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0 Inst. Nac. de Meteorologia 
informa que o tempo em Imperatriz 
hoje sera parcialmente nublado a 
moderado com pancadas de chuvas 
esparsas e visibilidade boa. 
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Seresta com o grupo Gera^ao na 
Vila Militar dos Sub-tenentes e 
Sargentos do 50° Batalhao de Infantaria ^$hssr&f 
de Selva. 0 evento come^a as 22 hs. I ." 

Gabeludo denuncia super-faturamento 

Prefeito de Joao Lisboa exige explicacao dos envolvidos 
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O prefeito de Joao Lisboa, 
Raimundo Cabeludo, 
denunciou um suposto 
esquema de super- 
faturamento. 

De acordo com Cabeludo, 
uma empresa de Sao de Paulo 
enviava carne para a 
Prefeiturade Imperatriz, que 
pagava a conta com pre^os 
majorados a uma empresa de 
Brasilia. 

Raimundo Cabeludo 
apresentou duas notas fiscais 
distintas (veja fac-simile ao 
lado e na Pagina 3A), que 
segundo o prefeito de Joao 
Lisboa, caracteriza crime 
contra o patrimonio publico. 

A Camara Municipal de 
Imperatriz instalou 
Comissao Parlamentar de 
Inquerito para apurar as 
deniincias de super- 
faturamento na compra da 
merenda escolar. 

O secretario da Educa^ao, 
Agostinho Noleto, enviou 
oficio circular aos diretores 
de escolas, defendendo-se 
das acusa^oes e solicitando 
urgencia em sua convoca^ao 
para depor na CPI da 
Merenda Escolar. 

Pagina 3A 
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Umes denuncia manobra 

E o niimero de dias que 
o interventor estadual 
estimou para concluir o 
Piano que vai recuperar a 
malha viaria dos bairros de 
Imperatriz. Quase 300 mil 

I metres quadrados de 
J cascalho serao colocados 
i; nas ruas da periferia. 

Adiretoriada Umes, Uniao 
Metropolitana dos Estudantes 
Secundaristas de Imperatriz 
denuncia que o presidente da 
Umes de Sao Luis, Rui Pires, 
esta na cidade com o objetivo 
de tentar dividir o movimento 

estudantil. Rui Pires e ligado 
ao MR-8, Movimento 
Revolucionario Oito de 
Outubro, e de acordo com a 
Umes, sua atitude nao conta 
com o apoio dos Gremios 
Livres da cidade. Pagina 4A 
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Pequenos divergem sobre a eleigao 

Ofato 
Uma Co- 

missao Par- 
lamentar de 
Inquerito apu- 
ra na Camara 

de Vereadores, possiveis 
irregularidades na compra 
da merenda escolar. Hoje 
no programa Cidade 
Agora, que vai ao ar, as 
07:30 hs, o secretario da 
Educa9ao, Agostinho 
Noleto, vai apresentar sua 
defesa em rela^ao as 
deniincias. 

A pessoa 

Dorian Teles 
de Meneses, 
interventor 
estadual, disse 
ontem que ainda 
nao ve motivos para demitir 
o secretario de Educagao e 
Cultura do Municipio, 
Agostinho Noleto, acusado 
de promover super- 
faturamento na compra da 
merenda escolar. 

Os pequenos partidos de 
esquerda de Imperatriz 
apresentam propostas 

diferentes para eleiyao de 
03 de outubro deste ano. 

PPS, PV e PCdoB, 

iii 
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Fatima Dantas (entregando medal ha), mulher do 
Comandante do 50sBis, Tenente-Coronel Diogenes Dantas, 
esta aniversanan do hoje. Ela e uma das entusiastas do 
Marwel de craques que forma garotos atraves do futebol 

La vr ad or 

morre em 

acidente de 

transito 
Pagina 8A 

Tendencia 

Saiba sobre a 

maquinade 

lavar pratos 

Pagina 2C 

Qpiniao 

Cidade 

Gidada 

Pagina 2A 

seguem caminhos 
diferentes na cidade. 

Pagina 7A 

Jussara 

Gerqueira 

e Soraia 

Luiza 

mostram 

os fatos 

sociais de 

Imperatriz 

e Regiao 

Tocantina, 

confira 

Pagina 2B e 3B 

Qplnlao 

Imperari-* 

Urgente 

Pag'r.i IC 

TUIItrW CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

Jucelino Pereira mostra principais fatos que sao 
os bastidores da politica noticias na imprensa local, 
tocantina. Critico e ironico, o Confira. 
colunista desnuda os Pagina 2A 
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US$ Com. Compra 

R$ 0,9879 (+0,01%) ; 

USS Com. Venda 
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USSFIut. • rifKia 

R$ 0,9920 (+0,08%) I 
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CDB/RDB 

25,10% (01.04.96) 

Jussara Cerqueira 
comenta a sociedade 

imperatrizense e Soraya 
Luiza, a a^ailandense 
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Gostaria de saber se o 
. Jornal Capital vai publicar 
o nome das ruas que 
receberao bs beneficios do 
Piano dos 180 dias. 

