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O Tempo, 

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

JorngMiítal 

Acontece 

hoje 

A primeira sessão ordinária, na semana, [ Êíficao 

da Câmara Municipal de Imperatriz. Os 
vereadores continuam investigando as \ às 
contas do presidente Salagado Filho. i 
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Mm total de 13 inquéritos 
foram concluídos e 
encaminhados à Justiça, nos 
dois primeiros meses deste 
ano.i)ela Delegacia de Roubos 

e Furtos. ()balanço foi divulgado 
ontem pelo titular daquela 
especializada. Adindo Assunção 
da Silva. Também foram 
divulgados os números de 

ocorrências n^gistradas naquela: 
distrital. A incidência de furtos, i 
conforme a eslalísüca 
a{)resentada,è a maior; 91 <asos. 

Fngino HA 

Casa é assaltada na Ipiranga 

Um televisor preto e 
branco e um bulijão de gás. 
Foram apenas alguns dos 
objetos levados por ladmes 
desconhecidos, ontem, do 
interior da casa da senhora i 

Maria de Fátima Andrade, 
41, situada na rua 4 if 402, 
na Vila Ipiranga. Ela 
denunciou o caso à polícia, 
afirmando ter suspeitas dos 
vagabundos "Gordo" ei 

"Buga". A equipe de 
capturas da Delegacia de 
Roubos e Furtos realiza 
diligências, no sentido dt 
localizar os dois acusados. 
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Bosco Brito é condenado a 16 anos 

Juiz 

Lei beneficia réu que apelará da sentença em liberdade 

Fernando Mendonça leu a sentença final a uma hora da madrugada de hoje 
     T)  
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Os cinco integrantes chi banda 

Bosco Brito, produtor de 
vídeo, foi condenado a 16 anos 
de prisão em regime fechado. 
A pena vai ser cumprida no 
presídio de Pedrinhas, em São 
Luís, por ter assassinado o 
mecânico Marlon Cândido da 
Süva, também conhecido como 
"Goianinho". 

O Júri começou na manha 
desta segunda-feira, e foi 
presidido pelo juiz de Direito 
Fernando Mendonça, que 
prolatou a sentença, i)or volta 
da Olh da madrugada de hoje, 
no Fórum de Imperatriz. 

Ele disse que Bosco Brito, 
por ser réu primário e ter bons 
antecedentes, poderá recorrer 
da sentença em liberdade. "A 
Lei o beneficia", declarou o juiz. 

O crime, que aconteceu no 
dia 14 de julho do ano passado, 
repercutiu na cidade e o 
julgamento de Bosco Brito foi 
acompanhado por uma 
multidão. Página 4A 
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É o número do ii 
5 percentual de adolescentes | 

de São Luís que não ii 
í acreditam que mulheres ij 
í possam transmitir Aids. A í 
i revelação ê de uma ji 
l pesquisa feita pela s 
íi Coordenação de Doenças ji 
Ü S e x u a 1 m e n t e | 
ii Transmissíveis/Aids, da l 
Ü Secretaria Municipal de li 
Ü Saúde, entre os meses de í 
i: dezembro e fevereiro, i 
ü quando foram realizadas as ij 
li campanhíi^ do Dia Mundial i 
\ (!(> Combate a Aids e nos ji 
I dias de Carnaval. 

Ma monas Assassinas, de Guandhos, tiveram vida de cometa. Continuam fazendo sucesso e vendendo discos em Imperatriz 

Mamonas é enterrado J anduí faz 

convocação 

mm 

/\ 

O fato 1 
Na verdade, 5 

ao contrário do ii 
que pensam os j 
jovens da capital ii 
maranhense, os ii 

i dados demonstram o grau ii 
í de desinformação da ij 
ij comunidade e, em ji 
| conseqüência disso, a | 
ii necessidade de se ij 
í desenv h er trabalhos i 
ii pre., Vinto a mesma, ii 
ii Na dêeaê-? le 80, por 1 
ij exemplo, quando | 
| apareceram os primeiros 1 
| casos de /viils no Estado, 83 ji 
^ homens e 11 mulheres ij 
ii estavam contaminados. f 
ij :• 

■ A pessoa 
í Alexander | 
í Alves, or l 
j "Dinho", do 
1 M a m o n a s 
i Assassinas, 
ii que hoje | 
l completaria ji 

25 anos. O vocalista do jj 
grupo era o mais ji 
irreverente e alegre de ii 
todos. 
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Os cinco integrantes do 
grupo musical que mais vendeu 
discos no ano passado foram 
sepultados ontem, no Cemitério 
Jardim Parque das Primaveras, 
em Guarulhos. 

O sepultamento aconteceu 
dejxiis do meio-dia, em meio a 
uma longa solenidade. O Brasil 
parou. As famílias dos cinco 
integrantes fizeram 
agradecimentos pelas 
homenagt-n s recebidas. Durante 
esta segunda-feira, muitos fãs do 
grupo musical adquiriram a 
mais expressiva e autêntica obra 

Jornal Copita! 

Soraya Luíza comenta a 

sociedade açailandense, e 

Jussara Cenqueira, a 

imperatrizense 

A Imprensa é Notícia 

Programação da TV 
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J Caderno 

iBdj/winfí ^ ã is 5 "■ísíi a 'kry&hÂ a 
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Ondas Curtas 

Tendência 

Esporte Nacional 

US$ Com. Compra 

R$ 0,983-1 (-0,04%) : 

l m Com. Venda 

RS 0.9836 (-0.04%) 

llS$ Black Compra 

. R$ 0,960(0%) 

USS Black Venda 
0.984(0%) 

USS Flut. Compra 

K$ 0,9870 (-0.01%) 

USS Fluí. Venda 

R$ 0,9872 (-0.01%) 

Ouro (grama) 

RS 12,65 (sexta-feira) 

do Mamonas Assassinas. Só na 
ANTENA 1 ELETRÔNICA, 
situada na rua Rio Grande do 
Norte (Centro), foram vendidos 
mais de dez CDs, até o início da 
tarde de ontem. Grupo de rock 
paulista formado há sete meses 
em Guarulhos, São Paulo, a 
banda descobriu uma mina de 
ouro ao destilar grosserias e 
obscenidades bem ao gosto dos 
adolescentes. Os Mamonas 
tiveram vida de cometa, mas 
fizeram um estrago no mercado. 
Venderam quase 2 milhões de 
cópias do primeiro disco. 

Giro 

Gomes 

confirma 

vinda a 

Imperatriz 
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Confiante na possibilidade 
de conquistar o título de 
campeão da 2a Copa Antarctica 
de Futebol Júnior, o 
preparador físico Ray 
Rodrigues dá continuidade, 
hoje, ao rítimo de atividades do 
time do Redes Janduí Futebol 
Clube (foto). 

Ray Rodrigues está 

convocando a todos os atletas 
- categoria Júnior - para que 
participem de uma maratona, 
a partir das 18h, na avenida 
Beira-Rio. Ontem, Paulinho, 
técnico da Escolinha de 
Futebol, anunciou que vai 
deixar a cidade nesta quarta- 
feira. Matéria completa sobre 
o assunto, amanhã. 

& 

por CONOR FARIAS 

1,3678% (04.Co.96) 

CDB/RDB 

31.60% (04.03.96) 

1%-uticiam 

Gemar 

P.ígina :x i 

Conor Farias destaca 
i política regional e 

local. O jornalista comenta 
hoje, entre outras coisas, 
sobre a quebra da safra de 
arroz, milho e trigo em 96 
e a vinda aO Brasil do 
uresidente da Microsoft, 

Bill Gates. O articulista do 
Jornal Capital não esquece 
de mandar o seu Bom Dia a 
governadora do Estado 
Roseana Sarney. 

Confira a coluna Côncavo 
& Convexo. 

Página 3A 
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Surpreendeu a todos nós 
a morte dos Mamonas 
Assassinas, ocorrida, 
tragicamente, na noite de 
sábado passado. O mais 
desagradável de tudo foi 
saber a forma como eles 
morreram. Contudo, 
acreditamos que eles 
continuarão vivos, com sua 
alegria no meio de nós. 

Andréia Azevedo 
Vila Nova 

O falecimento dos 
Mamonas Assassinas 
também abalou Imperatriz. 
Nossos sentimentos, aqui 
também, para os familiares 
de Dinho e companhia. E 
que estejam ao lado de Deus, 
transmitindo vossa alegrria a 
nós todos. 

Márcio Rodrigues 
Bacuri 

Irreverência. Palhaços 
autênticos. Foram alguns 
termos utilizados pela mídia 
nacional, ao avaliar o 
comportamento do grupo de 
maior sucesso nos últimos 
meses. 

Antonio Guimarães 
Juçara 

O assunto do domingo 
nas conversas de família foi o 
trágico acidente envolvendo 
os integrantes dos Mamonas 
Assassinas. Tristeza. Só 
tristeza, tomou conta do País. 
A irreverência de cada um 
deles, entretanto, continuará 
entre nós. 

Joana Passos 
Juçara 

Não concordo com 
algumas pessoas que não 
gostavam das músicas dos 
Mamonas Assassinas, e 
agoraauto-intitulam-se ias do 
grupo musical de 
Guarulhos. Também não 
gostava do estilo musical 
defendido ix)r eles. Mas só 
agora entendi que o objetivo 
deles era mesmo fazer as 
crianças, principalmente as 
crianças pobres sorrirem. 
Digo mais: só depois da 
morte deles é que consegui 
entender que a fama foi 
conseqüência de um 
sucesso, que nem por eles 
mesmo era esperado. Não 
sabia disso, mas hoje sinto 
falta da alegria que era 
transmitida, ao vivo, nos 
programas de televisão. É 
uma pena o fato de não tê-los 
conhecido antes. 

Gisselma Moraes 
Centro 

Em Imperatriz, não tomei 
conhecimento de qualquer 
tipo de homenagem aos 
integrantes do Mamonas 
Assassinas. Os canais de 
televisão da cidade se 
r nderam à programação 

çional. Uma pena. Acho 
faltou criatividade. Afinal, 

>deriamos ter explorado o 
ísunto por aqui também, 
'ide são muitos os fãs do 

grupo musical que 
desapareceu, em acidente, 
sábado passado. 0 bom 
l nor total continuará entre 
r Com saudades. 

Regina Oliveira 
Centro 

N?'- devemos chorar. 
D . mos, simplesmente, 

'vemos sorrir. 
Erika Teles 

Bacuri 

O Real de FHG 

O presidente Fernando 
Henrique Cardoso é o 
responsável pela mudança 
cultural de uma mentalidade 
arcaica que predominava entre 
empresários e consumidores. 

O Plano Real, que foi 
precedido pela ÜRV, mostrou 
a nação acerca da possibilidade 
de um país mudar conceitos 
incrustados há décadas, ou 
melhor, há séculos. 

Antes, os consumidores 
brasileiros, associavam que um 
bom produto, necessariamente 
tinha que custar caro. 

Por outro lado, os 
empresários cultuavam a idéia 
de que um bom administrador 
de empresas, seria aquele que 
conseguisse elevar lucros e 
preços para níveis 
estratosféricos. 

Era inimiginável, um bom 
vivã, voltar a uma loja para 
reclamar do produto. Ir ao 
Procon, nem pensar, era uma 
atitude considerada, "brega". 

0 "chie" era se calar. 
O empresário que 

abaixasse seus preços para 
aumentar a rotatividade de 
seus estoques era 
discriminado entre seus 
colegas. Era uma atitude 
considerada como traição, ao 
conceito de gestão 
empresarial. 

Assim caminhava o Brasil. 
Com esse pensamento, 
literalmente, secular. Os 
cérebros e as lógicas de 
empresários e consumidores, 
atolavam a nação impedindo a 
modernização de seu parque 
fabril e do setor de serviços. 

Eis que em pouco mais de 
dois anos, do advento da URV 
até os nossos dias, um 
verdadeiro milagre econômico 
aconteceu. 

Hoje em dia, quem não 
quiser perder terreno, e ser 
engolido, necessita seguir 
modernas regras de 
sobrevivência. 

Os consumidores adotaram 
a pesquisa de preços como 
atitude do cotidiano. Os 
empresários lutam a todo custo 
para baixarem as despesas, e 
as margens de lucro, com o 
intuito de arranjarem 
compradores para seus 
produtos. 

O exemplo do Plano Real, 
mostra que se foi possível 
mudar um pensamento 
atrasado em tão pouco tempo, 
no melindroso campo da 
econorrtia, é possível também 
mudar o conceito 
predominante entre os pais, os 
donos de escolas e o governo, 
em relação a educação. 

Em seguida, existe a 
possibilidade real de 
reformular o entendimento da 
saúde pública, envolvendo 
médicos, donos de hospitais e 
o próprio Governo. 

Há portanto, um longo e 
bom caminho a percorrer. Para 
sorte do Brasil. 

OIPG do Congresso 

Por Bonifácio de Andrada 
Deputado Federal 

1-A receita orçamentária do 
1PC (Innstituto de Previdência 
dos Congressistas) é 
constituídas de contribuições 
dos 594 parlamentares, dos 
3.087 segurados facultados, 
dos pensionistas (682 ex- 
parlamentares e 900 ex- 
servidores) e da chamada 
integralização de carência para 
averbação de mandatos em 
outras Casas legislativas das 
dotações orçamentárias da 
Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Isso forma o 
Fundo de Liquidez da 
Previdência Congressual, sem 
o qual não há con&ttender 
tantas pessoas que trabalham 
em condições especiais. 

2-0 sistema de 
aposentadoria de 
parlamentares da Câmara dos 
Deputados é o que se adota em 
todos os países do mundo, 
sendo que os mais modernos, 
obedecem ao princípio 
previdenciário em que as duas 
partes pagam ao sistema, isto 
é, aos do que trabalham 
(parlamentares e servidores) e 
a dos que ultilizam o resultado 
do trabalho (a instituição 
parlamentar). 

