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O Tempo, 

O Inst. Nac. de Meteorologia 
informa que o tempo em Imperatriz 
hoje será parcialmente nublado a 

Hll moderado com pancadas de chuvas 
esparsas e visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A chegada da governadora Roseana 
Sarney, com seu secretariado, ocasião 
em que fará de Imperatriz a capital do 
Estado, temporariamente. 
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Ao completar 78 anos de 
emancipação político- 
administrativa na última sexta- 
feira, 22, Balsas se projeta cada 
vez mais como cidade 
desenvolvimentista do Meio 
Norte e como a Capital da Soja. 

Apesar das dificuldades 
financeiras por que passam os 
municípios brasileiros, o 
prefeito Heliodoro Souza, do 
Partido Liberal (PL), tem 
colocado em execução um 
arrojado Programa de Governo 
priorizando setores essenciais 
como Saúde, Educação, 
Agricultura e Transpor tes. 

Em discurso proferido ^ara 
milhares de pessoas em praça 
pública, Heliodoro Souza, ap 
lado da governadora Roseana 
Sarney, agradeceu o apoio que 
sua administração tem recebido 
do Governo do Maranhão. 

Ao entregar a chave da 
cidade para a governadora 
Roseana Sarney, o 
administrador balsense 
enalteceu o Governo 
Itinerante no Sul do Estado, e 
anunciou que seu Município 
colherá este ano uma das 
maiores safras de soja de sua 
história. Página 5A 

Franciscano 

não é candidato 

Soares nãoe çandidato ao cargo 

Afirma que sua preocupação é 

presidenlr -) íiKiniao Rural 
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enj 96 a melhor Expoímp. A governadora Roseana Sarney, ladeada pelo prefeito de Balsas, Heliodoro Souza (esq) e o prefeito de Carolina, ItihiréJucá 

Garolina ganha novo Terminal Rodoviário 

Carolina acaba de ganhar 
um novo e moderno Terminal 
Rodoviário e em julho será 
beneficiada com energia 
confiável com a inauguração 
da subestação que vem sendo 

implantada pelo Governo do 
Maranhão em parceria com a 
administração municipal. 

Ao lado da da governadora 
Roseana Sarney, o prefeito 
Itibiré Jucá, anunciou que 

Carolina é maior do que a 
crise econômica que assola o 
País. 

Itibiré Jucá, que 
administra Carolina pela 
segunda vez, foi aplaudido 

por milhares de pessoas 
durante o Governo Itinerante 
de Roseana Sarney ao 
discursar na solenidade 
inaugural do novo Terminal 
Rodoviário do Município. 

Ele disse que Carolina tem 
recebido uma administração 
levada a sério, com aplicação 
dos recursos públicos em 
benefício da comunidade. 
A cidade de Carolina cresce a 

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 

se encontram os bairros da 

cidade. 

Confira. 

Lembre-se que no Seu 
Líder Diário, você encontra 

colunistas nas páginas de 

notícias. 
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Jornal CopifoI 

■ 
Soraya Luíza comenta a 
sociedade açailandense e 

Jussara Cerqueira, a 
imperatrizense 
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Por Dentre da Imprensa 

Programação da TV 

d Cadi JP : 

Jornal Capital 

Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte Local 

US$ Com. Compra 

R$0.9867 (-0,14%) 

ÜS$ Com. Venda 

R$03869 (-0,14%) 

US$ Black Compra 

US$ Black Venda 1 

R$ 0,992 (-0,20%) 

US$ FluL Compra 

ÜS$ FluL Venda i 

R$0,9911 (-0,02%) I 

Ouro (grama) 

RS 12,64 (quinta-feira): 

Poupança 

1,3678% (04.03.96) 

CDB/RDB 

26,20% (21.03.96) 

cada dia que passa e o prefeito 
Itibiré Jucá afirma que vai 
continuar fazendo gestões, no 
sentido de garantir recursos. 
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O numere 

82 i 
É o número do ano em ii 

que dezesseis pessoas § 
morreram e cinco ficaram | 
feridas durante rebelião de í 
cinco horas na Casa de 
Detenção de São Paulo; a 
tentativa de fuga termina 
com um ataque surpresa 
desfechado pela tropa de 
choque da PM. 

i BBSB O fato 

O Carnaval do Lava Prato, repete em sua primeira edição em Açailândia, o mesmo 
sucesso que tem conseguido nas outras localidades onde foi realizado 

Veja tudo sobre o Janduí, que 

conquista o bi-campeonato 
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Eleições de 3 

de outubro já 

movimentam 

Açailândia 
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Missões 

empresariais 

buscam negócios 

no Brasil 
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Últimos /Cidade 

Bancário realiza 

encontro em Imperatriz 

Representantes de i 
várias entidades da 
sociedade civil estão desde 
ontem em Imperatriz, onde 
organizam o Fórum 
Paralelo a o IV Encontro da 
Bancada Parlamentar da 
Amazô. 

• > Eórum é um espaço de 
discussão e sistematlzação 
de propostas da sociedade 
civil para o 
desenvolvimento regional. 
As entidades vão entregar 

aos parlamentares e 
governadores da região 
amazônica a Carta de 
Imperatriz — uma pauta de 
reivindicações sistematizada 
peíos movimentos sociais 
com propostas para o 
desenvolvimento dai 
Amazônia. A Carta 
apresenta três eixos pára o 
desenvolvimento da região; 
relorraa agrária, crédito 
para a piouuçâo e geração 
de emprego». 

O presidente 
da Light, Mac 
Dowel Leite de 
Castro,! 
mostrou, em 

seminário que foi realizado 
ontem à tarde no Rio, que c. 
companhia manteve 
elevados padrões de j 
atendimento aos seus mais 
de 12 milhões de 
consumidores nos últimos 
anos. 

A pessoa,« 

Humberto /^\H| 
Mauro, cineasta. ^ 
Autoditada; Xj-f M 
começou a 
carreira dirigindo o curta- 
metragem Valadão, o Cratera 
(1925). 

No final dos anos 20, criou 
em Cataguases (MG) um 
núcleo cinematográfico que 
realizou várias produç 
depois de catalogadas como 
representantes do chamado 
"Ciclo de Cataguases". 
Durante sua carreira realizou 
mais de duzeni 
documentários e doze longa 
metragens, entre eles: Brasc 
Dormida, Sangue Mineir e 
Ganga bruta. . 
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Resposta a um batista 
Caro editor, 
Radicalizar seria dizer: 

que todo homem é homem 
por que nasceu homem e 
toda mulher é mulher 
porque nasceu mulher. 

Como se explica os 
homens que hoje são 
mulheres e as mulheres que 
hoje são homens e brigam n^ 
justiça por uma nova 
identidade, um novo nome. 

Radicalizar seria dizer 
que toda cana dá açúcar, ou 
que, espremendo a página de 
noticiais policiais, sai sangue. 

Conheço vários templos 
em cujos portais está escrito 
"Igreja Batista", ou outra 
denominação qualquer, e em 
todas vejo os que se dizem 
irmãos, com o maior fervor, 
portando na mão uma bíblia, 
tradução João Ferreira de 
Almeida, publicação da 
Sociedade Bíblica do Brasil, 
e de algum modo me 
parecem diferentes uns dos 
outros, só mesmo no tipo e 
fachada de cada templo. 

Agora vem o Sr. Ruy 
Barata Machado dizer que 
há pseudas igrejas que usam 
o mesmo nome da igreja que 
lhe deu origem. Não 
deveriam os batistas limpos 
e puros terem mais cuidado 
com o seu nome, com o 
nome de sua igreja. 

Me explique se puder Sr. 
■ Ruy Barata, como se poderia 
descobrir qual ;e a pseudo 
igreja, se todas elas pregam 
o mesmo Evangelho, usam a 
mesmo Bíblia, a mesma 
linguagem, o mesmo mode 
de persuasão, a mesma 
lógica e o mesmo 
fundamento. E muito difícil 
num balaio de gato, seber: 
quem é quem. 

Se for possível prove que 
o Evangelho pregado pelos 
bastistas convencionais é 
diferente do pregado pelos 
outros batistas não 
convencionais; prove que a 
Bíblia destes não é igual a 
daqueles e que Cristo de um 
não é o mesmo do outro. 

E o caro Ruy Barata diz 
que os outros batistas são 
filhos dissidentes, facciosos 
de igreja mãe. Não se dá o 
caso que sejam batistas 
também, com o privilégio de 
usarem o mesmo nome nos 
portais de suas igrejas, dos 
seus templos, sem nenhum 
empecilho, sem nenhuma 
objeção, sem que a igreja 
mãe tome nenhuma atitude 
a esse respeito? 

Não é preciso procurar 
saber de mais nada, onde 
estiver um templo com o 
nome "Igreja Batista", ali 
estão os batistas sejam quem 
forem. 

Por favor, caro Ruy Barata 
Machado, acorde, estude 
você mesmo o grupo 
religioso que você ^rte, 
pr ;)cure acima de tudo não se 
gabar nem se empolgar em 
dizer sou basüsta tradicional. 

A Igreja de Cristo não vive 
- tradição, vive, sim, do 
poder de Deus. Prepare-se 
—-itior. não venha com 
armimenios fúteis ou com 
subjetividade, porque tais 
coisas não levam a nada. 

Apresente p-ovas 
conclusivas e acessíveis, ou 
uma n lento que seja real, 
P' limpo e sem 
cc idições, ou cale-se. 

femarM. da Silva 
Belém/PA 

Construção para locaç 

lucro certo e seguro 

por Kênio de S. Pereira 
Advogado 

Os aluguéis residenciais 
subiram nos deZ primeiros 
meses de 1995, 31,04%, 
enquanto que os comerciais 
tiveram alta de 60,41%, contra 
uma inflação oficial de 17%, 
conforme divulgou o IPEAD/ 
UFMG. 

Os aluguéis já não sofrem 
mais ume defasagem absurda 
de 40% ao mês como em 
épocas de alta inflação, razão 
pela qual muitos estão se 
ajustando à média histórica de 
1% do valor venal. Isto significa 
que a renda proveniente do 
aluguel quita o imóvel no 
prazo de 6 a 8 anos, sem os 
riscos do mercado financeiro, 

sendo certo que o aluguel, por 
mais baixo que seja, paga o 
dobro dos juros que a 
caderneta de poupança 
remunera. 

Importante ressaltar que o 
alugue] é uma renda 
acessória, extra, sendo que o 
próprio imóvel justifica por si 
só o investimento. Portanto, 
os construtores devem alertar 
para a nova realidade 
econômica que estamos 
vivendo, pois caso construam 
para a locação, o retorno será 
ainda maior, superando 
facilmente o percentual de 
1,5% do valor do imóvel, face 
ao custo mais reduzido. 

Já os investidores devem 
ficar atentos, o Governo 
Federal já se posicionou 

categoricamente no sentido 
de que nãp mais intervirá no 
mercado de locações, diante 
do reconhecimento de que 
tadas as vezes que o fez, o 
resultado foi catastrófico, 
afastou o investidor, reduzindo 
a oferta e acarretando a alta 
dos preços, prejudicando 
assim o inquilino que julgava 
estar protegendo. 

A atual Lei do Inquilinato é 
a melhor de todas que já foram 
elaboradas, garante a 
retomada imotivada (denúncia 
vazia), a ágil revisão do aluguel 
a preço de mercado e a 
agilização dos procedimentos 
processuais, o que dá 
segurança ao locador de que 
aplicar em imóveis para renda 
voltou a ser um ótimo negócio. 
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("unhado) 0za,as e Renata (tHhos), Raimundo (esposa) e Domingos (cunhado) desejam ao antversariante muitas felicidades e sucesso' 
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Imperatriz, 26 de março de 1996 

Linha 

Direta 
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por JOSE FILHO 

Capital 
Imperatriz é capital do 

Maranhão através de decreto 
assinado pela governadora 
Roseana Sarney, que desde 
ontem despacha na cidade 
com seu secretariado. 
Também instalados em 
Imperatriz os poderes 
Legislativos e Judiciário. 

