam Encontro da Bancada da Amazônia Legal 
<■> lTíin/:lo^ra^cf^píltí, 40 Brasi 

Hdon Marques diz que encontro vai ser realizado em Imperatriz 

por Marcus André 
Jornalista 

A situação de Estado de 
Calamidade Pública, 
decretado pelo 
Interventor Estadual de 
Imperatriz Ildon Marques 
e pela governadora 
Roseana Sarney, face as 
chuvas torrenciais que se 
abateram sobre a cidade 
nos últimos dias causando 
inundações c 
desabamentos, não vai 
alterar em nada a 
programação do IV 
Encontro da Bancada 
Parlamentar da Amazônia 
Legal, confirmado para os 
dias 28 e 29 deste mês. 
Foi o que garantiu ontem 
o próprio interventor, ao 
falar da importância do 
evento para a cidade 
conhecida "O Portal da 
Amazônia", e para toda a 
Região. "Será uma 
enorme e imperdível 
oportunidade de mostrar, 
a nível nacional, além das 
necessidades. 

principalmente as 
potencialidades de 
Imperatriz e de toda a 
Amazônia" — disse em 
Brasília o Deputado 
Madeira (PSDB-MA), 
coordenador do encontro, 
que se mobiliza para 
viabilizar a liberação de 
recursos federais de 
emergência para o 
Município. 

Para a tranqüilidade 
dos cerca de 200 
participantes, entre estes 
Governadores de 9 
estados, 20 Senadores e 
outras autoridades, lldon 
Marques informa que as 
áreas atingidas do evento, 
que se realizará no Salão 
Nobre do Juçara Clube. 
Faça chuva ou faça sol, 
este Encontro vai ser 
realizado em Imperatriz", 
— garantiu. Ele disse 
estar preocupado com os 
graves problemas sociais 
e de saúde resultantes 
dos estragos causados 
pelas águas e 

vendavais de até 40 
quilômetros por hora, 
como desabamentos e 
inundações, que já 
deixaram dezenas de 
famílias desabrigadas e 
ameaçadas por epidemias 
de dengue, leptospirose e 
outras doenças infecto- 
contagiosas. 

O interventor Ildon 
Marques disse estar 
otimista quanto a 
audiência mantida com a 
Governadora Roseana 
Sarney, em São Luís, que 
lhe garantira todo o apoio 
possível do Governo 
Estadual, para ajudar a 
sanar a situação de 
emergência e calamidade 
em que se encontra o 
Município. Ele diz confiar 
também na atuação do 
Deputado Sebastião 
Madeira, com quem está 
em permanente contato, 
no sentido de alavancar 
mais recursos junto a 
Ministérios e outros 
órgãos federais, em 

Brasília. 

Os estragos atingiram 
principalmente, os bairro 
mais carentes da periferia 
da cidade e situados nas 
proximidades de riachos e 
córregos Q1' 
transbordaram com o a 
índice de precipitação 
pluviométrica. Os bairros 
atingidps foram; Vila 
Redença 1 e II, Vila 
Fiquene, Maranhao Novo, 
Parque Anhanguera, 
Cacauzinho, Bacuri, Santa 
Rita, Morada do Sol, Vila 
Ipiranga, Vila João Castelo, 
Vilinha e toda a margem 
direita da rodovia Belém- 
Brasília. Outras áreas 
atingidas situam-se às 
margens do Rio Tocantins, 
que com as fortes chuvas, 
ameaça provocar um 
grande desmoronamento 
nas barragens da Avenida 
Beira-Rio, que se encontra 
em avançado estado de 
deterioração, ameaçando 
deixar ao desabrigo .cerca 
de mais 100 famílias. 
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De Futebol úm Eícoíeí lunicipait 

Início: 14 de abril 

Transmissão ao vivo do Estádio Frei Epifânio D9Abadia 

jr 

Curso de Árbitros: 08 a 12 de abril 

Promoção: Liga Imperatrizense de Desportos, Sedei 

e Sistema Tucanos de Comunicação 

Assista todos os dias, pela TV Capital, a partir das 13h00 

Ümsm #*■ ■ ■ Umproarama 

participação na i Cidass rigora ' " 

