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O Tempo? 

O Inst Nac. de Meteorologia informa 
que o temix) em Imperatriz hoje será 
tempo nublado à encoberto com 

| pancadas de chuvas esparas e 
visibilidade boa. 

Jornal Capital 

Acontece 

hoje 

A primeira matinê do Carnaval do 
Tchan, na avenida Beira-Rio, numa 
promoção do Sistema Tucanu's de 
Comunicação. 

da 
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"Tchan" recebe 10 mil foliões 

Imperatrizense demonstra animação no primeiro dia do Carnaval do Tchan 
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Dez mil 

Assim como no Faimp, a população de Imperatriz compareceu em massa ao Carnaval do Tchan, promovido pelo Sistema Tucanu's 

foliões 
compareceram ontem a 
avenida Beira-Rio para 
prestigiarem o Carnaval do 
Tchan promovido pelo 
Sistema Tucanu's de 
Comunicação. 

Mesmo a chuva que caiu no 
início da noite não desanimou 
o imperatrizense, que se fez 
presente ao evento. 

Ontem também foi a 
primeira noite dos bailes no 
Juçara Clube, Fly Back, Clube 
Tocantins e nos clubes dos 
bairros. 

O primeiro dia de carnaval, 
o sábado de José Pereira, foi 
marcado pela tranqüilidade do 
folião. Até o fechamento desta 
edição às 02:30 hs, não foi 
registrados incidentes na 
avenida Beira-Rio. 

O Carnaval do Tchan conta 
com a presença das polícias do 
Exército, Militar e Civil, além 
da Companhia de Trânsito e 
do Corpo de Bombeiros. 

Hoje a tarde, é esperado 
um grande movimento de 
foliões para a primeira matinê 
do Carnaval do Tchan. 

Nos clubes também o clima 
é de tranqüilidade, com o 
imperatrizense embarcando 
na folia momesca. 

O número 

E o número de juizes em 
/campo, de acordo com as 

novas regras da Pifa que 
são testadas em algumas 
competições de futebol. 

^ SSSSSSj' O fato 

O presidente 
da Pifa, o 
brasileiro João 
Havelange, não 
deve ser 

candidato a reeleição. A 
tendência é que um europeu 
assuma a presidência da l 
mais poderosa entidade I 
desportiva do globo. 

A pessoa 

João Havelange preside 
a Pifa com 
mão de ferro 
desde 1974 
quando 

Ladrão é preso e 

vai para a GCPJ 

Um bando de 
arrombadores que agia na 
cidade agora está recolhido na 
CCPJ, Central de Custodiados 
Presos da Justiça. 

O último golpe da turma foi 
aplicado na MM Modas 
situada na rua Godofredo 
Viana, 794, Centro. 
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Gatuno arromba 

vídeo-locadora 

Na madrugada do último 
dia 13, os larápios assaltaram 
uma locadora de games 
localizada no Setor Rodoviário. 

Os gatunos foram 

audacioso e arrombaram o 
estabelecimento comercial 
pelo forro. Nenhuma porta foi 
arrombada. „, 
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Candidato 

"Ético" é 

definido 
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Imperatriz 

Urgente 

por FREDERICO LUIZ 

Frederico Luiz desnuda 
os principais fatos políticos 
de Imperatriz e Região 
Tocantina. Nas Ondas 
Curtas, o colunista resume 
sua sátira aos políticos. 

Com uma linguagem ágil, 
Frederico Luiz abusa da 
charge eletrônica com o Zé 
da Praça, personagem criado 
para a coluna. 
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conseguiu 
seu primeiro 
mandato à 
frente da Federação 
Internacional de Futebol 
Associai trn. 

Havelange conseguiu, 
finalmt-íi^ 'placar um 
nome de sua confiança na 
Confed r .ção Brasileira de 
Futebol, atualmente 
dirigida por seu genro, 
Ricardo Teixeira. 
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O que eu vi ontem na rua 
foi mesmo de alegrar. A 
cidade estava totalmente 
agitada. As pessoas 
estavam alegres, 
divertidas e não deixaram 
por menos, caíram na folia. 
Isso é muito gratificante. 
Espero que não haja 
nenhum tipo de situação 
que venha atrapalhar esse 
clima de euforia Uma coisa 
que me chamou muita 
atenção, foi a forma como 
a cidade estava protegida. 
Em todos os lugarem que 
a gente passava tinha 
policiais trabalhando. É 
uma coisa muito 
interessante, a gente saber 
que está um pouco mais 
protegido. Quero elogiar a 
Polícia Militar, Polícia Civil 
e o Exército, que saíram 
prá rua para proteger a 
gente de qualquer 
incidente desagrável. 

Eva Moreira 
Centro 

Eu quero denunciar às 
autoridades competentes, 
os casos de arrombamento 
que estão acontecendo na 
Vila Cafeteira. Os 
moradores já não sabem o 
que fazer para se 
protegerem. E agora, no 
período carnavalesco, fica 
mais difícil ainda, pois a 
gente não pode nem sair 
de casa para curtir as 
badalações de carnaval, 
que estão acontecendo na 
cidade, pois ficamos com 
medo de deixar nossas 
residências sozinhas, e 
corrermos o risco de 
chegar em casa e 
encontrá-la vazia. E o caso 
de colocar alguma viatura 
dando umas passadinhas 
por lá de quando em 
quando. 

Sebastião Feitosa 
Vila Cafeteira 

0 nosso bairro pede ao 
secretário de Obras do 
Município, Jairo de 
Oliveira, autorizar a 
realização de serviços de 
recuperação das ruas que 
foram danificadas por causa 
das fortes chuvas que 
estão caindo sobre a 
cidade. Nosso 
representante "legal", 
vereador Enfermeiro 
Ribamar, nos abandonou já 
faz um tempão. Conseguiu 
nos decepcionar. 

Adalgisa Silva 
Vila Nova 

Quero parabenizar o 
secretário de Obras do 
Município, Jairo de Oliveira, 
pelos trabalhos que vem 
desenvolvendo frenta à 
Secretaria. Tenho visto 
caçambas trabalhando 
direto. E já vi também 
máquinas trabalhando no 

• ntido de recuperar as 
is, pelo menos na Super 

aadra 602 foi constatado 
sse tipo de trabalho. E isso 

aí secretário, vamos 
mostrar que ainda existem 
homens sérios nesse 
município. Cumpra seu 
dt ver e será visto com bons 
olí ios pela nossa população. 
J stamos cansados d •: ver 

lis. - s erradas acoatecendo 
em nc*'- cidade. A 
jopi' agradece. 

C "> Brandão 
Sup ^dra 602 
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O remado de momo 

Estamos vivendo o reinado 
de momo. É tempo de folia, de 
cantar, brincar. Enfim, 
extravasar todas as energias, 
mas de forma sadia e sem 
prejudicar o seu semelhante. 

E tempo de deixar os 
problemas de lado, juntar-se 
com os amigos e planejar festas 
jamais pensadas. O rei momo 
tem de falar mais, em todos os 
aspectos. Por isso, as pessoas 
estão indo aos clubes, 
acompanhadas ou não. 

A palavra de ordem, todos 

sabem, é fazer destacar o poder 
do carnaval, uma das maiores 
festas populares do mundo. 
Ninguém consegue ficar. Até os 
gringos se requebram. 

Falando a mesma 
linguagem, a da dança, 
brasileiros e estrangeiros se 
unem e brincam juntos o 
Carnaval da Bahia, do Rio de 
Janeiro, de Pernambuco, 
Paraíba, etc... Travam fortes 
amizades, trocam 
conhecimentos culturais. 

Carnaval, tempo de pura 

energia, balanço, sensação, 
tesão, encantamento. Imperatriz 
também entra no clima. Ricos e 
pobres participam ativamente 
das festas carnavalescas. 
Mesmo que em locais 
diferentes. Não importa, tendo 
em vista que a maior festa 
popular do País fala mais alto. 

Salões e ruas. Clubes e 
danceterias. Todas as casas de 
espetáculos ficam cheias de 
gente, foliões que estão apenas 
espantando as agonias dos dias 
atribulados de seus afazeres. 

Uma boa idéia 

O "Passaporte da Saúde" é o 
que se pode chamar de uma boa 
idéia bem realizada. Estava 
faltando uma publicação desse 
nível para os viajantes que 
venham a sofrer problemas de 
saúde no Exterior, pois muitas 
vezes têm como agravante da 
doença dificuldades com a 
língua. 

Mesmo aqueles que 

dominam outro idioma podem 
se complicar na hora de falar 
com o médico. 

Nesse sentido, a publicação 
é inédita no gênero, trazendo 
um importante apoio para os 
turistas. 

O livro, de autoria do médico 
Tanus Somesom Tauk, tem as 
dimensões de um passaporte e 
traz mais de oitocentas frases 

relacionadas à saúde em seis 
idiomas: Português, Inglês, 
Alemão, Francês, Italiano e 
Espanhol. 

Entre as frases estão 
perguntas do paciente relativas 
a doenças, dores, partes do 
corpo, alimentação e 
medicamentos, resultado de 
quatro anos de pesquisas e 
testes realizados pelo autor. 

Qualidade do ensino 

Qualidade de ensino requer, 
além de corpo docente 
qualificado, uma profunda 
revisão do material utilizado no 
processo educativo, a começar 
pelos chamados livros didáticos. 

Algumas editoras propõem 
inovações, mas não conseguem 
entender que as mudanças 
devem ocorrer mais em 
aspectos subjetivos que 
objetivos. 

Devemos, sempre que 
possível, evitar o chamado 
"conhecimento decoreba" e 
procurar estimular na criança, no 
adolescente e no jovem, o real 
interesse pela problemática da 
existência humana. Alguns 
livros didáticos que chegam na 
praça, provocam sentimento de 
repulsa pelo saber, tamanha 
ênfase dada a fatores 

quantitativos, ficando em 
segundo plano o valor qualitativo 
do conhecimento. 

O estudante deve ser 
inserido no aprendizado pela 
dúvida e pela curiosidade. Da 
maneira como chegam as 
informações (o já dado, a coisa 
pronta), ele, além de não se 
deduzir pelo que vê à frente, 
não chega a entender a relação 
de determinadas informações 
com sua realidade. 

Aí pode residir o sintoma da 
"crise do desejo" em nosso 
sistema educacional. Ela 
significa crise do querer saber, 
desejar conhecer o mundo e 
suas motivações. 

Já dizia Platão: "E impossível 
ensinar a quem não deseja 
aprender". 

Assim os nossos alunos (da 

periferia ou dos jardins, da 
escola estadual, municipal ou da 
rede particular), a cada dia fazem 
do tédio o ingrediente número 
um para o ingresso definitivo à 
indiferença e, 
consequentemente, à violência 
verbal provocada pelo enfado. 

Qualidade do ensino é o que 
queremos. Qualidade esta que 
exigirá uma profunda e rápida 
reforma estrutural na maneira 
como a educação tem sido 
entendida neste País. 

Como educar? Educar para 
quê? Com que objetivos? São 
estes os desafios. 

Temos que vencê-los, para o 
bem de todos nós, combatendo 
e não aceitando livros ou 
materiais didáticos que nos são 
colocados por razões 
estritamente mercantilistas. 

Matinê do Carnaval do Tchan 

Uaê, uaê, uaê. O Carnaval do 
T chan vai ter matinê. A primeira 
acontece nesta domingão alegre, 
de folia total. 

O Sistema Tucanu's de 
Comunicação deixa a 
concorrência lá atrás e com água 
na boca. 

G)isa de quem sabe fazer e, 
claro, tem o respaldo da 

população. 
Conor Farias manda brasa 

desde a noite de ontem na 
avenida Beira-Beira. Tem uma 
equipe afinadíssima de 
repórteres, cinegrafistas, 
radialistas, técnicos. A informação 
é prioridade daTV, Rádio e Jornal 
Capita], também, durante o 
período das festas carnavalescas. 

Supimpa. Vai ser demais a 
versão primeira da matinê do 
badaladíssimo e comentado 
Carnaval do Tchan. 

A avenida Beira-Rio vai 
tremer. As toneladas de som 
arransam qualquer estruturra. 

Este é o vitorioso Carnaval do 
Tchan. E...tchan, tchan, tchan, 
tchan. 

Sisí ema ' rucaiiu*» de 1 

Conor Farias 
Diretor Presidente 

José Filho 
Diretor Comercial 

Frederico Luiz 
Diretor de Jornalismo 

Jornal Capital 
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por JOSE FILHO 

Assesoria 
O jornalista Marcelo 

Cardoso - experiente e 
competente em assuntos 
políticos - está assesorando o 
ex-governador José de 
Ribamar Fiquene em sua 
campanha política para as 
eleições do dia 03 de outubro. 
Marcelo entende das coisas e 
vai somar na assessoria de 
Fiquene. 

Escolas 
Começa no próximo dia 22 

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

Clubes 
Os mais tradicionais clubes 

de Imperatriz já estão prontos 
para os 4 dias do carnaval. 
Juçara Clube, Clube 
Recreativo Tocantins, Shalon 
Haras Clube, são as melhores 
alternativas para a sociedade. 

Policiamento 
O comando do 3o Batalhão 

do Policiamento Militar 
sediado em Imperatriz já está 
com todos os preparativos 
prontos para trabalhar durante 
os dias de carnaval. O 
policiamento vai executar um 
programa de prevenção de 
acidentes, segurança nos 
locais públicos e evitar de 
todos as maneiras que a 
violência aconteça durante 
esses dias. 

Política 
Ao contrário de 

campanhas anteriores, 
quando um grande número 
de candidatos a prefeito 
par tici{)avam da campanha, as 
próximas eleições do dia 3 de 
outubro pode iniciar um novo 
período político 
imperatrizense. No máximo 
quatro candidatos estarão 
concorrendo à prefeitura. 