Candidatura 
No Maranhão tudo é 

possível: a Constituição 
assegura a Ildon Marques o 
direito de ser candidato a 
prefeito nas próximas 
eleições. Enquanto isso. um 
parecer do STE afirma 
exatamente o contrário. É 
aguardar para ver quer tem 
razão, inclusive a declaração 
do ministro Edison Vidigal, 
que disse ser a candidatura 
de Marques inconstitucional. 

Engano 
Político que está 

esperando apoio do novo 
interventor, Dorian Menezes, 
pode esquecer o assunto 
imediatamente. Dorian, 
seguindo orientação da 
governadora Roseana 
Sarney, não vai apoiar 
ninguém. Perde tempo quem 
sonha com esse apoio. 

Asfalto 
Em entrevista concedida 

pela governadora Roseana 
Sarney à este jornalista, ela 
declarou que está 
viabilizando recursos para o 
asfaltamento da Estrada do 
Arroz, uma das mais antigas 
e reivindicações de 
importantes comunidades do 
interior, como São Pedro 
DAgua Branca e Cidelândia. 

Declaração 
O deputado federal Davi 

Alves Silva, declarou que é 
candidato a prefeito porque 
vai vencer a convenção 
partidária, afirmando que 
tem mais de mil filiados ao 
PPB. Acontece que quem tem 
direito a voto na convenção 
são apenas os integrantes do 
Diretório, e nele o deputado, 
pelas informações, não tem 
sequer um voto. A executiva 
é presidida pelo mais 
ferrenho adversário de 
Davi, o advogado José 

Lamarck de Andrade Lima. 

Recurso 
Até agora não foi 

passada para imprensa 
qualquer informação sobre 
o recurso com o qual o 
deputado federal Davi Alves 
Silva deve entrar na Justiça, 
para reverter o quadro de 
suas contas que foram 
reprovadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado e teve 
o parecer mantido pela 
Câmara de Vereadores. 
Sem o recurso, Davi não 
pode ser candidato, é 
inelegível. 

Mudanças 
O novo interventor, 

Dorian Menezes, declarou 
que vai proceder 
"pequenas" mudanças nos 
quadros do primeiro e 
segundo escalões da 
Prefeitura. No entanto, elas 
somente serão conhecidas 
após a sua pose. Enquanto 
isso, muita expectativa em 
torno do assunto, 
sobretudo em relação a 
quem sai, quem entra e 
quem fica. 

Apoio 
João Alberto, 

considerado como um dos 
mais influentes secretários 
da governadora Roseana 
Sarney, cujas opiniões são 
levadas em consideração, 
declarou à este jornalista, 
que o PMDB de Imperatriz 
não vai ficar sem 
candidatura própria para as 
eleições do dia 03 de 
outubro, e que o nome 
escolhido para concorrer à 
sucessão municipal é o do 
empresário Ildon Marques 
de Souza. Isso significa que 
Ildon está em perfeita 
sintonia política com a 
governadora, descartando 
qualquer possibilidade de 
um rompimento político. 

Para 
meditação 

"Aqui está a sabedoria. 
Aquele que tem 
entendimento calcula o 
número da besta, pois é 
número de homem. Ora, 
esse número é seiscentos e 
sessentaeseis". (Ap 13-18). 

plontõo Hospitolof 

Plantão 24 horas de emergência dos 

hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

26/03/96 

MospitalAlvorada 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais conveniados - 

SUS - hoje, dia 

26/03/96 

Hospital Pequeno Príneipe 
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Carolina: capital do turismo 

Capital do turismo 
sulmaranhense e uma das 
regiões mais belas e 
promissoras do Estado, 
Carolina foi capital por um dia 
por meio do decreto da 
governadora Roseana Sarney, 
que estava na cidade para 
inaugurar obras e estabelecer 
parcerias com o prefeito Itibiré 
Jucá para que novos serviços 
sejam executados no município. 

Acompanhada de 
secretários, políticos e de 
autoridades de Carolina, 
Roseana Sarney iniciou a sua 
maratona na cidade 
participando das solenidades de 
inauguração do novo terminal 
rodoviário, de modernas e 
confortáveis instalações, e que 
apesar de ser fora do irerímetro 
urbano, não vai causar qualquer 
problema para a ixrpulaçào, jxhs 
foi criada uma linha especial de 
transjK)rte coletivo para atender 
toda a comunidade que 
necessitar dos serviços do novo 
terminal rodoviário. 

Para que essa obra fosse 
executada, o prefeito Itibiré Jucá 
contou com recursos próprios 
e do Governo Federal, 
conseguidos através do 
deputado federal Francisco 
Coelho, representante da cidade 
na Câmara dos Deputados. No 
ato de entrega do novo terminal 
rodoviário a população, pelo 
menos duas mil pessoas 
prestigiaram o evento em um 
gesto de agradecimento ao 
trabalho desenvolvido na cidade 
pela governadora e pelo 
prefeito. 

Energia 
Um dos problemas mais 

sérios de Carolina e região é o 
abastecimento de energia 
elétrica. Sensível como é, a 
governadora Roseana Sarney já 
havia determinado resolver o 
problema já no início de sua 
administração. Na 
oportunidade de sua visita e 
instalação da capital do Estado 
na cidade, ela aproveitou o 
ensejo para fazer uma inspeção 
nas obras que estão sendo 
realizadas — construção — de 
uma moderna estação 
rebaixadora da Cemar, onde 
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O novo Terminal Rodoviário de Carolina foi construído com recursos dos Governos 

estão sendo feitos investimentos 
na ordem de 8 milhões de reais. 

Como se trata de uma das 
mais importantes obras de sua 
administração para Carolina, a 
governadora garantiu que 
voltará a cidade no mês de julho 
para inaugurar o novo sistema 
de distribuição de energia 
elétrica, que vai resolver em 
definitivo a falta de 
abastecimento. "Carolina vai ter 
energia em abundância e de 
qualidade", garantiu a 
governadora. 

Investimentos 
No sentido de viabilizar 

novas perspectivas de 
desenvolvimento em Carolina, 
a governadora Roseana Sarney 
assinou importantes convênios 
com o prefeito Itibiré Jucá, e 

entre eles um no valor de 31 mil 
reais para a reforma da Escola 
Municipal José Queiroz e 
autorizou à Telma — 
Telecomunicações do 
Maranhão — a abrir um plano 
de expansão a venda de 1.125 
novas linhas telefônicas, além 
de 500 linhas de telefonia 
celular. 

Esse pedido foi feito pelo 
deputado federal Francisco 
Coelho, um dos mais 
importantes aliados políticos do 
prefeito itibiré Jucá 

Para desenvolver um projeto 
de melhor aproveitamento e 
crescimento da produção rural, 
a governadora fez a entrega de 
46 novos títulos de terras que vão 
beneficiar 64 famílias de 
pequenas produtores rurais. 

Como parte desse projeto de 
assistência ao homem do campo, 
sobretudo na área titulada, São 
Gonçalo, São Bento e 
Canabrava, o deputado Chico 
Coelho disso que vai continuar 
trabalhando para que novos 
benefícios sejam implantados 
imediatamente, principalmente 
na recuperação das estradas 
vicinais que servem a região. 

Enquanto isso a governadora 
Roseana Sarney fazia a entrega 
de um pivô e um ticket para 
irrigação em áreas produtivas do 
município, atendendo também a 
uma solicitação do deputado 
Chico Coelho, que na 
oportunidade se fazia 
acompanhar do deputado 
estadual representante da 
cidade, Tatá Milhomem, que 

teve uma participação efetiva 
para que esses benefícios fossem 
conseguidos. 

Titulo 
Depois de cumprir todas as 

etapas da instalação do seu 
governo em Carolina, a 
governadora Roseana Sarney 
recebeu o título de cidadã 
carolinense, outorgado pela 
Câmara de Vereadores, em 
solenidade que contou com a 
presença do mundo político da 
região, da comitiva da 
governadora e da sociedade 
local. 

Para a governadora 
Roseana, o título, além de ser 
um elo de profunda ligação 
entre ela ^ o. cidade de 
Caroluiíi, s constitui também 
em um "aumento de 

Federal e Municipal 
responsabilidades" do seu 
governo para com a 
comunidade." E ressaltou 
afirmando que "a sua 
administração vai estar sempre 
voltada para o interior, 
sobretudo para o sul do Estado, 
uma das regiões mais 
promissoras do Maranhao e 
que tem contribn 1 

decisivamente para 
investimentos de ou 
estados sejam canalizado > 
Maranhão, destacando se 
Carolina pelo seu potencial 
turístico e pela força de 
trabalho do seu povo, 
notadamente no setor primário, 
onde aparecem com grande 
vigor a produção de grãos e o 
desenvolvimento de reservas 
bovinas da melhor qualidade". 
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Prefeito Itibiré Jucá Entregando título de terra a um pequeno produtor rural maranhense Com a inauguração da substação em julho, Carolina passará a contar com energia confíavel 
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jo emadora quer candidato de consenso 

Pleito de outubro já movimenta Açailândia 

Ferre em ^ 

Brasa 

por MARINALDO GONÇALVES 

Interferência 

Agora não dá mais para 
esconder. Efetivamente a 
governadora Roseana 
Sarney está interferindo no 
processo sucessório da 
Prefeitura de Açailândia. 
Ela, ao que parece, não 
quer se indispor com as 
lideranças dos dois 
grandes grupos políticos 
locais. Dessa forma, tentar 
fazer com que o prefeito 
Ildemar Gonçalves e o 
deputado .estadual 
Deusdedith Sampaio façam 
as pazes e lancem um 
candidato consenso. E os 
entendimentos já se vão 
bastante adiantados. Resta 
saber qual será a reação do 
eleitor. 

Lava-pratos 

O Carnaval do Lava- 
Pratos realizado pelo 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação, em parceria 
com a Cerpa, foi qualquer 
coisa de espetacular. A 
multidão que compareceu 
n Praça Rodoviária, pulou e 
orincou durante todo o 
final de semana, provando 
que o açailandense é um 
bom folião e aproveita 
todas as oportunidades 
que tem para mostrar que 
também sabe brincar de 
forma ordeira e pacata. 

Dessidente 

Quem não está 
gostando, nem um pouco, 
do possível acordo político 
entre o deputado 
Deusdedith Sampaio e o 
prefeito Ildemar Gonçalves 
é o vereador Antonio 
Ferreira (PSC), que 
integra o grupo político de 
Deusdedith Sampaio. O 
vereador não se conforma 
com o entendimento, já 
que se proclama inimigo 
irreconciliável do prefeito. 

Dessidente II 

Dizendo que não faz 
acordo algum com Ildemar 
Gonçalves, Antonio 
Ferreira já lançou sua 
candidatura a prefeito, 
caso se confirme a 
candidatura de consenso. 
Eie diz que, depois de 
muito lutar para conseguir 
a preferência do 
eleitorado, como ocorre 
atualmente, não tem 

ntido fazer uma união 
com o grupo do prefeito 
^oe, no entender dele já 

entra derrotado nas 
eleições de outubro 
próximo. 

Confiança 

Contrariando todas as 
observações a respeito, o 
grupo político liderado 
pelo prefeito Ildemar 
Gonçalves (PFL) continua 
afirmando que vencerá 
folgadamente as eleições 
municipais de outubro 
vindouro. No grupo, 
ninguém admite a 
possibilidade de derrota e 
há quem afirme que 
"nunca foi tão fácil vencer, 
como desta vez". E para 
que não haja dúvidas 
quanto ao que diz, o 
adepto do prefeito diz que 
está aceitando apostas' de 
qualquer valor sobre o 
resultado da eleição. 