Unidade Móvel 
interativo 
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e J anduí decidem título 

por Francisco do Vale 
Da Editoria deEsporte 

Em reunião na sede da LID, 
ficou definido que Marília e 
Janduí decidem o título no 
domingo a partir das ISúlO min. 
Além da definição do horário da 
partida, foram discutidos vários 
assuntos, principalmente o 
ocorrido no Estádio Municipal 
Frei Epifânio D'Abadia, na 
partida entre Janduí x Volta 
Redonda. O presidente Antonio 
Bareta ouviu as duas partes 
envolvidas. Os dirigentes do 
Volta Redonda negaram o 
envolvimento da diretoria do 
clube no episódio, deixando 
claro que toda baderna feita no 
Estádio Municipal foi 
promovida pela torcida, e que, 
tudo aconteceu porque o 
zagueiro Cbaguinha (Janduí), 
quando expulso, aplicou um 
soco no rosto do atleta do Volta 
Redonda, e que segundo eles, 
o jogador atingido tinha muitos 
parentes na arquibancada. A 
torcida revoltada com a 
agressão, ao término da partida 
destruiu várias portas e 
armários do estádio. Por outro 
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Mirim do Marília também consegue se destacar 

lado, o presidente do Janduí ouvir as duas partes, garantiu 
discordou que tenha sido este 
o motivo para tanta pancadaria 
e tinha certeza que o acontecido 
partiu de alguns diretores do 
Volta Redonda, atribuindo 
direto aos dirigentes, Bio e 
Jack. O presidente Bareta, após 

que o caso está sendo apurado 
e que os culpados irão pagar o 
ocorrido. A LID - Liga 
Im{)eratrizense de Deserto, irá 
abrir a solenidade de 
encerramento da II - Copa de 
Juniores às 15:00 horas. Bareta 

nos eventos esportivos 

acrecentou que ainda esta 
semana irá apresentar à 
imprensa o calendário da 
entidade, que deverá prosseguir 
em abril com a Ia Co{)aTucanu's 
de Futebol Master e o 1° 
Campeonato Municipal 
TucamLs Intercolegial. 

Loto 
As dezenas sortedas no Concurso 188 foram as seguintes: i 

28, 45. 56, 57 e 77. 

Supersena 
A Supersena, Concurso 50, teve as seguintes dezenas : 

sorteadas: 05. ÔÕ, 11,32,41 e 42, 

Mega Sena 
Concurso 02, leve as dezenas: 09,57.59.41.45 c 49. 

Corínthians vence, mas fica em situação difícil 
O Corinthians, com apenas dois jogadores titulares, i 

derrotou a Ferroviária por 2 a 0. Mesmo vencendo, o time 
corintiano está em situação difícil. Depende agora de 
resultados do Santos, São Paulo e do própio Pabneiras, que 
Lidera a competição, o time do parque Antarctica, derrotou 
no último final de semana, venceu o Botafogo de Ribeirão ; 
Preto por 8 a 0, com gols de: Luizão (05), Djalminha (02) e 
Cláudio, Alex Alves e Cafú, (01) gol eada. O Palmeiras, em 
09 partidas, mareou 41 gols e é líder absoluto. 

Corinthians: Ronaldo, Ednan, Alexandre l^opes, Cris e | 
Marquinhos; Júlio Cezar, Zé Elias eTupauzinho; João Paulo, 
Robson e Mazinbo Imola. Lee. Eduardo Amorim. 

Ferroviária: Tiáo, Jorge Luís, Wladimir, Adriano e Rogério 
Neves; Toninho, Ricardo Dias e Borjato; Luís Carlos, Cezar; 
e juari. TéC. Wilson Carrasco. 

.Árbitro Central: Léo Feklmam, com bandeiras de, 
Maurício Marques e José Luís Martins. 

; I t 

Dia 16 de março 

às 20 Hs. 

Transmissão ao vivo, 

no programa 

Imperatriz 24 Horas 

D0 C0N0R 
Promoção: Federação de Atletismo do Maranhão 
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| Sorteio no dia 26 de março, às | 

1 20:00 hs, no programa | 

I imperatriz 24 Horas, c/ | 

i transmissão ao vivo pela TV e I 

I Rádio Capital AM e Rádio 1 

^ Clube FM de Açailândia J 
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1 CARTELAS 

| R$ 5,00 i 

i 1 
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Dia 26 

de Março 
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1 Geladeira e 1 Fogão 1 Geladeira e t Fogão 
1 TV a Cores 

1 MOTO HONDA 
TITAN 125 cc 

n ■1 

'OO i 

illli 

TV-*- 

1 
JARDIM PLANALTO 

1 CASA NO 
JAROIM PLANALTO 

1 AUTOMÓVEL 1000 

AUTORIZADO PElâ LEI 

Carteia n0 

01 Moto 

Titan 

BTARtA OFICIAL DA SEDEI 

Nomei i i i i i I I i i i i i i i i I I I I I I i i i 

Endereço I I I 1 L_1 ) _i I I ^ \ I 1 ^^ I I \ 1 I ^ I L 

Bairro I I I i I I I I I 1 I I I I I Fone 

Cidade l l I I I I I I I l l l t l l ' l I I I I I Estado I I I 

Carteia n0 
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Marketing 

QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

• 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADO ATE 

1 36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

_ ^ATURADO 

DIRETO DT 

FÁBRICA. 