3-Na prática não se trata de 
uma aposentadoria, mas uma 
compensação diferenciada que 

se dá ao cidadão, que deixa as 
Suas atividades profissionais, e 
em auguns casos, se vê forçado 
a fechar o escritório, 
consultório ou outro logal de 
trabalho para disputar eleições. 

O mandato não é alcançado 
por nomeação ou contratação, 
mas pelo voto do povo, o que é 
altamente honroso, após 
campanha eleitoral, 
geralmente bastante disputada. 

4-Ocorre, no entanto, que 
se o parlamento for reeleito, 
sobretudo depois do segundo 
mandato (oito anos) ele deverá 
ter muitas dificuldade para 
restabelecer 
profissionalmente, num 
mercado altamente 
competitivo. 

5- Comforme estudo feito 
pelo analista político e professor 
da UnB, Valmireh Chacon, 
publicado no correio 
Braziliense, edição de 6 de 
dezembro de 1991, pag. 7, os 
prazos de aponsentadoria de 
parlamentares varia de país a 
país: a partir de um ano de 
mandato na Dinamarca; três na 
Suécia; Itália, Bélgica e 
Holanda: seis na Alemanha; 
nove na Nova Zelândia: dez no 
Canadá, Japão e Grã-Bretanha. 
No Brasil oito anos, o que está 
dentro da média mundial". 

6- Caso não hajam esses 
mecanismos, dificilmente 
pessoas sensatas de classe 

média ou sub-média estaria 
disjiostas a se candidatar, o que 
traria prejuízo a 
representatividade 
democrática. Daí solução que 
no Bradil e em muitos outros 
países civilizados vem sendo 
adotada. Na realidade, o que 
ocorre é uma 
desprofisionalização, pelo 
menos, temporária do cidadão 
eleito, pois é forçado a afastar- 
se da sua profissão. Se não for 
reeleito após oito anos, 
necessitará de condições para 
r e s t a b e 1 e c e r - s e 
proficionalmente. 

8- Conclui-se, pois, que essa 
indenização da aposentadoria 
não pode ser comparada com 
aponsentadorias de 
empregadores ou de 
empregados, visto que o 
deputado não recebe salário, 
decorrente de um contrato 
resultante de nomeação. 

9- Deputados e senadores 
são eleitos, escolhidos pelo 
povo iiara exercer um mandato 
(atividade temporária) de alta 
importância para a Nação e a 
Democracia. 

Sem garantias mínimas 
como aposentadorias ou 
indenização, dificilmente 
pessoas conscientes de suas 
reponsabilidades familiares 
deixariam suas at ividades para 
exercer a função de 
mandatário do povo. 
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TRIBUNA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Ordem do dia 
Na primeira sessão 

semanal da Câmara, prevista 
para 16h desta terça, o 
assunto dominante deve ser 
a devassa que está sendo feita 
na contabilidade do Poder 
Legislativo. Os vereadores 
Simplício Zuza Neto, 
Conceição Formiga e Walmir 
Izídio, segundo consta, 
deverão concluir o trabalho 
nas próximas horas. A 
comissão especial vai produzir 
relatório a ser entregue a cada 
parlamentar. Com base nos 
dados coligidos pelos 
"investigadores" o Plenário 
vai decidir o futuro do 
presidente Antonio Salgado 
Filho, cuja gestão na 
presidência da Câmara vinha 
sendo criticada pelos próprios 
colegas. 

Fiscal 
Ganha corpo na Câmara a 

idéia de se eleger um 
vereador-tesoureiro para 
coordenar a área financeira 
do poder. O mandato do atual 
presidente parece que vai 
marcar época, implicando em 
mudanças profundas na 
edilidade. Mudanças 
aparentemente positivas, 
registre-se. 

Águas de março 
Tão logo administrem o 

imbróglio Antonio Salgado, os 
vereadores imperalrizenses 
voltarão a dedicar-se à análise 
das contas do ex-prefeito Davi 
Alves Silva. F provável que a 
contabilidade prefeitural de 
89 seja votada até o fim do 
mês em curso. Como se 
recorda, oTCE jádeu parecer 
contrário à aprovação, o que 
obriga o grupo davisista a 
buscar pelo menos 13 
votos(dois terços da Câmara) 
para que as contas sejam 
aprovadas. 

Perguntinha 
Até quando continuará o 

terrosimo irracional, que 
mata inocentes? 
Programa concorrido 

Ciro Gomes estará na 
cidade no próximo sábado. O 
ex-ministro da Economia e 
presidendável do PSDB dará 
uma palestra no Juçara, em 

promoção captaneada pelo 
deputado Sebastião Madeira. 
O prefeiturável tucano espera 
que o evento contribua para 
que sua campanha ganhe 
mais densidade. 

Mitos 
A repercussão da morte 

dos integrantes do Mamonas 
Assassinas surpreendeu o 
País. O escrachado conjunto 
paulista conquistou número 
admirável de fãs em sua 
carreira meteórica. 

Estrela solitária 
O Flamengo cumpre muito 

bem o papel de entregar 
faixas ao campeão do Rio e do 
Brasil. O Botafogo do 
extraordinário Túlio. 

Favorito 
Vai muito bem obrigado a 

campanha pró-Agostinho 
Noleto. Candidato de plantão 
a interventor, o secretário de 

Educação tem tudo para 
emplacar. Tem apoio dos que 
se encastelam na Prefeitura e 
a solidariedade de muitas 
lideranças vinculadas ao 
Governo, à frente o secretário 
e deputado João Alberto, 
dirigente estadual do PMDB. 

Cabo eleitoral 
Apesar de já ter 

impugnações garantidas, o 
projeto de candidatura de 
Ildon Marques sem dúvida se 
fortaleceria caso seu assessor 
principal seja nomeado 
interventor. Até os mais 
discretos ildonistas admitem 
que Agostinho Noleto seria, 
até o fim do ano, o lugar- 
lenente do chefe no Palácio 
Branco, colocando a máquina 
municipal a favor da 
campanha peemedebista. 

Concorrente 
Em que pese as relações 

diplomáticas de hoje, Ildon 
não deve esperar flores da 
parte do PSDB. Madeira está 
mais que consciente de que a 
candidatura do interventor faz 
parte da estratégia do grupo 
Sarney com vistas à derrota 
oposicionista na sucessão 
imperatrizense. O governista 
PMDB pretende ter o mesmo 
discurso e trabalha para 
cabalar os mesmos votos do 
oposicionista PSDB. 

0) plontõo Hospitalar 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

05/03/96 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

05/03/96 

Hospital JCwe Cobão 
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Madeira ultima encontro do PSDB 

O parlamentar maranhense confirma participação do ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes 

porCONOR FARIAS 

Bom dia, governadora! 
429 dias. Excelência, no 

segundo semestre deste ano 
o presidente Fernando 
Henrique Cardoso fará sua 
primeira visita oficial ao 
Maranhão. Acredito que será 
uma boa hora para que o 
Governo do Estado solicite 
melhorias, sobretudo para o 
campo social. Governadora, o 
povo em Imperatriz quer 
mesmo é que Vossa 
Excelência faça uma visita à 
Região Tocantina. Quer que 
dê continuidade na construção 
das obras inacabadas no 
governo José de Ribamar 
Fiquene. O ixivo tem razão. E 
é por isso que eu sempre digo: 
"E viva a Democracia!" 

Quebra da safra 
O Brasil terá que importar 

9,1 mi de toneladas de arroz, 
milho e trigo, a um custo de 
R$ 2 bi, devido a queda na safra 
em 1996. O trigo terá o maior 
peso nas importações, 5,7 mi 
de toneladas, segundo 
informou o diretor do 
Departamento de Economia 
Agrícola do Ministério da 
Agricultura, Benedito Rosa. 
Ele explicou que as 
importações somente não 
serão maiores porque o trigo 
está recebendo forte 
incremento em sua produção, 
com R$ 200 mi para custeio e 
a implantação do sistema de 
zoneamento agrícola, que 
promoverá maior 
produtividade e menores 
riscos ao plantio. 

Banco Central 
A diretoria do Banco 

Central vai argumentar 
perante os parlamentares, esta 
semana, que não poderia ter 
deixado de socorrer os 
depositantes do Banco 
Nacional pelo fato de os ex- 
administradores e 
controladores da instituição 
terem cometido 
irregularidades. O 
entendimento de que é 
preciso preservar os 
depositantes, 
independentemente dos 
motivos da quebra de uma 
instituição financeira, vai ser 
usado para justificar porque o 
Banco Central emprestou ao 
Nacional até agora R$ 5,84 bi 
do Programa de Estímulo à 
Reestruturação e ao 
Fortalecimento do Sistema 
Finance1'!) (Proer). mesmo 
sais . ha'ia fraudes 
cor1- - • do banco. 

\ntral II 
"Eu não vou negar que o 

Banco Central fez o Proer 
sabendo que havia 

irregularidades", afirmou 
ontem o presidente do BC, 
Gustavo Loyola, em entrevista 
à Agência Estado. Ao mesmo 
tempo, porém, ele argumento 
que "e preciso diferenciar a 
figura do banqueiro da do 
banco", que opera com os 
recursos de terceiros. 
Computadores e tevês 

A venda mundial de 
computadores pessoais 
continuará crescendo a uma 
média de 15 por cento ao ano. 
Nos próximos cinco anos 
deverá suiKTar a venda de 
aparelhos de televisão, i omo 
já aconteceu « m 05 no 
mercado norte-americano. A 
previsão é do presidente da 
Microsoft, empresa que lidera 
as vendas de softwares para 
micros em todo o mundo. 

Computadores 
e tevês II 

Bill Gates passou pouco 
mais de 30 horas no Brasil. Na 
agenda, encontro com 1.500 
principais empresários do País 
em palestras ocorridas na 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo e na 
Federação das Associações de 
Bancos. Bill Gates falou sobre 
o ambiente bancário no ano 
2000 para uma platéia de 500 
convidados do Bradesco. O 
banco é o maior cliente da 
Microsoft na América Latina. 
Computadores e tevês 

III 
Gates entregou a lázaro 

Brandão um diploma de 
reconhecimento ao 
pioneirismo e à parceria entre 
as duas empresas. O fundador 
e dirigente de um império que 
dita as regras na Informática 
e que no ano passado faturou 
US$ 5,9 bi neste exercício — 
destacou a importância do 
Brasil como mercado 
estratégico para a Microsoft. 
A subsidiária brasileira, com 
faturamento de US$ 112 mi 
é a décima colocada entre as 
48 subsidiárias da Microsoft 
no mundo. 

Computadores 
e tevês IV 

Gates prometeu paras o 
final de 97 ou início de 98 o 
lançamento da nova versão 
do windows. Para ele, a 
Internet, com mais de 40 
milhões de usuários, é uma 
corrida atrás do ouro. "E 
achamos que há ouro de fato 
na rede", destacou, 
referindo-se à possibilidade 
de negócios via Internet. 
Para Gates, todos os setores 
de economia sofreram 
efeitos diretos do uso da 
Internet. 

por J. Morada 
Jornalista 

O deputado federal 
Sebastião Madeira está em 
Imperatriz, ultimando os 
detalhes para a realização do II 
Encontro Regional do PSDB 
(Partido da Social Democracia 
Brasileira), que acontece a 
partir das 16h do sábado, dia 9, 
no Juçara Clube, com a 
presença do ex-ministro da 
Fazenda, Ciro Gomes. A 
convite do deputado 
maranhense, ele vai abordar o 
tema "Conjuntura Nacional e 
Social Democracia, uma 
alternativa prática ao 
neoliberalismo". Atendendo a 
solicitação do deputado Jayme 
Santana, Madeira pediu ao ex- 
ministro tucano que proferisse 
palestra também em São Luís, 
na manhã do mesmo dia. 

Os deputados federais 
Roberto Rocha, Jayme Santana 
— que falarão sobre conjuntura 
jxúítica do Maranhão e eleições 
96 — Márcia Marinho, 
deputado estadual José 
Genésio e o diretor de 
administração e finanças do 
Incra - Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária. 
Edmundo Galdino, deverão 
participar também do encontro 
dos tucanos da Região 
Tocantina. O evento vai reunir 
prefeitos, vereadores e 
candidatos a candidatos ás 
eleições de outubro, de 
municípios maranhenses e do 
vizinho Estado do Tocantins. 

Em sua palestra, Ciro 
Gomes fará uma retrospectiva 
da história política do País, 
passando pela conjuntura atual 
e culminando com a proposta 
da Social Democracia. Na visão 
de Ciro, a democracia brasileira 
é precária em sua qualidade 
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Deputado federal Sebastião Madeira (PSDB), que retorna boje a Brasília 

devido á "falta de estrutura 
partidária". Para ele, 
democracia "não pode mais ser 
entendida na expressão da 
participação das pessoas na 
renda do País e no exercício do 
controle social sobre o poder 
representativo". 

O deputado Sebastião 
Madeira retorna nesta terça-feira 
à Brasília, para participar dos 
debates e da votação da Reforma 
da Previdência, no plenário da 
Câmara, prevista para a quarta- 
feira, dia 6. No dia 8, Madeira 
íiarticipada Convenção Nacional 

Extraordinária do PSDB, para 
aprovação do novo estatuto do 
partido, na Academia de Tênis. 
O ex-presidente do Diretório 
Municipal do PSDB, em 
Imperatriz, Raimundo Siqueira, 
participará, na condição d 
delegado à Convenção Nacioiu' 

Manifesto é aprovado 

porGil Carvalho 
Jornalista 

Reunidos no último dia 2 de 
março, em Encontro Fórum, 
na Associação Comercial e 
Industrial de Imperatriz, os 
funcionários do Banco do 
Brasil analisaram os rumos 
pelos quais a entidade está 
sendo conduzida e aprovou um 
manifesto, através do qual 
expressam o pensamento da 
categoria em relação à política 
adotada pela Diretoria, que é 
comandada pelo presidente 
Paulo César Ximenes. 