Joao Alves 
Santa Rita 

Como 6 que eu vou 
saber o nome das riias que 
serao beneficiadas. com o 
chamado Piano dos 180 
dias. 

Pedro Afondo 
N Imperatriz 

Sera que minha rua 
sera beneficiada com o 
Piano dos 180 dias? 

Cassia Assis 
Entrocam ento 

Quando sera que vai ser 
divulgada uma pesquisa 
eleitoral sobre os 
candidates a prefeito de 
Imperatriz? 

Jorge Valente 
Centro 

A elei^ao do colegiado 
no ultimo domingo foi 
importante para 
Imperatriz. At^ que enfim 
a democracia chegou na 
escola estadual 

Antonio Felix 
Centro 

Acho que do jeito que as 
coisas vao, eu vou votar ou 
no coronel Ventura ou na 
FYente Etica. So presta se 
mudar geral, de uma vez. 

Carlos Peixoto 
Bacuri 

Quando 6 que os jornais 
de Imperatriz vao fazer 
edi^oes coloridas todos os 
dias. Eu me lembro que no 

no passado, o Jornal 
Capital fez duas edi^oes. 
Quando e que isso vai 
acontecer de novo. 

Pedro Anastacio 
Centro 

Nota do Editor: Este ano 
o Jornal Capital estard 
comprando uma mdquina 
que permita, pelo menos 
nos finals de semana, rodar 
o Jornal em Policrou.ia, ou 
"eja colorido. 

Sera que no Brasil vai 
haver Reforma Agraria? 
Ou ainda vamos continuar 
assistindo massacres e 
mais massacres na zona 
rural? 

Joao Almeida 
Vila Fiquene 

O Piano Real foi por 
agua. Os atuais juros 

m os pequenos e 
•s industriais. 

Alair Chaves 
Empresario 

Ouando 6 que a 
'ora Roseana 
instalar de novo 

ratriz, o governo 
te. Sera que ela 

' da regiao 

argo 

m 
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Opiniao 

por ULISSES BRAGA 

Gidadania e Povo 

MODULO 6 

Qual e a diferen^a entre 
povo e cidadania? 

Povo ^ o conjunto de 
pessoas que habitam uma 
cidade, um Estado ou uma 
Na^ao. Dai povo 
imperatrizense, povo 
maranhense, povo brasileiro. 

Cidadania e aquela par te do 
povo que tern pleno 
conhecimento dos seus 

direitos e deveres como 
membros de uma comunidade 
(cidade, Estado e Na^ao) e ainda 
a capacidade efetiva de exerdtar 
esses direitos e deveres. 

Entao, cidadao e o eleitor? 
Pela lei, pode ser. Mas 

politicamente nao, 
verdadciramente nao. Nem lodo 
eleitor e ddadao, porque seu voto 
pode ser um voto de interesse ou 

de desinteresse. E o interesse 
ou q desinteresse desnaturam 
o voto, corrompem o voto. 

So e cidadao aquele eleitor 
cujo voto £ consciente. Ele nao 
faz, nem paga favores com seu 
voto. Tampouco vota so 
porque o voto e obrigatorio, 
mas cosciente da importancia 
que tern seu voto para a vida 
do povo a que ele pertence, 
sejaumacidade, um Estado, ou 
uma Na^ao. 

Entao, voce tira do povo os 
menores de 16 anos, que nao 
queiram exercer seu direito de 
votar, e os eleitores 
incosdentes. O que sobra e 
que constitui os cidadaos de 
um Pals. Quer dizer, os 
eleitores consdentes. 

(Oautor, Ulisses Braga, 
e presidente do Forum da 
Sociedade Civil de 
Imperatriz) 

Imperatriz, 26 de abril de 1996 
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FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ 

SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" 
CUPOM N9 5 

ESCOLA DA CIDADANIA "CIDADANIA E POVO" 
Assinale a resposta certa: 
1°) Cidadania e: a) o eleitor ; b) o eleitor cosciente . 
2°) Cidadaos sao: a) todo o povo de uma Nayao ; b) todo o povo de uma Na^ao menos 

os menores de 16 anos que nao exercem seu direito de votar e os eleitores incoscientes —. 
Nome: 
Endere^o: 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA , 

SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ, ou naTV, Radio e Jornal Capital. Econcorraa uma i 
casa residencial quitada e outros premios. Os modulos da cidadania serao explicados , 

diariamente na TV Capital, as 13:15h, no programa CIDADE CIDADA, como tambdm pela 
Radio Capital, as 08:30. 