União 
Se prevalecer o bom 

senso, é possível que apenas 
quatro candidatos dos atuais 
seis, disputem para valer as 
eleições. Sc isso acontecer, a 

Frente Ética, composta por 
PT, PDT e PV deve se unir ao 
PMDB, ficando como 
candidatos, além dessa 
composição, o cel. Ventura, 
ex-governador Fiquene e 
Sebastião Madeira. 

Prolongado 
Começou ontem em 

Imperatriz mais um feriado 
prolongado para as 
comemorações do carnaval. 
Os prejuízos no comércio e 
indústrias são incalculáveis. 
Mas o Brasil é assim mesmo, 
divertir sempre foi muito 
melhor do que trabalhar. 

Segurança 
A maior preocupação dos 

órgãos ligados à Segurança 
Pública se prende 
exageros cunu lidos no 
carnaval, principalmenic cm 
relaçao ao cunsumo dc 
bebidas alcóolicas. 
Campanhas estão sendo 
feitas nesse sentido, falta 
esperar que a sociedade 
participe e dê apoio a elas. 

Ponte 
Depois de longos anos, 

finalmente a ponte do Estreito, 
que liga os estados do 
Maranhão e Tocantins, será 
reataurada. Está prevista a 
construção de rampas para 
que a travessia sobre o rio 
Tocantins seja realizada 
através de balsas, já que é 
necessário interditar aponte 
para a sua restauração. 

Recuperação 
Depois de alguns dias 

afastados de suas funções no 
Armazém Paraíba, vítima de 
doença, já se encontra em fase 
plena de recuperação o dileto 
competente amigo Francisco 
Almeida. A sua ausência fez 
falta aos amigos, a 
companheiros, e 
principalmente aos 
funcionários e clientes do 
Paraíba. 

Para meditação 
"Não reine, portanto, o 

pecado em vosso corpo 
mortal, da maneira que 
obedeçais às suas paixões." 
(RM 6-12) 

piontõo Hospitcilo/" 

Plantão 24 horas de emergência 

dos hospitais conveniados - SUS - 

hoje, dia 

18/02/96 

Hospital São Kafael 

Plantão 24 horas de emergência 

pediátrica dos hospitais 

conveniados - SUS - hoje, dia 

18/02/96 

Hospital Sta. 
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Convênio cria Inmetro-MA 

por CONOR FARIAS 

Bom dia, 
governadora! 

412 dias. 0 Programa do 
Leite continua falho. Tá 
faltando leite, o principal do 
programa. 

Números 
caindo 

=■ 

Tá esquentando mesmo a 

avenida Beira-Rio. Até a 
madrugada de quarta, a folia 
de momo vai rolar a todo 
vapor. 

Apontamento 
de freqüência 

Só vinte veículos modelo 
96 foram importados no mês 
passado. No total, entraram 
no País três mil e trezentos 
automóveis. 

As importações caíram 
86,4% comparadas a janeiro 
de 95. Os motivos são queda 
nas vendas e elevação do 
Imposto de Importação. 

Nomes 
enviados 

0 número de nomes 
enviados para o Serviço de 
Proteção ao Crédito, SPC, 
caiu na primeira quinzena de 
fevereiro, ficando 3% abaixo 
do registrado no mesmo 
período de janeiro. 

"Mas os níveis de 
inadimplência ainda estão 
altos e devem subir no mês 
que vem, por causa das 
compras de Natal", disse o 
economista da Associação 
Comercial de São Paulo, 
Mareei Solimeo. 

Ano 
duro 

A Justiça Eleitoral pode 
ter um ano duro pela frente. 
Nunca se viu tanta 
propaganda eleitoral de pré- 
candidatos — tudo na base do 
"drible" na legislação. 

Fazer santinhos e 
aparecer em outdoors e 
muros sem ter o nome 
aprovado pelo partido é 
crime eleitoral. 

A punição pode ser o 
impedimento de concorrer 
na eleição. 

Carnaval 
do Tchan 

A Mesa da Câmara 
decidiu mudar a forma de 
apontamento da freqüência 
dos três mil funcionários da 
casa. 

A freqüência era apontada 
do primeiro ao último dia do 
mês. E pagamento relativo a 
esse mês vinha no mês 
seguinte. 

Agora, a freqüência 
passou a ser apontada do dia 
16 ao dia 15 do mês seguinte. 
As faltas verificadas no final 
do mês anterior e no início 
do mês já serão descontadas 
no próprio mês. 

Com isso, os efetivos e 
inativos, que recebem no dia 
25, e os celetistas, que 
recebem entre o dia 26 e no 
último dia do mês, devem ter 
um atraso de um ou dois dias 
no pagamento. 

Fim 
doiPC 

O governador de São 
Paulo, Mário Covas, PSDB, 
disse ser a favor do fim do 
IPC. Segundo ele, para o 
Congresso isso seria uma 
"sinalização muito positiva". 

Trânsito 
problemático 

Todos os dias são 
registrados acidentes em 
Imperatriz. Falta maior 
empenho, na fiscalização da 
P Ciretran. Os carros são 
conduzidos, na maioria das 
vezes, por motoristas que 
não respeitam o seu 
próximo. 

por J. Morada 
Jornalista 

0 Governo do Maranhão 
deverá assumir em breve as 
ações de fiscalização 
metrológica, em convênio com 
o INMETRO, atualmente 
subordinado à Prefeitura de 
Fortaleza. 

Foi o que garantiu a 
ministra da Indústria, 
Comércio e Turismo, 
Dorothea Werneck, em 
expediente ao deputado 
federal Sebastião Madeira 
(PSDB-MA), que desde 
setembro de 95 vem se 
empenhando para a criação do 

INMETRO-MA, junto àquele 
Ministério, atendendo a uma 
reivindicação dos funcionários 
da agência do órgão, em São 
Luís. Para o deputado Madeira 
a criação do órgão no Estado 
vai dar maior autonomia e 
condições ao corpo técnico 
loca], de melhor defender a 
lisura das medições e a 
qualidade dos produtos, no 
interesse da população 
maranhense. 

Ao saber da determinação 
da governadora Roseana 
Sarney, de consolidar a 
proposta de criação do 
INMETRO-MA, o deputado 
Sebastião Madeira louvou a 

medida que vem atender aos 
interesses do povo 
maranhense. Para o 
parlamentar tucano, ao 
assumir a delegação das 
atividades metrológicas no 
Estado, o Governo está 
contribuindo ainda para a 
política de descentralização 
administrativa do presidente 
Fernando Henrique e 
garantindo um tratamento 
mais adequado e ajustado à sua 
própria política de defesa do 
consumidor. 

No expediente enviado ao 
deputado maranhense a 
ministra Dorothea Werneck 
informa também ter 

encaminhado ofício 
governadora do Maranhão, 
propondo o convênio sugerido 
por Sebastião Madeira. 0 
parlamentar já encaminhou 
comunicação aos servidores 
da agência do órgão executor 
do INMETRO em São Luís, 
informando-os do atendimento 
à sua solicitação, feita a ele. 
Madeira. Em meados do a1 

passado eles encaminharí- ü 
ofício ao deputado pedindo a 
gestão junto ao Ministério da 
Indústria e Comércio e à 
governadora Roseana, para 
viabilizar a autonomia, com a 
desvinculação do órgão ao 
Estado do Ceará. 

Madeira encontra-se com Jatene 

Parlamentar foi solicitar recursos para o setor da saúde 

por J. Morada 
Jornalista 

0 deputado Sebastião 
Madeira (PSDB-MA), exigiu 
do ministro da Saúde, Adib 
Jatene, providências para por 
fim à discriminação a 
pacientes do Maranhão, por 
hospitais e órgãos ligados ao 
setor de saúde do Estado db 
Paiuí, que já resultará até em 
morte de pessoa de Imperatriz 
(MA), que ali buscava 
atendimento. "Isto é um crime, 
uma truculêncua que o 
governo do Piauí comete 
contra o povo carente de 
municípios do interior 
maranhense próximos a áreas 
de fronteira entre os dois 
estados" - desabafou o 
deputado tucano, sugerindo a 
formação de uma "Câmara de 
Compensação" para resolver o 
problema, já que o Maranhão 
também atende a pacientes, 
sem discriminação de 
qualquer natureza. 

A cobrança — denúncia foi 
feita durante reunião do 
ministro Jatene com 
lideranças da bancada do 
PSDB na Câmara dos 
Deputados, coordenada pelo 
parlamentar maranhense, na 
quarta-feira, 14. No encontro, 
os parlamentares pediram 
esclarecimentos sobre a 
Contribuição Provisória Sobre 
Movimentação Financeira - 
CPMF, proposta pelo ministro, 
cm março do ano passado, 
como forma de gerar recursos 
para o setor. Segundo Jatene, 
se fosse aprovado naquele 
mesmo ano, a contribuição 
teria evitado muitas 
dificuldades enfrentadas 
atualmente pelo Ministério, 
em débito com os hospitais do 

Sebastião Madeira foi reivindicar recursos ao ministro da Saúde, Adib Jatene 

SUS desde outubro de 95. 
Segundo o ministro, só com 

AIHSe UCAS, o Ministério da 
Saúde gasta, desde dezembro 
de 94, R$ 571 milhões e a 
partir de julho de 95 houve um 
acréscimo de 25 por cento 
sobre este valor. Mas apenas 
três parcelas foram pagas com 
este novo reajuste, que deveria 
ter sido de 40 por cento, o que 
não foi possível por falta de 
recursos. Ele espera maior 
disposição dos parlamentares 
em aprovar a proposta do 
CPMF, como fonte alternativa 
de recursos para amenizar 
essas dificuldades. Ele 
queixou-se dos críticos ao 
projeto, que não ofereceram 
até o momento qualquer outra 
alternativa para gerar esses 
recursos. "Quero que me 
ensinem a fórmula de gerar 
recursos, sem fonte", disse. 

Respondendo ao 

questionamento do vice-líder 
Sebastião Madeira, Adib 
Jatene garantiu que a situação 
gerada com a recusa do 
governo piauiense em atender 
a pacientes do Maranhão, "é 
um problema de compensação 
que deve existir entre os dois 
estados". Ele explicou que, 
hoje, cada Estado tem um teto 
financeiro que não ultrapassa 
o equivalente a 9 por cento da 
sua população, por ano. E na 
medida em que atende a um 
grande contingente de doentes 
de outro Estado, ele precisaria 
ter um acréscimo em seu teto 
financeiro, enquanto que o 
Estado que envia maior 
número de pacientes teria uma 
redução. Ele garantiu que a 
situação tem sido debatida nas 
reuniões bi e tripartítes sobre 
a questão e deverá ser 
resolvida entre os estados do 
Maranhão e Piauí. 

Solicitada por sugestão < 
deputado piauiense B. c 

reunião do ministro cor 
tucanos ligados às comis 
parlamentares da área -Ia 
saúde, foi aberta pelo líder do 
PSDB, José Aníbal (SP) e 
coordenada, em sua maior 
parte, pelo vice-líder Sebastião 
Madeira (MA). Aníbal teve 
que se ausentar da reunião 
para atender a um chamado do 

presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

No encontro com os 
tucanos, o ministro da Saúde 
fez um relato das realizações 
do Governo FHC, 
principalmente para o combate 
às fraudes e irregularidades, 
considerando-as "uma 
experiência do passado". Ele 
lembrou que as AIHs foram 
reduzidas em dois milhões de 
internações no ano passa 
provocando uma queda. 

GASTROCLINICA 

c i 
7 

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

•Dr. Milko Abrantes 

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

Dr. Rodrigues 

Doenças nervosas e mentais 

Atendimento de segunda a sexta-feira, 

das 14h00 às 18h00 

Atendemos UNiMED 

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

ÍS 

Segunda a Sexta - 07 

% 

TV - Capital - Canal 5 

Ap^âacntaçâo: José Filho 



amaval 

No reinado de momo, a ordem é segurar e dançar o tchan 

Imperatriz, 18 de fevereiro de 1996 

Imperatri 

Panorama 

Geral 

por JOSEUTA DAMACENA 

Batucada venda de preservativos com 
preços abaixo dos praticados 
no mercado. 

; ■ 
■ : 

A 

O carnaval do Tchan, 
promovido pelo Sistema 
Tucanu's de Comunicação e 
Cerpa, já começou a balançar 
todas as estruturas do 
imperatrizense que gosta 
mesmo de muita batucada, 
samba, suor, merengue e 
outros prugurunduns. 

A expectativa é que tudo 
ocorra na santa paz, sem 
violência e, que os foliões se 
preocupem apenas em 
brincar, se divertir e não 
deixar que a violência faça 
parte de sua alegria, no 
período denominado 
"reinado de momo". 

Use 
camisinha 

Neste período 
carnavalesco, o projeto Inter- 
aid, estará promovendo uma 
intensa campanha em relação 
à presenção de doenças 
sexualmente transmissíveis, 
principalmente a aids que 
continua deixando marcas 
profundas em muitas famílias 
imperatrizenses. Sabemos 
contudo, que a aids existe e 
está em qualquer lugar, bem 
perto de você. 

Portanto neste período 
carnavalesco, serão 
distribuídos através do 
projeto Inter -aid panfletos 
com orientações, além da 
presença de barracas para a 

Aids 

Já que estamos falando de 
aids, é bom que se diga que 
embora um pouco tímida, 
começa a surgir efeito 
perante a população a 
conscientização pública, em 
relação a uma provável 
contaminação do vírus HIV. 

O temor e a certeza de 
que ela está bem próxima, 
tem sido um dos principais 
fatores que fizeram com que 
fosse registrado um 
aumento substancial no 
consumo de camisinhas 
neste período carnavalesco. 