Estragos 

Enquanto isso, o rigor 
do inverno está fazendo 
mais estragos na 
administração de Ildemar 
Gonçalves de qualquer 
adversário político. Com 
rigor do período chuvoso, 
as ruas e avenidas da 
cidade se transformaram 
em verdadeiras crateras, 
ameaçando o tráfego de 
veículos - a maior parte 
das ruas está intrafegável 
e de pedestres, além de 
causar o perigo de 
desabamento das casas. 
Verdadeiramente, a 
situação está um total 
descalabro. 

Muito 
ativo 

Cíesde que foi escolhido 
como o candidato oficial 
do Partido dos 
Trabalhad ores, o 
jornalista Domingos César 
tem se mostrado muito 
ativo. Multiplicando-se em 
vários, para dar cobertura 
de suas múltiplas 
atividades, ele tem sido 
muito requisitado para 
entrevistas, programas de 
rádio e televisão. 
Atendendo a todos, ele vai 
ganhando seu espaço e 
fazendo uma boa média 
junto ao eleitorado. 
Conforme suas próprias 
palavras, o seu desejo é de 
surpreender e vencer as 
eleições, "pois os fatos 
políticos estão se 
encaminhando para uma 
verdadeira eleição de 
protesto". 

por Marinaldo Gonçalves 
Da Sucursal de Açailândia 

Apesar das afirmações em 
contrário, já que não dá mais 
para esconder que a 
governadora Roseana Sarney 
está interferindo decisivamente 
as atividades políticas de 
Açailândia com vistas e 
sucessão municipal. O fato já 
vem ocorrendo há algum 
tempo, entretanto somente 
agora a interferência 
governamental se faz mais 
transparente, e não deixando 
margem a dúvida. O desejo da 
governadora do Estado é qüe os 
grandes rivais políticos do 
município, prefeito Ildemar 
Gonçalves e o deputado 
estadual Deusdedith Sampaio 
lancem candidato único à 
Prefeitura de Açailândia. 

Os observadores políticos 
vêem na manobra da 
governadora uma estratégia 
política de longo lance, de vez 
que a união dos dois grupos 
somente viria beneficiá-la nas 
próximas eleições de 1998, já 
que os atuais adversários 
continuariam a apoiá-la, sem 
perigo de se bandearem para a 
oposição. Entretanto, se a tática 

de fazer política de Rosena 
Sarney agrada à cúpula de seu 
partido, o mesmo não ocorre 
entre os dois políticos rivais da 
Cidade do Ferro, alguns dos 
quais ainda não tem certeza do 
que estaria ocorrendo nos 
bastidores do Palácio Henrique 
de La Rocque. 

Dessidência 
Um dos que já manifestou o 

seu desagrado para a manobra 
governamental foi o vereador 
e presidente do Diretório 
Municipal do Partido Social 
Cristão (PSC), Antonio 
Ferreira, integrante do grupo 
de apoio ao deputado estadual 
Deusdedith Sampaio (PMDB). 
Dizendo não estar disposto "a 
entregar o ouro", o vereador já 
anuncia, aos quatro cantos da 
cidade, que não concorda com 
a candidatura de consenso - a 
menos que o candidato 
escolhido seja ele próprio - e 
que se lançará como candidato 
alternativo, não só Deusdedith 
Sampaio como para qualquer 
candidatura de consenso que 
venha a surgir. 

Enquanto isso, o grupo 
político liderado pelo prefeito 
Ildemar Gonçalves (PFL) vem 
mantendo um silêncio 

sepulcral sobre suas atividades 
políticas, tudo levando a crer 
que o assunto candidatura de 
consenso seja um verdadeiro 
tabu dentro de suas hostes, 
muito embora o prefeito seja 
grande beneficiado na 
implantação do consenso, 
tendo em vista que sua cotação 
política, no momento, não é das 
mais lisongeiras, embora ainda 
tempo para reverter a situação. 

Chamadas 
Embora sem confirmação 

oficial, sabe-se que diversas 
lideranças locais já foram 
chamadas ao Palácio Henrique 
de La Rocque, quando foram 
abordadas a respeito da 
Sucessão Municipal de 
Açailândia. 

Dentre os nomes já 
chamados pela governadora 
,estariam os dos empresários 
Raphael Carlos Galletti - 
membros de tradicional família 
de pioneiros da colonização 
açailandense e muito 
conceituados em todo o 
município - e também o do ex- 
prefeito Leonardo Queiroz. 

Governadora quer... 
Pelas informações que nos 

chegam de São Luís, há uma 
certa inclinação da chefa do 

executivo estadual em 
prestigiar um dos nomes da 
família Galletti, consevando o 
nome de Leonardo Queiroz - a 
quem fez ingressar no PTB 
contra a vontade do prefeito 
Ildemar - como o candidato a 
vice-prefeito. Este consenso 
viria encerrar uma luta política 
que se desenrola há vários anos 
e que polariza toda a disputa 
política local. Mas há 
radicalismos de ambos os lados 
que precisam ser acalmados e 
que se tornam, no momento, os 
principais entraves para a 
efetivação desta união. 

Os maiores obstáculos, 
segundo se informa, estariam 
justamente dentro do grupo 
liderado pelo deputado 
Deusdedith Sampaio, a 
começar por ele próprio, que 
não admite abrir mão de sua 
candidatura para outra pessoa 
que não seja o empresário José 
Carlos Galletti, seu particular 
amigo. Sé que este nome é do 
agrado do grupo que liderado 
pelo prefeito Ildemar Gonçalves 
que, entretanto, não tem nome 
conhecido para ser seu 
sucessor, a não ser o do 
vereador Elson Batista dos 
Santos, que é seu parente. 

Pequenos podem tirar proveito 

por Marinaldo Gonçalves 
Da Sucursal de Açailândia 

As demarches para um 
entendimento entre 
Deusdedith Sampaio e o 
prefeito Ildemar Gonçalves 
estão sendo observadas com 
muita atenção pelos partidos 
considerados pequenos e que 
vão lançar candidatos próprios 
na sucessão municipal de 
outubro próximo. Este é o caso 
do Partido dos Trabalhadores 
(PT) e o do Partido da 
Mobilização Nacional (PMN), 
que não possuem 
representantes na Câmara 
Municipal, mas procederam a 
uma grande reestruturação em 
seus quadros e vêm se 
arregimentando para a disputa 
eleitoral há algum tempo. 

Possuidor de um discurso 
independente e pregando uma 
oposição política a ao poder 
público municipal, estadual e 
federal, o PT está tentando 
canalizar este acordo político 
que indicará um candidato de 
consenso para mostrar ao 
eleitorado que, na verdade, 
nunca existiu oposição ao 
prefeito, visto que, com a 
proximidade das eleições, eles 
trataram de dar-se as mãos, a 

fim de que não venha a ser 
derrubados do poder. 

Segundo o jornalista 
Domingos César, candidato a 
prefeito pelo Partido dos 
Trabalhadores, "o que estamos 
vendo é que tanto o prefeito 
como o deputado estadual 
deixaram cair a máscara e 
mostram que são farinha do 
mesmo saco. Todos estão 
apoiando e sendo apoiados 
pelo grupo Sarney. Todos são 

todos iguais, ninguém é 
oposição de ninguém, tudo 
não passa de uma farsa para 
enganar o eleitor. Eles brigam, 
se insultam, uns aos outros, 
mas na hora de enganar o povo 
se juntam numa boa, deixando 
o eleitor a ver navios". 

Outra proposta 
Sem poder se proclamar 

oposição - uma vez que 
mantém ligações com a 
governadora Roseana Sarney - 

, a radialista Gleide Santos, 
candidata a prefeita pelo 
Partido da • Mobilização 
Nacional (PMN), diz que seu 
partido tem outra proposta 
política. "É uma proposta de 
melhor administração para o 
município - diz ela. O que eles 
estão fazendo não nos 
interessa, estamos somente 
preocupados com a nossa 
proposta de governo, que é o 
que temos levado a todos os 
bairros da cidade, onde 
sempre somos muito bem 
recebidos". 

Completamente alheio ao 
que se passa nos bastidores da 
política, o eleitorado de 
Açailândia ainda não tem uma 
posição firmada quanto a um 
candidato de consenso. Uma 
recente pesquisa levada efeito 
na cidade, ouvindo apenas 
eleitores da sede do município, 
apontou uma ampla vantagem 
para o nome de deputado 
estadual Deusdedith Sampaio. 
Entretanto, caso o parlamentar 
abra mão de sua candidatura 
em favor de outro nome, é 
muito difícil avaliar-se a reação 
do eleitorado. Será uma reação 
imprevisível, o que torna a 
política uma eterna caixa, de 
surpresas. 

OFERTA DE EMPREGO 

Sociedade de profissionais liberais oferece vaga para secretária. Interes- 

sadas poderão enviar currículos à portaria da TY Capital. Exige-se con- 

hecimento^ práticos de informática e formação secundária. 
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por MESSIAS JÚNIOR 

Bom dia 
No espaço Eu gosto, Eu 

uelesío de hoje, você vai 
conhecer um pouco mais da 
repóter/apresentadora 
Eliene França (foto). 
Confira! 

Eu gosto: 
01. De ler 
02. Pessoas inteligentes 
03. Viajar 
04. Praia 
05. Minha família 
06. Ouvir música 
07. Dançar 
08. Voleibol 
09. Fazenda 
10. Fazer amizades 

Eu detesto: 
01. Falsidade 
02. Hipocrisia 

sem 

03. Cozinhar 
04. Mau humor 
05. Acordar cedo 
06. Pessoas 

personalidade 
07. Corrupção 
08. Mentiras 
09. Egoísmo 
10. Falta de inteligência 

Sem graça 
O programa Chaves do 

SBT, além de mal produzido, 
é completamente sem graça. 
Os atores mais parecem uns 
mosntros, e mais assustam do 
que alegram. Alé disso, os 
episódios são todos repetidos. 
O programa é um famoso 
pastelão que já está sem graça. 

Banho de sal grosso 
A estréia da convertida 

Mara Maravilha será em abril 
na Record. A morena 
conseguiu mesmo puxar o 
tapete da loirinha Mariane, 
que parece mesmo não ter 
sorte como apresentadora, 
apesar de ser uma das 
melhores. Da primeira vez 
logo saiu do SBT, da segunda 
também não emplacou na 
CNT, e agora foi boicotada na 
Record. Será macumba? 

Voando alto 
O companheiro Renilson 

Sousa, que durante muito 
tempo trabalhou na radiofonia 
imperatrizense, agora está 
voando mais alto. O moreno 
agora está trabalhando na 
Rádio Clube AM de Goiânia, 
onde está conseguindo um 
grande destaque na capital do 
Goiás. O Renilson com certeza 
deixou saudades, mas também 
levou muita experiência de 
Imperatriz. Boa sorte, 
companheiro, Você Merece! 

No terminal 
Paulo Roberto, o 

"Compadre Paulo", 
atualmente está fora do rádio, 
prefere trabalhar no serviço 

serviço de som do Terminal 
Rodoviário, que é de sua 
propriedade. O grande 
locutor recentemente 
esteve na Rádio Capital, 
mas preferiu rescindir o seu 
contrato, pois segundo ele, 
a emissora é muito longe e 
não estava dando para 
conciliar com o seu trabalho 
no stúdio da rodoviária. 
Uma pena! 

Stop 
O anão Labigó, do 

Alvorada Sertaneja, foi 
proibido pelo Ciretran de 
circular pelas ruas da 
cidade a bordo do seu mini- 
Bug, ele revoltado vendeu 
o carrinho e comprou por 
R$ hum mil, um sucateado 
Fiat 147. Só que mesmo 
assim a polícia de trânsito 
continuou a pegar no seu 
pé, pois segundo se 
informa, o carro além de 
ser uma lata velha em cima 
de quatro rodas, o Labigó 
não tem condições de 
dirigir. Ele agora "p da 
vida", comprou uma 
bicicleta. De criança, é 
claro! 