FORUM DA SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ ' 
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SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" 
CUPOM N9 5 

ESCOLA DA CIDADANIA "CIDADANIA E POVO" 
Assinale a resposta certa: 
1°) Cidadania e: a) o eleitor ; b) o eleitor cosciente . 
2 ) Cidadaos sao: a) todo o povo de uma Na^ao ; b) todo o povo de uma Na^ao menos 

os menores de 16 anos que nao exercem seu direito de votar e os eleitores incoscientes —. 
Nome; 
Enderego: 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA 

SOCIEDADE CiyiL DE IMPERAI RIZ, ou na TV, Radio e Jornal Capital. E concorra a uma 
casa residencial quitada e outros premios. Os modulos da cidadania serao explicados 

diariamente naTV Capital, as 13:15h, no programa CIDADE CIDADA como tambem pela 
Radio Capital, as 08:30. 

4^ 
-X- 
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SORTEIO "A CIDADANIA DA SORTE" 
CUPOM N9 5 

ESCOLA DA CIDADANIA "CIDADANIA E POVO" 
Assinale a resposta certa; 
1°) Cidadania e: a) o eleitor ; b) o eleitor cosciente . 
2°) Cidadaos sao: a) todo o povo de uma Na^ao ; b) todo o povo de uma Na^ao menos 

os menores de 16 anos que nao exercem seu direito de votar e os eleitores incoscientes —. 
Nome: 
Endere9o: 
Preencha e recorte este cupom e o entregue numa banca de jornal, no FORUM DA 

SOCIEDADE CIVIL DE IMPERATRIZ, ou naTV, Radio e Jornal Capital. E concorra a uma 
casa residencial quitada e outros premios. Os modulos da cidadania serao explicados 

diariamente na TV Capital, as 13:15h, no programa CIDADE CIDADA, como tambem pela 
Radio Capital, as 08:30. 

I 
I 
I 

i 

I 

Sl^iciiia Tticutm^ de ComttxiIo 

Conor Farias Jose Filho Frederico Luiz 
Diretor Presidente Diretor Comercial 

Jornal Capital 

Diretor de Jornalismo 

■■ ■ ■ .. . : ■ , . ■ ■ ■■ 
ft. Cei Martoel Bandetra, t70&, Foite 72$ $418 ♦ CEP 68900 . 000 - Unpefaftii • Maranhao 

Reprasentartf© Nacioiwl: Format© - Fone {0111 2H-1634 

Elenice .eonel 
Diretora de Redaipao 

Joselita Damacena 
Diretora Comercial 

Socorro Carneiro 
Diretora de Informatica 

Edit ores Assistentes: Raimundo Prime iro (Da Editoria do 3° Caderno) 
Digitagdo: Neucilene Vascocelos 
Colaboradores: Jucelino Pereira , Ulisses Braga e Messias Junior 
Fotograjias: Foto M-'ranhao do Sul 
Montagem: Joel Got es Braga 
Impressdo: Joao Sar ana 

O lomal C;■ ml recebe mrnmrns da* agencias Esfado a Vaz America 
Os arfigos ttssi fm nm reflet em necessariamente a opinhlft do Jornal 

d&v&m a&r no&tadas aa-. fimte. 
idJas d& forma msurmda 'ocuftado o direito de 

err.:- ■ - , . , v-vTv 
■4m. 

TRimiiXA CAPITAL 

por JUCELINO PEREIRA 

classistas 
discutem 
exaustao. 
surpresos 

Repercussao 
As inacreditaveis 

descobertas da CPI da 
Merenda continuam como 
assunto dominante nos 
foruns de debates populares. 
Politicos e lideran^as 

e populares 
o assunto a 
Quase todos 

com os 
documentosque dao conta de 
superfaturamento de 
alimentos constantes do 
cardapio alimentar da rede 
municipal. Muitos teimam 
em nao acreditar no que, 
agora, passam a conhecer 
sobre a manipula^ao de 
verbas federals na Prcfeitura 
mesmo apos a Revolu^ao de 
Janeiro. 

Fundo 
Adhemar Freitas(PSDB), 

Joao Silva(relator) e outros 
integrantes da CPI da 
Merenda garantem que irao 
mesmo passar a limpo a 
questao. Os vereadores 
acham que a sociedade nao 
pode mais continuar sendo 
prejudicada por ayoes que 
impbem prejuizos ao Erario. 
Ha inclusive parlamentar 
que, a parlir das 
investigates na Secretaria 
de Educato, ja come^am a 
defender a tesc de uma 
avaliayao mais ampla da 
administrayao anterior, 
principalmente com 
destaque na area das 
compras e licitaybes gerais. 

Ah, sim! 
Detentor de cargo piiblico 

comeya a entender, baixada 
a poeira, a razao de ter sido 
fritado por figuras palacianas. 
E que esse politico andou 
defemfendo ideias e 
balizando comportamento 
nao exatamente 
convergentes com perfis 
agora explicitados. 

Autocritica 
Ouvintes, telespectadores 

e leitores mais antigos sabem: 
o Grupo Capital (radio, jornal 
e tv) surgiu e ganhou corpo 
por assumir, captaneado por 
seu polemico proprietario, a 
vanguarda do denuncismo, 
do jornalismo politico. 
Politica sempre foi o principal 
produto deste sistema. 
Porem os liltimos fatos, a 
leitura que se faz da arual 
conjuntura leva a condusao 

de que a proxima campanha 
pode marcar uma virada na 
politica editorial da casa. 
Que, por mais incrivel que 
parega, pode abrir mao de 
sua postura historica e 
passar o bastao de 
ombudsman da sociedade a 
veiculos outros. Candidatos 
e o que nao faltarao... 