FORT1NHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

  

Não é você que queria um caminhão^ 

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

REVENDEDOR AUTORIZADO 
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Apoio: Sistema 

Tucanos de 

Comunicação 

u f p n m 

VOCÊ VAI MORRER DE RIR! 

-HD6: 

NESTE SÁBADO, 

DIA 23 DE MARÇO 

NO JUÇARA CLUBE 

COMPRE SEU INGRESSO ANTECI^AOO E GANHE 

UMA FITA K-7 COM OS MAIORES SUCESSOS DO 

HUMORISTA REVELAÇÃO DO NORDESTE 

A FESTA DA 

D 
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iN eonazistas matam negro 

Testemunha garante que Skinheads provocaram e mataram iluminador de teatro com tiro na nuca 

por Vicente Patrus 
Da Agência Estado 

O grupo neonazista 
Skinheads foi responsabilizado 
pela morte do iluminador 
Carlos Adilson Siqueira, 
semana passada, no Largo da 
Ordem, centro de Curitiba. 
Siqueira, que era negro, 
tassava pela frente de um bar 

freqüentado pelo grupo 
quando começou a ser 
provocado com ameaças e 
palavrões. Em companhia do 
amigo João Mário Alves 
Santana, também iluminador 
do Teatro Guaíra, ele procurou 
o posto da Guarda Municipal, 
no próprio Largo. Foi 
aconselhado a não aceitar as 
provocações e a ir embora. "A 
gente andou alguns passos e 
escutei três disparos. Meu 
amigo ficou no chão com um 
tiro na nunca e, quando virei 
para trás, vi pelo menos dois 
deles guardando as armas e 
correndo", contou João 
Santana. 

0 Fórum das Entidades 
Negras de Curitiba já esteve 
reunida para definir a 

realização de manifestações 
denunciando a ação de grupos 
racistas radicais na cidade. 
Esta não é a primeira vez que 
os Skinheads agem com 
violência: em 13 de agosto de 
95, o líder do grupo, Rogério 
Fernandes, foi indiciado em 
inquérito por lesões corporais. 
Ele deu cinco facadas no 
homossexual Márcio Luiz 
Gonçalves. 

O coronel Cândido Alves de 
Souza, comandante da Guarda 
Municipal, reconhece que Seus 
homens são procurados, com 
freqüência, por pessoas 
molestadas pelos neonazistas, 
principamente negros, judeus 
e árabes. Apesar disso, os 
guardas de plantão no Largo da 
Orla apenas aconselharam 
Carlos Siqueira a não aceitar 
provocações. ■ 

A detetive Bela da Silva 
Lopes, da Delegacia de 
Homicídios, quer logo 
identificar os autores dos 
disparos já que o grupo é 
freqüentador assíduo do local. 
Segundo ela, várias gangues 
neonazistas estão organizadas 
na cidade. Os Skinheads 

cultuam a suástica, raspam a 
cabeça e usam suspensórios 
em forma de cruz. "Eles não 
trabalham, mas vivem sempre 
fazendo festas e em bares, 
usam carros e armas que 
devem ser pagas por alguém", 
disse o coronel Cândido Souza, 
da Guarda Municipal, 
acrescentando que a policia vai 
identificar se são "fílhinhos de 
papai que estão em lugar 
errado". 

Indenização 
Em São Paulo, o delegado 

Benedicto Roberto Dantas 
Maciel, da Corregedoria do 
Detran, foi condenado pelo juiz 
Marco Antonio Botto Muscari 
a pagar indenização de R$ 20 
mil por dano de moral ao 
jornalista Percival de Souza, ex- 
presidente do Conselho 
Estadual de Entorpecentes de 
São Paulo. 