TV Capital 

Canal 5 

Rede record 

06:00 Reprise do Imperatriz 
24 Horas 

07:00 Repórter 190 
08:00 Cidade Agora l3 

Edição 
09:00 Note e Anote 
12:00 O 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 Campeões de 

Audiência (A 
programar) 

23:00 25a Hora 
01:00 Palavra de Vida 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

Seja mais um 

assinante do 

Jornal Capital 

e fique por 

dentro das 

notícias mais 

quentes da 

região 

TVCRC 

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 Cine Trash 
17:00 Supermarket 
17:30 Programa Silvia 

Poppovic 
19:00 Meu Pé de Laranja 

Lima 
20:00 O Campeão 
20:50 Local 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Superliga Nacional de 

Vôlei Masculino 
23:45 Gente de Expressão 

(com Bruna 
Lombardi - Leandro 
& Leonardo) 

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

Deus 
02:20 Informercial 

'"H.. 

TV DISusora 

Canal 7 

SBT 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
06:50 Instrospecção 
07:05 Bandeira 2 
07:30 íhompson Sem 

Censura 
08:00 Bom Dia & Cia (com 

Eiiane) 
10:00 Programa Sérgio 

Malandro 
U;30 Moreira Serra 

Especial 
12:00 Carrossel 
12:35 Palavra de Deus 
12:40 TJ Maranhão 
13:35 Cinema em Casa 

(História Sem Fim 
10 

15:25 PJmergência 911 
16:20 TV Animal 
16:50 Passa ou Repassa 
17:20 Programa Livre 
18:15 Aqui Agora 
18:40 TJ Maranhão 
19:15 TJ Brasil 
20:00 Sangue do Meu 

Sangue 
20:45 Copa do Brasil 

(Atlético X Grêmio 
RS) 

22:45 Sangue do Meu 
Sangue 

23:15 Jornal do SBT 
23:30 Jô Soares Onze e 

Meia 
01:45 Jornal do SBT 
01:15 Programa Joyce 

Pascowitch 
01:20 Perfil 

TV Mirante 

Canal xo 

Globo 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Sintonize 

de 

segunda a 

sábado, 

pela Rádio 

Capital AM, 

a partir das 

20h00o 

programa 

Eu, Você e 

a Noite. 

Apresen- 

tação: 

Getúlio 

Costa. 

Um show 

de 

romantismo 

em seu 

rádio 

TV Nativa 

;; Canal 13 

MANCHETE 

07:15 Home Shopping 
07:3° Telémaii.ió 
08.0 Pâtrine 
08:30 Escola Bíblica da Fé 
09:00 Cozinha do Lancelotti 
09:15 Dudalegria 
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 Super Human 

Samurai 
19:30 Ultraman 
19:55 Os Cavaleiros do 

Zodíaco 
20:15 Manchete Esportiva 

28 Edição 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Expedições 
23:40 Boletim Olímpico 
23:45 Momento Econômico 
00:00 Home Shopping 
00:15 Jornal da Manchete 

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

TV CNT 

Canal 23 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV, 

'ICthfrC 
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0 presidente da Associações Comerciais do Brasil, parlamentar que nos representa 
no Congrasso Técnico do Sebrae e todos os presidentes das confederações ligadas ao 
comércio, indústria, agricultura e transportes, estarão reunidos em Brasília amanhã 
para tirar dúvidas sobre o Novo Estatuto das micro e pequenas empresas, que está 
tramitando no Congresso. Em Açailandia, como em todo o Brasil, o evento poderá ser 
assitido no auditório do Sebrae, através do canal executivo, TV Sebrae, das 10 às 13 
horas. 

Iclccc '/hCOWí&htA* II 

Durante a transmissão, pequenos e micro empresários consultarão seus sensdores e 
deputados, ao vivo, sobre toda essa redução de encargos trabalhistas, redução de 
impostos, desburacratização, crédito e muitos outros. Os que não podem ir ao auditório 
do Sebrae, poderão participar sintonizando a freqüência em sua parabólica. A Associação 
Comercial e Industrial de Açailândia - Acia-, acreditando que a estabilidade econômica- 
social do Brasil terá solução para o desemprego, já enviou ofício aos associados para 
que participem deste programa. 

O Seri sediou no último final de semana, no salão de convenções, curso de Oratória e 
Marketing Pessoal, tendo como participantes, empresários, políticos, juristas e 
jornalistas. A abordagem de Oratória e Marketing Pessoal, foi feita através do professor 
advogado, empresário e consultor jurídico, Orlando Júnior, pioneiro nos cursos de 
Relações Humanas, Liderança, Oratória e Marketing Pessoal, com experiência de mais 
de 14 anos. Para nós que participamos do importante curso, Orlando Júnior veio 
confirmar como é tido em todo o País: como uma das maiores referências na arte da 
comunicação, o que enrriqueceu verdadeiramente a nossa capacidade de nos 
xpressarmos com elegância e segurança. 

Ç-oíX*. 

. cou comprovado no Carnaval do Lava Prato, realizado em Açailândia, a capacidade 
de g. andes realizações do superintendente do Sistema Tucanu's de Comunicação, Conor 
Farias. Ele que vem realizando em toda a Região Tocantina o carnaval fora de época e 
reeditou o grande sucesso no último final de semana em Açailândia. Os foliões caíram 
na festa e já se preparam para que no próximo ano, a Sucursal do Jornal Capital promova 
o segundo Lava Prato. Os foliões já estão trabalhando firme para adquirir o prestígio de 
outras cidades, fazendo o Lava Prato de Açailândia, o melhor de toda a região. 

Jane Vasconcelos, entrevistando o superintendente da Viena Sinderúrgica, o 
mgenheiro Rubens Gomes Marim. O grande talento de Jane, será mostrado em 

breve na Radio Clube FM, no programa Panorama. Confira! 
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Medica Empresara' i 

de saúde para empresas, famflfec e individuais. 

Sc ude é produto de primeiríssima necessidade 

Plantão de Venças: 738-1750 (Gossila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

'óndia - Maranhão 
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A colunista ladeada pelos noivos, Miscênia e Mareio Campos, 
em pleno momento de pura felicidade 
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Capitão Ma ri ano, que anivervariou no último domingo, e merece, mesmo que 
tardiamente os nosso - parabéns, com o médico ginecologista Daniel dos Prazeres 

Venda de Lotes 

■: -Jcni.vs oportunidade para você adquirir lotes da CVRD, no 

bairro São Salvador em Imperatriz-MA. 

São 09 lotes em área urbanizada, local privJegiado, excelente 

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

Pagamento facilitado em até 5 pareeIas. 

Informações: Escritório de apoio da CVRD, na Estação Ferroviária 

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

Limitação até as 14h00 do dia 22/03. 

Abertura das propostas dia 22/03 às VóhOO  
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por FREDERICO LUIZ 

Sem 
justificativa 

Nada justifica uma criança 
fora da escola. A educação é 
um direito de todos, 
garantido pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Precisamos conscientizar 
os pais da importância da 
educação, li possível colocar 
todas as crianças de volta na 
escola. Lembre-se: deixar 
uma criança sem estudar é 
um crime. Os pais podem ser 
punidos. 

Fundos 
de garantia 

Quando o empregado é 
dispensado sem justa causa, 
levanta todos os valores 
depositados na sua conta 
vinculada acrescidos de 
juros, correção monetária e 

a multa de 40% prevista na 
Constituição. 

Quando o empregado pede 
demissão ou é demitido por 
justa causa, não tem acesso 
imediato aos valores 
depositados na sua conta. 

Os depósitos do FGTS são 
corrigidos trimestralmente, 
logo é sempre bom esperar a 
virada do mês para sacar o 
fundo. 

Cidade 
aniversando 

Balsas esteve em festa 
neste final de semana em 
virtude da passagem de mais 
um aniversário de 
emancipação política- 
administrativa. 

A cidade recebeu 
autoridades importantes por 
ocasião da instalação do 
governo itinerante. 

Comemorando 
data 

Para comemorar os 45 anòs 
do Conselho Nacional de 
Pesquisas foi realizado um 
encontro entre grandes nomes 
da pesquisa. 

Trata-se da Conferência 
Internacional sobre Ciência e 
Tecnologia que teve uma 
programação intensa, com 
discussões sobre assuntos 
variados e atuais como raío- 
X e a evolução química do 
universo. 

Na 
praça 

O amigo Marcos Ferreira, 
que acaba de aportar de 
Belém do Grão Pará. Seja 
bem-vinda, . Imperatriz 
também é sua! 

Na 
praça II 

João Santana, impressor 
titular do Jornal Capital, 
que tinha ido até Brasília para 
acompanhar (de perto) o 
tratamento de seu pai. 

Voltou disposto e 
entusiasmado. Conte 
conosco. Afinal de contas, 
amigos são para essas coisas. 

Declaração 
forte 

"Nas conferências 

mundiais sobre a mulher, os 
pontos não negociáveis ou de 
grande polêmica sempre se 
referiram às mulheres e a 
seus direitos, o que mostra 
que este é um ponto de 
ruptura subjacente à agenda 
mundial". 

Rosiska Darcy de Oliveira, 
sociólga carioca, presidente 
do Conselho dos Direitos da 
Mulher. 

Realizando 
eleição 

Aconteceu na semana 

passada eleição para a 
Fenae (Federação Nacional 
das Associações de Pessoal 
da Caixa Econômica 
Federal). 

Concorreu sozinha a 
chapa Movimento. "E a 
chapa que representou a 
unidade", afirma Carlos 
Borges, ex-presidente da 
APCEF-MA. 

"unimos posicionamento 
diferentes dos empregados 
com um objetivo comum, 
pois sabemos que a CEF, 
seus empregados e 

aposentados estão imunes 
ao olho grande do Governo 
e seus parceiros", diz o 
documento da chapa. 

Não 
é candidato 

O agropecuarista 
Francisco dos Santos 
Soares não é candidato ao 
cargo de presidente da 
Cooperleite. 

Confirmou a notícia no 
final da tarde de ontem. 
Mas ajudará no pleito. 

Ondas Curtas 

□ . Socorro Carneiro, diretora de Informática do seu líder diário, parece que pegou dengue. 
Não trabalhou ontem. Hoje deve ir ao médico. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Enquanto isso, Elenice Leonel mostrou gás. 

Será que a instalação do governo itinerante em Imperatriz será uma boa? 

Tem uma perguntinha difícil de se responder. 

Deividi dos Santos é mesmo um moço que tem talento. 

Quase fervi os nervos ontem, quando da transmissão da entrega do Oscar/96, em 
evento realizado na Academia de Cinema de Hollywood. 

□ "O Quatrilho", filme com Glória Pires e Patrícia Pillar, como melhor do gênei 
estrangeiro, foi o motivo de tudo. 

□ Agüenta, coração! 

do Governo do Estado. 
| | A avenida Sonrisal (Ida-se Beira-Rio) continua se dissolvendo por conta da inoperância 
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Na foto, o deputado federal Sebastião Madeira (PSDB-MA) conversando com o jornalista 
José Filho sobre as novidades em torno do Encontro da Bancada Parlamentar da 
Amazônia Legal, que será iniciado nesta sexta-feira no Juçara Clube, em Imperatriz 

Vamos ir para as mas cobrar 

«ot feitas 

# 

TCI 

VALE TRANSPORTE 

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

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas à JL^osição dos senhores empresários que tf Ai P 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. . _ 

TCI - BR- 010 - Km 1350 - ÍViaranhão Novo - Imperatriz-MA - Fone: 723-3444 
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Distribuição postal automática 

Traduzindo o endereço para um código binário, 

sistemas computadorizados classificam rapidamente a correspondência 

m 
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de diâmetro. O lado interno 
do tambor é revestido de 
placas articuladas e calhas 
por onde as cartas 
deslizam para uma outra 
correia. Jornais, pacotes e 
cartas com espessuras de 
mais de 6mm ou de 
comprimento maior do que 
140 mm passam através do 
ambor para uma correia 

separada e são conduzidos 
para processamento 
manual. 