Apostas 
Prosseguem as 

especulates em torno de 
uma suposta reforma no 
secretariado municipal. O 
interventor mantem silencio 
sepulcral a respeito. Mas 
emite sinais de quern 
acompanha as investigates 
da Camara com aten^ao. 

Or/of 
FHC ressuscitou o 

Ministerio da Reforma 
Agraria. Alem da sigla, 
parege terhavido um avan^o 
em relato a gerencia da 
politica fundiaria. Raul 
Jugman, o titular da Pasta, 
pelo menos nao e 
abertamente contrario ao 
assentamento de posseiros, 
como o ex-ministro Andrade 
Vieira. 

Perguntinha 
Quanlos prefeituraveis 

chegarao a 3 de oulubro? 
Mesa redonda 

Chico do Radio marcou 
para o fim de semana 
encontro com seus 
principais aliados. Napauta, 
a candidatura a prefeito pelo 
PL. Que nao deve mesmo 
chegar a conven^ao de 
junho, ja que o ex-deputado 
deve ser experiente o 
suficiente para saber que 
cercas aventuras nao 
compensam. 

Mudanga 
Medicos e lideranyas 

comunitarias travam uma 
guerra surda por espa^os no 
Conselho Municipal de 
Saiide. As articulates de 
bastidores parecem ser 
desfavoraveis aos 
empresarios da Saiide. 

Ainda bem 
Dorian retornou da 

capital dizendo que Roseana 
Sarney apoiou seu piano 
emergencial de recuperate 
da cidade. Espera-se que a 
governadoralibere recursos 
para que os projetos do 
interventor possam ganhar 
corpo. Imperatriz merece. 

(^) plontoo HospitQ(Qf 

Plantao 24 horas de emergencia dos 

hospitals conveniados - SUS - 

hoje, dia 

26/04/96 

Hospital Sao Marcos 

Plantao 24 horas de emergencia 

pediatrica dos hospitals conveniados - 

SUS - hoje, dia 

26/04/96 

Mater CHnica 
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Gabeludo acusa prefeitura de super-faturar merendr 

Prefeito de Joao Lisboa quer pronunciamento dos envolvidos 
porArtur Fonseca 

m?- 
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por CONOR FARIAS 

Bom dia 
governadora 

482 dias, e as obras, e as 
estradas, a rodoviaria, e o 
1° DP, e o Hospital Henrique 
de La Roque saem... ainda 
sacm! 

Bom dia II 
Governadora, aqui na 

terra do frei Manoel 
Procopio esta acontecendo 
cada uma, imagine a 
senhora, excelencia, que a 
Camara Municipal de 
Imperatriz nunca teve moral 
para apurar nenhuma CPI, 
agora os vereadores estao 
cheios da razao, gritando 
aos quatro cantos da cidade 
que vao passar a Secretaria 
de Educa^ao a limpo. 

Bom dia III 
Como pode governadora, 

um sujo falar do mal lavado? 
Se a camara tivesse a 
tradi^ao de investigar as 
administra^oes anleriores, 
eu ate ficava calado. Como 
por exemplo: CPI na 
merenda escolar na 
administrayao de Fiquene, 
CPI na merenda escolar na 
administra^ao de Davi, CPI 
na merenda escolar na 
administraqao Renato, CPI 
na merenda escolar na 
administra^ao Salvador, 
agora sim, poderia fazer a 
CPI da merenda escolar na 
era Ildon Marques, porque 
a camara ja tinha tradigao e 
seriedade na merenda 
escolar do munidpio. 

Bom dia IV 
Governadora, a outra 

histdria que ficou mal 
contada, foi essa da Camara 
Municipal nao apurar CPI 
contra eles mesmos. 

A senhora sabia que eles 
transformaram a Camara 
Municipal numa instiluiqao 
financeira, isto e, numa casa 
bancaria para 
financiamentos prdprios, e 
que tern vereadores com 
debitos de 9, 10 e ate 50 mil 
reais com mais de um ano 
de atraso? O pior de tudo 
isso, e que ainda tern muitos 
vereadores daquela casa 
que estao recebendo em 
duplicidade. Nao d crime 
isso nao, excelencia? 

Bom dia V 
Governadora, nem por 

isso deve parar a CPI da 
merenda escolar, pelo 
contrario, eu acho que tern 
que ir fundo e apurar os 
fatos. Como por exemplo: 
doutor Agostinho Noleto 
tern que explicar tim tim por 
tim tim, essa histdria da 

diferenga do preyo do quilo 
da carne no frigonfico 
Berlin de Sao Paulo, que 
entregava a carne a 2.64, e 
a Premier de Brasilia a 4.90 
para a prefeitura de 
Imperatriz, incluindo duas 
notas fiscais do mesmo 
produto, dando margem a 
entendimento de que pelo 
menos se nao houve fraude, 
houve sonegaqao do fisco. 