No documento, conclui-se 
que o papel desempenhado 
pelo BB contribuiu com 
financiamentos agropecuário, 
industrial e comercial, 
inclusive a baixas taxas de juro, 
em especial no período de 1970 
até 1985, quando o Maranhão 
chegou a ocupar o segundo 
lugar na produção de ârroz no 
Brasil. O Maranhão tetém 
ainda 60 por cento da sua 
população no campo ou 
dependente do campo. 

Entretanto, segundo dados 

do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), 
esses 60 por cento da 
população contriubuem apenas 
com 9,66 por cento do PIB 
(Produto Interno Bruto) 
maranhense. Esses dados, diz 
o manifesto, por si sós atestam 
que a maioria da população do 
Maranhão não está produzindo 
e, por conseqüência, o 
comércio também se 
ressentiu. 

Um trabalhador de salário- 
mínimo — afirma o 
documento, agora em outro 
trecho — jamais poderá 
socorrer um parente, onde 
quer que esteja, se quiser 
enviar dinheiro pelo Banco do 
Brasil. A entidade só aceita 
transmitir uma ordem de 
pagamento se o valor for acima 
de R$ 400, 00 e ainda pagará 
uma tarifa que varia entre R$ 
19,00 ou R$ 22,00. É contra- 
senso, uma vez que o BB paga 
uma infinidade de aposentados 
e estes, ao receberem seu 
dinheiro, levam-no para outros 
bancos, que oferecem 
melhores condições. 

Os administradores, 
pressionados afazer dar lucro, 
buscam reduzir os custos 
fechando agências, diminuindo 
o quadro de pessoal, forçando 
as transferências e demissões, 
limitando, assim, o papael do 
Banco de receber contas, 
vender seguros, previdência, 
captar. E não oferece o seu 
principal produto, que é o 
crédito, como por exemplo: 
dos produtores rurais que 
procuraram a agência- 
Impcratriz, apenas cem 
tiveram suas propostas 
acolhidas, das quais sete foram 
atendidas. 

"E, quando fecham 
agências, não levam em 
consideração a demanda da 
comunidade, de modo a deixá- 
la totalmente desassistida, 
como é o caso do Município 
de Montes Altos", destaca o 
manifesto, revelando ainda, 
que o BB possui linhas de 
crédito com recursos do FAT 
(Fundo de Amparo ao 
Trabalhador) a curto, médio e 
longo prazos e com baixas 
taxas de juro. São créditos 

direcionados especificamente 
para a maioria da população, 
como é o caso do PROGER 
(Programa de Geração de 
Emprego e Renda) e o 
PRONAF (Programa Nacional 
de Apoio à Agricultura 
Familiar). O primeiro, para 
atender pequenos 
comerciantes, artesãos, 
pequenos industriais, a 
agricultura e a pecuária, tanto 
em investimentos quanto em 
custeio; o segundo, para 
atender e financiar a lavoura 
de subsistência, representad: 
pela grande maioria da 
população maranhense. 

Essas linhas de crédito 
existem, confirma o manifesto 
dos bancários, aprovados no 
Encontro Fórum do Banco do 
Brasil, realizado neste sábado. 
Mas os administradores do 
Banco não têm interesse em 
divulgar e estimular as pessoas 
a irem fazer o cadastro e a 
proposta de acesso ao crédito. 
A prova disso, apresenta, é que 
a agência de Imperatriz nao fez 
nenhuma operação com 
recurso do FAT. 
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Bg^co é julgado e ganha liberdade vigiada 

Mesmo condenado a 16 anos de reclusão, réu é beneficiado com sursis 
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O mecânico Marlon Cândido foi assassinado em 14 julho do ano passado 

por FREDERICO LUIZ 

De acordo com os autos 
do processo, o assassinato 
do mecânico Marlon 
Cândido da Silvai 
aconteceu no dia 14 dei 
julho de 1995. 

Marlon teria sc 
deslocado até a residência 
do produtor de vídeo 
Boseo Brito para cobrar 
uma dívida de K$ 256,90. 

No interior da casa, o 
Bosco Brito teria 
assassinado Marlon a tiros 
de revólver calibre 58. 

Os advogados de 
defesa. Oztel Vieira e 
Wilson Filho, defenderam 
a tese de legítima defesa 
própria. 

De acordo com a 

esplanavao de Oziel Vieira,: 
ontem de madrugada no 
Tribunal do Júri, Boseo 
Brito atirou em Marlon: 
Cândido depois dos mesmos: 
lerem travado luta eorporai.: 

Oziel argumentou para: 
os jurados, que o réu jamais 
pensaria em tirar de forma 
premeditada, a vida da 
vítima 

"O exame leito pela 
policia técnica, na casa do 
réu foi feito quatro dias 
depois do crime. |'or isso 
não encontraram vestígios 
de desarrumaçâo, natural 
de uma briga", disse OzM. 

Ainda de acordo com o 
advogado de defesa, Bosco 
Brito sc submeteu ao Corpo 
de Sentença de Imperatriz 
porque acreditava que não 

seria condenado. 
O advogado de defesa 

recorreu da sentença, que 
condenou seu cliente a 16 
anos de reclusão. 

O juiz dos Irabalhos, 
Fernando Mendonça, 
explicou que a sentença 
básica de Bosco Brito foi 
de 16 anos e seis meses, 
reduzida para 16 anos pelo 
fato do réu ter confessado o 
crime, falo que de acordo 
com o Código Penal 
Brasileiro, funciona como 
atenuante, ou seja, redutor 
da pena. 

Bosco Brito foi 
condenado por homicídio 
qualificado, de acordo com 
o artigo 121, parágrafo 2°. 
Alínea IV do Código PenaJ 
Brasileiro. 

Rádio Capital AM, 950 KHZ, 

10.000 watts de potência 

por Frederico Luiz 
Da Direção de Jornalismo 

O Tribuna] do Júri de 
Imperatriz condenou o 
produtor de vídeo, Bosco Brito, 
a 16 anos de prisão em regime 
fechado. 

Bosco Brito foi condenado 
a cumprir a pena no presídio de 
Pedrinhas, por ter assassinado 
o mecânico Marlon Cândido da 
Silva, também conhecido como 
Goianinho. 

No entanto, a lei concede 
que o produtor de vídeo, 

recorra da sentença em 
liberdade. Bosco Brito saiu do 
Tribunal para sua casa. 

O juiz que prolatou a 
sentença, Fernando Medonça, 
disse que Bosco Brito, por ser 
réu primário, e ter bons 
antecedentes, poderá recorrer 
da sentença em liberdade. "A 
lei o beneficia", disse o juiz. 

O Júri começou na manhã 
de ontem e a senteça final foi 
lida a 01 hora da madrugada 
de hoje no Fórum de 
Imperatriz. 

A acusação esteve a cargo 

da promotora Márcia Moura 
Maia, que foi assistida pelos 
advogados Elias Santos e 
Salustiano Vieira. 

Na defesa do réu, estiveram 
os advogados Oziel Vieira e 
Wilson Filho, que recorreram 
da sentença tão logo ela foi 
pronunciada. 

O crime, que aconteceu no 
dia 14 de julho do ano passado 
repercutiu na cidade e o 
julgamento de Bosco Brito foi 
acompanhado por uma 
multidão que lotou a sala das 
sessões do Tribunal do Júri. 

Crime aconteceu ano passado 

por Frederico Luiz 

Bosco Brito foi condenado 
a 16 anos de reclusão, por ter 
assassinado o mecânico 
Marlon Cândido da Silva, 
nascido em 14 de janeiro de 
1967 na cidade de Morrinhos 
no Estado de Goiás. 

Marlon, de acordo com 
panfleto assinado por amigos 
e familiares da vítima, era 
mecânico desde os oito anos 
de idade e em 1984 veio 
morar em Imperatriz. 

Marlon era casado e 
quando morreu deixou a 
esposa e um filho de apenas 1 
ano e 6 meses. 

No mesmo panfleto, os 
familiares da vítima afirmam 
"esperar por justiça, não para 
Marlon, mas, para toda a 
população de Imperatriz, que 
não pretende que a 
impunidade seja 
institucionalizada em nossa 
cidade". 

A presidente do Comitê 
contra a Violência, Conceição 

Amorim. esteve presente ao 
julgamento e considerou a 
sentença uma vitória parcial 
"daqueles que defendem a 
justiça para Imperatriz". 

Durante a leitura da 
sentença, a mãe de Bosco 
Brito chorou e teve mal-estar. 
Ela fm socorrida por amigos e 
familiares-. 

Outras pessoas que 
estavam no Fórum aplaudiram 
a sentença final, relatada pelo 
juiz presidente dos trabalhos, 
Fernando Medonça. 

Uma discursão na madrugada 

por Frederico Luiz 

Assisti a uma parte do 
julgamento do produtor de 
vídeo, Bosco Brito. 

Alertado por Conor Pires 
de Farias, tive o cuidado de 
comparecer para relatar para 
o Jornal Capital a sentença 
final do Julgamento. "E o que 
se comenta na cidade, 
precisamos dar esse furo 
amanhã nas bancas", disse 
Conor. 

Peguei o automóvel Gol 
Branco do Sistema Tucanús 
de Comunicação e compareci 
ao Fórum. 

A sala das sessões do 
Tribunal do Júri estava 
abarrotada de pessoas, 
f amiliares da vítima e do réu, 
além de pessoas da sociedade 
em geral. 

Durante o intervalo, 
quando a assistência saiu para 
que os jurados se reunissem 
com o Juiz para a setença, 
encontrei com o advogado 
Aroaldo Santos, presidente do 
PV de Imperatriz e candidato a 
candidato a prefeito pek Frente 
Ética, PT-PDT-PV. 

Primeiro, um longo papo 
sobre política, as alianças, e 
tudo mais que apimentam a 
sucessão municipal. 

Depois de um rápido giro 
em busca de papel, para fazer 
as anotações, encontrei 
novamente com Aroaldo, desta 
vez, a conversa girava a três, 
com a presença do delegado 
George Miranda. 

A conversa girava em torno 
de certos crimes insolúveis na 
cidade. 

Veio o anúncio que a 
sentença seria prolatada pelo 
juiz. Ouvimos de pé, como 
manda as leis do Judiciário. 

Porém, um fato me chamou 
a atenção. O juiz Fernando 
Mendonça leu a sentença 
condenatória, e conclui dizendo 
que o réu poderá apelar da 
decisão em liberdade. 

Procurei confirmar as 
palavras do juiz com o 
advogado de defesa, Oziel 
Vieira. O defensor disse que 
Bosco Brito sairia dq Tribunal 
em liberdade. F que o 
julgamento do recurso da 
defesa, demoraria pelo 
menos, um ano. 

Depois procurei o próprio 
juiz Fernando Mendonça para 
confirmar a informação, Bosco 
Brito não iria para a prisão de 
Pedrinhas, mas teria direito a 
sursis, ou seja, cumpriria a 
pena em liberdade. 

Pronto, me dei por satisfeito 
e sai do Tribunal para a redação 

do Jornal Capital. Antes, na 
pressa, encontro com o 
jornalista Josué Moura e falo 
para meu colega de profissão; 
que manchete de hoje do 
Jornal seria: Bosco Bristo é 
libertado. Com o subtítulo, 
mesmo condenado a 16 anos 
de reclusão, o réu sai do 
Tribunal para casa. 

Começou então uma 
discursão cm plena porta do 
Fórum. Josué me dizendo que 
o réu fora condenado. E eu 
dizendo que Bosco Brito 
estava em liberdade, mesmo 
vigiada. 

Depois de cinco minutos 
de conversa, com 
interferência de Conceição 
Amorim, não chegamos a um 
acordo. 

E por isso resolvi colocar a 
manchete da capa do Jornal 
com a condenação, e a matéria 
principal do caderno com a 
liberdade. 

Coisas das leis brasileira, 
quando um condenado é posto 
em liberdade. E por vezes, 
uma pessoa libertada vai 
direto para a cadeia. Somente 
nossos legisladores para 
aprontarem pendengas 
jornalísticas, como a travada 
entre eu e jósué Moura na 
madrugâda de hoje. na saída 
do julgamento. 
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por MESSIAS JÚNIOR 

Acelerando 

Antônio Neto motorista 
da TV Capital continua firme 
no volante com a equipe do 
Imperatriz Notícias. Uma 
boa equipe de reportagem 
também é composta de um 
grande motora, é o 
"maquinho"é ferra! 

Pergunta 

Muita gente me pergunta 
o que é necessário para ser 
repórter de televisão. Só 
tenho uma resposta: 
Vocação! 

A repórter da TV 
Mirante Silvanete Gomes é 
na minha opinião a mais 
completa e melhor de todas, 
excelente texto e ótima 

interpretação, coisas que 
geralmente não acontece com 
a grande maioria, que ao invés 
de interpretarem, 
simplismente cantam o texto, 
tirando toda a credibilidade da 
reportagem. Quem quiser 
aprendam com ela. 

Xerox 

Quando o SBT lançou o 
Aqui Agora as outras 
emissoras caíram de pau 
criticando o programa, e o 
comando de sensacionalista, 
só que o sucesso foi tão 
grande que até a platinada 
Rede Globo faz algumas 
matérias "corridas" com a 
camâra trêmula, e o repórter 
ofegante. Agora quem copiou 
mesmo indiscretamente foi a 

Record, contratou alguns 
repórteres do Aqui Agora e 
fez o "Cidade Alerta" 
igualzinho! 

O velho guerreiro tinha 
razão na TV nada se cria, tudo 
se copia. 

Primera vez 

No útimo sábado eu tive a 
minha primeira esperiência 
como apresentador de tele- 
jornal apresentando o 
Imperatriz Notícias" e como 
cada trabalho é diferente um 
do outro, é normal que 
fiquemos um pouco tenso até 
nos habituarmos com um 
novo estilo. Pesso portanto a 
sua compreensão, e no 
próximo sábado novamente 
ancorando o noticioso da 
Capital. A primeira vez nunca 
é a melhor! 