De modo geral, o 
separador seleciona cerca 
de um quinto do fluxo de 
correspondência como 
nao-processável 
automaticamente. O 
transportador que 
alimenta o tambor rotativo 
pode levar 
aproximadamente 30.000 
envelopes por hora, num 
fluxo suave, graças aos 
rolos oscilantes colocados 
sob a correia. A seguir, a 
correspondência não 
rejeitada é introduzida 
numa máquina alinhadora 
automática, que classifica 
as cartas de acordo com o 
critério preestabelecido de 
franquia. Inicialmente, elas 
são alinhadas pelas bordas 
mais longas e conduzidas 
por uma correia 
transportadora até um 
explorador óptico que 
procura o selo; quando 
necessário, um dispositivo 
eletromecânico vira a 
carta. Na Inglaterra, os 
selos de primeira classe 
são impressos com duas 
barras fosforescentes, e os 
de segunda com uma 
barra. O dispositivo 
explorador detecta 
fosforescência provocada 
pela luz ultravioleta e 
desliga imediatamente. 
Depois de 4,5 milésmw de 
segundo, liga de novo: se 
o fotocélula detectar outra 
fosforescência, a carta é 
canalizada para o aparelho 

de franquia de primeira 
classe; se não houver essa 
segunda reação, a carta vai 
para a franquia de segunda 
classe. 

Cada máquina 
alinhadora é equipada com 
quatro cabeças 
franqueadoras e quatro 
caixas recebedoras dos 
despachos já carimbados. 
Uma quinta recebe as 
cartas não processadas, 
que serão encaminhadas 
manualmente. Esse 
equipamento possui ainda 
um dispositivo de 
reconhecimento óptico 
para celecionar 
correspondência oficiais 
de cartões-resposta pagos 
previamente. Essa 
correspondência é 
franqueada pelas mesmas 
cabeças franqueadoras dos 
envelopes comuns. 

A etapa seguinte 
consiste na codificação dos 
envelopes para a leitura 
automática. Na mesa 
codificadora, as cartas 
passam uma de cada vez 
em frente a um operador, 
que,, lê o endereço e 
datilografa a combinação 
alfa numérica (com letras 
e números) adequada. Um 
transdutor - dispositivo 
que converte um tipo de 
sinal em outro tipo - 
Imprime um código 
fosforescente na frente do 
envelope. Esse dispositivo 
funciona por meios de 
pinos metálicos aquecidos 
que batem num papel 
especialmente revestido ou 
numa fita. Assim, o código 
do endereço é traduzido 
para um código binário 
legível por máquina que 
consiste em duas fileiras 
de 14 pontos e linhas 
(padrão de 14 bits), 
capazes formar mais de 
Ib m' óf s de 
combinações. 

O nateriai íosforescente 

por Elizabeth dí Flori 
Jornalista 

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

Mas esse dispositivo era 
sensível também às partes 
escuras da escrita e a 
rótulos ou etiquetas. Por 
isso, procurou-se 
aperfeiçoar os selos, 

imprimindo-se, no verso, 
linhas de grafita capazes 
de conduzir elétricidade, 
de modo a serem 
detectadas pelo 
dispositivo explorador. 
Contudo, essas linhas 
quebram-se facilmente, o 
que provocava a 
interupção da corrente 
elétrica. Havia também 
problemas causados por 
cilps e outros objetos 
metálico contidos na 
correspondência, que 
prejudicava a precisão do 
trabalho. 

Posteriormente, 
desenvolve-se com 
sucesso um sistema em 
que se utiliza materiais 
fosforescentes 
incorporados ou 
impressos nos selos e que 
só se tornam visíveis 
depois de expostos à luz 
ultravioleta. Como agente 
luminescente, esses 
materiais podem incluir 

resinas orgânicas com 
ativador ou ainda sulfeto de 
zinco com um ativador de 
cobre. Emprega-se também 
materiais fluorescentes, que 
brilham sobre a luz 
ultravioleta, embora com 
menor persistência que os 
fosforescente. 

Atualmente, o 
equipamento destinado à 
distribuição automática de 
correspondência é bastante 
complexo. Em primeiro 
lugar, os despachos postais 
misturados devem ser 
manipulados por 
separadores, que os 
classificam por tamanho, 
rejeitando os que não 
podem ser processados 
automaticamente nos 
estágios posteriores. 
Depois de colocados nos 
depósitos, os despachos 
são enviados, através de 
correias transportadoras, 
para um lento tambor 
rotativo de cerca de 1,5 m 
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utilizado1 para imprimir os 
códigos é diferente 
daquele empregado nos 
selos, de modo que um não 
influencia a cabeça 
exploradora do outro. Em 
alguns países utilizam-se 
materiais fosforescente de 
cores diversas para cada 
processo. 

Após a codificação, as 
cartas já estão prontas 
para a classificação 
automática. Nas 
classificadoras, os sinais 
fosforescentes do código 
são identificado e 
convertidos por 
transdutores em 
instruções de 
encaminham Uo para a 
caixa coletora. Os 
transdutores utilizados 
atualmente nessa etar ;e 
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classificação consistem 
num computador com um 
tambor magnético. Esse 
computador é alimentado 
por fita de papel e 
programado para servir a 
máquina classificadora a 
intervalos regulares. Em 
cada intervalo a máquina 
formula uma questão e 
recebe a resposta do 
computador, operando 
adequadamente os 
mecanismos de classificação. 

Alguma classificadoras 
podem colocar de 7 a 8 mil 
cartas por horas em 150 
caixas de coleta, arrumadas 
em 5 pilnas de 30 caixas. Um 
desses equipamentos, 
utilizados 
experimentalmente nos 
Oorreio miêeses, opera a 
uma v -Tu H ie de 20 mil 

cartas por hora. Os 
envelopes passam pela 
máquina espaçados um do 
outro cerca de 5 cm. A vazão 
exata, contudo depende, do 
comprimento das cartas: as 
máquinas para cartões 
postais, por exemplo, são 
mais rápidas do que as 
empregadas para classificar 
envelopes maiores. 

Alguns sistemas 
modernos são equipados 
com várias classificadoras 
paralelas, capazes de 
realizar centenas de 
agrupamentos. O sistema de 
classificação dessa máquina 
pode ser alterado, bastando 
para isso mudar a 
programação eletrônica do 
transdutor. 

Nos sistemas mais 
avançados de distribuição 

postal usam-se equipamentos 
especiais, capazes de 
identificar caracteres 
datilografados ou impressos. 
Essas máquinas podem ser 
programadas para ler 
endereços ou código postal. 
No Brasil, a cada cidade é 
atribuído um Código de 
Endereçamento Postal, 
composta de oito números. Na 
Inglaterra o código compõe-se 
de 7 caracteres - letras e 
números - dividida em duas 
partes. 

Atualmente, o principal 
objetivo das pesquisas no 
campo da classificação postal é 
conseguir meios inteiramente 
automáticos de processar a 
distribuição da 
correspondência, sem 
interferência manual, até que 
esta chegue à mala do correio. 

Aàsista todos os dh. pela TV Capital, a partir das 13h00 
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Missões empresariais buscam negócios no Brasi' 

Brasil em 

Revista 

CZl 

por SOCORRO CARNEIRO 

Câmbio permanece 
negativo - A corrente 
financeira neutralizou o 
bom resultado da conta 
comercial e gerou um novo 
resultado negativo no fluxo 
cambial na 63 f. O déficit foi 
de US$ 30,751 mi.. As 
exportações contratadas 
atingiram IJS$ 181,634 mi, 
contra US$ 110,579 mi de 
remessas. As entradas 
financeiras ficam em US$ 
137,181 mi, antes IJS$ 
238,988 mi de remessas. 

Sharp refoça 
estratégia para o 

Mercosul 

O Sharp do Brasil e do 
Japão estão negociando 
uma estratégia para 
agredirem o mercado do 
Mercosul. A companhia 
brasileira entende que 
pode assumir a liderança na 
reunião a partir de 
produtos fabricados no 
País. A Sharp japonesa tem 
12% do capital da 
companhia brasileira, do 
Grupo Machline. Nesta 
negociação não se discute 
esta posição, mas sim como 
tornar o Mercosul um 
mercado retável para os 
produtos da marca. Uma 
decisão será adotada ainda 
no l3 semestre. Segundo 
dirigente da Sharp 
brasileira, a tendência é 
que a companhia assuma os 
negócios com o Mercosul 
com o apoio japonês, dessa 
forma, a Sharp lançaria 
produtos exclusivos para a 
região com a tecnologia 
japonesa. A saída de 
Antônio Carlos Gil, da 
presidência da Joint 
Venture AT&T Sid se deve 
ao fato de que ele entrou 
em rota de colisão com o 
novo presidente da Sharp, 
Manoel Horácio, que 
também assumiu a AT&T 
Sid. Gil estava acustando a 
uma administração 
independente. Mas Manuel 
Horácio foi nomeado com 
amplos poderes para 
realizar uma 
reestruturação no Grupo 
Machline, ao qual a AT&T 
Sid é ligada. Para evitar a 

criar mecanismos para trombada, ele saiu, ficando 
facilitar o trabalho apenas no Conselho de 
temporário do País. Administração do Grupo. 

Fundo de 
olho na 

privatização 

A diretoria da 
privatização do BNDES, 
Flena Landau tem 
encontro hoje com alguns 
fundos de pensões 
americano interessados 
em investir no País. Na 
reunião que já está sendo 
organizado pelo Kaspian, 
fundos dos EUA que está 
de olho na privatização. 
Landou falará sobre Light. 
Fará um perfil da empresa 
e dará para a platéia 
americana (há três dias no 
Brasil) que para 
arrematar a estatal no 
leilão de 18/4 (a data, 
segundo ela, está 
confirmadissíma) o 
comprador terá que usar 
dinheiro vivo e pagar à 
vista. 

Erundina 
vence prévia do 

PT 

A ex-prefeita Luiza 
Erundina é a candidata do 
PT à sucessão do prefeito 
Paulo Maluf. O resultado 
final anunciado às 3h30 da 
manhã, dos 47,716 filiados 
9,932 votarem e 5,073 
escolherem Erundina. A 
ex-prefeita atingiu 55,59% 
da preferência do 
eleitorado petista de São 
Paulo. O segundo 
colocado foi o ex-deputado 
Aloísio Mercadente, com 
3,355 votos (36,76%), Em 
último lugar ficou a 
vereadora Tereza Lajolo, 
com-346 votos (3,79%), 
foram 50 os votos brancos 
e 118 os votos nulos. 
Houve 578 impugnações. 