Bom dia VI 
Excelencia, o secretario 

de Rducaqao, Agostinho 
Noleto, diz estar seguro da 
administragao de lldon 
Marques e do seu trabalbo 
frente a Secretaria de 
Educa^ao, tanto e que 
explicou o fato dos dois 
pregos da seguinte 
maneira: 1°, a carne cubo 
de segunda empacotada a 
vacuo, foi comprada de Sao 
Paulo, porque o frigorifico 
daqui nao tinha condiyoes 
de cumprir as 
especificaydes da FAE. 2°, 
o pre^-o de 2.64 foi 
acrescido para 4.90 com 
base nos seguintes 
aspectos: frete, locaqao do 
frigorifico para 
a r m a z e n a m e n t o , 
distribuiqao em carros 
frigorificos para as escolas, 
impostos, comissao do 
vendedor e outras 
despesas. 

Bom dia VII 
Governadora, chegando 

ao final de nossa coluna, 
ainda faltam 3 itens para 
serem finalizados para a 
senhora. 

1° - A CPI do jaba, digo 
da Secretaria de Educa^ao, 
tern que ser clara, 
transparente, rigida e seria, 
para sabermos quern tern 
ou nao culpa no cartorio. 

2° - Que a CPI da 
Agiotagem, isto e, a CPI da 
casa bancaria da Camara 
Municipal, tambem tern que 
ser apurada com os mesmo 
criterios acima citados, 
porque governadora, como 
pode alguem julgar um 
crime se ele mesmo esta 
cometendo este mesmo 
crime? 

3° - Governadora, diz para 
o seu interventor Dorian 
Meneses parar de chiadeira, 
porque o FPM de Imperatriz 
dobrou o seu valor este mes, 
quern recebia 1 milhao e 700 
mil reais, passa a receber 
mais ou menos 3 milhoes e 
400 mil reais. Excelencia, 
Dorian so nao trabalba agora 
em Imperatriz se nao quiser, 
pois dinheiro tern na 
Prefeitura. 
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Prefeito de Joao Lisboa, Raimundo Cabeludo, aGrma que 
houve corrupgao na compra da merenda escolar de Imperatriz 

0 prefeito de Joao Lisboa, 
Raimundo Cabeludo, 
denunciou que aconteceu um 
esquema de super- 
faturamento da merenda 
escolar na administra^ao de 
Il(b)n Marques. 

De acordo com Raimundo 
Cabeludo, o pre^o de um quilo 
de carne bovina em cubo, foi 
vendido a prefeitura municipal 
de Imperatriz, pelo prego de 
R$ 2,64, conforme nota fiscal 
emitidapelo Frigorifico Bertin 
Ltda, situado na Via de Acessq 
Lins/Getulina, na cidade de 
Lins, Estado de Sao Paulo, 
(veja fac-simile abaixo). 

Raimundo Cabeludo disse 
que apesar desse prego, a 
prefeitura pagou na verdade, 

pela mesma mercadoria, • 
pre?© de R$ 4,90, conforme 
nota fiscal emitida pela 
Premiare - Industria q. 
Comercio de Alimentos Ltda, 
localizada na SIA/SuI, Quadra 
02, Lote 1520, 3° Andar, 
Brasilia, Distrito Federal. ^ 
(Vejafac-sfmile abaixo). 

De acordo com Raimundo 
Cabeludo., esses dois 
dociimentos comprovam que 
houve .irregularidades na 
compra da merenda escolar e 
que o ex-interventor estadual 
e o , secretario de Educa9ao 
devem dar explica^oes sobre 

. o assunto. 
"A governadora tambem 

precisa se pronunciar sobre o 
assunto, pois ^ ela a 
responsavel pela intervengao 
estadual em Imperatriz" 

Agostinho defende-se de acusaijao 

por Frederico Luiz 

Acerca das declaragdes do 
prefeito de Joao Lisboa, 
Raimundo Cabeludo e da CPI 
que apura o possivel super- 
faturamento na compra da 
merenda escolar de Imperatriz, 
o secretario municipal de 
educayao, Agostinho Noleto 
elaborou e assinou oficio 
circular aos diretores, 
professores e conselhos 
escolarcs da rede municipal. 

Eis a integra do oficio 
circular; 

A prnpnsito das noticias 

veiculadas na imprensa local 
sohra a merenda escolar, 
inclusive com a Criagdo de uma 
Comissao Parlamentar de 
Inquerito, queremos repassaras 
seguintes informagoes e 
recomendagdes: 

A CPI pretende apurar 
possivel irregularidade nas 
licitagdes realizadas pela 
Secretaria Municipal de 
Administragdo e Comissao 
Permanente de Licitagdo na 
compra deprodutos da merenda 
escolar. 