Analfaburro 

Recentemente foi exibida 
na TV Capital uma matéria 
enviada pela TV Amazônia 
(CNT) de Açailandia. A dita 
matéria, falava de uma 
agressão sofrida pela equipe 

de reportagem da emissora, 
e que teria sido patrocinada 
pelo deputado estadual 
Deusdedith Sampaio, até aí 
tudo bem, agora o que 
chamou a atenção foi o 
analfabetismo do tal repórter 
que fazia a matéria, dentre 
muitas baboseiras, sabe o que 
ele disse mais? 

"Agente fomos fazer a 
corbetura do carnaval", ô 
repórtezinho burro, só! 

Besourão 

m 
Eu particulamente não 

gostando da sua voz, tenho 
que reconhecer que o locutor 
José Filho da Terra FM é um 
grande "fera" de audiência. 
Ele que começou como 
operador de aúdio na Rádio 
Imperatriz, também trabalhou 

algum tempo na Cultura (hoje 
Difusora) e sempre foi e 
continua sendo um dos 
maiores destaques do FM .. 
Sucesso, "Baixinho!" 

Contratado 

O diretor do Sistema 
Tucamfs, jornalista Conor 
Faria, continua investindo alta 
na contratação de grandes 
nomes para o seu cast de 
profissionais, a mais nova 
jogada foi trazer para o 
Sistema João Vitor do 
Nascimento ex-Difusora^ 
(SBT), Vítor irá assumly 
apartir da próxima quartá- 
feira, a direção da Rádio, 
Jornal e TV Capital. 
Welcome! 

Contratado II 

Outro que também chega 
a Capital é o "Badinho" 
apresentador "Alvorada 
Sertaneja" que também era 
da Difusora, "Badinho" 
chega e promete animar as 
manhãs da Capital com os 
seus convidados sertanejos, 
e forrozeiro. 

Espero que o "Labigó" 
também venha a tiracolo! 

Contra do III 

Outra grande jogada da 
Capital é sem dúvida a 
contratação do advogado 
Ulisses Braga, ele será o 
ancora de um programa 
que irá se chamar "Cidade 
Cidadã" além de assinar 
diariamente uma coluna no 
Jornal Capital, a vinda do 
Dr. Ulisses para a Capital 
será com certeza um 
gjande presente para o 
telespectador, por se tratar 
de uma grande cultura e 
excelente jornalista. Valeu! 

Enganadores 

Alguns locutores de FM 
em Imperatriz precisam 
fazer urgentemente um 
curso de inglês, os "caras 
enrolou a língua na 
pronúncia de algumas 
músicas internacionais e 
tentam enganar o ouvinte, 
mas nem eles mesmos 
sabem o que estão dizendo. 
Coitados! 

Programação de hoje rara as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TV Capital 

Canal S 

Rede Record 

06:00 O Despertar da Fé 
07:00 Repórter 190 
08:00 Bom Dia Cidade 
08:80 O Despertar da Fé 

(local) 
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 
21:30 Campeões de 

Audiência 
23:00 25ã Hora 
01:00 Palavra de Vida 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Seja mais um 

: iníe do 

Jornal uapital 

e fique por 

dentro das 

notícias mais 

quentes da 

região 

De 

segunda a 

sexta-feira 

ouve, na 

Rádio 

Capital 

AM, das 

16h00 às 

17h00, o 

programa 

Tribuna 

da 

Cidade, 

com 

Aurino 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Assista o 

programa 

Imperatriz 

Notícias 

às 

18h00r 

pela TV 

Capital, 

Canal 5, 

Rede 

Recorú 

TV Mirante 

Canal IO 

Globo 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Acompanhe 

todos os 

aoonteiriertos 

esportivos, 

aos 

domingos, 

das 9h às 

llh, na 

Rádio Capi- 

tal Am, no 

programa 

Lance Livre 

TV Difusora 

Canal 7 

SBT 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
07:00 Bandeira 2 
07:30 Thompson Sem 

Censura 

08:00 Bom Dia & Cia (com 
Eliane) 

10:00 Programa Sérgio 
Malandro 

11:30 Moreira Serra 
Especial 

12:00 Carossel das 
Américas 

12:45 Repórter Difusora 
13:35 Cinema em Casa (Os 

Muppels Conquistam 
Nova York) 

15:25 Kung-Fú, a Lenda 
Continua 

16:20 TV Animal 

16:50 Passa ou Repassa 
17:20 Programa Livre 
18; 15 Aqui Agora 
18:55 TJ Maranhão 
19:15 TJ Brasil 
20:00 Sangue do Meu 

Sangue 

20:45 Copa do Brasil 
22:45 Sangue do Meu 

Sangue 

23:30 Jornal do SBT 
23:45 Jô Soares Onze e Meia 
01:00 Jornal do SBT 
01:30 Programa Joyce 

Pascowitch 

01:35 Perfil 
02:35 Telesisan 

TV CNT 

Canal 23 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV, 

C/iH 

rJjpÇfa)' 
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Açaiiândia/Social Imperatriz, 05 de março de 1996 
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por SORAYA LUIZA 
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Instituído pela ONU, dia 08 de março confraternizado no mundo inteiro, será 

comemorado em Açailândia por esta colunista e a Rádio Clube FM. Os 

preparativos já estão sendo ultimados para que a noite decorra em clima de uma 

grande festa. A coluna "Sociedade em Expressão" tem mostrado diariamente as 

lindas mulheres revelação, que se destacam pelo seu trabalho vitorioso que se 

realizam em diversas áreas com brilhantismo e talento. Até lá estaremos contando 

um pouco da história de todas as homenageadas. 

Preocupados com a epidemia da Dengue na Cidade do Ferro, os empresários 

junto com a Associação Comercial e Industrial de Açailândia - Acia, já começam 

a se mobilizarem no sentido de mutirão, no combate ao mosquito Aedes aegipity, 

o qual já começa a prejudicar o comércio local, tendo em vista o grande número 

de funcionários acometidos pela Dengue. A Acia espera contar com a imprensa 

local no combate ao mosquito, tendo em vista que a saúde municipal tem 

desenvolvido campanha precariamente, não combatendo o mal. 

Cwiu> 

Quero destacar as empresas que vêm nos apoiando, para que possamos 

homenagear a importância de cada mulher. Cada data tão expressiva é importante 

demais para ser esquecida. São elas: Associação Comercial e Industrial de 

Açailândia - Acia, Commar, Armazém Paraíba e o empresário Carlos Brandão, 

proprietário da Zoom Danceteria, que também presta sua homenagem às 

Mulheres de Expressão, pela importância do seu papel em nossa sociedade e no 

seu dia-a-dia. Tem contribuído de alguma forma para o desenvolvimento do nosso 

País. especialmente em Açailândia. 

A Upgrade Informática, em parceria com o Sebrae/MA, iniciou ontem o curso 

de computação, com professores capacitados. O curso 100% prático, com aulas 

em computadores 486 coloridos, certificado de participação, material didático, 

atraiu um número satisfatório de participantes, principalmente crianças e 

iniciantes que se preocupam com a evolução dos tempos modernos. 
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Nívea Duarte 
A tímida loiríssima pisa as passarelas do concurso mais disputado do ano - 

Garota Cenecista/95 - o qual reuniu as mais belas concorrentes no decorrer do 

ano. A timidez neste dia se ausentou do lugar a uma desenvoltura invejável. Ali, 

estava a revelação do ano no mundo da passarela, com apenas 14 anos, bela, 

elegante e maravilhosa, o qual teve reconhecimento desta coluna que levou, Nívea 

Duarte, a se profissionalizar como modelo, tendo como instrutor o grande mestre 

das passarelas, o ator global, modelo e capoerista Beto Simas, em uma realização 

da Artes-Promoções, da colega Jussara Cerqueira. 

E hoje essa gata que tem arrasado nas passarelas, podemos afirmar que 

qualquer agência dos grandes centros a tornaria uma top model. 

A modelo Nívea Duarte recebe nosso título pelo seu grande sucesso. 

HuMvi Ác Sttywnãoy% íí 

Francisco Carvalho 

O Boticário já é considerado a mais pura inspiração que vem da natureza, 

embalando as mais deliciosas fragâncias e transpondo os mágicos momentos 

inesquecíveis. A empresária Francisca Carvalho inaugura a renomada 

"FRANCHISING" na Cidade do Ferro, em 19, o qual superou as expectativas da 

jovem empresária. Hoje O Boticário, considerado em Açailândia o grande mestre 

na arte de atender bem os seus clientes, ocupa liderança nas vendas em todas as 

datas especiais, graças ao magnífico atendimento, além do grande incentivo que 

a empresária vem dando aos eventos mais importantes da cidade, não medindo 

esforços para pôr bem alto o bom nome da nossa cidade e da sua empresa, 

considerada um grande sucesso. 

A nossa lista de Mulheres de Expressão/96 estaria incompleta sem esta grande 

figura Francisca Carvalho. 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Gaidino 

Açailândia - Mar jináo 

SAME 

Serviço de Assistência 

Médica Emprese :o 

1 

Planos de saúde par • «presas, 

famílias e individuais. 

Saúde é produto de primeiríssima" 

necessidade 

Plantão de Vendas: 738-1 750 (Gessila) 

Endereço: Hospital São Sebastião 

Açailândia - Maranhão 
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por FREDERICO LUIZ 

A governadora 
Roseana I 

Agora já é demais. O 
Maranhão exige uma 
explicação de onde está a 
governadora Roseana Sarney. 
Até porque, especula-se 
bastante que a ocupante do 
Palácio Henrique De La 
Rocque esteja com graves 
problemas de saúde. 

A governadora 
Roseana II 

• t • 

Náo lem Assessor de 
imprensa, ou marqueteiro 
que me convença de que o 
silêncio sobre o assunto é o 
melhor caminho. Nos 
governos civilizados, sabe-se 
diariamente onde está o 
governante. Omitir a 
localização por um dia, dois 
no máximo, vá lá. Tudo bem. 
Mas 15 dias que nem o Diário 
Oficioso do Estado publica 
notícias de Roseana. 

A governadora 
Roseana III 

Quando reaparecer em 
público, a governadora 
Roseana Sarney deve uma 
explicação aos maranhenses. 
Onde esteve, e o que fez. 
Afinal, ela foi eleita e recebeu 
representação de eleitorado. 
Portanto, deve explicações. 
Caso esteja mesmo doente, 
não quero ser deselegante 
com d' vernadora, que deve 
e ia- s m tempo para se 
preov jpar om o assunto. 
Porém, a sua assessoria de 
imprensa e marketing tem 
obrigação de estar atenta a 

imagem da governadora. E a 
imagem deste sumiço da 
governadora é muito pior do 
que de alguma doença que a 
governadora esteja sentindo. 

A governadora 
Roseana IV 

Está anunciado que no final 
do mês, a governadora 
Roseana Sarney instalará seu 
governo em Imperatriz. 
Durante os dias 28 e 29, 
quando acontece o IV 
Encontro da Bancada 
Parlamentar da Amazônia 
Legal, Imperatriz vai ver de 
perto os secretários da 
governadora. Finalmente. 

Frente no 
Final 

A Frente Ética, PT-PDT-PV, 
esolhe seu candidato a prefeito 
de Imperatriz até o final do 
mês. Jomar Fernandes é o 
nome mais cotado para ser 
indicado pelos "Éticos". 
Candidato a vice-governador 
na chapa de Jackson Lago, 
Jomar é um nome conhecido e 
repeitado no município. 

Mamonas 

de cima, deve haver um 
barulho de uma certa "Brasília 
Amarela". 

Ouro do 
Futebol 

Agora são favas bem 
contadinhas. Virgem que 
riqueza. O futebol olímpico do 
Brasil está uma fera radical. 
Batendo de goleada seus 
adversários. O Uruguai foi a 
última vítima. A Argentina será 
a próxima vítima. Para de lírio 
da galera que deve comemorar 
a conquista do ouro olímpico 
em Atlanta, capital da Geórgia 
nos Estados Unidos da 
América. É o sonho brasileiro. 

Lava 
Prato 

Assassinas 
Trágica a morte do 

irreverente grupo musical 
Mamonas Assassinas. A 
debochada Banda, certamente 
não entrará na galeria dos 
imortais da MPB. Mas deixa 
uma lacuna para a garotada e 
a juventude que cultuavam o 
deboche da Banda. No andar 

Meu amigo, deu gente que 
não foi brincadeira no Carnaval 
Lava-Prato de João Lisboa. 
Imperatriz foi a vizinha cidade. 
A rodovia que interliga as duas 
cidades ficou congestionada 
nos horários de pique. 

PSL 
Consolidado 

A coordenadora do 
programa do leite na Região 
focantina, Raimunda 
Angélica, dirige com mão de 
ferro o PSL, Partido Social 
Liberal. Apoiando as 
orientações políticas do 
deputado federal Nan Sousa e 
da governadora Roseana 
Sarney, Raimunda Angélica é 
candidatíssima a vereadora. 
Ela já avisa que vota em tldon 
Marques para prefeito de 
Imperatriz. 

Agostinho 
Noleto 

O virtual interventor de 
Imperatriz deve, continuar 
com a Era Ildon Marques. 
Sem pão e circo e com muito 
trabalho e soluções criativas. 
Aliás, classificar Ildon 
Marques de criativo é uma 
desconsideração aos mágicos, 
magos e bruxos, que 
reiventam o mundo com suas 
idéias maravilhosas. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Ondas Curtas 

Os boatos que a governadora está doente aumentam cada vez mais. 

Os maranhenses querem explicações sobre o assunto. 

723-2034, ligue para o Sistema Tucanu's com notícias da governadora. 

Tem mágico que faz aparecer. Outros, as avessas, são especialistas em fazer desaparecer. 

No céu deve ter uma Brasília Amarela. 