Maratona 
Depois do feriado 

prolongado e 
consequentemente do 
período carnavalesco, 
deverá começar a maratona 
dos prefeituráveis em 
direção à sucessão 
municipal. 

Apesar daquela euforia de 
alguns, com as afirmações 
de já ganhou, sabemos que 
pelo menos até 3 de outubro, 
muita água ainda deve rolar 
por baixo da ponte e, muitas 
surpresas ainda deverão 
acontecer. 

O povão já cansado de 
tanto apanhar, está provando 
não é mais tão bobo como 
muita gente pensa e, 
certamente deverá seguir às 
urnas - literalmente - 
armados até os dentes, ou 
seja, depositará um voto 
consciente, expulsando 
aqueles que não 
corresponderam. 

Regularização 

Em meio a tantas 
informações, o TSE - 
Tribuna] Superior Eleitora] 
decidiu prorrogar até o 
próximo dia 29, o prazo para 
regularização de duplicidade 
eleitoral. 

A medida, é para que os 
eleitores notificados pela 
Justiça, por suspeita de 
inscrição em mais de um 
cartório, possam realmente 
regularizar sua situação. 

Jornal Capital 

o seu líder diário 

Fone: 723-2034 

O 

por Raimundo Primeiro 
Da Direção de Redação 

Ontem, naprimiera noite de 
Carnaval, os clubes de 
Imperatriz ficaram todos 
lotados. 

A folia de momo teve início 
dentro do horário previsto e 
terminou às cinco da 
madrugada deste domingo. 
Caso do Tocantins e Juçara 
Clube. 

Os clubes estão com boas 
atrações e apenas esperando a 
visita do folião. 

O Tocantins, que fica 
localizado no povoado Bananal, 
12 quilômetros de Imperatriz, 
e às margens da BR-010, realiza 
seu carnaval sem nenhum 
intervalo. Os músicos se revezam 
e tocam até tiver gente no salão. 

O Juçara Clube voltou seu 
tema para as crianças. Os 
baixinhos terão dois matinês. O 
salão foi todo decorado para 
alegrar ao público infantil. 

As mulheres, mais uma vez, 
estão sendo as expressões 
máximas do Carnaval 96 em 
Imperatriz. 

Fique, agora, com fotos feitas 
no Carnaval 95. Mostram que a 
movimentação se fundamenta n% 
divulgação da festa de momo, 
como uma das principais do 
mundo. 
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Produtos Químicos Ltda 

Capital, 

950 Khz 

Temos completa linha de: 
* Produtos químicos para tratamento de água era geral, pisdnas, torre de refrigeração, 

caldeiras, laticínios, couros, sabão e etc. 
Equipamentos para piscinas, filtros "DARKA", saunas, rodos, escadas, luminárias, 

peneiras, escovas e etc. 
* Ácidos, soda cáustica (Hquida e escama), água sanitária " KIBONA", breu, solução de 

bateria, essências, barrilha, cloros, adubos, etc. 
* Xampu para auto, sujxt ativo "MARASIL", desiníetantes, detergentes, tambores de íerro 

e bombas plásticas, etc. 
* Produtos de fibra de vidro: manta, resina, catalisador, etc. 

Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 55903-290 Imperatriz -MA Fone: 
(098) 721 -3494 Fax: (098) 721-32S6 

Promoções: 
* Cloro granu lado (balde 10 

kg) R$ 60,00 - à visia ou çheqttò 
p/ 6 dias 

* Algictda inariutençáo (01 ft) 
Rf> 3,80 - á vista 

4 Barrilha (kg) R$ 0,90 - â 
vista 

* Sulfato do Alumínio (kg) : 
0,90 - à vista 
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Tucanu's Produções 

produtora de áudio e vídeo do meio norte brasileiro 

Super-Quadra, 602, Rua 4, Casa 4 - Imperatriz - M* ^elefax (098) 723 - 2034 
D 
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por MARCELO CARDOSO 

gente para promover o 
carnaval das Escolas de 
Samba. O Ernani Timóteo foi 
muito feliz na colocações, 
afinal de contas ele também foi 
presidente de Comissão 
Permanente do Carnaval e 
sabe o quanto é bom mostrar 
a arte cultural da festa mais 

-popular do Brasil. Valeu, 
campeão! 

Gente fina 
Zarailde Paiva é uma jovem 

que desponta com muita 
afirmação na televisão 
açailandense. Gente fina e de 
formação educacional de 

Reportagens 
Equipes de reportagens 

estão se mobilizando nas 
ruas da cidade e em pontos 
fixos, informando os 
acontecimentos relacionados 
as festividades do carnaval 
imperatrizense. Este ano, as 
emissoras não fizeram uma 
programação para cobertura 
direta de clubes. O grande 
peso na ausência foi a falta 
do carnaval das Escolas de 
Samba que não desfilaram. 

Contratação 
Josélia Melo foi 

contratada para o jornalismo 
da Mirante. Ela substituiu o 
jornalista Coló Filho que foi 
para o jornal o Estado do 
Maranhão. A editora do 
Jornal dã Mirante que vai ao 
ar às 12:00 horas, ficou sob 

responsabilidade de Josélia e 
Djé, enquanto a Régina 
Santana comanda o jornalismo 
da Mirante FM. 

Voz bonita 
A locutora Denise de 

Oliveira tem uma bonita voz e 
marca pontos na programação 
da Rádio Terra FM. A morena 
se situa muito bem entre as 
vozes femininas que fazem 
rádio na grande Imperatriz. 
Denise é uma moça muito 
alegre. Boa sorte e bom 
trabalho! 

Bronca 
O apresentador do 

programa Bar da Esquina, que 
vai ao ar todos os sábados pela 
TV CRC, deu uma bronca no 
setor cultural da prefeitura. É 
que faltou vontade daquela 

Reflexão 

Tetihã cuidado cm não magoar 

ninguém com suas ações, nem com 

suas palavras* 

Aprenda a dizer o "não" de tal forma, 

'IíÊêÍêêÊÊê' iiiliiliiiliiiiiii 

Não se/a ríspido nem demonstre 

intolerância. 

Compreenda o ponto de vista dos 

outros, que têm tanto direito, quanto 

você, de ter sua opinião própria» 

■ Use, em todos os seus atos e 

palavras, de benoveiância e gentileza* 

Domine sua irrítabifídadel 

causar inveja. Ela tenv dado 
conta do recado na cobertura 
jornalística da TV Difusora de 
Açaílândia. Boa sorte! 

Promocional 
A Rádio Clube FM anuncia 

a realização de um evento 
específico para homenagear as 
mulheres de Açaílândia. A 
promoção conta com o apoio 
incissivo da colunista social 
Soraya Luiza - Jornal Capital 
definido o papel da mulher na 
sociedade e no trabalho. A 
data e o local será definido nas 
próximas horas, mas sabe-se 
que é no mês de março. 

Contatos 
A radialista Cristina, sem 

prefixo, mantém contatos com 
amigos nas informações do 
mestre Fiquene. Ela assumiu 
a assessoria do candidato a 
prefeito por Imperatriz (PFL) 
as eleições de outubro. 
Cristina aproveitou para uma 
visita a cidade de Balsas, onde 
tem muitos amigos. 

Sintonia fina 
A repórter Marilene 

Almeida deixou o jornal O 
Progresso. Não explicou os 

motivos, mas deu o recado 
de que está em casa lendo, 
revisando trabalhos de 
reportagens e aguardando 
uma oportunidade. - Quem 
sabe ela não seja uma das 
repórteres que entrará na 
equipe de assessoria política 
de algum dos candidatos a 
prefeito. Trata-se de um 
competente profissional. 

E, o meu amigo? 
Pois é, o meu amigo 

Orlando Menezes muito 
envolvido com os seus 
afazeres na TV Cidade, 
não manteve contato 
conosco para as 
informações dos 
bastidores. De qualquer 
forma, um grande abraço 
companheiro. 

Carnavalesco 
O companheiro 

Humberto Castro, diretor 
executivo do Sistema 
Mirante, foi passar o 
carnaval no Caribe. Um 
folião de primeira linha, 
que faz da festa de momo 
um grande momento de 
paz e harmonia. - Estará no 
batente nesta quinta-feira. 

Programação de hoje para as TVs VHS/UHP - Imperatriz 

TV Capital 

Canal S 

Rede record 

(HiiOO -.Educacional Mec 
06:30 - ü Despertar da 

Fé 
08:00 - A Caminho do 

Céu 
08:10 - Santo Culto em 

Seu I^ir 
09:00 - Vida e Trabalho 
10:00 - Desafio do Galo 
11 ;00 - TV Casa Centro 
12:00-TV Mappin 
13:00 - TV Casa Centro 
14:00 - Gospion Line 
15:00 - Campeonato 

Alemão 
16:30- Campeonato 

Iltaliano 
18:30 - Gols do 

Campeonato 
Italiano 

19:00- Campeonato 
Carioca 

21:00- Cine Record 
Especial - O 
sobrevivente 

23:00 - Sessão de 
Domingo - 
Assassinato por 
Morte 

00:30 P 'avra de Vida 

TV CRC 

Canal 4 

Band 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Sejc mais um 

assinante do 

Jornal Capital e 

fique por dentro 

das notícias mais 

quentes da região. 

Assista o 

programa 

Imperatriz 

Notícias 

as 

18h00. 

pela TV 

Capital, 

Canal S, 

Rede 

Record 

TV Nativa 

Canal 13 

MANCHETE 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Tucanu's 

Produções, 
/ / 

a 

melhor 

produtora 

de 

aúdío e 

vídeo da 

região 

TV Mirante 

Canal 10 

Globo 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

Assista os 

flashs do 

Cornavol 

96, pelo 

TV 

Capital, 

Conol 5. 

Estaremos 

ligados 

direto de 

todos os 

dubes 

TV Difusora 

Canal 7 

07:08 

07:10 

07:30 

08:30 

09:00 

11:00 

12:00 

23:30 

01:15 

- Palavra Viva 

- Educativo- 

- Telesisan 

- Siga bem 
Caminhoneiro 

- Bingão da Sorte 

- O Renegado 

- Abertura do 
Programa Silvio 

Santos 

- Sessão das Dez 

- SBT Esportes 

Para ter 

UIVI fuiURO 

qARAINlido 

PARA SUA 

EMpRESA É 

PRECÍSO 

ANUNCÍAR 

no JornaI 

CapítaI 

NÃO FORNECEU PROGRAMAÇÃO 

TV 
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i • Açailândia/Social Imperatriz, 18 de fevereiro de 1996 

por SORAYA LUIZA 

A sociedade açailandense se Éaz presente em todos os acontecimentos promovidos na cidade. 
Demonstra, assim, seu carinho jiara com os eventos que visam promover a difusão do j>otencia] de 
Açailândia. 

São bailes, festas de casamento e aniversário. Todas elas elaboradas com a ênfase de não esquecer 
nenhum detalhe recomendado pelos grandes mestres do assunto. 

Seja éi)oca de Carnaval, Natal, Ano Novo ou outra, não importo. A jialavra de ordem dos promotores 
de festo é atrair a população i>ara as manifestações recreativas e culturais levadas em efeito na 
Cidade do Ferro. 

Agora, você confere fotos dos fatos que já estão registrados no c( mtexto sóciocultural de Açailândia. 
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Fm destaque Carla Pereira, competente funcionária da Associação Comercial A futura arquiteta Débora Vasconcelos e Solange Pereira. Simpatia é o ponto alto 
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Vilma Barros, ladeada por Solange Pereira (Bradesco), Celma (Lácqua diFiori) e Fatima 

JVeide Vilela, a colunista, Tbereza Brandão e Railda Ramos Lúcia, enfermeira do Same e a psicóloga, Drd Terezinha Delogenes 

O nosso varejo 

a preço de 

atacado 

Conjunto Comercial Galdino 

Açailândia - Maranhão 

Serviço de Assistência 

Médica Empresarial 

Pianos de saúde para empresas, 

<^lr> 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 

Diverte ele 
diverte ela 

A primeira noite do 
Carnaval do Tchan foi um 
arraso. Meio mundo de gente 
lotou a avenida Beira-Rio, que 
se desmanchou de alegria, 
para sorte do folião. 0 
Sistema TucamCs de 
Comunicação deu um 
verdadeiro show de 
cobertura, na avenida e nos 
clubes. A festa prossegue 
boje. 

Refresco 
na política 

Durante o reinado de 
momo, os prefeiluráveis de 
Imperatriz terão um 
merecido descanso. Os 
eleitores deixam suas 
preocupações com a cidade. 
Esquecem dos buracos, das 
péssimas condições de 
saúde. Nestes próximos 
quatro dias, é proibido falar 
em problema para o 
i m p e r a t r i z e n s e . 
Literalmente, o cidadão quer 
apenas encontrar soluções. 

Camisa 
de vènus 

.0 ministro da Saúde 
adverte: vai faltar camisinha 
no carnaval deste ano. Em 
São Luís, não chegou um 
preservativo sequer, para ser 
distribuído no Estado. Saúde 
Pública no Brasil é coisa para 
cuscuz. Ou seja, só existe 
bafe, conversa e pro-ló-ló. 
Ação qir, n, nada. Falta 
dinheiro, gergelim, faz-me- 

rir, jabar. Mas para bancos 
falidos, o Governo Federal 
libera R$ 8 bilhões. 

Recife 
e Olinda 

Virgem que riqueza. A folia 
está correndo solta em Recife 
e Olinda. Com direito a frevo 
e maracatu. Olha o Galo da 
Madrugada, o Bacalhau do 
Batata na quarta-feira. Os 
bonecos nas ladeiras 
históricas de Olinda. E com 
muita moça bonita na praia de 
Boa Viagem. Em Pernambuco 
ainda se faz o carnaval de rua 
mantendo as tradições. O mar- 
keting da festa é submetido 
aos passistas, as orquestras de 
frevos e aos Clubes de Rua. 
Que o diga Elefantes, Marim 
de Caetês, Batutas de São 
José, Caboclinhos e tudo mais. 
Virgem que riqueza. 