Temoscompleta convicgdo de 
que nada irregular ou ilegal foi 
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ali praticado, porque 
acompanhamos todo o processo 
naquela Secretaria e 
principalmente porque o entdo 
interventor lldon Marques 
supervisionava diretamente 
todas as compras para exigir, 
nao so lisura e honestidade, mas 
tambem economia para os cofres 
da Prefeitura, discutindo 
exaustivamente o menor prego. 

Esteja todos traquilos quanta 
ao desempenho moral e etico da 
administragdo lldon Marques 
sempre orientado diretamente 
pela governadora Roseana 
Sarney. 

Recomendo portanto, que 
manifestem interesse pela 
conclusdo da CPIe que ela seja 
feita com o maior rigor, 
inclusive com o meu 
depoimento que fago questdo 
absoluta de la defender o novo 
processo de moralidade que 
implantamos na Educagdo de 
Imperatriz. 

E que digam aos alums da 
rede municipal e a seuspais que 
tambem cobrem dos senhores 

vereadores o maxima de 
urgencia na conclusdo da CPI, 
a fim de que possamos continuar 
nosso programa de merenda 
escolar, tdo bem administrado 
no govemo lldon Marines. 

A recomendagdo justifica-se 
pelo fato de que a partir de 2a 

feira proximo nao teremos mais 
generos alimenticios para 
fornecer as escolas, embora 
tenhamos depositado do Banco 
do Brasil a importdncia de R$ 
1.670.432,00 a nossa 
disposigdo. No entanto nada 
poderemos comprar enquanto 
nao for concluida a CPI. Que 
saibam os nobres vereadores que 
quanta mais demorarem com a 
CPI mais dias ficardo as 80 mil 
criangas de Imperatriz sem o 
alimento a que se acostumaram 
receber da merenda escolar. 

Continuamos a disposigdo 
dos diretores, professores e 
conselhos escolares para as 
informagoes que se fizere 
necessdrias e aproveitamo. 
ensejo para apresentar-lh 
nossas cordials saudagdes. 

Convoca^ao 

A firma Destilaria Caiman S/A, com sede a 

Rua Tupinamba, n9 1052, Jardim Sao Luis, 

convoca o funcionario Cicero Batista, portador 

da CTPS 76.700 Serie 00008-MA, a retornar 

ao trabalbo no prazo de 72 (setenta e 

Duas)horas, sob pena de ser demitido 

conforme Art. 482 da CLT 
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APITAL Regional Imperatriz, 26 de abril de 1996 

einco 

anos e homenageia escritor 

Agostinho Noleto recebe amanha, 

premio da Academia Imperatrizense de Letras 
por Ana Paula Fonseca 

A Academia 
Imperatrizense de Letras 
celebra sabado, 27 de abril, 
a comemora^ap pela 
passagem de sen quinto 
aniversario. 

Com a comemora^ao 
sera entregue ao escritor e 
secretario municipal de 
educate, Agostinho 
Noleto, o Premio Literario 
"Academia Imperatrizense 

Seresta 

por Ana Paula Fonseca 

Acontece hoje na Area 
de Lazer dos Sub-tenentes 
e Sargentos do 50s Batalhao 
de Infantaria de Selva, uma 
serest^com a participa^ao 
do grupo Gera9ao. 

0 evento come^a as 22 
horas e deve se estender 
ate as 04 hs da madrugada 
do sabado. 

de Letras". 
O evento acontece no 

auditorio da Academia 
Imperatrizsense de Letras 
situado na Prafa da Cultura 
a partir das 20 hs. 

Agostinho Noleto recebe 
a premia^ao, pelo livro 
Guerrilheiros sem Rosto 
lan^ado ano passado pela 
Etica Editora, e que trata da 
Guerrilha do.Araguaia. 

0 livro de Noleto embora 
seja um romance, e nao um 

documentario, trata com 
fidelidade o lado urbano da 
Guerrilha promovida pelos 
comunistas do PCdoB como 
forma de enfrentar a 
ditadura militar. 

Agostinho enfatiza no 
livro, a preocupa^ao dos 
guerrilheiros em conquistar 
amplas parcela da sociedade 
como forma de ampliar a 
guerrilha. 

Em cinco anos de 
existencia, a Academia 

Imperatrizense de Letras, 
atualmente presidida pelo 
professor Vito Milesi, tern 
incentivado a produtpao 
literaria e cultural da 
cidade. 

0 homenageado de 
amanha, Agostinho Noleto, 
disse que o premio deve ser 
dedicado a propria cidade, 
que desde o comefo de sua 
existencia e palco de 
acontecimentos importantes 
para a vida nacional. 

anima imperatrizense 

0 grupo Gera^ao deve 
tocar para os presentes, 
musicas das decadas de 40 
a 60. 

Os organizadores da 
seresta esperam um bom 
comparecimento do publico, 
haja vista que o local 
oferece total seguranga para 
os participantes. 