É tetnpo de mudar o estilo. Hora de reciclar as idéias. 

Governadora, escolha um interventor ao seu gostinho. 

Quem será o mártir da família Sarney na disputa da Pr^feityra de São Luís? 

No novo tempo, estamos na luta, estamos em cena... 

Em Açailândia, a eleição vai dar o que falar. Meio mundo de confusão. 

Deusdedith Sampaio contra o candidato do prefeito Ildemar Gonçalves. 

Olé Brasil. Já estamos em Atlanta. Agora vamos papar a Argentina. 

O oscar vem aí. O Qu4trilho também. É o ano do Brasil em Hollywood. 

Faltam 25 dias para a onça beber água. Acho que a onça vai beber mais coisas. 

Dia 1° de abril, Imperatriz com novo interventor estadual. 

Ildon Marques emplacando Agostinho. Fiquene com Dorian. A governadora é a juíza. 

No primeiro duelo deu "Ildão". No segundo, vai dar "Mão" de novo. 

Madeira armou o Ciro em Imperatriz. 

E Ciro é Madeira de dar em doido. Varrido ou não. 

Os Mamonas Assassinas 

morrerão sanado 

TC* 
ta 

VALE TRANSPORTE 

O Vale Transporte foi uma conquista social muito importante nas relações entre -mpregados e empregadores.     

resente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas é disposição dos senhores empresários que 

desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionários. VALfc 

TCI - BR- 010 - Km 1350 - Maranhão Novo - Imperathz-MA - Fone: 723-3444 
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porSeicho Taníguchí 
Diretor da Seicho-No-le 

Amar o próximo é 
essencial. Mas, para amar 
alguém, é preciso 
compreendê-lo bem. Havia 
numa casa um macaco que era 
muito afeiçoado a seus 
moradores. Segundo me 
contaram, o macaco ficava 
observando sempre que a 
dona da casa dava banho ao seu 
bebê. Certo dia, quando a 
mulher colocou água quente 
na bacia e se afastou um 
instante para buscar água 
(fria), o macaco pegou o bebê 
e colocou-o dentro da bacia. 
Lamentavelmente, o bebê 
morreu em conseqüência das 
queimaduras. 

Esse triste episódio mostra 
a limitação da inteligência de 
um símio. O macaco não agiu 
com má intenção, nem era 
destituído de afeição. Ele 
provocou a tragédia porque 
não tinha a correta 
compreenção acerca do bebê 
humano, nem acerca de água 
quente. 

Também os pais, para amar 
corretamente os seus filhos, 

devem compreedê-los muito 
bem. Não devem pensar: "Eu 
os gerei; por isso conheço-os 
melhor que qualquer outra 
pessoa". Se o fato de ter gerado 
o filho fosse suficiente para 
compreender tudo sobre ele, 
os pais não teriam nenhuma 
dificuldade para lidar com ele. 
Seguindo tal raciocínio, 
poderíamos concluir que o 
macaco conhece bem o seu 
filhote, a borboleta conhece 
bem as suas larvas, a barata 
conhece bem os "filhotes" dela; 
e uma mãe humana, mesmo 
tendo gerado um natimorto, o 
conheceria melhor que 
qualquer um. Evidentemente, 
tal colocação é absurda. 

Para compreender alguém, 
precisamos ter uma 
mentalidade capaz de acolher 
o ponto de vista dele, de 
considerar os fatos colocando- 
nos no lugar dele. Devemos, 
com essa mentalidade ampla e 
abrangente, envolver a pessoa 
e perceber a capacidade oculta 
nela. Portanto, para amar de 
verdade, precisamos ser 
pessoas de caráter elevado, 
possuidores de sabedoria e 
donas de uma mentalidade 

ampla. 
Não basta os pais gerarem 

fisicamente uma criança. No 
caso de professor, não basta tê- 
la como aluno; um professor 
que fosse militante exarcebado 
de movimentos sindicalistas 
dos professores seria uma 
negação, pois não saberia 
"amar de verdade" os alunos. 

De modo análogo, para 
amar nosso país, não basta 
termos nascido nele. 
Precisamos conhecê-lo bem. 
Com a mentalidade ampla, 
precisamos compeender bem 
a peculiaridade, a verdadeira 
natureza e a missão do nosso 
país. Não devemos ter uma 
visão estreita, como a de tentar 
impor-lhe uma cultura 
estrangeira ou de forçá-lo a 
"seguir por tempo 
indeterminado" uma 
constituição ultrapassada. 

Elimine os obtáculos 
0 que se pede em oração 

infalivelmente se concretiza. A 
oração é uma "declaração" feita 
do fundo da alma; é uma 
mentalização intensa. Por isso, 
uma oração perseverante é 
sempre atendida. Contudo, 
uma oração que consiste 

"Vocês nos 

deixaram doidão" 

O Jornal Capital agradece a 

irreverência da Brasília Amarda 

Valeu Mamonas 

simplesmente no pedido para 
realização de um desejo ou um 
anseio de natureza pessoal 
nem sempre é atendida. Isto 
porque, nesse caso, a pessoa 
não ora com convicção, cogita 
na possibilidade de seu desejo 
não se realizar e deixa-se levar 
pela "idéia de negação", ou 
seja, pelo pensamento de que 
aquilo que deseja "está 
demorando para se manifestar 
concretamente"; assim, o 
desejo acaba não si1 realizando. 

Existem casos em que 
enfrentamos muitos 
obstáculos para a 
concretização de algo que 
pedimos em oração. E 
comparável a casos em que, 
para chegarmos a um lugar 
que constitui nossa meta, 
temos de superar vários 
obstáculos que existem no 
caminho. Diante de obstáculos 
que dificultam a oração, não 
devemos desistir nem duvidar 
de Deus, deixando-nos 
dominar por pensamentos 
como: "Minha oração não foi 
atendida. Acho que não existe 
Deus". Quem toma tal atitude 
mental não tem fé em Deus, 
acredita apenas em fenômeno. 

Uma oração que "sucumbe" 
diante de obstáculos, não é 
uma verdadeira convicção, 
oriunda do âmago da mente; 
não passa de um simples 
anseio. Nossa vida não é 
influenciada nem controlada 
por simples anseios. 0 que 
constitui a base de nossa vida 
é algo muito mais sólido; é uma 
convicção inabalável. 

Se nossa fé for fraca, 
passível de "desmoronar" 
diante de primeiros obstáculos 
ou dificuldades, temos de 
fortalecê-la. Será que o 
caminho que conduz ao topo 
de uma montanha é reto e 
plano? Claro que não. Com 
certeza, esse caminho é 
repleto de obstáculos, tais 
como rochas, vales, matos 
cerrados. Passando por tudo 
isso com muita dificuldade, 
finalmente conseguimos 
chegar ao topo. O esforço e a 
garra com que enfrentamos os 
obstáculos fortalecem o nosso 
ânimo v aumentam o nosso 
vigor físico. As dificuldades 
que enfrentamos para escalar 
uma montanha não são meros 
sofrimentos, e sim um 
"convite para a alegria do 
triunfo". 

Também na jornada da 
vida, se uma pessoa temer e 

. evitar as dificuldades e, ao se 
defrontar com uma, 
considerar-se logo fracassada, 
como poderá tornar-se 
vitoriosa? A glória do triunfo 
nunca é concedida aos fracos 
e covardes. Isto porque Deus 
não espera dos seres humanos 
um espírito fraco e comodista. 

Nossos objetivos 
infalivelmente se concretizam 
quendo enfrentamos e 
superamos toda sorte de 
dificuldades e obstáculos, 
eliminando da mente todo e 
qualquer pensamento apático 
ou negativo. Então, seguimos 
em frente como um veículo 
que, tendo-lhe sido solto o 
freio, começa a correr em 
grande velocidade. Os 
obstáculos e as dificuldades, 
que surgem diante de nós, 
nada mais são que 
"mecanismos" para soltar o 
freio mental (medo, receio). 
Se nossa mente não estiver 
tolhida por esse freio, tais 
"mecanismos" não precisarão 
entrar em ação. Na verdade, 
quem aciona esses 
"mecanismos" é a nossa 
própria mente 

QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

-30%oDE 

ENTRADA E 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADO ATÉ 

j 36 MESES, OU 

LEASING DE 24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DJ 

FÁBRICA. 
feA- :  

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATR1CANDO LEVANTAMENTO DE PESO 

« 

c 

Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 

PHwp m 

11 fm 

Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

Jornal Capital 
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0. 
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Lisue 72S-1345 e 
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ICI compra segmento de tíi 

O negócio acaba de ser fechado com o Grupo Bunge, estimado US$ 450 milhões r 

C=] Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Negociação 
A holandesa Daff e o 

Grupo Peixoto de Castro que 
estudam a implantação de três 
fábricas no Brasil — 
caminhões, ônibus e motores 
— retomaram as negociações 
com o governo de São Paulo 
para discutir a possível 
destinação dos investimentos 
(US$ 700 mi) para o território 
paulista. O secretário 
Emerson Kapaz reúne-se na 
próxima sexta-feira com 
representantes do Peixoto de 
Castro para explicar o 
programa estadual de 
incentivos à implantação de 
indústrias. Outro 
investimento em pauta, a 
fábrica de monitores de vídeo 
da coreana Goldstar (US$ 400 
mi e 700 empregos) já está na 
fase final de decisão: 
representantes do grupo de 
reúnem hoje com Kapaz e o 
governador Mário Covas e 
podem confirmar a instalação 
da fábrica em Taubaté. 

Parceria 
A Mercedez-Benz do 

Brasil, dentro do seu 
processo de reestruturação, 
fechou parceria com a 
Marcopolo, que passará a 
produzir carrocerias para os 
ônibus fabricados na unidade 
de Campinas. Esta é uma das 
razoes para a demissão de 1,2 
mil trabalhadores daquela 
unidade industrial. Segundo 
fontes do mercado, a 
Marcopolo passa a controlar 
a fábrica, com participação 
minoritária da múlti alemã. A 
Mercedes-Bez, em nota 
oficial, afirma apenas que a 
produção de carrocerias da 
fábrica de Campinas está 
sendo transferida 
progressivamente para a 
indústria de carrocerias 
nacional. O objetivo da 
Mercedez-Benz ó a busca de 
maior competitividade 
internacional, concentrando 
suas atividades no 
desenvolvimento e produção 
de chassis e plataformas no 

segmehto de ônibus. A 
Mercedes-Benz já hàvía 
vendido a Sofunge para a 
Fundição Tupy, de Sànta 
Catarina. 

Queda de juros 
O juros de crédito ao 

consumidor caíram ütn fiotito 
porcentual na última 
quinzena de fevéreito, 
seguno a Acrefi . As taxas para 
financiamento de automóveis^ 
que vinha oscilando entre 7% 
a 10% ao mês, encerraram 
fevereiro entre 6% e 9%. Fãra 
as operações de menor valor 
e maior risco, como 
financiamento de roupas e 
eletrodomésticos, os juros do 
crediário praticado pelas 
financeiras fecharam o mês 
passado na faixa de 8% a 12%. 
O presidente da Acrefi, 
Manoel de Oliveira Franco, 
diz que a retração dos jurõs 
foi provocada pelà queda da 
inflação e pela atuação do BC 
no mercado financeiro. A 
Acrefi vai insistir junto ao 
governo para qué reveja as 
medidas de restrição ao 
crédito, como contribuição 
para fortalecer a tendência dé 
queda de juros. 

Novos investimentos 
O Senado deverá votar 

hoje, em turno suplementar, 
como determina o seu 
regimento, a nova Lei de 
Patentes antes de remetê-la à 
Câmara. Somente a 
aprovação no Senado fez com 
çine laboratórios 
internacionais começassem a 
rever investimentos no País, 
ao redor de US$ 500 mi. A 
Glaxo, por exemplo, tem US$ 
120 mi para investir em nova 
unidade industrial. 

Executivos de várias 
múltis disseram que a Lei de 
Patentes, depois de 
sancionada pelo presidente, 
deve alavancar novos 
investimentos. Segundo 
estimativa de especialistas no 
assunto, isso deverá ocorrer 
entre abril e maio. 

Pr, Rodrigues ^ 

Doenças nervosas e mentais 

Atendimento de segunda a sexta-feira, 

das UhOOàs 18h00 

Atendemos UNIMED 
Rua Pernambuco, 840 - Centro. Fone: 722-2474 

imperatriz - Maranhão 

por Nllton Horita 
Da Agência Estado 

A ICI anunciou ontem a 
aquisição de todo o segmento 
de tintas do Grupo Bunge, 
líder do setor no Mercosul. O 
negócio acaba de ser fechado 
e é estimado em LlS$ 450 mi. 
A divulgação foi feita em uma 
entrevista coletiva às 14h, no 
hotel Maksoud Plaza (sala 
Xingu), em São Paulo. O grupo 
ICI é de capital aberto na 
Inglaterra e fatura US$ 15 bi 
em todo o mundo, No Brasil, 
até agora, o grupo inglês só 
atuava no segmento química. 
Müldiãlmente, a ICI é uma das 
líderes ho setor das tintas. Para 
entrar no Mercosuí, a ICI 
decidiu comprar logo o líder de 
mercado. Na avaliação de 
executivos próximos, a 
operação é um sinal dos 
grandes investimentos que 
deverão ocorrer no Mercosul, 
O Grupo Bunge linha três 
empresas no Mercosul. 