Guerra dos 
vereadores I 

O PFL não aceita mais 
coligar com o PSD na 
proporcional. Os liberais 
temem a concorrência de José 
Carlos (atual vereador), Pedro 
Ambrósio, Valmir Magalhães 
(ex-vereador), Jaime da 
Cafeteira e Luís Dentista, que 
são pesedistas e fortes 
candidatos à Câmara. 

Guerra dos 
vereadores II 

A mesma coisa acontece no 
PMDB, que não aceita a 
presença do PRP na coligação 
proporcional. No PRP, leia-se 
Luís Carlos Noleto e Jocl 
Costa, atuais vereadores. 

Guerra dos 
vereadores 111 

Injeitados, e preteridos, 
PRP e PSD têm uma solução: 
fazem a coligação dos 

preteridos. Ü problema é que 
esses partidos possuem 
muitos caciques para pouco 
índio 

Guerra dos 
vereadores IV 

Para um partido ou 
coligação, conseguir eleger 
representante, será necessário 
atingir o coeficiente mínimo de 
6.000 votos. Para fazer dois, na 
famosa sobra, será preciso 
8.000 votos. O drama, c que 
para fazer três vereadores, 
tarefa quase impossível para as 
coligações, será preciso em 
torno de 17.000 votos. 

Guerra dos 
vereadores V 

Aí vai uma previsão dos 
eleitos. De acordo com a boca 
miúda do calçadão: Pelo 
PMDB: André Paulino, prof 
Sofia e Joéder. No PFL, Sônia 
do Brejão, Meirc de Pinho, 
Edson Caldeira, Arimatéia, 
Cbiquinho da Diferro. No 
PSB, lAila Almeida ou Josué 
Moura. Frente Ética, Valdinar 
Barros e/ou Dr. Araújo. PL, 
Josimar do Rádio. PSL, 
Angélica. No PSD, entra 
Valmir Magalhães. No PTB, 
Milton I>opes e Otair Moreira. 
Os Tucanos elegem Cadinhos 
Amorim, e mais dois. numa 
briga de foice pelas vagas 
restant es. Tem gente cantando 
vitória antes do tempo, mas 
sequer vão (er a força de um 
caldo de batata. 

Novo 
Rádiojornal 

Depois do Carnaval, na 
próxima semana, a Rádio Capi- 
tal AM estréia o novo rádio- 
jornal da emissora. Com 
Josafá Ramalbo no comando. 
Fdvaldo Cardoso e o colunista 
estão organizando as vinhetas. 
O novo nome do noticioso, é 
por enquanto, segredo de 
liqüidificador, li só esperar um 
pouco, que com certeza, vai 
valer a pena conferir. 

Clube dos 
suboficiais 

O Clube dos Sargentos e 
suboficiais do 5()p Bis vai 
promover quatro noites de 
intensa folia. A orquestra é 
animada pelos próprios 
militares. Os ingressos 
também estão acessíveis para 
o folião civil. Confira na Vila 
Militar.. 

Ondas Curtas 

□ Hoje as curtas estão longas 

□ Mais de mil palhaços no salão. 

□ Marcha folião. Cabeça de papelão. 

□ O Santos venceu mais uma. A Ferroviária foi a vítima. 3x0. 

□ Quando será que a minha Portuguesa vai ganhar um Paulistão 

□ E o bicho, é o bicho, vou te devorar, crocodilo eu sou. 

L«j| Vai dançando na boquinha da garrafa 

□ A governadora está bem longe do Carnaval. 

□ Cuidado com a direção. O Brasil é o recordista mundial de acidentes no trânsito. 

□ Segure o Tchan. 

□ Amarre o Tchan. 

□ Chegou o Carnaval. lAila e Brizola devera se pronunciar sobre Imperatriz. Quando 
março chegar. 

I I A farda do Sistema Tucani/s é um arraso. Supimpa. 

Ulisses Braga será o futuro senador cidadão do Maranhão. 
I 

□ A reeleição não passa no Congresso. FHC tira o cavalo da chuva. 

A dança dos vice ainda não terminou. 

I j Domingos César deve surpreender em Açailândia. 

MJ Tem candidato com uma família real na barriga. Quando abrem as urnas, ele revela 
o mendigo que carrega em suas vísceras. 

□ Segure o Tchan. 
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Cirurgias contra o mal de Parkinson 

por José Reis 
Jornalista 

Tem aumentado muito nos 
últimos anos o número de 
neurocirurgiões que estão 
utilizando em doentes de mal de 
Parkinson a aplicação 
intracerebral de células de fetos 
abortados, na esperança de deter 
ou atenuar sinais daquela doença 
degenerativa nervosa. Já se 
registram no mundo mais de 200 
operações desse tipo. 

Os efeitos da moléstia 
decorrem de lesão destrutiva 
numa área bilateral do encéfalo 
chamada substância negra. Nesta 
existem células especiais 
produtoras do neuroíransmissor 
dopamina que por meio de fibras 
abastece uma outra região 
encefálica, também bilateral, 
chamada corpo estriado. 

O desaparecimento da 
dopamina neste é a causa 
imediata do mal de Parkinson. 

Uma doença provocada por 
pequena lesão em área bem 
delimitada parece ideal para 
tratamento por implante, desde 
que este se adapte à situação e 
estabeleça conexões com as 

células da região. 
Essa adaptação foi bem 

comprovada em ratos e ocorre 
também no cérebro humano, 
embora seja pequena a 
porcentagem de células 
implantadas que sobrevivem, e 
que leva vários especialistas a 
usar mais de um feto para cada 
transplante ou a fazer implantes 
em diversos pontos do corpo 
estriado. 

Em 1987 Igancio Madrazo e 
colegas, do Centro Médico La 
Raz no México, despertaram 
grande interesse com a 
apresentação de imagens de 
sucessivos vídeos que 
mostravam surpreendentes 
melhoras em parkinsonianos por 
eles intracerebralmente 
implantados com células de uma 
das adrenais (glândulas supra- 
renais) do próprio paciente. 

As demais também 
produzem dopamina. Diversos 
especialistas norte-americanos 
tentaram sem êxito a operação, 
que acabou caindo no 
esquecimento. 

Na década de 60 haviam 
entrado em uso médico, 
medicamentos químicos, que 

têm sido aperfeiçoados, capazes 
de elevar o teor de dopamina, 
contribuindo para a melhora dos 
pacientes. 

Mas esses medicamentos em 
geral apresentam duas 
peculiaridades. Uma é o 
chamado efeito "liga-desliga", 
que consiste em a droga ter 
alternância de efeitos, ora 
produzindo normalidade de 
comportamento, até com 
excesso de atividade, ora 
acarretando imobilidade quase 
total. A outra particularidade é 
alguma perda de atividade do 
remédio após alguns anos de 
uso. 

Nos anos 70, Andreas 
Bijorkund realizou pioneiras 
experiências mostrando que 
enxertos retirados do cérebro de 
fetos de ratos podiam sobreviver, 
crescer e integrar-se com as 
células do cérebro adulto da 
mesma espécie. 

E mais: com esse implante 
era possível reverter os efeitos 
de uma forma de parkinsonismo 
produzida em animais. 

Em 1987 OHe Lindval realizou 
algumas das primeiras 
experiências de enxerto cerebral 

em seres humanos. Dois anos 
após já realizara seis tentativas 
desse gênero, quatro em 
parkinsonianos e duas em 
pessoas que haviam tomado uma 
droga tóxica, o MPTP, que 
produz sintomas muito 
parecidos com os do mal de 
Parkinson. 

Não houve curas, mas quatro 
dos pacientes recuperaram parte 
da perdida mobilidade. Outros 
pesquisadores seguiram a 
mesma trilha, entre eles Niall 
Quinn, do Instituto de 
Neurologia de Londres, que 
operou muitos casos, um dos 
quais, o "paciente 7", se tornou 
famoso pela extraordinária 
recuperação. 

Atualmente cirurgiões de 
vários países têm procurado 
padronizar as normas dessas 
operações, para tornar mais fácil 
a comiíaração dos efeitos. 

Mas a técnica do implante 
ainda precisa ser muito 
aperfeiçoada e dificilmente 
poderá viabilizar-se como 
tratamento de larga escala, por 
seu alto preço e pela escassez de 
fetos onde eles podem ser 
legalmente obtidos. 

Mulher sem vocação 

por Masabaru Tanlguchi 

Não significa que, pelo fato 
de ser mulher, ela não possua 
dom especial para outros 
trabalhos que não sejam os 
domésticos, Existem também 
mulheres com vocação para a 
vida social, que não têm 
nenhuma habilidade para 
executar serciços domésticos, 
que nasceram dotadas de 
tatento para a política, ou para : 
a medicina, ou para assuntos 
legais, Se elas conseguirem se 
realizar plenamente na área 
para ã qual estão dotadas de 
capacidade, farão a parte 
delas na concretização do 
plano de vida idealizado por 
Deus. Podemos dizer que a 
alto-realizaçào dessas 
mulheres com talentos 
especiais, em si. Constitui um 
grandioso feito. 

Mas não conseguir; 
compatibilizar entre a vida 

doméstica c a profissional 
depende também da espécie 
de profissão, pois existem 
mulheres que, ao mesmo 
tempo qpe cuidam do 1ar,| 
realizam grandes obras, em 
companhia do marido, na 
área em que possuem 
talento. 

Dependendo da postura 
mental e do talento com que 
a mulher foi dotada, não é 
impossível compatibilizar a 
prófissao com a vida 
domésticâ, 

Na atual encarnação, 
basta expressarem 
plenamente a capacidade que 
possuem e, sentindo que 
chegaram ao limite da 
capacidade, se tiverem 
vontade de se retirar da vida 
profissional para viverem no 
lar uma vida feminina, como 
esposa, podem abandonar o 
trabalho fora de casa e voltar 
para a vida doméstica. 
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Caixa deve R$ 61 mi' 

CEF descumpre liminar que determina a troca da Taxa de Juros pelo índice Nacional de 

Preços ao Consumidor 

Brasil em 

Revista 

por SOCORRO CARNEIRO 

Projeto Down 
A síndrome de Down é 

uma doença pouco 
conhecida, mas que atinge 
mais de 210 mil brasileiros. 
Como não tem cura, o 
Projeto Down se dedica a 
facilitar a vida das vítimas da 
doença e seus familiares. 
Folhetos informativos, 
distribuídos gratuitamente 
por todo o Brasil, explicam 
a importância da 
estimulação precoce e 
discute problemas como a 
alimentação e a sexualidade 
dos portadores da anomalia. 
Se você tiver alguma 
pergunta sobre a síndrome 
de Down, lige para o 
Projeto: (011) 283-0857. 

Carnaval 
As redes de televisão de 

todo o Brasil estão com suas 
atenções voltadas para a 
grande festa momesca. 
Imperatriz não ficará para 
trás. A TV Capital estará 
presenle nas ruas, nos 
clubes e nas praças, 
mostrando a alegria da 
massa real. 

Estamos vivendo em uma 
época, onde o mercado 
comercial está deixando 
sobreviver quem tem mais 
criatividade e coragem para 
investir em novas idéias. Do 
nosso canto, estamos 
observando a um combate 
entre dois titãs do ramo de 
móveis e eletrodomésticos. 

Seminário 
Na semana passada, em 

Miami, o Comando Sul do 
Exército americano realizou 
um seminário sobre o papel 
dos militares na promoção 
dos direitos humanos na 
América Latina. No passado, 
os encontros dessa turma 
com oficiais do continente 
eram, segundo denúncias da 
época, para lhes ensinar 
técnicas de tortura. 

Defendendo 
calote 

Os catorze senadores da 
bancada da Vasp foram pedir 
ao presidente do Banco 
Central, Gustavo Loyola, 
que o Banespa pare de 
apertar o empresário 
Wagner Canhedo. O dono 
da Vasp abre novos 
negócios, mas não paga os 
202 milhões de reais que 
deve ao banco. 

D ho 
O corpo técnico do 

BNDES anda assustado 
com a mudança de rota do 
novo presidente, Luiz 
Carlos Mendonça de 
Barros. Os ex-presidentes 
Pérsio Árida e Edmar 
Bacha fecharam a torneira 
de dinheiro da entidade 
para os estados e 
municípios. Eles tinham 
uma boa razão para isso: os 
estados não costumam 
pagar o que devem. Já Luiz 
Carlos Mendonça de 
Barros despejou no Rio de 
Janeiro, Minas, Rio Grande 
do Sul e Paraná 764 milhões 
de reais. O próximo será a 
Bahia com 130 milhões. A 
fila é grande. 

Dinheiro 
fácil 

A lavagem de dinheiro 
do narcotráfico pode estar 
por trás de uma oferta de 
empréstimo de 180 milhões 
de dólares ao Estado de 
Alagoas feita pela firma 
americana Cambridge 
Partners. A suspeita é de 
técnicos do Banco Central, 
os mesmos que rastrearam o 
dinheiro do cartel de Cali 
numa generosa oferta de 165 
milhões de dólares a 
Rondônia feita por uma tal de 
Mobil Ami Research. 

Bom 
e barato 

Três comprimidos por 
ano, que custam apenas 15 
centavos de dólar, podem 
prevenir a anemia em 400 
milhões de crianças ao redor 
do mundo. No Brasil, metade 
das crianças com idade entre 
seis meses e dois anos 
sofrem da doença. A anemia 
é provocada pela falta de ferro 
e pode causar distúrbios de 
comportamento e e 
dificuldade de aprendizagem. 