Contrato temporário - O 
ministro do Trabalho, 
Paulo Paiva, mantém 
encontro hoje com o 
conselho da Associação 
Brasileira das Indústrias 
Elétricas e 
Eletrônicas(Abinee) para 
tentar chegar a um acordo 
sobre as contrações 
temporárias. O presidente 
da Abinee, Nélson Freire, 
acredita que é necessário 

GASTROCUNICA 

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

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

por Vladimlr Goitia 
Da Agência Estado 

A vida de missões 
empresariais ao Brasil, 
principalmente para São 
Paulo, tem se 
intensificando. Segundo a 
Agência de 
Desenvolvimento Tietê- 
Paraná (ADTP), o interesse 
desses investidores se volta 
a infra-estrutura. Na 
semana passada 
representante da United 
States Trade Development 
Agency (USTDA), ligado ao 
Departamento de Estado, 
vieram ao Brasil com o 
objetivo de identificar o 
projeto nessa área. "Eles 
são uma espécie de renda 
para as empresas 
americanas", disse Carlos 

Silvestre superitendente da 
ADTP. A USTDA fornece os 
recursos necessários para o 
aprofundamento dos 
estudos da deviabilização 
dos projetos. A missão da 
USTDA fica até o dia 5 de 
abril e deve fazer uma 
radiografia completa da 
área ferroviária e de 
transporte metropolitano. 
No setor de carga 
ferroviária de longo curso, 
por exemplo, o potencial de 
negócios chega a US$ 4 bi. 
Assim como ocorreu no 
EUA durante a expansão do 
sistema ferroviário, os 
investidores norte- 
americanos querem agregar 
demanda ao traçado dessas 
ferrovias. Para isso, a ADTP 
tem agendado reuniões com 
A CBTU, RFFSA, Ferro- 

Norte, Ferro-Oeste, 
Companhia Metropolitana 
de São Paulo, Petrobrás, 
Eletrobrás, Comgás, entre 
outras. A ADTP é uma 
agência privada de incentivo 
a investimentos que nasceu 
a partir do projeto da 
hidrovia Tietê-Paraná. 
Ainda na semana passada, 
executivos de 15 empresas 
alemãs estiveram em Sao 
Paulo para conhecer o 
processo de privatização e 
concessão das rodovias 
paulistas. Em função disso, o 
Dresden Bank está criando 
em São Paulo uma diretoria 
de negócios para atender e 
orientar esses empresários. 

Câmara americana 
recebe consultas 

Câmara Americana de 
Comércio - SP continua 

registrando, em média, cincv 
visitas por semana d' 
representantes de empresa, 
dos EUA interessadas em 
investir no Brasil. O gerente 
de Comércio Internacional da 
Câmara, Peter Stern, afirma 
que os investidores têm 
demonstrado interesse em 
várias áreas, com destaque 
para telecomunicações, 
energia e autopeças. Nos 
últimos 15 dias, a Belden 
Wire & Cable Company 
(equipamentos para TV a 
cabo), Kysor Industrial 
Corporation (acessórios para 
caminhões e ônibus), 
Simonds Industries Inc., 
(ferramentas industriais), já 
anunciaram a intenção de 
iniciar suas operações no 
Brasil, planejando implantar 
fábricas a médio prazo. 

Gervej aria argentina 

Quilmes quer entrar no País 

por Júlio Marlon 
Da Agência Estado 

A Cervejaria Quilmaes, 
uma das prediletas na 
Argentina, está interessada em 
instalar uma fábrica no Brasil, 
Alguns locais estratégicos, do 
ponto de vista do Mercosul, já 
foram analisados para uma 
construção de uma unidade 
industrial. Assim a fábrica 
brasileira poderia atender 
também a demanda pelo o 
produto na Argentina. As 
informações são do presidente 
do sindicato da Industria de 
Cervejas, Carlos Eduardo 
Jardim, da Kaiser. A Quilmes 
detém a marca Heineken na 
Argentina, além da mama 
Kaiser. Quando a kaiser 
brasileira exporta sua cerveja 
para a Argentina, tem que 
pedir licença à Quilmes, que 
faz distribuição do produto 
naquele país . No Brasil, a 
Kaiser é que tem o direito 
sobre a Heineken. A Quilmes 
já enfrenta no mercado 
Argentino um concorrente do 
Brasil, a Brahma, que por, 
sinal, vai muito bem. A 
Brahma tem fábrica em 
Buenos Aires. A vinda da 
Quilmes para o Brasil traria a 
perspectiva de responder á 
concorrência no mercado 
interno, além de abri as portas 
para o Brasil. No momento, o 
consumo de cerveja no Brasil 
está sofrendo redução devido 

a temporada de verão, diz 
Jardim. Segundo ele, as vendas 
temporadas foram superiores 
às registradas em igual período 
entre 1994 e 95. 

Pingüim x Continental - A 
Cervejaria Continental, casa 
noturna de São Paulo, começa 
a produzir em setembro o 
chope que leva sua marca em 
uma fábrica em Blumenau. Um 
de seus sócios,Thelmo Cortes 
de Carvalho e Silva, diz que 
tem plano para abrir mais de 3 
casas até o final do ano, sendo 
uma na Moóca, outra em Belo 
Horizonte e uma terceira em 
Ribeirão Preto, onde enfrentará 
um rival tradicional, a Pingüim. 
Hoje, a Continental possui 4 
casas, sendo 3 em São Paulo e 
uma em Campinas. 

Com filho em 
miami,reina paz entre os 
Kasinsky 

Depois de selada a paz na 
Cofap, com a venda de 40% de 
seu capital ao Bradesco, o 
empresário Roberto Kasinsky 
viajou para Miami. Isto ocorre 
a mais de 5 meses. Agora 
reapareceu em São Paulo. 
Disse que se estabeleceu 
mesmo em Miami. Seu negócio 
é comercio exterior na área de 
autopeças através de uma 
empresa recém-construída. 
Roberto Kasinsky está 
apresentando a empresa ao 
Setor Industrial Brasileiro. 
Roberto sempre foi mais 
polêmico dos Kasinsky. Após 

sua saída da Cofap, instalou 
uma padaria francesa na 
Avenida Faria Lima. Saiu do 
negócio e foi para o grupo 
Caoa, iniciar as exportações 
dos veículos da marca Renault. 

Ficou na Caoa por sete meses, 
saindo posteriormente para 
continuar a briga com o pai 
abrahão Kasinsky, até que foi 
feito um acordo pelo qual 
abdicou da Cofap em definitivo. 

Articulação para definir artigo 192 

por Júlio Marlon 

Apesar da semana cheia no 
congresso, prosseguiram nos 
bastidores as articulações 
para a mudança no artigo 192 
da Constituição, que trata o 
sistema financeiro. O ministro 
da Fazenda, Pedro Malan, 
está encantado com a amenda 
do deputado tucano Antonio 

Kandir (SP) que altera o 192. 
Dessa forma o Kandir 
pretende simplificar a 
regulamentação do sistema 
finaceiro, empermanda desde 
a promulgação da 
Constituição de 19bé Ao 
invés de tentar regulam- ntar 
todo o sistema financeiro 
apenas uma lei complemen t 
, o que vem se provando 

impossível, a mudança no 192 
al iria a possibilidade de que 
issv. fosse feito com várias 
leis. As conversas para levar 
a emenda Kandir adiante já 

nnseg iiram angariar uma 
pi omessa de prioridade por 
pai fe da comissão de 
C om iluição e justiça (CCJ) 
da Câmara. O próximo passo 
será contar com o apoio do 

presidente FHC e do 
presidente da Câmara, Luís 
Eduardo Magalhães. 

Potentes votos na terça à 
tarde. O projeto da lei de 
Patentes deverá ser votado na 
próxima terça-feira à^ tarde 
pelo o plenário da Câmara, 
segundo acerto feito entre os 
líderes dos partidos que 
apoiam o Governo. 

m 

Messias Júnior - Repórter Verdail 

De segunda a sexta - f 1 lis - TV   IMI        - -        UM......* 

CIDADE AGORA 2A EDIÇÃO 



4C -J Wk Marketing Imperatriz, 26 de março de 1996 

ii/ADE AGORA 

Ia Edição - 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 

QUANDO VOCÊ 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

ÜE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

faturado 

DIRETO DT 

BRICA. 

FORTIINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

■ 
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Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 

m ■Wf- 

Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTCRIZADO 

Chegou a novidade 

De terça a Sábado 

06h00 às 07h00, 

Imperatriz^ 

24 Moras ^ 

Apresentação: 

Conor Farias 

Pela TV Capital 

Canal 5 
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Capital 
X Tanice Miranda assumiu seu lac 

Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

A governadora Roseana Sarney que vem 

cumprindo uma maratona de deveres 

gorvernamentais na região, desembarcou ontem na 

nossa cidade com sua comitiva de secretariados e 

convidados, para dar continuidade ao seu Governo 

Intinerante; em pauta assuntos que beneficiará a 

comunidade imperatrizense. 

A governadora Roseana Sarney que cumprirá uma 

vasta programação neste período, também 

participará do IV Encontro da Bancada Parlamentar 

da Amazônia Legal. 

BnJí&icoA* 

Ontem para Brasília deputado federal Sebastião 

Madeira para conferir de perto o embarque dos 

convidados especiais para o IV Entrocontro 

Parlamentar da Amazônia Legal, que acontecerá nos 

dias 28 e 29 de março no Juçra Clube. 

Um avião da Vasp está sendo negociado para o 

embarque dos parlamentares em Brasília, eles 

desembarcarão na city nesta quarta-feira. 

O grande artista cearense Tiririca, que levou a 

galera a dar boas "gargalhadas" no último sábado 

em seu animado show no Juçara Clube, deixou as 

marcas do "besteirol" que caiu no gosto de muitos 

imperatrizenses, conquistando cada vez mais o 

público. Tem gosto pra tudo! 

Assinado pela colunista Maria Leonia o grande 

"almoço" que já se tornou tradição na Imperosa tem 

data marcada para dia 13 de abril. As camisetas já 

estão sendo bastante solicitadas por parte das 

socialites da city. 

O evento da colunista Maria Leonia, cantará 

também com a participação de Maria da Conceição, 

vice-presidente da Associação Nacional das Mulheres 

de Negócios do Brasil. Ela que juntamente com 

Leonia está se movimentando para a instalação das 

Mulheres de Negócios e Profissionais da Região 

Tocontina. 

Janice Miranda assumiu seu lado 

caseiro e está pilotando com sucesso 

o restaurante do Juçara Clube, que 

no último domingo esteve florido de 

convidados que foram apreciar os 

dotes culinários da socialite, que 

caprichou com deliciosos pratos de 

frutas do mar. Arrasou! 

Vcfat* 

O curso de tiro e defesa que se 

encerrou com aulas práticas no 

último sábado no Stande de Tiro, teve 

toda a turma aprovada. Em breve um 

torneio será organizado pelo o clube. 

Filipe, Tácito Garros, Fred e amigos no aniversário do vi cego ver na dor 
José Reinai do 

■■■:■ 

Esta colunista com a governadora Roseana Sarney, marcando presença na city com seu Governo Itinerante. 