Os advogados Paulo 
Esteves e Sérgio Toledo 
anunciaram que vão recorrer 
da sentença, reclamando 
aumento no valor da 
indenização. Em nome do 
jornalista, eles movem sobre os 
mesmos fatos, dois outros 

processos contra o delegado 
Maciel. 

Percial, em função do cargo 
que ocupava, era depositário 
de ura Monza apreendido num 
processo criminal. Para usar o 

carro no combate ao fráfico, 
tomou as providências 
necessárias junto ao Detran. 
Cassado seu mandato, Percival 
colocou o veículo à disposição 
da Justiça Criminal. Mas 

Maciel, em r^preseiUaçao ao 
diretor do Detran, ofendeu 
Percival de Souza, atribuindo- 
lhe a prática de falsidade 
ideológica, apropriação 
indébita e "talvez peculato". 

É preciso humanizar a polícia 

por Raimundo Primeiro Meio mundo de gente maranhense A governadora, 
Da Redação afirma que já passa da hora do enquanto isso ocorre, perde 

Governo do Estado fazer pontos. Fica atrás. Insiste em 
O aparelho policial de alguma coisa. permanecer, de longe, lá de 

Imperatriz e Região Tocantina Depois, claro, vai ser tarde São Luís, anunciando pseudos 
ainda capenga. Tudo ocorre demais. Não adiantará chorar projetos em benefício dos 
por conta do descaso da Pel0 leite derramado. O povo municípios que formam esta 
governadora Roseana Sarney. não é mais o mesmo. Mudou região. 

Mesmo assim, ela não sua consciência. Pensa livre e O Primeiro Distrito 
anuncia nada no sentido de abertamente sobre os Policial, no Centro, já deveria 
resolver o problema e tornar problemas que estão ter sido concluído. Só que 
mais ágil os serviços obstruindo a continuação do acontece o oposto: o prédio 
prestados pelas policiais processo desenvolvimentista está jogado às traças. 
Militar e Civil. por que passa o tocantins Os puxa-sacos da 

governadora Roseana Sarney 
ft J A.*ftK falam um montão de besteira. 
rrogramaçao da Radio Capitai Enganam o povo de 

* a f ~ 1 « 1 Al A Imperatriz com utopias. 

AM Joio Usboa- MA NinKi.rm vivrdr sonhos, O 9 9 povo espera observar ação da 
chefe do Poder Executivo. 

Das 05:00 às 08:00 - Cobra austeridade. Exige o 

Manhã Sertaneja - Manuel Leal fim da inércia. 1 v Tentando tapar o sol com a 
Das 08:00 às 12:00 - peneira, Roseana Sarney 

Tribuna da Cidade - Aurino Brito mandou para o Complexo 

Das 12:00 às 12:30 - Policial de Imperatriz algumas viaturas novas. So que issç 
Jornal Meio Dia de Notícias não resolve o assunto. É 

Das 12:30 às 13:00 - preciso reciclar os policiais, 

Lance Livre-Equipe de Esporte " promovjr um dinâmico 
^ serviço de assistência social. 

Das 13:00 às 15:00 - Boa parte dos policiais 

Falando Sério - Helder Madeira ainda não sabe prestar o 

Das 15:00 às 17:00 - verdadeiro papel que tem de fazer ao povo. 
Show da Tarde - Walter Silva É preciso humanizar o 

Das 17:00 às 19:00 - aparelho policial. Torná-lo 

A Fazenda do Corró-Clodomir Guimarães | Roseana 

Das 19:00 às 20:00 - Sarney tem de cumprir, na 

A Voz do Brasil 11 acepção do termo, o seu 

Das 20:00 às 22:00 - programa de governo. Caso contrario, seu governo se 
O Som da Estrada - Francisco do Vale afundará num descrédito sem 

Das 22:00 às 00:00 - precedentes em toda a 

Igreja Universal do Reino de Deus "C; 

^ *1 i k k á , »• f governadora. Mostre que seu 
Radio Capital AM, a radio do povo governo tem competência. 

Invista no melhoramento de 
nosso aparelho policial. 

CIDADE AGORA 

1 

1 Ia I Ediçãi a - 7:30 hs 

Apresentação: Frederico Luiz 

Comentários: José Filho 

2a Edição -13 hs 

Apresentação: Conor Farias 

Comentários: Otair Moreira e 

Frederico Luiz 

TV Capital, canal 5 

O que era bom, Agora 

está em dobro 

(imperatriz MOTÍCI IAS || 

Com apresentação de: 

De segunc a a sábado, a partir das 19h00 

pela TV Capital 1 