Entra 
esai 

Na semana passada a Coca- 
Cola trocou o presidente das 
empresas no Brasil. Trata-se 
de Álvaro Canal, que há cinco 
anos ocupava o posto. O novo 
presidente é Luiz Lobão, que 
presidia a Coca-Cola no 
México. A empresa estava 
com medo de perder o 
espaço. Em 1993, sua 
participação no mercado 
nacional de refrigerantes caiu 
de 58% para 51% . Com isso, 
deixou de ganhar cerca de 
500 milhões de dólares. No 
mesmo período a Pepsi 
cresceu. 

por Nilson Camargo 
Da Agência Folha 

A Caixa Econômica 
Federal já está devendo R$ 
61 mil de multa por 
descumprimento da liminar 
que determina a troca da TR 
(Taxa Referencial de Juros) 
pelo INPC (índice Nacional 
de Preços ao Consumidor), 
para corrigir o saldo devedor 
dos contratos do Sistema 
Financeiro de Habitação. 

Segundo o procurador 
Roberto Cavalcante, autor 
da ação, a troca foi 
determinada a partir da data 
da publicação da liminar, em 
14 de dezembro. A decisão 
beneficia todos os mutuários 

do país com contratos 
assinados até Io de março de 
91. 

Já para o recálculo da 
dívida desde Io de março de 
1991, o juiz deu prazo de 60 
dias. Cavalcante afirmou que 
esse prazo só vencerá dia 4 de 
março, porque a contagem foi 
interrompida com o recesso 
do Judiciário, que ocorreu 
entre 15 de dezembro 7 de 
janeiro. 

A CEF está negociando um 
acordo para não ter que fazer 
o recálculo já da dívida dos 
mutuários. Á reunião entre a 
diretoria de Habitação do 
banco e o procurador, 
marcada para quinta-feira, foi 
adiada para dia 23. 
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Aposentadoria menos atraente 

A conta individual de 
previdência complementar 
(poupança da aposentadoria) 
que está sendo estudada pelo 
governo poderá ficar menos 
atraente que o previsto. 

O projeto que cria o 
produto — idealizado 
inicialmente como uma 
espécie de previdência 
complementar — deve ser 
enviado ao Congresso em 
março e poderá impedir a 
dedução de todas 
contribuições feitas pelos 
participantes na declaração do 
Imposto de Renda. 

O governo ainda não 
chegou a um consenso se esse 
novo produto pode ser 

considerado um investimento 
ou uma contribuição 
previdenciária, de acordo com 
os critérios fixados pela lei do 
Imposto de Renda da Pessoa 
Física. 

Foi essa lei que permite, a 
partir deste ano, a dedução no 
IR da contribuição para as 
entidades fechadas de 
previdência complementar 
(conhecidos como fundos de 
pensão) — o que já era 
possível para as contribuições 
feitas ao INSS. 

O texto final do projeto de 
lei deve ser fechado após o 
Carnaval. A Receita pretende 
incluir um limite para deduzir 
as contribuições. 

Pasta cor-de-rosa 

Senador José Samey foi citado no caso cujos envolvidos estão sendo 

investigados pela Polícia Federal 

por Gilberto Zarmatí 
Da Agência Folha 

A Polícia Federal já 
identificou pelo menos cinco 
empresas "fantasmas" que 
trabalharam para os políticos 
que têm seus nomes anotados 
na pasta cor-de-rosa do Banco 
Econômico. No mesmo 
pedido, a PF solicitou ao 
Supremo a quebra de sigilo 
bancário do Econômico — 
para poder rastrear os 48 
cheques emitidos em favor de 
empresas que teriam 
financiado candidatos na 
campanha eleitoral de 90 — e 

acesso à contabilidade do 
banco baiano. 

A polícia quer investigar o 
senador Antonio Carlos 
Magalhães (PFL-BA) que, 
pelos documentos da pasta 
rosa, teria sido o maior 
beneficiado pelo Econômico 
com doações no valor de US$ 
1,1 milhão dos US$ 2,4 
milhões liberados para 27 
candidatos. Outro senador 
citado é José Sarney (PMDB- 
AP). A assessoria de José 
Sarney informou que ele não 
recebeu ajuda do Econômico. 
ACM não retornou as 
ligações. 
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José Sarney também foi beneficiado peão Banco Econômico 
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B acabai é campeão do Intermunicipal 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Esporte 

A seleção de Bacabal 
conquistou na noite de quinta- 
feira, no Estádio Nhozinho 
Santos, o título de campeão do 
Torneio Intermunicipal, por 
sinal, o último da história da 
competição, criada na década 
de 50 pelo professor Luís 
Rêgo. De agora em diante, 
será disputada a Copa do 
Maranhão, nos mesmos 
moldes e com as mesmas 
seleções. O título foi ganho com 
a vitória de 2 a 1 depois de 1 a 1 
no tempo normal, frente a 
seleção de Guimarães. 

O jogo foi equilibrado 
durante todo seu decorrer. Os 
doi^ times confirmaram as 
previsões feitas por seus 
treinadores e partiram em 
busca da vitória. Um ataque aqui 
outro ali. Os goleiros foram 
muito exigidos, principalmente 
no tempo final, quando Lambau 
e Tião resolveram soltar ainda 
mais sejs jogadores, fazendo os 
torcedores irem ao delírio com 

a possibilidade de um gol a 
qualquer momento. 

Bacabal abriu a contagem 
aos 37 minutos do tempo final 
por seu ponta esquerda 
Batistinha. Tudo indicava que o 
marcador seria definitivo. Puro 
engano, já que Doriva empatou 
para o Guimarães minutos. O 
jogo cresceu de movimentação 
e os três minutos restantes 
foram cheios de emoções. Fim 
de jogo. Empate em 1 a 1 e a 
necessidade de uma 
prorrogação. 

O primeiro tempo terminou 
igual, sem abertura de^ 
contagem. Mas isto deu-se^ 
em virtude das grandes 0 

defesas de Baby, goleiro do "q 
Bacabal, e Neném, do o 
Guimarães. No segundo !§ 
tempo, Sabido definiu o § 
resultado final aos 5 minutos, ^ 
marcando o segundo gol dos ^ 
bacabalenses. Depois, foi só ^ 
esperar o apito final do ^ 
árbitro Lucas Lindoso,1^ 
auxiliado por Luís Gonzaga e 
Francisco Damasceno, para 
começar a festa. 
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O time do Bacabal, que conquistou o título de campeão do Torneio IntermunicipaJ/96 

BACABAL 

Baby 
Márcio 
Magnata/Denílson 
Germires 
Pedro 
Marlon 
Mauro Sérgio 
Sabido/Edmilson 
Cláudio 
Preto/Bena 
Batistinha 
TÉC: Lambau 

GUIMARÃES 

Neném 
Josenil 
Ivan 
Toínho 
Jackson 
Doriva 
Valber 
Caíto 
Nildo 
Dorico/Persegue 
Genílson 
TÉC: Tião 

Juniores são convocados por Barroso 

A seleção brasileira de 
juniores retomará suas 
atividades no dia 4 de março, 
quando os 23 jogadores 
convocados pelo técnico 
Toninho Barroso vão se 
apresentar na Granja Comary 
para um período de 12 dias de 
treinamento. O objetivo é 
preparar a equipe para o 
Campeonato Sul-Americano 
dá categoria (sub-20 anos), 
programado para janeiro de 
97, no Chile. Antes, porém, a 
seleção passará por uma 
prova de fogo no tradicional 
Torneio de Toulon, em maio 

deste ano. 
Flamengo e São Paulo, 

pródigos na revelação de 
jovens valores, são os clubes 
que mais cedem jogadores 
para a seleção: três cada um. 
Cinco jogos-treinos estão 
previstos para a preparação 
em Teresópolis: contra os 
juniores do Vasco, Flamengo, 
Fluminense, Botafogo e 
profissionais do Serrano (de 
Petrópolis). 

O técnico Toninho Barroso 
espera durante os jogos 
amistosos programados, 
acertar o sistema tático a ser 

utilizado pela seleção durante 
as competições programadas. 
Segundo ele, o grupo vai 
representar o que existe de 
melhor na categoria, 
atualmente no Brasil, o que 
faz acreditar em sucesso nos 
torneios. 

OS CONVOCADOS 
Goleiros: Maycon 

(Grêmio), João Gabriel 
(Internacional) e Fábio Costa 
(Vitória) 

Laterais: Garcias 
(Cruzeiro), Paulo César 
(Nacional/SP), Athirson 
(Flamengo) e Vinícius 

(Internacional) 
Zagueiros: Jean (Santos), 

Álvaro \m\z (São Paulo), Eder 
(Grêmio) e Cristiano 
(Corínthians) 

Apoiadores: Cocito 
(Botafogo/SP), Sidney (São 
Paulo), Chocolate (Palmeiras), 
Pedrinho (Vasco), Paulinho 
(América/MG), Fábio 
(Flamengo), Fabiano (São 
Paulo) e Alexsandro 
(Coritiba) 

Atacantes; Adaílton 
(Juventude), Evando (Vitória), 
Marco Aurélio (Flamengo) e 
Marco Antônio (São Paulo) 
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SELEÇÃO PRE-QLIMPICA 

Juninho é titular absoluto 

O técnico Zagallo confirma a escalação do jovem meia 

por Jaldene Nunes 
Da Editoria de Esporte 

O pequeno grande ídolo 
da torcida do clube inglês 
Middlesbrough chegou 
animado. Foram 15h40min 
de viagem, trocando os 3 
graus de Londres pelo calor 
de 30 graus de Tandil, na 
Argentina. Juninho tomou 
banho, almoçou, descansou 
um pouco na concentração e 
foi para o treino tático da 
seleção brasileira pré- 
olímpica, logo depois da 
chegada. 

"Na seleção, não se pode 
perder tempo. Estou pronto 
para jogar domingo", afirmou 
na sexta-feira. "Tenho 
certeza de que o Brasil vai se 
classificar para as 
Olímpiadas de Atlanta. Essa 
seleção não precisa de 

dvador da pátria para 
certar", emendou, com jeito 

de menino bom, que não se 

deixa levar pela fama na 
Inglaterra. 

No campo, Juninho não 
demorava muito para 
mostrar seu cartão de visitas. 
Um drible em Cadinhos, a 
penetração pela esquerda e o 
toque sutil para o fundo do 
gol de D ida, arrancaram um 
sorriso do técnico Zagallo. 

"Não há dúvida de que 
Juninho é um titular para 
domingo", anunciou Zagallo. 
"Ele conhece a posição e se 
apresentou bem". Até ontem, 
ainda faltavam Roberto Carlos 
e Caio, para que a seleção ^ 
ficasse completa. A dupla da ^ | 
Internazionale de Milão, clube 
italiano, deveria ter chegado 
ontem à tarde aTandil, véspera ^ 
da estréia contra o Peru, no 
grupo A do Pré-Olímpico. O ^ 
técnico Zagallo quer esperar ^ 
para conversar com os dois ^ 

saber para saber se sentem em^ 
candições de jogo. Mas 
dificilmente deixarão de jogar. 

logo na 
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estréia, hoje, contra o Peni  

Técnico muda 

estratégia 

WÊÊÊÊmMlÊÊÊÊÊÊÊ 
Juninho passa pelos marcadores no treino da seleção 

por Jaldene Nunes 

Zagallo mudou de 
estratégia. Chega de críticas às 
condições do acanhado Estádio 
Municipal General San Martin 
ou à estrutura tio Torneio Pré- 
Olímpico de Futebol. O 
objetivo do técnico é conquistar 
a torcida tandilense para a 
partida de estréia da seleção 
brasileira até 23 anos na 
competição, hoje, contra o 
Peru. Em compensação, 
descarrega sua munição em 
outro alvo: Freddy Terncro, 
técnico peruano, que também 
o criticou por só falar em 
arbitragens. "Esse rapaz 
também está querendo 

aparecer, como esse tal 
técnico do Uruguai (lléctor 
Nuiiez). Mas tudo bem. O 
Peru é favorito. Está mais bem 
preparado do que o Brasil, que 
tem três titulares que se 
apresentam às vésperas da 
estréia", ironizou Zagallo. 

A seleção peruana foi 
goleada pela chilena por 4 a 0, 
quinta-feira, em Santiago. 
Brasil e Peru estão no grupo 
A, com sede em Tandil, 
juntamente com Paraguai, 
Bolívia e Uruguai. O Chile está 
no grupo B, com sede em Mar 
dei Prata (a 170 km de Tandil), 
juntamente com Argentina, 
Equador, Venezuela e 
Colômbia. 

cto, objetivo e corajoso, fissim é Orlando Menezes, q 

comando de segunda a sexta-feira, o pragrama Cidade 

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

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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Candidato do PT quer revolucionai 

Ferro em 

Brasa 

por MARINALDO GONÇALVES 

Cultural 
Os amantes de uma boa 

leitura já têm um lugar onde 
comprar os últimos 
lançamentos literários 
nacionais e estrangeiros. 
Graças à iniciativa da micro- 
empresária Zelita Batista 
Teixeira, foi inaugurado um 
espaço cultural na Praça da 
Rodoviária, em frente ao 
Banco do Brasil, que se 
encontra aberto aos 
bibliófilos durante todo o dia. 
Vale a pena fazer uma visita 
e adquirir obras dos grandes 
autores maranhenses, 
brasileiros e internacionais, 
a preços promocionais. 
Parabéns à Zelita, pela feliz 
iniciativa, que veio 
preencher uma grande 
lacuna na vida cultural da 
Cidade do Ferro. 