No Brasil, a Tintas Coral é 
vice-líder de mercado, com um 
faturamento de tJS$ 400 mi por 
ano e cerca de 1,8 mil 
funcionários. A Tintas Coral é 
a única grande empresa do 
Grupo Bunge ho Brasil que 
tem capital fechado. No País, a 
Tintas Coral travava uma 
disputa acirrada de mercado 
com a líder, a Glassurít, do 
Grupo Basf. Em algumas 
subdivisões do setor, como na 
área de tintas esmalte, para 
pinturas de portas e Imóveis, a 
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No Brasil 

Tintas Coral levava a melhor. 
Em algumas regiões do País, 
também, a Coral estava na 
frente da Glassurit na área de 
tintas decorativas 
(residencial), que proporciona 
o maior faturamento dentro 
dessa indústria. Na Argentina, 
com a Alba, e no Uruguai, com 
a Pinturas Inca, o Grupo 
Bunge comandava o segmento 
de tintas. Em todo o Mercosul, 
o faturamento da Bunge Paints 
era de US$ 600 mi, com cerca 

Na 

Inglaterra 

de 3 mil funcionários em todas 
as empresas. O segmento de 
tintas era considerado "foco de 
negócio" pelo Grupo Bunge. 
Em meados do ano passado, foi 
criado um comando único para 
as companhias em todo o 
Mercosul, dirigido por Júlio 
Cardoso, presidente das Tintas 
Coral do Brasil. Mas, a oferta 
da ICI foi considerada um 
negócio de ocasião e levou a 
Bunge a fechar o negócio. Fora 
do Mercosul, o Grupo Bunge 

Nat 

Argentina 

e demais 

países 

não atua no segmento de 
tintas, mas apenas na área 
alimentícia. Os detalhes do 
negócio, conduzido com 
grande sigilo, foram revelados 
apenas ontem à tarde por 
Cardoso, Peter Qirby, 
principal executivo da ICI par- 
tintas, e DenisWright, 
principal executivo da ICI para 
tintas na América Latina. 
Cardoso será o principal 
executivo da ICI para o 
Mercosul. 

A crise do Banco Central 

Como fica a situação de Loyola 

■K: 

FHC banca Gustavo Loyola 

pór Nllton Horita 

Pode se dar mal quem 
apostar na saída do presidente 
do Banco Central, Gustavo 
Loyola, Segundo um 
interlocutor do presidente da 
República, Fernando Henrique 
deverá bancar Loyola, dando-lhe 
sustentação política para que ele 
permaneça no cargo, Da mesma 
forma, a bancada do PSDB, que 
se reuniu em um almoço com 
Fernando Henrique nesse final 
de semana, também já avisou 
que vai apoiar Loyola nesse 
momento complicado. "Ele terá 
toda força agora", diz um 
deputado tucano. A dúvida fica 
por conta da situação pessoal do 
presidente do BC. "Não 

descarto o cenário de saída de 
Loyola mais pela exaustão 
pessoal dele", observa esse 
congressista. O raciocínio do 
presidente Fernando Henrique 
é de que tirar a diretoria do 
Banco Central agora seria como 
jogar no lixo um disquete de 
computador com a memória do 
caso do Banco Nacional. Para 
que haja o saneamento do 
sistema financeiro e a 
criminalização dos 
responsáveis pelas fraudes no 
Nacional, o ideal é dar 
continuidade ao trabalho da 
diretoria do BC, diz esse 
interlocutor de FHC. 

A estratégia do Banco 
Central para o depoimento de 

Loyola hoje no Congresso será 

o de abrir o máximo de espaço 
possível para as perguntas. Na 
avaliação do governo, todos os 
aspectos do caso Nacional até 
agora são favoráveis ao BC e 
não há razão para não 
esclarecer tudo. A saber, 
segundo essa avaliação: 1) 
assim que se constatou a 
irregularidade, procedeu-se a 
intervenção; 2) como havia 
comprador potencial, o 
negócio foi acelerado; 3) os 
bens dos controladores, em 
prejuízo inclusive da família de 
FHC, foram tornados 
indisponíveis; 4) não adianta 
fazer denúncias apressadas 
sem fundamentar bem o caso 
para a Justiça, de forma a obter 

uma punição criminal. 

Auditoria extra combate efeito 

•- 

porNilton Horita 

Depois de toda a confusão 
criada com a divulgação das 
fraudes cometidas no balanço do 
Nacional, a preocupação 
número um dos banqueiros tem 
sido a de evitar um clima de 
generalização. Ou seja, os 
banqueiros querem mostrar que 
as práticas cometidas pelos ex- 
controladores do Nacional são 

fatos isolados. Por esta razão, 
algumas instituições estão 
contratando auditorias 
internacionais para avalizar os 
números de seus balanços, já 
audilados por empresas de 
consultoria no momento da 
divulgação. A auditoria de 
reforço para referendar os 
números dos balanços é uma 
tentativa de sinalizar ao mercado 
que o resultado do ano passado 

é fiel aos procedimentos 
contábeis legais. Esta é a forma 
que alguns banqueiros 
imaginam como uma alternativa 
de evitar a estigmatização do 
sistema financeiro a partir do 
comportamento do Nacional. 

O outro caminho para o 
mercado financeiro voltar à 
normalidade, segundo a opinião 
de alguns banqueiros, será um 
bom depoimento do presidente 

do BC, Gustavo Loyola, hoje, no 
Congresso. Segundo um 
controlador de um banco de 
grande porte, é preocupante a 
possibilidade de os 
parlamentares forçarem a 
criação de uma CPI sobre o 
Nacional. O depoimento de 
Loyola, segundo este banqueiro, 
será fundamental para afastar as 
generalizações do sistema 
financeiro. 

Messias Júnior - Repórter Verdade 

De segunda a sába^c - ;8 hs • TV Capital • Canal s| 
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■ebol será a maior atração de Atlanta" 

fcmpo.; ío com o sucesso do pré-olímpico, o presidente da fifa prevê bons jogos nos Estados Unidos 

por Jaldene N^nes 
Da Diretoria de Redação 

A cúpula do futebol 
mundial escolheu os Jogos 
Pré-Olímpicos, e mais 
exuberantes a cidade de Mar 
dei Plata, para traçar 
diretrizes do futebol mundial. 
Após o Congresso da Fifa, 
realizado neste domingo, o 
presidente da entidade, João 
Havelange, numa rápida 
entrevista concedida à Sport 
Press, repetiu basicamente 
tudo o que havia dito, na 
entrevista coletiva que 
concedeu no sábado à tarde, 
no Hotel Costa Galana. 

Sempre acompanhado de 
autoridades que decidem os 
rumos do futebol, como o 
secretário Geral da Fifa 
Joseph Blatter, o presidente 
da Confederação Sul- 
Americana, Nicolás Léoz, o 
presidente da Associação do 
Futebol Argentino, Júlio 
Grondona, o yice-presidente 
da Fifa, Guillermino Canedo, 
JH se mostrou sempre bem 
humorado e tranqüilo. 

Abaixo, alguns pontos 
abordados por Havelange: 

"O futebol será uma das 
maiores atrações da 
Olimpíada de Atlanta. Para ser 

ter uma idéia, todos os outros 
esportes juntos atrairão aos 
estádios cerca de um milhão 
de espectadores. O futebol, 
sozinho, terá um publico 
superior a 1,5 milhão. O 
futebol é algo extraordinário 
em todo o mundo." 

"Não sinto por Maradona 
o carinho que tenho por um 
filho. Na verdade, tenho por 
ele o sentimento que se tem 
por um neto. É um menino 
que precisa de carinho e de 
ser entendido. Acho muito 
interessante a sua campanha 
contra as drogas". 

O que João Havelange e 
nenhuma outra autoridade 
quis comentar foram os temas 
polêmicos que certamente 
vão agitar o futebol nos 
próximos meses. Nenhum 
dos dirigentes quis falar, por 
exemplo, sobre qual 
tendência para a realização 
da Copa do Mundo; sobre o 
aumento das balizas, uma 
mudança que a Fifa está 
disposta a colocar em prática, 
e sobre o sorteio que decidirá 
os cabeças de chave no 
Mundial de 1998, na França. 

As mudanças na 
arbritagem em nível mundial 
é certo que ocorrerão. O 
presidente da Conaf - 

Conselho Nacional de 
Arbritagem de Futebol - 
Ivens Mendes, também está 
em Mar dei Plata, 
acompanhando os Jogos Pré- 
Olímpicos, declarou que a 
principal mudança a ocorrer 
será em relação à lei da 
vantagem. 

O árbitro poderá dar 
prosseguimento à jogada e 
caso o time que teve a 
vantagem perca a bola na 
jogada seguinte, ele poderá 
para a jogada no lance em 
que aconteceu a falta - e até 
mesmo expulsar o jogador 
que cometeu a infração. 

Quando se perguntava aos 
dirigentes quando todas essas 
decisões serão cristalizadas, 
eles com muita tranqüilidade 
respondiam: teremos dois 
congressos para tratar de 
todas estas questões: o 
primeiro Rio, de 7 a 10 de 
abril, e outro em Zuquire. 

Por mais que afirmassem 
que as resoluções serão 
tomadas nestas dois 
congressos, a impressão que 
se tinha, por tudo o que se viu 
e ouviu em Mar dei Plata, é 
que as decisões estão todas 
tomadas, faltando apenas 
colocá-las em ata e executá- 
las. 
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Havelange anuncia que a Intercional Board vai mesmo fazer importantes alterações nas regras 

Palmeiras dispara na liderança paulista 

Edmundo faz gol, mas não evita derrota do corínthians e acaba expulso por nova agressão 

a jogador adversário 

por Jaldene Nunes 

O Palmeiras deu mais uma 
demonstração de força e 
provou que tem o melhor time 
do futebol paulista, no 
momento, ao vencer o seu 
tradicional rival, o Corínthians, 
por 3 a 1, no Estádio Prudentão, 
em Presidente Prudente. Com 
isso, voltou a ocupar 
isoladamente a liderança do 
Campeonato Paulista e é o 
único invicto. Neste clássico, 
que era o mais esperado deste 
ano do futebol paulista, foram 
registrados aos recordes de 
renda (R$ 609.35,00) e público 
(45.973 pagantes). 

Edmundo, para não perder 
o costume, agrediu o zagueiro 
Sandro, do Palmeiras, e foi 
mais uma vez expulso. O 
árbitro alemão Markus 
Merke, teve uma atuação 

impecável e deu uma 
verdadeira aula. Coibiu a 
violência e também expulsou 
Djalminha, do Palmeiras, que 
agrediu o seu adversário Zé 
Elias. 

O Palmeiras teve um início 
arrasador e com apenas 45 
segundos de jogo já estava 
vencendo por 1 a 0, com um 
gol de Djalminha, que se 
antecipou à zaga do 
Corínthians e tocou para as 
redes, após um cruzamento de 
Cafu, da direita. O Palmeiras 
aumentou para 2 a 0 aos 23 
minutos, com um gol dee 
Júnior. O lateral tabelou com 
Rivaldo e cruzou para a área. 
Henrique rebateu mal e na 
volta, o próprio Júnior 
completou com um chute 
rasteiro, no canto esquerdo. 

Na fase final, o Corínthians 
voltou mais uma forte na 

marcação e com maior 
agressividade. Edmundo 
diminuiu para o Corínthians, 
numa cabeçada, após um 
cruzamento de Leonardo. O 
próprio Edmundo correu para 
buscar a bola nas redes, para 
ganhar tempo, e trocou 
empurrões com o zagueiro 
Sandro, do Palmeiras. 

E logo após a saída de bola 
do time adversário, Edmundo 
agrediu novamente Sandro com 
um tajja no rosto e acabou sendo 
expulso. A nova atitude 
reprovável do "Animal" acabou 
com a reação do Corínthians e 
deu moral do Palmeiras. E o 
terceiro gol veio em 
conseqüência disso aos 36 
minutos. Cafu cruzou da direita 
e Célio Silva tocou de cabeçada 
contra as suas próprias redes, 
quando o goleiro Ronaldo já 
estava i ironto jíara fazer a defesa. 

VÔLEI 

Brasileiras ganham 

medalha de ouro 

Jacqueline e Sandra confirmam boa fase 

no ranking mundial 

í > . -j' : e ia - -A ■. 
Bü 

Sflifil 

es? 
7 1 . 

secr «fe&y ísS--:...,- 

Violência é crime 

por Jaldene Nunes 

A dupla brasileira 
Jacqueline e Sandra 
conquistou ontem a 
medalha de ouro do 
Circuito Mundial Feminino 
de Vôlei de Praia disputado 
em Copacabana ao vencer as 
Australianas Cook e 
Pottharst por dois sets a 
zero, com parciais de 12/08 

e 12/09. O Brasil conquistou 
também o terceiro lugar com 
Adriana e Shelda, que 
arrasaram as norte- 
americanas Nancy e McPeak. 

Cook e Pottharst, também 
classificadas para os Jogos 
Olímpicos de Atlanta, 
começaram marcando os dois 
primeiros pontos e deixaram 
apreensiva a torcida que 
lotava as arquibancas da 

Arena Olímpica, na Praia de 
Copacabana. Mas logo 
Jacqueline e Sandra 
ratificaram com a vitória a 
liderança do ranking que 
mantiveram ao longo do 
Circuito Mundial e 
terminaram a temporada 
95/96 como a dupla número 
um do ranking 
internacional de vôlei de 
praia. 

Flu confirma a contratação do 

volante Charles 

por Jaldene Nunes 

O meiocampo Charles se 
apresenta hoje ao técnico 
Jair Pereira e já deverá jogar 
domingo, contra o 
Itaperuna, na estréia do 
Fluminense no Campeonato 

Estadual. O jogador esteve 
sábado nas laranjeiras e viu 
o time se despedir do 
Campeonato Carioca de 
forma melancólica, ao 
empatar em 2 a 2 como o 
América, gols de Aílton (2), 
Cadinhos e André Luís. 