De acordo com a 
diretoria do Clube dos Sub- 

tenentes e Sargentos do 50Q 

Bis, o evento ja esta se 
tornando tradicional na 
cidade, pois as sextas- 
feiras, os imperatrizenses 
ganham mais essa op^ao de 
lazer. 

O termo seresta e 
derivado de Serenata, que 
e uma especie de elogio 
musical, muito usado ate a 
decada de 60. 

Naquela epoca, era 
comum, que se 
demonstrasse o amor por 
uma pessoa, organizando 
uma serenata na sacada da 
pessoa amada. 

Nos dias de hoje, a 
seresta, em bares e clubes, 
relembram as decadas de 
ouro das serenatas e os 
casos de amores, bem ou 
mal resolvidos. 

Umes denuncia manobra 

para dividir estudantes 

Estudantes sao impedidos de participar de reuniao no auditorio da ACII 

por Ana Paula Fonseca 

A Uniao Metropolitana dos 
I tudantes Secundaristas de 
Imperatriz, esta denunciando 
uma manobra efetuada po Rui 
Pires, vice-presidente 
nacional da Ubes, Uniao 
Brasileira de Esftidantes 
Secundaristas e ha oito anos, 

idente da Umes de Sao 
Lu. . 

Rui Pires, que integra os 
quadros do MR-8, Movimento 
Revolucionario Oito de 

Outubro, e e filiado ao PMDB, 
dirigiu na tarde de ontem, no 
auditorio da Associagao 
Comercial, uma assembleia 
de estudantes com o objetivo 
de liquidar com a atual 
diretoria da Umes que e 
formada pelos estudantes: 
Celso de Sousa Sa (Cefet), 
Jean Carlo (Gra9a Aranha) e 
Francisco Monteiro que 
ocupam respectivamente a 
presidencia, vice-presidencia 
e secretaria geral da entidade. 

O proprio Jean Carlo, que 

esteve na reda9ao do Jornal 
Capital, acompanhado de uma 
Comissao de Estudantes, 
denunciou que um assessor 
de Rui Pires, de pre-nome 
Roberto, estava portando 
arma de fogo e o amea9ou de 
morte. 

O presidente da Uniao 
Metropolitana de Estudantes 
de A9ailandia, Sininger Vidal, 
esteve em Imperatriz para 
ficar solidario com os 
estudantes locais e repudiar a 
atitude de Rui Pires, que de 
acordo com o dirigente 
estudantil, tern como objetivo, 
dividir o movimento 
estudantil. 

"Em A9ailandia, esse 
grupo liderado por Rui Pires 
tentou fazer o mesmo, mas 
conseguimos nos manter na 
entidade depois de uma 
decisao judicial", esclareceu 
Sininger. 

Dos Gremios Livres das 
Escolas de Imperatriz, apenas 
o do Amaral Raposo 
compareceu ao encontro 

convocado por Rui Pires. 
Os Gremios das Escolas: 

Cefet, Costa e Silva, Jonas 
Ribeiro, Estado de Gbias, 
Wadir Fiquene, Castelo 
Branco, Tocantins e Santa 
Maria se negaram a 
comparecer ao encontro 
paralelo. 

Mesmo no Gremio da 
Escola Amaral Raposo, houve 
divergencias, a vice- 
presidente da entidade, 
Ivanilde Ferreira discordou 
da atitude autoritaria de Rui 
Pires. 

A diretoria da Umes de 
Imperatriz deve entrar nos 
proximos dias, com uma 3930 
judicial para reconhecimento 
da entidade, a exemplo do que 
aconteceu em A9a5Jancia. 

Os dirigentes da Umes 
devem recolher uma carta de 
solidariedade, assinada pelas 
entidades da sociedade civil 
organizada de Imperatriz, e 
envia-la a diretoria da Uniao 
Brasileira de Estudantes 
Secundaristas. 

Ouga todas as noites pela Radio 

Capital AM, o programa Eu Voce e a 

loit^ -  "igao: Qetulio Costa 

* 

Hoje e 

dla de 

porTASSO ASSUNQAO 

Tragedia 

Fim de tarde. Vespera de 
encerramento de 
expediente. Anuncia-se 
intensa movimenta9ao na 
grande capital. Lojas e 
escritorios, espalhados as 
centenas por iniimeras 
avenidas, largos e ruas, 
cumprem um ritual diario, 
automatizado pela 
repeti9ao, mecanizado pela 
monotonia, endurecido pela 
competi9ao. Um rito 
impessoal. Assim como a 
tempestade que se 
avizinha. 

Tempo ruim, ceu 
nublado, polui9ao, fuma9a. 
Negras nuvens amea9am 
desabar ceu abaixo. 
Homens e mulheres se 
entrecruzam fadigados e 
indiferentes. Trovoadas. 
Barulho de carros que 
roncam furiosos. Multidao, 
correria. Anoitece e 0 
negro toma conta cidade. 
O negro da noite e de 
nuvens escuras. Atropelos. 
Transeuntes colidem, 
esbarram, empurram-se. 