Debandada 
Uma das conseqüências 

imediatas da ausência de 
carnavíil na cidade foi a 
debandada geral, com mais 
da metade da população 
economicamente ativa 
deixando Açailândia em 
busca de repouso ou de 
outro local onde pudesse 
brincar um carnaval mais 
animado. Neste último caso, 
o prejuízo financeiro para o 
Município é grande, pois 
vamos deixar lá fora um 
montante de dinheiro que 
poderia circular aqui mesmo. 
Pelo visto, tem muita gente 
esquecendo suas 
responsabilidades para com a 
vocação progressista da 
cidade e do Município. 

Ameaça 
Com a chegada do período 

chuvoso, o terrível Acdes- 
aegipty volta a se constituir 
uma terrível ameaça para a 
saúde pública. A cidade está 
infestada deles e não está 
descartada um novo surto de 
Dengue, a exemplo do que 
ocorreu ano passado. A 
doença vem se alastrando de 
forma assustadora, graças ao 
terrível mosquito, e já está a 
merecer a devida atenção das 
autoridades sanitárias, antes 
que a situação fique mais 
dramática. Convém não 
esquecer o velho adágio que 
diz; é melhor prevenir do que 
remediar. 

Trégua 
A efervescência do 

momento político vai entrar 
num momento de trégua, 
tendo em vista o período de 
carnaval, muito embora se 
espere novas agitações 
dentro óximos dias, 
especialmeute nas hostes do 
PMDB, onde,o vereador 

Antonio Ferreira se mantém 
como o nome de maior 
evidência, depois que lançou 
a sua candidatura à 
Prefeitura Municipal. 
Aguarda-se, a qualquer 
momento, um 
pronunciamento do 
deputado estadual 
Deusdedith Sampaio, líder 
do PMDB no Município. 

Na chuva 
De acordo com a previsão 

meteorológica vamos ter um 
carnaval debaixo de chuva, 
o que, por sinal, combina 
muito bem com a tristeza 
geral que toma conta da 
cidade. Dá para prever que 
será um motivo a mais para 
que o folião inveterado — 
aquele que não vê carnaval 
triste — encha a cara de 
"birinaite" e saia cantando 
pelas ruas: "as águas vão 
rolar, garrafa cheia eu não 
quero ver sobrar"... 

Comemoração 
0 presidente do Rotary 

Clube de Açailândia, 
engenheiro Wanderley M. 
dos Santos, está convidando 
para as solenidades que se 
desenvolverão por ocasião 
do Dia do Rotariano, que vai 
ocorrer no próximo dia 23 do 
corrente. O evento terá lugar 
na sede da entidade, a partir 
das 20h00. Nossas 
congratulações aos 
rotarianos da cidade. 

Nostalgia 
Está de volta uma onda de 

nostalgia, fazendo relembrar 
os anos 60, tanto na maneira 
de vestir como na música. O 
movimento vem sendo muito 
bem recebido pelos 
cinquentões de hoje, e, 
surpreendentemente, pelos 
jovens de agora, mostrando 
que Roberto Carlos e sua 
troupe fariam sucesso, 
também, em nossos dias. 

Desanimado 
Sinceramente, nunca vi 

um carnaval tão desanimado 
quanto o deste ano, na 
Cidade do Ferro. É uma 
tristeza só. Nas ruas, 
ninguém vê a alegria do 
povo. Muito pelo contrário, 
o que se vê é um povo 
atormentado pela falta de 
dinheiro e de perspectivas 
melhores. Dá para sentir, no 
ar, um ambiente carregado 
e sombrio que não deixa 
margem a sorrisos óu 
manifestações de alegria. 
Infelizmente. Antigamente, 
na Roma de Césares, havia 
circo, pão e vinho para o 
povo. Hoje em dia, só 
miséria... 

AÇAILÂNDIA 
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Candidatos ao cargo de prefeito de Açailândia usam todo tipo de marketing em busca do voto 

por Marinaldo Gonçalves que ser criativos, a fim de que as verdadeiras lideranças 
Da Sucursal de Açailândia 

Em entrevista exclusiva ao 
Jornal Capital, logo após haver 
sido escolhido como o 
candidato oficial do Partido 
dos Trabalhadores, para 
concorrer ao cargo de prefeito 
municipal de Açailândia, o 
jornalista Domingos Cézar 
demonstrou desejo de 
revolucionar a campanha 
eleitoral deste ano. "Tenho 
muitas novidades para a 
campanha do nosso partido, 
disse ele, e já que não temos 
dinheiro para enfrentar a 
máquina administrativa ou o 
poderio empresarial, temos 

possamos atrair o eleitorado e 
passar-lhe a nossa mensagem 
política". 

Militante petista há vários 
anos, Domingos Cézar diz que 
não se intimida com o feto de 
seu partido ser considerado 
pequeno. "O partido pode ser 
pequeno a nível regional — diz 
— mas temos projeção 
nacional e é lógico que vou me 
valer dos grandes nomes do 
partido para deslanchar minha 
campanha. Vou trazer, para 
meus comícios, grandes 
nomes nacionais do PT, com 
os quais já mantive contatos e 
fui prontamente atendido. 
Precisamos mostrar ao povo 

democráticas do País e do 
Estado". 

"Sou diferente" 
Empolgado, o candidato 

petista —- que também será 
apoiado pelo PCdoB e, 
possivelmente, pelo PSB — diz 
que seu nome é a melhor 
opção para o eleitor que 
deseja, realmente, mudar o 
panorama administrativo. E 
esclarece: "eu sou o único 
candidato a prefeito que não 
estou vinculado ao grupo 
Sarney, pois tanto Elson 
Santos (PFL), quanto o 
deputado Deusdedith 
Sampaio (PMDB) e a Gleide 
Santos (PMN) são do grupo 

sarneysista, isto 
representam o mesmo 
desmando administrativo e o 
mesmo atraso para o 
Município". 

Mais adiante, Domingos 
Cézar afirma que "como o PT 
é pouco divulgado, o povão 
não conhece a sua mensagem 
renovadora. Mas nós vamos 
reverter este quadro, 
penetrando profundamen 
no seio da massa durante a 
nossa campanha. Estamos 
elaborando um esquema de 
visitação, num corpo-a-corpo 
político, bem como iremos 
utilizar, de forma eficiente e 
inteligente, o nosso horário 
gratuito no rádio e na 
televisão. Vamos mostrar que, 
além de termos uma 
mensagem de agrado popular, 
também temos inteligência 
para superar nossos limitados 
recursos financeiros". 

Preocupado com o nível 
ético da campanha, o 

jornalista-candidato aproveita 
para fazer um apelo aos 
demais candidatos, 
lembrando que "uma 
campanha política, seja ela 
qual for, não poderá servir de 
pretexto para que a honra e a 
dignidade pessoal das 
pessoas sejam lançadas à vala 
comum da calúnia e da 
difamação. Nossos políticos 
precisam aprender a manter 
a ética política, divulgando 
apenas os seus programas de 
governo, esclarecendo o 
eleitorado quanto aos 
postulados e premissas 
inerentes à democracia, a 
qual devemos preservar 
sobremaneira". 

Açailândia terá carnaval triste 

por Marinaldo Gonçalves 

Sem contar com o apoio da 
administração estadual, o 
carnaval de ruã de Açailândia 
praticamente não existirá, de 
vez que nenhuma escola de 
samba ou qualquer outra 
manifestação de grupo 
carnavalesco se ferá presente 
nas ruas da cidade, com o 
objetivo de alegrar o ambiente, 
nos três dias consagrados à 
folia. Ao povão, ao folião que 
não tem dinheiro para 
freqüentar as promoções com 
ingressos pagos, resta apenas 
a opção de freqüentar a Praça 
da Rodoviária, onde um grupo 
musical animará os três dias de 
carnaval, graças a iniciativa de 
uma empresa comercial, que 
resolveu bancar as despesas. 

Para aqueles que dispõem 
de algum recurso financeiro, 
ainda sobram opções como o 
Clube Gigantão, que está 
oferecendo um pacote de 
quatro festas a preço popular, 
e a Danceteria Zoom, que 
também tem festas 
programadas com ingressos 
pagos. Como inexistem clubes 
sociais, propriamente ditos, na 
cidade, as únicas opções para 
brincar o carnaval de salão são 
as duas acima, sendo que o 
Clube Gigantão deverá sortear 
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Açailândia não terá carnaval de rua este ano por falta de apoio da Prefeitura Municip. 

diversos e valiosos brindes 
durante as suas festas. 

As duas únicas escolas de 
samba da cidade, a Bela 
Mocidade Azul e Branco e a 
Pioneiros do Samba, relegadas 
ao esquecimento pela 
Prefeitura Municipal, não 
conseguiram levantar recursos 
para cobrir os custos de desfile, 
muito altos para o poder 
aquisitivo de seus integrantes, 
e não vão desfilar, privando o 

povo do belo espetáculo que 
sempre proporcionaram. A 
direção das escolas de samba 
são unânimes em afirmar que 
a falta de ajuda do Executivo 
Municipal é a principal 
responsável pela ausência das 
mesmas nas ruas da cidade. 

Com a falta de opções para 
fazer um carnaval mais 
animado, uma boa parcela da 
população está viajando, 
tomando rumo de outros 

centros onde a folia momesca 
se torna mais atrativa, o que 
não deixa de ser um prejuízo 
econômico para a cidade, tendo 
em vista que o folião leva o 
dinheiro de Açailândia para 
gastar em outras praças e, 
consequentemente, enriquece 
outros municípios, deixando 
Açailândia mais pobre ainda, o 
que dá bem uma dimensão da 
falta de visão administrativa das 
autoridades locais. 

Jornal Capital 
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Sós, mas bem acompanhados 

Crescem nas igrejas os 

grupos de descasados, solteiros e viúvos 

por Maristela Veiloso 
Jornalista 

Não é reunião de 
encalhados, grupo de 
complicados, nem agência de 
matrimônio. Mas, verdade seja 
dita, é mais ou menos assim 
que os preconceituosos de 
plantão costumam olhar um 
movimento muito recente, que 
cresce a cada dia em igrejas 
de várias denominações. 
Grupos de sós, de convívio, de 
amizade, de ajuda... o nome 
pode variar, mas a idéia é a 
mesma: reunir adultos 
solteiros, descasados e viúvos, 
que já não se identificam com 
o pessoal mais jovem, estão 
obviamente excluídos dos 
grupos de casais e, no caso das 
mulheres, também não se 
encaixam no perfil das 
senhoras. 

A novidade tem motivos 
óbvios. Antes, a grande 
maioria das pessoas casava 
com menores de 30 anos de 
idade e o número de 
divorciados de qualquer igreja 
não dava nem para compor 
uma turma de escola 
dominical. Hoje, deixou de ser 
incomum passar dos trinta 
sem casar. E, 
independentemente de 
qualquer análise sócio- 
teológica sobre o assunto, não 
se pode ignorar que o 
panorama familiar do mundo 
inteiro foi radicalmente 
alterado. Segundo o IBGE, em 
cada cinco famílias brasileiras, 
uma é chefiada por mulher. E 
quando chegam à igreja, onde 
esses diferentes todos vão 
congregar? 

Movidos pela mesma 
necessidade, surgiram, nos 
últimos anos, diversos grupos 
de sós. Ou, como se intitula o 
Grupo Grão, da Igreja Betânia, 
em Niterói, grupos de jovens 
há mais tempo. Essa é, na 
verdade, uma brincadeira dos 
próprios fundadores, que 
estavam na faixa dos 25 aos 35 
anos, em 1992, mas 
reconheceram que era preciso 
criar um novo espaço para 
quem já não transitava 
confortavelmente entre os 
companheiros de Mocidade, o 
grupo jovem da igreja. 

Naturalmente, o que se 
pretende não é uma separação 
absoluta, contrária à 
comunhão do corpo de Cristo. 
Mas há estudos, programas e 
lazer específicos para cada 
contexto de vida. 
Basicamente, a rotina dos 
grupos inclui reuniões de 
oração, estudos bíblicos, 
vigílias, encontro terapêutico - 
onde todos falam sobre suas 
questões pessoais - noites de 
arte, passeios, churrascos, 
caminhadas ecológicas e 
retiros. A idéia é promover um 
espaço próprio para pessoas 
maduras, que precisam de 
cura, apoio, liberdade c lazer 
saudável, em companhia de 
semelhantes. E, 
principalmente, onde também 
se possa encontrar ajuda 
quando a barra pesar. 

A maioria dos grupos não 
tem casos semelhantes para 
relatar e é curioso perceber os 
motivos. Primeiro, quem passa 
a ser casal deixa de ser só e 
perde a afinidade com os 
outros. Segundo, há muito 

mais mulheres do que homens 
em todas as igrejas. 

O psiquiatra e 
psicoterapeuta Frederico 
Vasconcelos - 43 anos, casado 
e pai de cinco filhos - 
convidado a coordenar os 
estudos no último retiro do 
Grão, inclui um dado 
interessante entre as 
explicações mais comuns: 
"Tem mais mulheres nas 
igrejas porque elas são 
realmente mais sensíveis e 
voltadas para a questão 
espiritual, mas é preciso 
admitir que também existe 
preconceito inverso; elas 
costumam achar que, depois 
de uma certa idade, se os 
homens estão disponíveis é 
porque são desqualificados". 
De qualquer forma, não dá 
para ignorar que é muito mais 
fácil ver mulheres falando de 
suas fraquezas e que 
pouquíssimos homens se 
separam sem outro 
relacionamento engatilhado. 