Charles, de 31 anos, disse que 
vinha treinando normalmente 
no Olaria e que se o treinador 
quiser ele jogará domingo 
"Ele está fininho e não vej( 
razão para não escalá-k 
contra Itapecuruna", afimou 
Jair Pereira 

'eto, objetivo e corajoso. Rssim é Orlando MeiMaes. q 

comando de segunda a sexta-feira, o programa Gdâde 

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

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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por JUSSARA CERQUEIRA 
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As Amigas do Bem Querer se reuniram na última quinta-feira em clima dt 

festa, para um jantar de confraternização no restaurante do Hotel Possei- 

don, em homenagem às aniversariantes do mês de fevereiro, que são. a 

artista plástica Zélia Merebe, a arquiteta Neilamy Cunha e Lideres Rocha 

(Imprecol). Confira fíashs da animada noite. 
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As aniversariantes Neilamy e Lideres As aniversariantes Zé Ha o Lideres apafíam a vehnha 
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As amigas na hora dos parabéns Um dose de Neilamy, Madalena, Li, Loide, Teka e Nina 
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Li, Neilamy, Daniela, Violeta (de pé), Ma rival da, Dra. Magnólia e Maristéia Noleto Neilamy, esta colunista e o filho Thiago, Violeta e Lideres Rocha 

Assista todos os sábados, a partir das 20:15hs pela TV7 Capitai Cana» 5 

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

sobre a política de nosso do Estado, com a participação popular 

Apresentação: Conor Farias 
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por Clemente Víegas 
Advogado 

0 acidente aéreo que 
dizimou o grupo musical 
MAMONAS ASSASSINAS 
foi, no dia de anteontem, o 
tema — o assunto — de todo 
o Brasil, tanto nos meios de 
comunicação, quanto nas 
rodadas em família. 

MAMONAS ASSASSINAS 
nasceu de um grupo de 
jovens desses por aí que se 
aventura para os caminhos da 
música, à procura do que 
fazer, fazendo zuada, batendo 
na lata, em busca do sucesso. 

E nem precisaram bater 
tanto na lata. Do sonho da 
UTOPIA, de uma vã 
imaginação, logo os 
irreverentes zuadeiros de 
Guarulhos chegaram ao 
sucesso, à fama e a botarem 
a mão em cima do dinheiro. 

UTOPIA. Era assim o 
nome do grupo, ainda na sua 
fase de formação, que vivia 
cantarolando a música alheia 
ou como disse o D1NHO: 
"deixaremos de estragar a 
música dos outros para 
estragar somente a nossa". 

Era exatamente desse 
estrago da música — tanto 
dos outros quanto da própria, 
nessa mistura de plágio e 
inovação de onde saiu a 
fórmula que o grupelho de 
UTOPIA, disparou para o 
sucesso de MAMONAS 
ASSASSINAS. 

Mas afinal de contas 
porque então esse fatídico 
nome MAMONAS 
ASSASSINAS? Será então 
pelos nomes exóticos dos 
grupos do momento, tais 
como: paralamas, bum-bum 
de bebê, joelho de porco, 

espírito da coisa, camisinha de 
vênus, gangue 90, ranói-ranói, 
ultraje a rigor, cidade negra. 

A MAMO NA, é uma 
semente (ou um fruto), que 
produz um azeite, outrora 
utilizado em escala comercial 
v industrial, na farmacopéia 
brasileira. Era o chamado 
azeite de carrapato p^ssa 
junção de palavras: 
MAMONAS ASSASSINAS, 
restou para nós o significado 
de um brutal sucesso da noite 
para o dia, em todas as 
camadas e em todas as idades. 

De qualquer maneira, OS 
MAMONAS foram de tal 
modo promissores que em 
apenas um só disco, além de 
deixar quase dois milhões de 
cópias espalhadas pelo Brasil 
e pelo mundo, deixaram 
também dezenas de shows 
marcados; temporada 
internacional na véspera; 
legaram também OS 
MAMON1NHAS e uma 
carreira que só prometia fama, 
sucesso e muito dinheiro... 
tudo isso, de um momento 
para o outro. 

MAMONAS 
ASSASSINAS foram parados 
no vôo com honras de heróis. 
Heróis do povo — esses caras 
que como eles mesmos 
disseram — deixaram de 
estragar a música dos outros, 
para estragar a deles 
mesmos. 

- E não se despedem coisa 
nenhuma. Eles continuam 
entre nós... tudo molecagem 
no seu estilo dodghão, 
passando a mão no bum-bum 
dos outros ou deles mesmos, 
PELADOS EM SANTOS ora 
trepados, ora empurrando 
aquela Brasília amarela, de 
roda gaúcha... Bom dia... 

Foto: Antena 1 
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Dinho / Júlio Rasec 
105.879.856' 

Fui convidado pta uma tal suruba, 

Não pude ir. Maria foi no meu íugat 
Depois (le uma semana ela voltou pra 
casa, 

cada, não podia nem sentar. 

Quando vi aquilo fiquei assustado. 
Maria, chorando, começou a me explicar. 
Ai então eu fiquei ahviado, 

E dei graças a Deus porque ela foi no 

meu lugar 

Roda, roda e vi rã, solta a roda e vem 

Me passaram a mão na bunda e ainda 
não comi ninguém 

Roda, roda e vira, solta a roda e vem 
Neste raio de suruba, ia me passaram 
a mão na bunda, 
E ainda não comi ninguém! 
0 Manoel olha cã como eu estou 
Tu não imaginas como eu estou sofrendo 
Uma teta minha um negâo arrancou 

E a outra que sobrou está doendo 

Oh iMaria vê se larga d 
Que eu te levo no hospital pela manhã 

Tu ficaste tão bonita monoteta 
Mais vale um na mão do que dois no 
sutiã 

Roda. roda e vira... 

Oh Maria essa suruba me excita 
Árrebita, arrebita, arrebita 
Então vã fazer amor com urna cabrita 
Mas Maria isto é bom que te exercita 

Bate o pé, arrebita arrebita 

Manoel tu na cabeça tem titka 

Larga de putaria e vã cuidar da padaria. 

Roda. roda e vira... 

) Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 
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Morador denuncia Gemar 

Linha 

Direta 

por JOSE FILHO 

Câmara 

Muitas novidades 
devem marcar essa semana 
a Câmara Municipal. 

Algumas estão 
relacionadas com o 
presidente Antonio 
Rodrigues Salgado Filho e 
outras não. Pode haver 
uma implosão que vai 
mudar e comportamento 
de pelo menos três 
vereadores. 

Intervenção 

Ildon Marques está 
mostrando que tem 
prestígio junto a 
governadora Roseana 
Sarney ao indicar a ler 
praticamente consolidada a 
indicação de Agostinho 
Noleto para substituí-lo na 
Prefeitura, embora isso 
possa significar uma 
implosão do PMDB e até 
mesmo intervenção através 
da executiva estadual. 

Risco 
9 

O único risco que corre 
Ildon Marques é 
relacionado com um 
parecer do TSK, que pode 
inviabilizar a sua 
candidatura pára prefeito. 
Se isso acontecer ele terá 
ficado sem cargo de 
interventor e sem a 
candidatura. 

Pergunta 

O ex-deputado estadual 
Chico do Rádio é mesmo 
candidato a prefeito, ou 
está fazendo campanha 
para ser vereador? 

Economia 

Continuam as 
demissões no comércio de 
Imperatriz. As campanhas 
publicitárias surtem 
efeitos, mas a recessão que 
impõe um maior equilíbrio 
entre receita e o consumo 
tem afastado compradores 
das pequenas lojas, 
principalmente de 
confecções. A falta de 
dinheiro explica a qu- da 
das (' ~:ssões. 

sita 

Deputado federal 
Sebastião Madeira 
confirmando a presença do 

presidente Fernando 
Henrique Cardoso no 
Encontro da Bancada da 
Amazônia, que será 
realizada em Imperatriz, 
nos dias 28 e 29. 

Política 

A presença do 
presidente da República em 
Imperatriz soma dividendos 
políticos para Macieira, pois 
mostra prestígio junto a 
Fernando Henrique. 

Esse aspecto pode 
resultar em votos nas 
eleições do dia 3 de 
outubro. 

Ausência 

Sem confirmação ainda, 
a única ausência da 
Bancada da Amazônia 
nesse encontro poderá ser 
do deputado federal Davi 
alves Silva. Ele não estaria 
disposto, segundo pessoas 
ligadas a ele, a dar prestígio 
político para seu adversário 
Sebastião Madeira, 
principalmente depois que 
o assessor dele, José 
Lamark, à frente da executiva 
provisória do PPB, indeferiu 
a sua filiação ao partido. 

Violência 

A própria polícia já admite 
que é o alto índice de 
violência em Imperatriz e 
cobra da Subsecretária de 
Segurança Pública 
providências no sentido de se 
construir celas para presos 
correcionais- e marginais da 
mais alta periculosidade. Não 
adianta prender hoje e ter que 
soltar amanhã. A impunidade 
continua sendo a maior 
responsável jKdo aumento da 
criminalidade. 

Consumo 

Passada a euforia do 
carnaval, caiu também na 
cidade o consumo de 
bebidas alcóolicas, 
principalmente da cerveja. 

Para 
meditação 

"Eu sou pão vivo que 
desceu do céu; se alguém 
dele comer, viverá 
eternamente; e o pão que 
eu darei pela vida do 
mundo, é a minha carne." 
GO 6_51) 

por Jaldene Nunes 
Da Diretoria de Redação 

Depois das muitas 
reclamações sem qualquer 
posicionamento por parte da 
Direção Regional da Gemar 
(Companhia Energética do 
Maranhão S/A), os moradores 
da rua Coriolano Milhomem 
resolveram enviar um 
documento abaixo-assinado 
àquela empresa. Eles têm 
como objetivo a solução de um 
antigo problema que 
enfrentam: a constante falta de 
energia elétrica. 

Mas não é só isso. No 
documento, subscrito por 37 
pessoas, também são 
reclamadas a queda de fio, a 
incidência de curto-circuitos e 
de pipocos. Somente no dia 27 

de fevereiro último, diz o 
abaixo-assinado, faltou energia 
elétrica por sete vezes. A cada 
conserto, novos pipocos 
aconteciam. Os moradores 
temem por estragos em seus 
aparelhos, entre outros males. 

Além da comunidade da rua 
Coriolano Milhomem, também 
há reclamação dos que residem 
na rua Aquiles Lisboa (Centro). 
Até o início deste mês, quando 
uma cópia do documento 
chegou à nossa redação, o 
problema ainda não havia sido 
solucionado. Os populares 
dizem que, embora tenham 
feito diversas reclamações 
junto à Cemar, nada foi feito no 
sentido de atendê-los. 

Os comerciantes daquele 
setor são os que mais sofrem 
conseqüências desse fato, uma 

vez que seus produtos correm 
o risco de serem estragados, 
deixando-os no completo 
prejuízo. "Precisamos de uma 
solução urgente para esse 

problema, pois pagamos 
nossos talões de energia em 
dias e quase não a usamos", 
diz Helena Francisca Santos, 
moradora naquele setor. 

Vestibular 96 

Gesfa divulga aprovados 

por Jaldene Nunes 

Não basta o esforço 
próprio do estudante, na 
hora de enfrentar o 
Vestibular. E necessário, 

também, que o aluno tenha Cesfa (Centro Educacional professores qualificados, 
escolhido uma escola cora São Francisco de Assis), em mas preocupados com o 

Imperatriz, ao divulgar a lista futuro de cada um deles. Sao 
de aprovados nos últimos 
concursos do gênero. 

Não tiveram apenas 

métodos avançados de 
ensino. 

A manifestação é de 
diretores e professores do 

vencedores e, a partir de 
então, deram início em nova 
fase de suas vidas. 

QUEM SAO OS APROVADOS 

ALUNOS CURSO UNIVERSIDADE CAMPUS 

1. Célio Lindoso Dantas Medicina Ufma São Luís 

2. Glauber Ayres Abreu Desenho IndiíStrial Ufma São Luís 

3. Joaquim R. S. Júnior Direito Puc São Paulo 

4. Luís Felipe S. Portugal Engenharia Química Puc Rio de Janeiro 

5. Rodrigo Noleto Chaves Computação Puc São Paulo 

6. Fabiana A. Miranda Ciências Biológicas Fit Uberlândia 

7. Poliana Almeida Miranda Ciências Biológicas Fit Uberlândia 

8. Reijane M. Barbosa Medicina Uepa Belém 

9. Nádia Maria Martins Farmácia Ufpa Belém 

10. Márcio Katsumi Qikawa Engenharia Ita Rio de Janeiro 

11. Flávia N. de Castro Veterinária Ficap Belém 

12. Hildessandra B. e Silva Biologia Ufpi Teresina 

CRÔNICA 

Não mexa com isso 

por Clemente Viegas 
Advogado 

Antigamente (Ta assim; filho 
respeitava pai. Pai governava o 
filho. Pai dava uma ordem, filho 
obedecia. Filho cumpria a 
ordem do pai. Pai determinava 
o filho... 

Ah! Mas isso era 
antigamente. Isso é coisa do 
passado. Hoje pai fala e "filho 
mete o pau no ouvido"; não toma 
nem conhecimento. Os tempos 
estão mudados... 

Aqueles tempos? Aquilo era 
coisa dos carrancismo — era 
tudo quadrado. Hoje não! Hoje 

é tudo moderno, cada um faz o 
que quer — "cada qual manda 
na sua semana". E é assim que 

tocam a vida. 
Antigamente escreveu não 

leu, pau comeu. Menino tomava 
a bênção. Pai abençoava o filho. 
Ah! Mas isso era antigamente, 
quando a roda era quadrada. 
Hoje não, é cada qual para o seu 
canto. Hoje pai fala baixo filho é 
quem fala alto. No modernimso 
é assim: o menino dá a ordem 
— papai e mamãe obedecem. 

Antigamente, cabresto de 
menino era curto. Ah! Mas isso 
era no "tempo da pedra 
lascada". Hoje não, tá tudo livre 
e liberado. Sem essa de 
castração; sem essa de querer 
pegar no pé... menino é livre 
pegar no pé... menino é livre 
para tomar suas próprias 
iniciativas. Não é assim? 

supermercado. Ele vira mexe, 
remexe, bole, quebra 
esculhamba, papai e mamãe 
estão do lado e não tomam nem 
conhecimento. Parece que 
acham graça. E se não vão à 
casa alheia, menino trepa no 
sofá, joga pedra na vidraça, 
papai e mamãe estão do lado e 
não enxergam nada. 