A festa do Sinai que animou a galera jovem da city 

no último sábado na Contra Mão, foi pilotada pelas 

nifesta -: Renato Ricupero, Fernanda Rocha, Andréia, 

Ana T - v.a. Tatiana e Flávia Del Bel. A noite foi 

considerada um sucesso entre a moçada. No ano que 

vem tem mais. E o que garantem as "jovens". 

immm 

m 

O empresário Caboclo e Hortencia (Supermercados Timbira) em momentos de descontração no Clube de Piau 

Assista todos os sábados, o partir das 20:15hs pela IV Capital CamJ 5, 

o programo Cidade Agora, onde são discutidos temas polêmicos e atüais, 

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

Apresentação; Conor í a rias    
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and uf é 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

A II- Copa de Futebol 
Júmores, teve na última semana 
a sua decisão, envolvendo Marília 
x Janduí, as duas melhores 
equipes da competição. 0 Marília 
mesmo apresentando um bom 
futebol não conseguiu fazer o gol 
que tanto a torcida esperava, as 
investidas do ataque do time 
bicolor sempre acabavam nas 
mãos do bom goleiro 
Elivan(Janduí), Já o goleiro 
Cledson do Marília pouco foi 
acionado na partida, e as bolas 
que chegaram a sua meta foram 
defendidas, garantindo assim, o 
empate no tempo normal, o 
lance de destaque na partida foi 
exatamente aos 36 minutos do 
segundo tempo,, quando o 
atacante Crikatís invadiu a 
grande área e por duas vezes 
investiu contra o goleiro 
Cledson que milagrosamente 
colocou a bola para escanteio.O 

Marília teve ainda seu principal 
jogador (Xirica) expulso, 
acabando assim a 
movimentação do meio campo 
do bicola. O técnico Iran sob 
aproveitar a vantagem e colocou 
o seu time no ataque, exigindo 
do setor defensivo do Marília 
mais trabalho. O time bicolor já 
havia por duas veses 
conquistado a mesma categoria 
em cima do Janduí, com a 
conquista do título o time 
amarelo e preto encostou no 
Marília e irá brigar pelo Tri- 
Campeonato na temporada 
vindora, com isso aumenta a 
rivalidade entre as duas equipes, 
porque serão duas grandes 
equipes brigando pelo um título 
inédito. Aproximadamente 
2.000(dois mil torcedores 
estiveram no Estádio Municipal 
Frei Epifânio D'abadia) 
acompanhando a grande 
decisão, a participação da PM foi 
importante para a garantia de 
um bom espetáculo. 

campeao 

FICHA TÉCNICA. 
Marília;Cledson:, Zé Raimundo, Belini, Jailson e Jussa 

Fred, Xirixa, e Rodrigo, Janilson, Vieira e Cleber(Agusto) 
Comissão Técnica: Marola (Técnico) Diretores; Manoel 

Cecílio e João Maurício, DrQ Celso. 
Janduí: Elivan: Silden(Boroni) Marcelo, Júnior Baiano e 

Marquinho,Mauro, Ivan e índio, Cleber, Regis(Crikatis) e 
Romildo. 

Técnico: Iran. 
Árbitro Central; Carlos Magno. 
Regra: Jurandir Gonçalves. 
Auxiliares: Jucelino Miranda e Francisco Carvalho 
Público: Aproximado (2.000) Dois Mil Torcedores. 
Tempo Normal: 0 a 0, Nos pênaltis, Janduí 4 x Marília 1. 
Expulsão: Vieira(Marilia) e Marquinho Qanduí) 

? 4 
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Equipe do Janduí, bi-camepão da H Copa de Futebol Juniores de Imperatriz 

Curso de arbitragem começa dia 8 

Evento é promovido pelo Sistema Tucanu's de Comunicação 

Desportistas de Imperatriz e região demonstram interesse e confirmam participação 

-■ 

- 
m 

por Francisco do Vale 

Sedei, Lid, e Sistema 
Tucanu's estarão promovendo 
um curso de arbitragem de 08 
a 12 de Abril, o curso será 
ministrado pelo professor 
Jakson Silveira, os interessados 
deverão procurar a Sedei, ou a 
Lid, Liga Imperatrizense de 
Desportos para fazerem as suas 
inscrições. O canditado deverá 

ter experiência ou o 2" Grau 
completo.Os novos alunos irão 
aperfeiçoar os seus 
conhecimentos na I- Copa 
Tucanu's de Futebol Master e 
na Copa Tucanos Intercolegial, 
os jogos realizados no Estádio 
Municipal Frei Epifânio 
D'abad}a terão cobertura do 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação. O presidente da 
LID, Toninho Bareta, está 

bastante otimista com o apoio 
dado pelo diretor do Sistema, 
Conor Farias, ao futebol 
amador de Imperatriz, 
"acreditamos no futebol local, 
e esta União entre Sedei, LID , 
e Sistema Tucanu's só irá 
beneficiar aos desportistas de 
nossa cidade" acrecentou 
Barreta. A I - Copa Tucamfs 
tem início previsto para o 
próximo dia 14 de Abril. 

Jornal Capital 

:son da Silveira, é o coordenador do Curso de Arh^:. 
agem 

Leia e assine   

W Fone: 723-2034 @ 

Jornal Capita! - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

ligue 738-1345 

é*0"- 
Divulgiâé stia empresa. 

esqueça que a propaganda é a alma do uegóeio 
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Balsas: capital da sòja 

Balsas, um dos mais 
importantes municípios 
maranhenses completou 78 
anos de emancipação política., 
A data foi comemorada com a 
instalação do Governo no 
Município através da 
governadora Roseana Sarney, 
mantendo ali a capital do 
Maranhão, por dois dias, 
oportunidade em que várias 
parcerias foram estabelecidas 
com o prefeito Heliodoro 
Souza. 

Considerada a capital da 
soja do Maranhão, o 
Município se destaca pela sua 
força na agricultura e 
pecuária, sendo responsável 
pelo desenvolvimento do Sul 
do Estado e tido como polo de 
atração de investimentos à 
vários estados da federação 
especialmente do Sul. 

Após a instalação em 
Balsas, a governadora 
Roseana Sarney, em 
solenidade da Câmara de 
Vereadores, recebeu o título 
de cidadã do Município. Na 
oportunidade ela destacou a 
importância de Balsas para a 
economia maranhense e a 
necessidade de estabelecer 
novas parcerias com a 
c naiunidade local para o 
desenvolvimento de projetos 
que possam fortalecer toda a 
região. Ela disse ainda que 
"se orgulhava do título 
recebido, pois na verdade ele 
era o reconhecimento da 
sociedade de Balsas ao seu 
trabalho sério e responsável 
como governadora do Estado, 
inclusive cumprindo ali 
compromissos de 
campanha." 

í * 

, 
1 
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íhm 
festiva última sexta-feira, 78 anos de emancipação política com v. sta programação 

ÍV.; 

ÍT'.'- 

Balsas completou, na 

Irrigação 
Para atender pequenos 

produtores rurais da região 
do povoado de Aldeia, ela 
doou, através do deputado 
federal Francisco Coelho, que 
reivindicou o benfício, 3 
tickets e um pivô para 
irrigação, o que certamente 
vai melhorar a produtividade 

1 /.V'.v :: 

• .V 

O secretário da Sagrima, deputado federal Francisco Coelho, 
e o prefeiicfJiodoro Souza inspecionando a instalação de 
pivo de irrigação doado pejo Governo do Maranhão a 
pequenos produtores rurais da localidade de Aldeias 

daquela importante região. 
Acompanhada sempre 

pelo prefeito Heliodoro 
Souza, o deputado Francisco 
Coelho e os deputados 
estaduais Francisco Martins 
e Maria Aparecida a 
governadora Roseana Sarney 
assinou um importante 
decreto para a conservação e 
preservação do Rio Balsas, 
especialmente as suas 
cachoeiras, envolvendo um 
total de 50 mil hectares de 
terras. 

De acordo com a opinião 
de pequenos produtores da 
região de Aldeia, "essa era 
uma antiga reivindicação para 
a melhoria do trabalho na 
terra, e que agora, graças â 
sensibilidade da governadora 
Roseana Sarney estava se 
transfoi snando em realidade. 
"A nossa oportunidade vai 
aumentar muito com o 
sistema de irrigação", 
afirmaram os pequenos 
produtores. 

Inauguração 
Sempre acompanhada do 

prefeito Heliodoro Souza e de 
autoridades do Município e 
do Estado, assim como de 
vários políticos, a 
governadora Roseana Sarney 
inaugurou um moderno poço 
artesiano que vai atender 
com água tratada todo o 
bairro de Nova Açucena. 

Esse serviço, assegurou o 
prefeito, "Além de ser uma 
velha reivindicação do bairro, 
era um compromisso de 
nossa administração para 
sanear outros problemas da 
população, especialmente na 
área de Saúde. A água tratada, 
de primeira qualidadem vai 
impedir que a população do 

::v; 

a 
A Secretaria de Saúde passa a contar com uma central de marcação ide consultas 

bairro possa contrair doenças 
infecto-contagiosas, além de 
resolver definitivamente a 
distribuição da água no 
bairro." 

Após a inauguração do 
poço artesiano Nova Açucena, 
a governadora e comitiva, ao 
lado do perefeito da cidade, 
participaram da inauguração 
do sistema de iluminação 
pública, das mais modernas, 
na Avenida Coronel Fonseca, 
que passou a contar agora 
com luminárias do mais alto 
padrão de qualidade e 
durabilidade, além de se 
constituir em mais um aspecto 
de embelezamento do setor 
urbanístico da cidade. 

Parceria 
Para dinamizar ainda mais 

a administração do prefeito 

Heliodoro Souza e incentivar 
o desenvolvimento de Balsas, 
a governadora Roseana 
Sarney assinou em parceria 
com a Prefeitura um convênio 
para a reforma do Colégio 
Padre Ângelo de Lassandra, 
que vai beneficiar centenas 
de alunos. Enquanto isso, a. 
governadora também 
determinou que fosse aberto 
um plano de expansão para o 
serviço de telefonia na 
cidade. A Telma — 
Telecomunicações do 
Maranhão — vai colocar à 
vend.) mais de mil novas 
inhas telefônicas, o que 
determinará o "ompleto 
atendimento do mercado. 

Para o prefeito Heliodoro 
Souza, "a instalação da capital 
do Estado em Balsas foi um 

reconhecimento da 
governadora RosCeana Sarney 
ao trabalho que aí é 
desenvolvido, sol «retudo pelo 
setor produtivo , que é o 
maior responsáve | pelo fluxo 
de investimentos ;no Sul do 
Maranhão, rendendo divisas 
para o Estado e am nliando i. 
mercado de trabalho." 

Como parte das 
festividades do aniversário de 
Balsas, a comitiva da 
governadora, autoridades do 
Estado e do Município, além 
dos deputados Francisco 
Coelho, Francisco Martins e 
Maria Aparecida e a 
sociedade local, foi servido 
um bolo com 78 metros de 
comprimento, ao som do 
tradicional "parabéns prá 
você". 

Armazém 

Mateus LtcÍa 

O m a i o p atacadista 

do Sul do Ma ra n liâo 

BALSAS - A CAPITAL DA SOJA 
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SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS 

DE ENSINO DE IMPERATRIZ 

SINEP - ITZ/MA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente ficam convocadas as escolas 

associadas, em pleno exercício de seus 

direitos, para a assembléia geral deste 

Sindicato, que será realizada no dia 25.04.96, 

no colégio Delta, à rua Rio de Janeiro, 1099, 

Três Poderes, às 18.00 h, em primeira 

convocação e às 18.30 h, em segunda 

convocação, para eleição e posse da diretoria 

da entidade para o triênio maio/ 96 a abril/ 

99. 

As chapas concorrentes deverão ser 

apresentadas, para registro e homologação 

até o dia 15.04.96, no horário de 9.00 às 12.00 

h, na sede administrativa do Sindicato, na 

av. Dprgival Pinheiro de Sousa - Ed. 

Sulamérica Seguros. 

Imperatriz - MA, 25 de março de 1996. 