Frederico ressalta, ainda, 
que é fundamental superar o 
auto-preconceito. Segundo ele, 
lidar com o olhar crítico dos 
outros é menos complexo, 
porque a opinião alheia pode 
mudar conforme as 
circunstâncias. Mas quando 
não há mudança interior, a 
pessoa acaba aprisionada pela 
visão que tem de si mesma. 
"Sofremos muitas desinlusões, 
o sonho acabou, mas está na 
hora de de refazermos o sonho 
da perspectiva cristã", 
recomenda o psiquiatra a todos 
aqueles que, na sua opinião, 
podem estar "estreitados pelos 
próprios afetos". 

No Salão Nobre e na Boate 

Na Contra-Mão tem o 

"Carnaval Classe A", 

com a banda "Os 

Magnatas. 

Programação: 
Sábado, dia 16 - Baile do 

Pierrô e Colombina 
Domingo, dia 17 - Uma í 

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

Branco 
 Terça-feira -diaJ9-   

Sensacional Baile de 
Máscaras 
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:a temporada para ^ócia; 

U 100,00 ' 
sa temporada para não- 

sócia: R$ 30,00 - 
Mesa noife R$ 30,00 

l5 Carnaval dos Baixinhos, 
com animação do Grupo|| 

The Brothers. Sábado, 
Domingo, Segundo e Terça- 
feira» Das 16 às 20 horas. 
Ingressos p/sócios 2,oo 

Ingressos p/ nàa-$6ci os: 
R$5,0Ô 
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Uma questão de classe 

Clube Recreativo Tocantins 
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Do Clube Recreativo Tocantins 

"Va e leve sua família. Dias 

17,18,19 e 20 de fevereiro 

na Sede Campestre do 

^Clube, a partir das 221i00. 

Os matinês terão a 

participação do 

Grupo Baby Cats, 

com início às 11 hOO 

Com animação do 

Conjunto Mossa Sfaow e 

Manda Araguaia 

Zocantins 
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Contratamos 40 seguranças, 02 
médicos, 06 enfermeiros e usaremos 

somente cervejas e refrigerantes em lata. 

Sucesso corcrsegtifrânga 
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Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

8 mentiras sobre os exercícios 

ou 

uma dúzia de razões para você Não! acreditar em 

tudo o que falam por aí 

X O ideal é fazer exercícios até cansar 

Não! Dores são um sinal de alerta. Quando receber esse aviso, interrompa a atividade. 
Caso contrário, terá mais danos físicos (contusões, problemas na coluna, nas articulações etc.) 
do que benefícios. Vale lembrar, porém, que alguns exercícios provocam um certo desconforto. 
Cabe a você conhecer seus próprios limites. 

S Suar faz perder peso 

Não! O suor é uma forma de eliminar o calor e manter a temperatura interna do corpo. A 
transpiração durante os exercícios significa perda de água e não de gordura. Ao subir na balança, 
você terá a impressão de que emagreceu. Mas dentro de 36 horas, no máximo, seu corpo 
recuperará a água perdida. É também bobagem achar que dá para diminuir as medidas colocando 
plásticos na barriga ou ficando muito tempo na sauna. Além de inúteis, tais procedimentos são 
perigosos para a saúde. 

3 Abdominais acabam 

com a barriga 
Não! A ginástica localizada 

deixa os músculos mais 
durinhos. A redução da 
gordura só é possível através 
de atividades aeróbicas 
(corrida, natação, bicicleta e 
caminhada) e de uma dieta 
para emagrecer. 

4 Levantar pesos deixa 

as mulheres musculosas 
Não! A maioria das 

mulheres que fazem 
exercícios com pesos três 
vezes por semana durante 
meia hora irão apenas definir 
levemente os seus músculos 
— jamais virarão Rambo! Isso 
porque elas não produzem 
hormônios masculinos, que 
permitem um grande 
crescimento dos músculos. 
Além disso, não têm massa 
muscular, como os homens. 

55' Comer muita protemár depois da ginástica fortalece o corpo 
Não! Voce deve fazer uma dieta balanceada e comer apenas a quantidade de proteína que 

seu corpo necessita, de acordo com o seu peso e nível de condicionamento físico: o excesso de 
proteína pode se transformar em gordura. As pessoas sedentárias devem consumir 1 g de 
proteína pura por quilo, diariamente. Os atletas, 2 g. E aqueles que se exercitam três vezes por 
semana e querem ganhar massa muscular precisam de 2,5 g. Sc. você pesa 50 kg e se exercita 
com regularidade tera que, por exemplo, consumir 125 g de proteína pura por dia. Onde ela 
esta.-' Em alimentos como a clara de ovo e a gelatina. 

6 Quem é magro está sempre em forma 

Não! Ser magro não é sinônimo de boa resistência muscular ou cardiorrespiratória (pulmões 
e coraçao) Alias, testes de composição Csica têm demonstrado que muitas pessoas magras 
possuem alta porcentagem de gordura no corpo. 

7 Os músculos viram gordura quando paramos de fazer exercícios 

Não! Músculos jamais se transformam em gordura ou vic^versa. Porém, quando paramos 
de fazer exercícios, os músculos começam a diminuir e a perder sua definição. 

S Cor • • doces antes dos exercícios dá mais energia 

em aW ^ ^ ^ de qua1quer ^rdci<>físico- Além de provocar náuseas 
d- insuhna i le ^ rap,darrfnte na corrente sangüínea e estimulam a liberação da msu.ina de forma acelerada, provocando a exaustão. 
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Programa de mulher 

O que a corrida faz com seu corpo? Veja aqui as 

respostas e esclareça alguns mitos 
Todo exercício é cheio de tabus. Quando se refere à mulher, então, nem se fala. Por anos e 

anos o esporte foi considerado um privilégio dos homens. As representantes do então chamado 
sexo frágil que se aventuravam por este caminho eram imediatamente discriminadas. A opinião 
geral era de que o corpo feminino não suportaria o esforço daquelas atividades "masculinas". 

Os tempos mudaram, as mulheres também, mas alguns destes tabus sobreviveram. A corrida 
não foge à regra. A ela são atribuídas, ainda, inverdades que espantam algumas mulheres. 
Alguns destes conceitos (ou preconceitos) até têm um fundo de verdade. Mas a maioria é 
"papo furado". Os cirurgiões plásticos Charles Yamaguchi e Roberto Higa colocam tudo em 
pratos limpos. 
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Correr 

Gera flacidez? 
Não! 
A corrida enrijece toda a musculatura das pernas, deixando-as mais bonitas. A exceção dr 

seios. O balanço da corrida pode romper algumas fibras do tecido conjuntivo desta regiã 
causando flacidez. Mas nada que não possa ser evitado com um sutiã resistente, um suporf 
atlético ou um top. Este cuidado, aliás, torna a atividade mais confortável. 

Causa varizes? 
Não! 
Nada mais do que vasos dilatados e tortuosos, as varizes são provocadas por fatores genéticos 

e compressão das veias durante a gravidez, por exemplo. Ou podem surgir quando uma pessoa 
fica muito tempo em pé, dificultando o retorno do sangue ao coração. Portanto, o aparecimento 
de varizes nunca deve ser atribuído à corrida. Ao contrário, como todo exercício, ela estimula 
a preveni-las. 

Dá celulite? 
Não! 
Uma das causas da celulite é a alteração da irrigação sangüínea da pele. Portanto, por 

promover esta irrigação e eliminar resíduos tóxicos, a corrida também pode ser considerada 
uma aliada no combate e prevenção da celulite. Em tempo: praticada com exagero e sem 
nenhum cuidado (como o uso de tênis com amortecedor), a corrida pode até favorecer este 
mal. 

Faz si irgirem estrias? 

Não! 
O aparecimento das estrias (distensão das fibras elásticas da pele) ocorre pelo aumento 

exagerado de peso, musculação com carga e sem acompanhamento do professor, crescimento 
e problemas hormonais. 

Deixa as pernas musculosas? 

Não! 
Por mais que corram, as mulheres jamais terão pernas musculosas como as dos homens. 

Isso porque no organismo feminino o nível de testosterona — hormônio responsável pelas 
características masculinas, como massa muscular exagerada — é baixo. O máximo que as 
mulheres conseguem correndo são pernas torneadas. 

Faz mal durante a menstruação? 

Não! 
Não há nenhum problema em correr durante o período menstrual. Ao contrário, a corrida 

é recomendada inclusive para aliviar a tensão e outros sintomas psicológicos e físicos (como 
seios inchados) comuns em algumas mulheres na fase pré-menstrual. ■ vJVxXWO HlV-llCiviV/Oy V-X&JL XXXUXÃXXV-X Vvv3 XXCX XCXv? |^X V iXXV^XXOUX ■ «í. 

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

Por mais que a Fórmula 
1 domine o cenário, sempre 
há espaço para as provas de 
carros de turismo. 
Disputadas em toda a 
Europa, no Japão e na 
Austrália, elas têm uma 
particularidade que falta às 
provas de monopostos: a 
identificação com o público, 
que vê nos bólidos que 
voam nas pistas seu veículo 
cotidiano. Sob a semelhança 
imposta pelo regulamento, 
as carrocerias escondem a 
mais moderna tecnologia. 

Mas se a grande maioria 
desses torneios obedece às 
regras do Grupo 2 da FIA, 
o Campeonato Alemão de 
Carros de Turismo, ou mais 
simplesmente DMT 
(Deutsche Touren 
Meisterschaft) se norteia 
pela liberalidade do Grupo 
1, que permite a adoção de 
praticamente toda a 
eletrônica embarcada 
banida da Fórmula 1. As 
carrocerias dos Mercedes- 
Benz C, Opel Calibra e Alfa 
Romeo 155 conservam as 
linhas básicas dos modelos 
vendidos ao público, mas o 
resto nada tem de comum. 
Os carros do DTM são 
recheados da caríssima 
fibra de carbono, chegam a 
450 cavalos, usam caixas de 
câmbio especiais, freios 
ABS, controle de tração e 
até tração integral. 

O finlandês Keke 
Rosberg, campeão mundial 
de Fórmula 1 em 1982 e hoje 
piloto e dono da equipe Opel 
Team Rosberg, afirma que 
guiá-los é um desafio. 
"Mesmo com toda esta 
tecnologia, eles exigem 
muito dos pilotos. Tem-se 
de guiar o tempo todo no 
limite, é como estuprá-lo 
volta após volta. Delicadeza 
não leva a nada. E muito 
diferente de um F-l. Quando 
se chega ao limite, está na 
hora de começar a exigir 
mais, bem mais do carro". 

Ainda o único piloto a ter 
em seu currículo uma volta 
de classificação acima de 
250 km/h (no GP da 
Inglaterra de 1985, em 
Silverstone, com média de 
259,005 km/h), o finlandês 
voador sabe o que diz. Mas 
não foi ele, e sim o 
competentíssimo chefe de 
todos os chefes da Fórmula 
1, o inglês Bernie 
Ecclestone, quem previu o 
sucesso de uma categoria 
nesses moldes. Há sete 
anos, Bernie, na teoria o 
vice-presidente de 
promoções da FIA e na 
prática o dono do 
automobilismo em todo o 
mundo (exceção feita aos 
Estados Unidos), havia 
planejado o lançamento de 

ma categoria-silhueta para 
carros de turismo. 

O nome em si já revelava 
os segredos: debaixo de 
uri a aparência semelhante 

s dos carros de rua, toda 
nologia dos carros de 

»rmula 1, de então, teve de 
diar seus planos, mas este 

Campeonato Alemão de Turismo 

Carros do dia-a-dia repletos de eletrônica e fibra de carbono 

ano, mas este ano 
finalmente chegou lá. 
Apesar de ainda não ter 
atingido o destaque 
desejado, o DTM se 
multiplicou. Além do 
alemão, surgiu o 
International Touring Car 
Championship, utilizando as 
mesmas regras e os 
mesmíssimos carros do 
irmão mais velho, mas indo 
muito mais além das 
fronteiras irmãs. Já neste 
ano de estréia, cada etqpa 
do ITC reuniu cerca de 100 
000 pessoas. Para garantir 
estatus international, a FIA 
ficou com os direitos para 
televisionamento — mas 
expandiu para todo o mundo 
as transmissões do ITC. 

Há dez anos, o DTM era 
apenas mais um torneio de 
carros de turismo. 
Gradualmente, porém, os 
dirigentes adaptaram as 
regras ao gosto local e 
enquanto as corridas de 
turismo minguavam mundo 
afora, o DTM ganhava 
terreno com sua preparação 
liberal. Os carros do DTM 
ainda são semelhantes aos 
de rua, mas há diferenças. 

Uma pequena asa na 
tampa da mala, saias 
laterais, o interior 
totalmente desnudado, um 
enorme gaiola de proteção 
de rodas e pneus de corrida 
- mas nada chama tanto a 
atenção quando o berro 
agudo dos motores de cm3 
e potência acima de 450 
cavalos. 

Reforço geral 
Dos carros de rua, os 

DTM usam apenas a 
carroceria de um modelo 
que tenha atingido a 
produção mínima de 25.000 
unidades/ano. Reforçada, 
ela recebe diversos 
equipamentos. No interior, 
instala-se uma gaiola 
tubular que aumenta a 
resistência contra torções 
em 300%. O banco do piloto 
é colocado mais peso, e o 
tanque de gasolina fica 
dentro da cabina, reduzindo 
o risco de incêndio em 
batidas traseiras. 

Na parte dianteira, pára- 
lamas e capô são 
substituídos por uma peça 
em fibra de carbono, com 
dutos de refrigeração dos 
dois radiadores e, também, 
um spoiler que trabalha em 
conjunto com um difusor 
traseiro na criação do efeito- 
solo, aúmentando 
dramaticamente a 
aderência. 