Na terça de carnaval, um pai 
estava com o filho, na Beira-Rio, 
numa banca de cachorro 
quente. Foi o menino meter o 
dedo e o pai enérgico, 
repreendeu na hora. Não mexa 
com isso, e o menino ficou 
quieto. 

- Esse pai era antigo. Do 
tempo da roda quadrada. Bom 
dia... 

Assista todos os dias, pela TV Capital, a partir das 
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.nincúrio aprova resolução 

por Gil Carvalho 
Jornalista 

Durante o Encontro Fórum 
Banco do Brasil, que reuniu 
bancários do BB da Regiãio 
Tocantina, realizado em 2 de 
março na Associação 
Comercial e Industrial de 
Imperatriz, foram adotadas as 
seguintes resoluções: 

Aprovado o manifesto que 
será encaminhado à Diretoria 
do Banco do Brasil e 
divulgado para a opinião 
pública, através dos meios de 
comunicação. 

Eleita uma comissão mista 
composta de funcionários do 
BB, Diretoria Regional do 
Sindicato em Imperatriz, 
parlamentares e empresários 
para: agir junto ao Município, 
superintendência do BB e 
Governo do Estado, a fim de 
barrar as transferências 
compulsórias e o fechamento 
de agências; viabilizar uma 
reunião com o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, o 
Movimento Sem Terra e o 
Centru, a Cm de proceder aos 
encaminhamentos do Comitê 
de Política Agrícola na Região 

Tocantina. 
Foi viabilizada ainda, a 

realização de outros 
encontros dessa natureza em 
todas as outras regionais, 
além de promover um 
encontro estadual com a 
participação de bancários do 
Piauí, Pará e Tocantins, para 
o aprofundamento e debate 
das propostas de capitalização 
c do contrato de gestão 
propostos pelo nosso diretor 
representante (GAREF), 
como soluções para o BB, de 
modo a unificar a ação da 
categoria na região com a 
participação da Federação 
(FETEC) e da Confederação 
(CNB-CUT). 

Ninguém deve fracionar a 
jornada de seis horas, em 
especial os caixas, conforme 
resolução tomada no EFBB. 
Ninguém deve, também, 
trabalhar além das seis horas, 
uma vez que cada três 
funcionários que prorroguem 
duas horas tomam um lugar 
de um trabalhador bancário. 
Ninguém deve trabalhar 
quando estiver de férias. 

Foi eleita uma Comissão de 
funcionários na agência para 
fazer o acompanhamento da 
situação da agência e apontar 
sugestões para a solução das 
dificuldades e superá-las. 
Márcio Toledo — delegado 
sindical do Cesec-Imperatriz 
— foi eleito representante da 
região em Encontro Nacional 
a ser realizado dia 16 de março 
do ano em curso, em São 
Paulo, e Agostinho R. Neto — 
delegado sindica] Praça de 
Fátima — como suplente. 

A Comissão mista, que é 

composta de funcionários do 
BB, Diretoria Regional do 
Sindicato em Imperatriz, 
parlamentares e empresários, 
ficou assim constituída: 

Agostinho R. Neto — 
delegado sindical — agência 
Praça de Fátima/Imperatriz; 

Domingos Reden Viana — 
diretor do Sindicato dos 
Bancários — Regional de 
Imperatriz; 

Edinardo Filgueiras dos 
Santos — delegado sindical — 
agência Açailândia; 

Ednalva Alves Lima — 

posto efetivo — agência 
Centro/Imperatriz (ex- 
diretora do Sindicato); 

Félix Gomes Viana — 
delegado sindical — agência 
Centro/Imperatriz; 

Francisco Cortez Prado 
(Chiquinho) — delegado 
sindical — Regional de 
Imperatriz; 

Luís Cardoso Costa — 
delegado sindical — agência 
Centro/Imperatriz; 

Roberto Sérgio Alves 
Viana — delegado sindical — 
Cesec/Imperatriz. 

Produtos Químicos Ltda 
Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 Imperatriz -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. 
* Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, esca- 

das, luminárias, peneiras, escovas e etc. 
* Ácidos, soda cáustica (líquida e escama), água sanitária" KIBON A", 

breu, solução de bateria, essências, barrilha, cloros, adubos, etc. 
* Xampú para auto, super ativo "MARASIL", desinfetantes, detergentes, 

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

Promoções: 
* Ooro gramiladn (baldo 10 kg; 

Rs 60,00 - à vista ou cheque p/ 8 dias: 
* Algidda manutenção (01 U) RS 

3.80 - a vista 
•Barrilha (kg) R$ 0.90 - a vista 
* Sulfato de Alumínio (kg) K-S 0,90 

- á vista 

BINGÃO 00 CONOR 
Promoção: Fedeoaçào de Atletismo do Maranhão 

' 220 1 
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I Sorteio no dia 26 de março, às § 

20:00 hs, no programa I 

Imperatriz 24 horas, c/ 
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I ' Cftll  1;~ i 

J 

Dia 16 de março 

às 20 Hs. 

Transmissão ao vivo, 

no programa 

Imperatriz 24 horas 

- 

. 

: 

CARTELAS 

R$ 5,00 

SS K5 

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

1 MOTO HONDA 
TITAN125 cc 

Carteia nD 

1 CASA NO 
JAGOIM PLANALTO JARDIM PUNALT0 
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DUAS 
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1 Carro 
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Cond. de Ar CONSUl 
10.000 BTU's,c/timer 
R$ 749,00 à vista ou 
entr. de R$ 149,00 + 

R$ ,00 p/ mês 

R$ 

Cond. de Ar CONSUL 
7.500 BTU's 

R$ 578,00 à vista ou 
entr. de R$ 118,00 + 

J^OO p! mês 

Frígobar PROSDOCiMO 
130 Lts, Mod. R13 
R$ 339,00 à vista ou 
entr. de R$69,00 + 

R$ ,50 p! mês 

Freezer PROSDOCIMO 
Horizontal, 209 Lts, Mod. H20 
R$ 534,00 à vista ou 
entr. de R$107,00 + 

. 

Y 

jI» ei 
*9 

H. 1» 
O o 

Conj. de Som PNiLCO 
Entr. p/ CD, e Rack, Mod. PMD 200 
R$ 379,00 à vista ou 
entr. de R$ 79,00 + 

4S.: R$ ,50 p/ mês 

TVPH/LCO 
20 Pol, d Controle, Mod. PC 2044 
R$ 399,00 à vista ou 
entr. de R$79,00 + 

Liqüidificador BR!TANIA 
2 Velocidades, Mais Pulsar 
R$ 39,00 à vista ou 
entr. de R$ 9,00 + 

,00 p/ mes 

Lavadora PROSDOC/MO 
6 Kg, Mod.LP 06 
R$ 678,00 à vista ou 
entr. de R$138,00 + 

Bicicleta MONARK 
Barra Circular 
R$ 155,00 à vista ou 
entr. de R$ 35,00 + 

R$ ,00 p! mes 

Con/. de Som 
PANASONIC 
CD, Duplo Deck,AM/FM, Equalizador, 
Mod. SCHM560 
R$ 910,00 à vista ou 
entr. de R$ 190,00 + 

Máq. de Costura CLGfN 
d Gabinete, Standart, Mod. B/3/ 750 
R$ 169,00 à vista ou 
entr. de R$ 34,00 + 

',00 p/ mês 

,00 p/ mes 

19 R$ ,50 p! mes 

116. 
R$ ,00 p/ mes 

,00 p/ mes 

y ' 
* 

Fita de 
Vídeo 
PHILIPS 
T120, 
High Resolution 

m r$ ,00 

a vista 

i Cúicháe Daiban Solteiro 
D-23 Magiflex 88x14 

R$ 52,00 à vista ou 
entr. de R$ 10,00 + 

R$ 0,80 P/ mês 

■m. 

Colchão Da/ban Casal 

D-23 Magiflex 1.38x14 

R$ 75,00 à vista ou 
entr. de R$ 15,0? - 

R$ &,70p/ mes 

m Ferro Automático ARNÚ 
Modelo FC 
R$ 19,00 à vista ou 

C,- à - entr. de R$ 4,00 + 

^ «i * 

* 

mes 

I 
r 

Promoção válida até 09/03/96 ou enquanto durar o estoque. Juros 12% a.m CMPWiLso»- ..ada 
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divulga balanço 

Delegado Ai lindo Assunção enviou 13 inquéritos à Justiça nos meses de janeiro e fevereiro passados 

por Jaldene Nunes 
Da Diretoria de Redação 

Através de ofícios 
encaminhados à DRS (Diretoria 
Regional de Segurança), o 
titular da Delegacia de Roubos 

e Furtos, Arlindo Assunção da 
Silva, comunicou a relação de 
Inquéritos Policiais enviados à 
Justiça nos meses de janeiro e 
fevereiro passados. 

Ao todo, nestes dois meses, 
foram enviados 13. peças 

investigativas, sendo que a 
maioria delas — 4 — pela 
incidência pequenos furtos. 
Também foram apurados casos 
de estelionato, roubo, fraude e 
apropriação indébita, conforme 
mostra o quadro que 

publicamos abaixo. 
Além disso, conforme 

mostram os gráficos mais 
abaixo, a maior incidência de 
crimes contra o patrimônio, 
nestes dois primeiros meses do 
ano, foi de pequenos furtos, 

totalizando o número 91, 
somente nos casos 
denunciados na Delegacia de 
Roubos e Furtos em Imperatriz. 

Ilá ainda, 28 
arrombamentos registrados 
durante os meses de janeiro e 

fevereiro, sem falar no número 
assustador de 16 assaltos àmão 
armada. As autoridades da 
Delegacia de Roubos e Furtos 
conseguiram recuperar 16 
bicicletas, nestes dois primeiros 
meses do ano. 

N- INQ. ACUSADO 

001 Naide Silva Vieira 
002 Gilcemir Ramos Costa e outros 
003 Mário S.S. Baltazar e Francisco P. da Silva 
004 Francisco Fontes de Morais e Robson P. Ferreira 
005 Sandra de Morais P. Barreto 
006 Rubens de Lima Silva 
007 Francisco Vieira de Oliveira (Batata) 
008 Pedro R. de Assis 
009 Dorivan P. do Nascimento e Manoel F. Cruz Nascimento 
010 Raimundo Sousa do Nascimento e Wilson M. Rocha 
011 Francisco da S. Rodrigues e Jean Morais Milhomem 
012 Charles Silva Nascimento 
013 Miciel F. Sales e Antonio Isac.F. da Silva 

VITIMA 

Alpha Máquinas 
Paulo e Cia. Ltda. 
José Luis Coimbra e Francinério F. Guedes 
Luis Marinho das Chagas 
Prefeitura Municipal de Imperatriz 
AMIL, Golden Cross eoutros 
Ana Maria da S. Ribeiro 
Joana Lúcia B. de Sousa 
Frquileu M. Filho 
Valdimar Veras de Paiva Júnior 
Jeferson F. Vasconcelos, Bruno R.G. Costa e outros 
Raquel da Silva Bandeira 
Osvaldo R. Marinho (MM Modas) 

ARTIGO DATA 

168 § Io, Inc. 111 e 299 CPB 08/01/96 
168, Inc.III c.c 171 CPB 16/02/96 
157 § 2o. Inc. III c.c 288 CPB 17/01/96 
155 $ 4°, Inc. I do CPB 23/01/96 
179 e 279 § 2g do CPB 25/01/96 
171 do CPB 29/01/96 
155 do CPB 30/01/96 
171 (Capul), c.c 297 e 304 CPB 30/01/96 
157 S 1° $ 2°, Inc. II c.c 129 § 1°, Inc. II CPB 31/01/96 
171 $ 2°. Inc. I c.c 59 Uú 3688 31/01/96 
157 § 2°. Inc. I e II do CPB 02/02/96 
155 § 4°, Inc. II do CPB 06/02/96 
155 ^ 1" e 4Q, Incs. I e IV CPB 26/02/96 

Ocorrências registradas no período 

23 

de 01 a 29/02/96 

21 

91 

28 

J 

^ Furto 

^ Furto mobilete 

□ Tentativa de furto 

□ Roubo 

® Assalto 

□ Arrombamento 

^Tentat. de arrombamento 

□ Perda de documentos 

□ Estelionato 

^Calúnia 

13 
2 11 

Doméstica denucia 

assaltantes 

Elementos invadem 

residência na Vila Ipiranga 

por Léo Costa 
Da Edttoria de Polícia 

Asenlw «ra Maria de Fátima 
Andradê, de 41 anos de idade, ; 
compareceu na Delegacia do 
Primeiro Distrito Policial, 
para comunicar que 
elementos desconhecidos 
furtaram de sua residèitcia, 
localizada á rua 04. casa 402, 
Vila Ipiranga,' um televisor 
preto e branco, um aparelho 
de som 3x l, um hutijão de gás 
e ura gravador de marca 
National. 

Os suspeitos, segundo as 

informações da denunciante, 
trauta-se dos elementos 
conhecidos pelas alcunhas de ; 
"(iordo" e "Buga", tios quais a 
polícia já está realizando 
diligências, no sentido de 
localizar e prender a dupla de 
assaltantes, e ao mesmo: 
tempo, fazer os dois 
devolverem os objetos 
roubados, de propriedade de 
Maria de Fátima. A doméstica; 
está bastante otimista no 
trabalho da polícia, que até 
ontem ainda não havia 
conseguido qualquer pista 
dos criminosos. 
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Quantidade de objetos devolvidos nos 

meses de janeiro e fevereiro 

■ Bicicletas 

^Microfones 

□ Outros 

íepórter 190 - De segunda a sábado, 

'S 07 hOO aS 0 / ll30 Apresentação: Otair Moreira 