A Diretoria 

Jornal Capital 

O Seu Líder Diário 

Fone: 723-2034 

Rádio Capital AM, 9S0 Khz, 10.000 watts de potência 

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 72M077 
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Início: 14 de abril 

Transmissão ao vivo do Estádio Frei Epifânío D^badia 

O s Árbitros: 98 a 12 de abril 

Promoção: üya Imperatrizense de Desportos, Sedei 

e Sistema TucaniTs de Comunicação 



Imperatriz, 26 de março de 1996 Marketing 7A 

mm 

i 
freezer CÔNSUL 
Horizontal, 530 Us, Mod. HB 53 C 
r$ 899,00 à vista ou 
entr. de R$ 179,00 + 

NAO 
INCLUI 
RACK 

m 

Sfereo System CCS 
Duplo Deck, AM/FM, Mod. SS 6880 
R$159,00 à vista ou 
entr. de R$ 39,00 + 116. R$ ,00 p/ mes ,í: 

R$ ,00 p! mes 

vídeo Cassete PHtLCO 
4 Cabeças, Auto Limpante,Mod. PVC 9400 
R$ 399,00 à vista ou 
entr. de R$ 79,00 + Freezer CÔNSUL 

Horizontal, 310 Lts, Mod. HA 31C 
R$ 679,00 à vista ou 
entr. de R$ 139,00 + 

R$ ,00 p/ mes 

R$ ,00 pf mes 

K 

í 

TVSCMP TOSHtBA 
20", Cores, Controle, Simplificado 
Mod. TV 2070 E 
r$439,oo à vista ou 
entr. de R$ 89,00 + 

R$ 

Ce/r d, de Ar CÔNSUL 
10.000 BTU's,Mod. CF 10 
R$ 749,00 à vista ou 
entr. de R$ 149,00 + 

,00 p/mês 

Cond. de Ar CÔNSUL 
7.500 BTU's,Mod. AF 07 
«78,00 à vista ou 

de R$ 116,00 + de R$ 116,00 + 

R$ y^^fySOpImês 

Fogão SSJHSP 
4 Bocas, NEXT PLUS, Mod. SFS 50 NVK 

R$ 177,00 à vista ou 
entr. de R$ 37,00 + 

Geladeira CÔNSUL 
275 Us, Mod. RC28E 

R$ 445,00 à vista ou 
entr. de R$ 89,00 + 

tvphuco 
14", Cores, d Controle, Mod. PC 1444 
R$319,00 à vista ou 
entr. de R$ 69,00 + 

TVPHiLCO 
14", Cores, Mod. PC 1443 
r$ 285,00 à vista ou 
entr. de R$ 57,00 + 

,00-' nês ,00 p/ mes R$ 

(9 
R$ ,00 p/ mes 

Co/r/, de Som PH/LCO 
Entr. p! CD, e Rack, Mod. PMD 200 
R$ 379,00 à vista ou 
entr. de R$ 79,00 + 

Cores, Controle Remoto, Mod. HPS 2080 
R$ 399,00 à vista ou 
entr. de R$ 79,00 + 

f,50 p/ mês R$ 

Lavadora LAWAlak Pias 
R$ 138,00 à vista ou 
entr. de R$ 28,00 + 

~,50 p/ m 

Telefone CCS Mod. TL 550 
r$25,oo à vista ou entr. 
de R$5,00 

R$ 

p/ mes 
Vènlilader APNO 

30 Cm, Luxo 
Mod. VL 30 

R$ 45,00 à vista 
ou entr. de 
R$9,00 + 

Ó^,8i R$ N0,8O 

pi mês 

Batedeira WALITA 
Topa-Tudo *** 
Mod. BT34 
R$ 79,00 à vista 
ou entr. de 
R$ 16,00+ % 

TVCCC20 

18 
48 

R$ R$ ,00 p! mes 
,00 p! mes R$ p! mes R$ ,50 p/ mes 

Lavadora 
BPASTSAfP 

TOPLOAD 
Mod. BWR 22 ABA 

R$ 756,00 
à vista 

| ou entr. de 
í R$ 156,00 + 

Liqa/dif/cador | 
APNO 
Mod. NLS 
r$43,oo à vista 
ou entr. de 
R$ 9,00 + J 

I 

Mmime Cosi, S/NGSP 
Facilita,Plus port,'mÔD. 9836! C028 

R$ 318,00 à vista ou 
entr. de R$ 64,00 + 

R$Nr,50 

p/ mês 
R$ ,00 

41 

i 

R$ ,00 p/ mes P' mes 

P 

m a 
Promoção válida até 303/03/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m CMP/Nilsor Hamud; 



Cidade Imperatriz, 26 de março de 1996 

lorre ex-vereador de Imperatriz 

José Avelino participou de forma ativa do processo de desenvolvimento da cidade 

Foi um dos principais assessores do presidente Eurico Gaspar Dutra e fundador do Centro Recreativo 

e Assistencial aos Idosos 

por Raimundo Primeiro 
Da Redação 

Vítima de enfizema 
pulmonar faleceu às 19hl5 
de domingo, 24, José Avelino 
de Carvalho, 85 anos, 
residente à rua Cel.. Manoel 
Bandeira, centro comercial 
de Imperatriz. 

Advogado, já tinha sido 
ex-vereador do município e 
assessor do presidente da 
República, general Eurico 
Gaspar Dutra. Participou de 
vários movimentos que 
buscaram incrementar o 
processo de 
desenvolvimento da cidade, 
visando colocá-la em posição 
de destaque no cenário 
nacional. 

Ajudou a criar o Centro 
Recreativo e Assistencial aos 
Idosos de Imperatriz, no dia 
Io de maio de 1989, no Salão 

Paroquial da Igreja de 
Fátima. A entidade foi 
reconhecida como de 
Utilidade Pública pela Lei n0 

628/91, pela Prefeitura 
Municipal. 

Seu registro aconteceu no 
dia 4 de abril de 1991, no 
Cartório do 1° Ofício, 
Moguel Mota Bandeira, sob 
o n0 7.068, Livro "A", às 
folhas 312, transcrito no livro 
competente; B-23, Registro 
de Títulos e Documentos; 
sob o n0 131, indicador 
pessoal, sob o n0 961 - às 
folhas 100 — Imperatriz — 
Ma., 04/04/91 CGC n0 

35.177.914/0001-07 - Sede 
Provisória localizada à rua 
Cel. Manoel Bandeira, 1908 
— CEP. 65.900, A Lei foi 
publicada no Diário Ofickal 
do Estado, n0 178 de 16 de 
setembro de 1991. Foi o autor 
do estatuto da entidade. 

O Centro Recreativo e 
Assistencial aos Idosos de 
Imperatriz — "Assistência 
aos Idosos" — é uma 
entidade civil, filatrópica sem 
fins lucrativos. De tempo 
ilimitado que tem por 
finalidade suscitar, incentivar 
e empreender iniciativas 
tendentes a promover o bem 
estar das pessoas idosas, sem 
distinção de sexo, raça, cor, 
condição social, credo 
político ou religioso. 

São ainda afins 
"Assistência aos Idodos": 
congregar as entidades 
filantrópicas, profissionais, 
voluntárias e grupos da 
comunidade ligados aos 
problemas dos idosos que 
atuam no Estado do 
Maranhão com sede na 
cidade de Imperatriz; 
desenvolver progremas que 
conscientizem a sociedade 

em relação aos problemas 
dos idosos; pugnando pela 
adoção de medidas de bem 
estar, amparo, proteção e 
defesa dos idosos, 
aposentados e pencionistas. 

Embora as finalidades 
principais da "Assistência aos 
Idosos"sejam destindas a 
prestar orientação às 
instituições congênesfs e 
desenvolver programas na 
comunidade; poderá em 
casos excepcionais atender 
individualmente ao idoso em 
caráter prioritários e 
emergenciais, em suas 
necessidades carências 
através de prestação de 
serviços inteiramente grátis 
como: alimentação, 
assistência médica-dentária, 
social e psicomática; desde 
que haja recursos financeiros 
e condições técnicas 
disponíveis. O ex-vereador José Avelino começou a trabalhar cedo 

General Dutra inaugura Ala Moça Social Democrática 

•a 

Uma sessão Cívica repleta de inteligência, determinação e patriotismo 
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José Avelino (no detalhe) e os empresários Pedro Américo (in memorian), Licínio Cortez e José Vieira 

por Raimundo Primeiro 

José Avelino de Carvalho 
foi, efetivamente, um homem 
que lutou pelo progresso 
brasileiro. Em Imperatriz e em 
outras cidades do País, sempre 
esteve participando de forma 
ativa de movimentos de luta. 
Foi o que aconteceu, por 
exemplo, quando foi 
integrante da "Ala Moça Social 
Democrática." 

A "Ala Moça Social 
Democrática" constituiu, entre 
nós, um dos movimentos de 
grande projeção político-social. 
Foi um movimento de jovens 
que, com o calor caracterísco 
da mocidade, resolveram 
emprestar os seus banfesejos 
esforços as grandes causass 
para o progresso da Pátria. 
Com espírito de sadio 
patriotismo, os moços 
patrícios resolveram constituir 
a "Ala Moça Social 
Democrática" que, apoiou os 
planos do Partido Social 

O discurso do major 

Batista Teixeira 

"Ao inaugurar-se oficialmente 
a '.Ala Moça Social Democrática' 

■mo intérprete do pensamento 
lai eis que aqui se 

coiig egaram, devo dizer que se 
t ita de um movimento moço, 
destinado, dentro de princípios 
sadios e honestos, a trabalhar 
pn1- elevação cultural e política 
A i iosso País e principalmente 
d " sua juventude e a incutir-lhe 

iccessidade duma formação 
i l elevada e nobre como 

rientaçào permanente de viver, 

sem esquecer, naturalmente, a 
legítima e completa satisfação 
das necessidades naturais. 
Trata-se de um movimento 
político e educacional 
genuinamente democrático. 
Não apenas de uma democracia 
verbal que afirma 
esterioticamente sua qualidade 
mas que se contradiz, na prática, 
pelo exclusivismo com que se 
julga detentora de todos os 
direitos e nega ao adversário até 
o sagrado direito de defesa, que 

prega todas as liberdades e 
procura abafar desde já a 
liberdade alheia; que exige 
todas as garantias para si 
próprio e as recusa aos que lhe 
são contrários. 

Desejamos colaborar na 
formação de uma grande Pátria. 
Desejamos ajudar a criar uma 
grande civilização em nosso 
imenso território que 
proporciona a verdadeira 
felicidade para ^ povo 
brasileiro". 

por José Avelino de 
Carvalho 

Ex-vereador de 
Imperatriz 
Dê agora, o que nâo lhe 
faz falta, e receba em 
dobro, qoando aqui 
chegar trazido pela mão 
da id^de. E Deus o 
recompensará quando 
você o enfrentar levado 
pelo mão da morte, 
kis dos meus cabelos 
branco t,. 
Ficas tranqüilo rapaz. 

sao cinzas 
Da mocidade que nãc 
volta, nunca mais . . 
£ tudo em cinzas termina 
Eu mais breve e tu depois, 
Até o cosmos tão lindo 
Morrerá como nós dois. 
E Ká uma seqüência na 

A qual ninguém fugirá 
Tu, és Hoje, o que fui 
ontem 
E eu sou, o que tu serás. 

fmperatriz-MA, 05/12/91 

Democrático, se bateu pela 
candidatura do general Eurico 
Gaspar Dutra à Presidência da 
República. Um movimento 
moço, no Brasil, não poderia 
trilhar outra diretriz, senão a 
de apoio a candidatura Dutra. 
Integrado na obra do 
presidente Vargas, para a qual 
contribuiu com a eficiência de 
seu trabalho, o organizador 
das Forças Expedicionárias 
constituiu-se uma garantia 
para a administração do País, 
pois a sua mvida e a sua obra, 
fazem o elogio do exemplo 
vivo, aprova irrefutável cie que 
era o general DutrJeitelas 
qualidades, o candidato 
nacional. 

A inauguração oficial da 
sede da AMSD foi um 
empolgante espetáculo cívico. 
Endereço: avenida Rio Branco, 
14, 2o andar. A esta solenidade 
compareceram, além do 
general Eurico Gaspar Dutra, 
figuras do alto círculo político 
e social da época. 

O lutador 

por Raimundo Primeiro 

Todo homem tem de ser 
idealista e verdadeiro para 
alcançar seu objetivo de vida 
de forma consolidada. 

Foi o que aconteceu com o 
ex-vereador de Imperatriz, 
José Avelino de Carvalho. 
Simples, porém, determinado 
conseguiu participar de 
importantes e históricos 
eventos da vida do País e da 
cidade. 

Conseguiu constituir uma 
forte família e travou boas 
amizades por aqui. 

José Avelino de Carvalho 
deixou saudades. 

JornaE Capital 
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Lisue 732-1345 e 

faça a assinatura do Seu 

A • 