Os motores, especiais 
para corrida, são instalados, 
na dianteira, o mais baixo e 
mais para trás possível. 
Tanto o Mercedes quanto o 
Opel e o Alfa usam motores 
V6 e ssó não superam as 
12.000-Totações por minuto 
porque o regulamento 
proíbe. Todos têm sistema 
pneumático de 
recolhimento de válvulas e 
são acolpolados a câmbios 
com 6 marchas de mudança 

sqquencial, como nas motos 
- em breve serão aceitos os 
semi-automáticos. A 
potência chega às rodas 
traseiras através de um eixo 
de fibra de carbono, ligado, 
no caso das Mercedes, a um 
diferencial com controle 
eletrônico de tração. Os 
Opel e Alfa preferiram 
tração nas quatros rodas, e 
se arrependeràm - com 
muito mais peso e atrito de 
engrenagens, não 
acompanhavam o controle 
de tração dos Mercedes. 

Mas até o DMT limita os 
custos. Chassis e freios de 
carbono foram cogitados e 
imediatamente banidos; as 
suspensões não podem ser 
ativas. Em contrapartida, 
permite-se um sistema de 
ajuste automático das 
barras estabilizadoras a 
cada curva. A segurança 
também marca presença 
através de um airbag 
modificado para 
competição e a direção 
hidráulica dá aos pilotos 
um mínimo de conforto. 

Tudo isso rende 
corridas sensacionais, 
disputadíssimas, com 
carros capazes de chegar, 
nas infindáveis retas de 
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No carro Alfa Romeo 155, tração nas quatro rodas, como no Calibra 

Hockenheim, a 320 km/h. 
Dentre eles, nomes como 
Rosberg, Alessandro Nannini, 
Nicola Larini, Christian 
Danner, Stefano Modena, JJ 
Lehto, Yannick Dalmas, todos 

com passagens pela Fl, e os 
que com ela ainda sonha, como 
Jan Magnussen, Dario 
Franchitti e Giancarlo 
Fisichela. Nunca ouviu 
falar?Vai ouvir. Se não antes. 

pelo menos no dia Io de 
setembro, de 1996, quando o 
ITC realizará uma etapa no 
autódromo do Rio de Janeiro 
Não se esqueça. 

Você nunca se perdoaria. 
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No Opel Calibra, potência de 450 cavalos tração integra! 

Gráfica Jardim 

O MELHOR SERVIÇO EM OfF SET DA\ REGIÃO. TRABALHAMOS COM 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA OUE RESULTA OS MELHORES IMPRESSOS. 

   Eu_a Laís Dommgues, n0 1206 fone 721-1077 

O Jornal Capital - Sucursal de Açailândia aguarda sua visita. 

Ligue 738-1345 

® 
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QUANDO VOCE 

COMPARA. 

COMPRA FORD. 

PLANO DE 

CAMINHÃO 

FORD 

PESSOA FÍSICA 

- 30% DE 

ENTRADAE 

SALDO 

FINANCIADO 

ATÉ 24 MESES 

- PESSOA 

JURÍDICA - 20% 

DE ENTRADA E 

SALDO 

FINACIADOATÉ 

36 MESES, OU 

LEASINGDE24, 

36 E 42 MESES. 

PREÇO 

FATURADO 

DIRETO DT 

FÁBRICA. 

FORTINHO ASSIM PORQUE VIVE 

PRATRICANDO LEVANTAMENTO DE PESO 
: 

Wm m 

m 
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Não é você que queria um caminhão 

bom pra chuchu e a preço de banana? 

m 
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Automóveis e Peças Capri Ltda. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

SEBKAE 

MA 

TREINAMENTO EMPRESARIAL 

CURSO: TÉCNICAS DE VENDAS 

OBJETIVOS: 

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

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

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

PROGRAMA: 

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

Instrutor: Prof VALDIR BATISTELU (Sociólogo) 
Duração: 15:00 hs^ aulas 
Período: De 12 a 16 dé fevereiro de 1996 
Local: Auditório da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz; 

Av. Getúlio Vargas, ns 1250 - Centro 
Horário: Das 19 às 22 hs 
Valor: R$ 30,00    
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Banda Bucn-Bum de 

Bebê, Trio Cerpa e 

Equipe Phoenix 

Governo do Maranhao 

Um Novo Tempo: o tempo do mvo 

D ES EN VO LVIM E MT O E HOMESTIDAD 

1 p do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar p 

Promoção: Sistema Tucaru/s de Comunicação  
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UNHA DIRETA 

Ladrões são colocados no xadrez 

*a 
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Por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Desconhecido leva 
bicicleta de estudante 

As autoridades policiais da 
Delegacia de Roubos e Furtos 
ainda não conseguiram 
localizar os autores do furto de 
uma bicicleta, cometido contra 
o estudante Josiel Henrique de 
Sousa, de 19 anos. A vítima 
mora na avenida Getúlio 
Vargas n5 1180 (Centro), de 
onde se deslocou para 
denunciar o acontecido. 

Mais um furto é 
denunciado na polícia 

Quem também ficou sem 
sua bicicleta foi o trabalhador 
José Arnaldo Ferreira, que 
perdeu a "magrela" para os 
gatunos. 0 caso foi 
denunciado pelo sogro da 
vítima, Raimundo Nonato 
Montes Menezes, 64 anos, 
morador na rua Saturnino 
Belo ne 544 (Santa Rita). A 
polícia ainda desconhece os 
autores do delito. 

Chácara é arrombada 
no Ribeirãozinho 

No povoado Ribeirãozinho, 
Município de Imperatriz, 
também é comum a prática de 
crimes contra o patrimônio. 
Para documentar o fato, o 
proprietário da Chácara 
Cortez, localizada nas 
proximidades da 
Cachoeirinha, denunciou que 
desconhecidos arrombaram a 
janela de sua casa, entraram na 
mesma, e do interior desta 
levaram um televisor em 
cores. 0 caso está sendo 
investigado pelas autoridades 
do 35 DP (Vila Nova) 

Doméstica fica sem 
tevê no carnaval 

Um carnaval desagradável, 
e sem ver o desfile das escolas 
de samba. É a previsão do que 
vai acontecer com a doméstica 
Raimunda da Silva, residente 
na rua Sálvio Dino n9 683 (Vila 

Redenção II). O roubo do seu 
televisor preto e branco foi 
denunciado, na Delegacia de 
Roubos e Furtos, pela amiga 
Elizete Benia Barbosa, de 28 
anos. 
Homem nega pensão e 

bate na mulher 
Raimundo José Bueno de 

Sousa, com quem a senhora 
lerecê Magno de Sousa é 
casada, foi denunciado na 
Delegacia Especial da Mulher 
pelo fato de tê-la espancado. 
Segundo ela, ao se aproximar 
do esposo para pedir 
explicações sobre a venda de 
um imóvel e pedir a pensão dos 
filhos, ele a recebeu de forma 
agressiva. A amante de 
Raimundo José, cujo nome não 
foi revelado pela vítima, 
também a agrediu, conforme 
queixa registrada na polícia. 
Agora, a delegada Radige 
Barbosa deverá encaminhar 
intimação e ouvir as 
explicações do acusado. 

Foi pra reunião e 
dançou no transporte 

Olímpio Coelho dos Santos, 
41 anos, morador na rua das 
Furnas n9 81 (Parque Santa 
Lúcia), foi vítima do furto de 
uma bicicleta, acontecendo o 
mesmo com o seu irmão, cujo 
nome não foi levantado. 0 
duplo furto aconteceu quando 
os mesmos deixaram seus 
transportes, trancados, na 
portada Associação Médica de 
Imperatriz, enquanto tomavam 
parte de uma reunião no 
interior da mesma. Chovia na 
data do acontecido e, quando 
a chuva parou, o comunicante 
foi até o local onde as deixou 
trancadas. Foi então que se 
deparou apenas com o lugar 
vazio. Os bandidos, apesar do 
caso já ter sido denunciado na 
polícia, são ainda de 
identidades desconhecidas. 

por Socorro Carneiro 
Da Editoria de Polícia 

Graças a um telefonema, 
dado pelo irmão do 
comerciante Osvaldo 
Rodrigues Marinho, este 
conseguiu evitar maiores 
prejuízos e prender os 
possíveis autores de um 
roubo, quando já se 
encontravam no interior do 
seu estabelecimento 
comercial. 

0 fato inusitado, porém 

verídico, aconteceu durante a 
madrugada do último dia 14, por 
volta das 4h, quando três 
homens, embora presos, de 
identidades não levantadas pelo 
comerciante, arrombaram o 
forro de sua loja e tentaram 
carregar diversas mercadorias. 

Osvaldo Rodrigues, que 
reside na rua Rio Negro n9 2 
(Parque Amazonas), esteve na 
Delegacia de Roubos e Furtos, 
na manhã seguinte, quando 
detalhou o que lhe havia 
acontecido. Ele é proprietário 

da loja MM Modas, situada na 
rua Godofredo Viana n9 794 
(Centro). 

Segundo ele, no momento 
em que chegou no local, 
justamente por conta de um 
telefonema do seu irmão, já 
encontrou a Polícia Civil no 
local, pois as autoridades 
foram acionadas por 
populares, denunciando a 
prática de arrombamento. 

Os agentes da PC já se 
encontravam no local com um 
dos elementos. Apesar disso, 

os bandidos conseguiram 
levar algumas mercadorias. 
No entanto, no dia seguinte, a 
Polícia Militar conseguiu 
pegar o outro bandido, com a 
ajuda da vítima e de seu irmão. 

Apesar de presos, a 
reportagem do Jornal Capital 
não conseguiu levantar as 
identidades dos criminosos, 
que agora deverão ser 
colocados à disposição da 
Justiça, sendo então 
recambiados até a Central de 
Custódia de Presos de Justiça. 

Locadora é arrombada 

por Socorro Carneiro 
Da Editoria de Polícia 

As autoridades policiais da 
Delegacia de Roubos e 
Furtos, situada na rua Sousa 
Lima (Centro), ainda não 
conseguiram colocar as mãos 
nos bandidos que 
arrombaram uma locadora de 
games da cidade. 

0 crime ocorreu na 
madrugada do dia 13 passado, 

no Setor Rodoviário, quando a 
loja Game Secret, situada na rua 
Tamandaré n9 753, encontrava- 
se sem a presença de um 
vigilante noturno, como 
acontece de costume. 

De acordo èom a denúncia 
feita pela proprietária da 
locadora, a comerciante 
Alessandra Araújo Silva, de 20 
anos, moradora na rua Paraíba 
n9 1228, também no Setor 
Rodoviário, os bandidos não 

arrombaram nenhuma porta. 
Ao contrário, disse que 

desta vez os criminosos foram 
mais audaciosos do que em 
outros casos comumente 
denunciados na distrital 
especializada. "Eles 
arrombaram o forro de 
madeira da locadora", afirmou. 

Outra afirmação feita junto 
à permanência da Delegacia de 
Roubos e Furtos, dá contas de 
que os arrombadores 

conseguiram furtar três vídeo- 
games modelo super nitendo, 
além de 24 fitas e 6 controles 
de boa marca. 

A dona da locadora não 
informou se foi roubada 
alguma quantia em dinheiro, o 
que é comum nas práticas de 
arrombamento. O caso, que já 
é do conhecimento do delegado 
Ari indo Assunção, agora está 
sendo investigado pela equipe 
de capturas. 

Empregado aplica 171 no patrão 

por Kleverson Almeida 
Da Editoria de Polícia 

Um caso não muito 
comum em meio aos 
empregadores, acabou por 
ser denunciado na Delegacia 
de Roubos e Furtos nesta 
semana. Descobriu-se que um 
empregado de uma 
conceituada firma em 
Imperatriz roubava o próprio 
patrão. 

Pelo menos é essa a 
acusação feita pelo 
empresário José Raimundo de 
Carvalho, casado, 59 anos, 
residente na rua José de 
Carvalho n9 10 (Vila Davi). 
Em Imperatriz, ele é 
proprietário da Franquia da 
Agência de Correios Satélite 
(ACS). 

Segundo contou aos 
agentes da distrital 
especializada, no mês de maio 
último havia contratado para 

trabalhar na referida agência o 
homem Eduardo Rufino de 
Sousa, considerando serem boas 
as informações que obtinha a 
respeito da conduta do mesmo. 

Acontece que no mês de 
junho do ano passado, o referido 
empregado começou a receber 
dinheiro de pagamento de 
energia elétrica dos usuários da 
Companhia Energética do 
Maranhão S/A (Cemar), como 
ocorre nas agências do gênero. 

Eduardo Rufino, depois de ter 
conquistado a confiança do 
patrão, passou a receber 
diversos pagamentos do tipo, 
mas, no entanto, somente 
repassava o dinheiro de algumas 
quitações, num ato atípico de 
apropriação indébita do dinheiro 
alheio. 

Embora notando aos poucos 
que seu empregado estava 
usando de má-fé no 
estabelecimento, pois 
continuava furtando dinheiro e 

escondendo os comprovantes 
de pagamento das contas de 
energia, José Raimundo 
continuou apenas o 
observando. 

Aos poucos, chegou a 
conclusão que há muito estava 
lhe acontecendo. Foi no mês de 
novembro passado, quando 
Eduardo pediu para sair da 
empresa, que José Raimundo 
continuou de olho no rapaz. 
Após demitir-se, Eduardo 
evadiu-se da cidade. 

Contudo, somente no dia 9 
do mês em curso, Juscelino, 
que é funcionário dos Correios, 
descobriu a falcatrua de 
Eduardo. Em seguida, levou o 
fato ao conhecimento do 
proprietário da Franquia da 
ACS, que noticiou a saída de 
Eduardo. 

Apesar de não se encontrar 
na cidade, pelo que presume o 
denunciante, a Polícia Civil de 
Imperatriz, através da 

Delegacia de Roubos e Furtos, 
está à procura do acusado. Se 
for localizado, terá de dar boas 
explicações ao delegado e sua 
equipe. 
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