Um onibus lota para. 
Pessoas se espremem para 
entrar pela porta de tras; 
outras se comprimem para 
sair pela frente. 
Em pur roes, gritos, 
nervosismo. A correria nao 
cessa. Um amontoado de 
pessoas, automoveis, farois 
abertos e fechados, 
modernos edificios, predios 
velhos e sujos e muito 
cansa9o disputam cada 
palmo de espa90, interior e 
exterior. 

Buzinadas, resmungos, 
gritos, improperios, "caras 
feias", preocupa9oes, faces 
tristes, embotamento, 
insensibilidade. Vidas 
perambulam por entre a 
monumental escultura dos 
edificios, ante a eficiencia e 
o encanto de potentes 
maquinas automotivas, 
atraves dos avan9ados 
sistemas elelronicos da 
sociedade moderna. A 
natureza se revolta. Mas 
tudo passa despercebido. 

Os proprios 
protagonistas da historia 
nao tomam pe do momento 
que transcorre. Nem 
mesmo do que se passa 
bem ao lado. No afa da 
sobrevivencia, 0 homem 
acostuma-se com a 
desaten9ao, esquece-se da 
vida. E das paisagens 
urbanas. O ceu ribomba. A 
noite torna-se mais e mais 
negra e tenebrosa. 
Prossegue ininterrupta a 
movimenta9ao. 

Alguns metres acima de 
toda a confusao, um 
pequeno aviao branco 

desce sobre a avenida, a 
principio em movimento 
ritmado, depois, 
descontrolado, infrene, em 
espiral. Com sua delgada 
extremidade anterior 
voltada para baixo, desce a 
toda velocidade, como que 
a amea9ar os passantes, os 
automoveis, as 
personagens daquele cruel 
enredo. 

Passageiros entram por 
tras, passageiros saem pela 
frente. O onibus espera. 
Pessoas sentadas, pessoas 
em pe. Estao todas 
apressadas, querendo 
chegar a suas casas. Mal 
pefcebem 0 vizinho, 
mesmo quando conhecido. 
Nao tern tempo para pensar 
no que possa estar 
acontecendo com outrem, 
nem fora do onibus, fora de 
suas cabe9as, no 
imensuravel negro ceu. 

Nao cogitam do que 
possa estar sucedendo 
com outras vidas, outras 
casas, outros mundos, 
outros veiculos, nos 
interiores dos predios, nos 
andares muito acima, no 
pequeno aviao que cai. O 
vento sopra frio e forte. Os 
agasalhos se mostram 
insuficientes, ineficazes, 
quase inuteis. Acidentes. 
Batidas. Pancadas. Brigas. 
Conflitos internes e 
externos. 

Carros se entrecruzam, 
pessoas se entrela9am sem 
se olharem, sob a opressao 
da alta densidade, dos 
gases dos motores, da 
umidade do ar. Apesar da 
baixa temperatura, do 
vento frio, ha um calor 
abafante, aflitivo, 
horizontal, vertical, 
transversal, perpendicular, 
obliquo. Estranhas 
sensa95es. Berra um louco, 
tempo torto, dia morto, 
homens mortos de 
cansa9o. 

— Vai chover! 
— Vai. 
— Nao vai. 
O pequeno aviao 

completa sua trajetoria. 
Bate contra os fios da rede 
eletrica, passa por eles e 
choca com 0 teto do onibus 
de passageiros. Enquanto 
isso, la em cima, em um 
decimo-segundo, decimo- 
terceiro andar, uma 
crian9a, com uma folha de 
papel na mao, alheia a toda 
a tragedia humana, prepara 
outro aviazinho e continua 
a sua brincadeira. 

Tasso Assungao e 
editor; membro da 
Academia 
Imperatrizense de Letras 
(AIL). 
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por ELENICE LEONEL 

Marcando 
presenga 

Soraya Luiza, que faz a 
coberturado mundo social de 
AyailaiKlia para este matutino, 
Lem forte prt^enva nos 
evenlos sociais da Cidadc do 
Ferro. Coisa de quem trabalha 
com garra em busca de 
alcanyar seu verdadeiro 
projeto de vida. 

Cordas 
vocals 

Marcelo Costa, o homem 
do "Esixxdal Scrtanejo, que ha 
um mes se submete a 
exercicios nas cordas vocais, 
ja apresenta melhoras 
notaveis, percebidas por suas 
fas. Sua voz, que estava rouca, 
ja esta mais clara e 
afmadissima. 

Tratamento 
A reixirter Silvanete Gomes, 

que durante muito tempo fez 
reportagensparaaTV Difusora 
(alrualmente na TV Mirante), e 
uma das boas profissionais 
nesta area, pena que a moya 
parece nao ter tempo para 
cuidar da saiide. Sempre que a 
vejo na telinha, tenho a 
impressao de que ela esta 
gripada ou tern um problema 
serissimo de sinusite, ixris a voz 
invariavelmente parece sair-. 
jxdas narinas ao inves da boca 
Ta falado. 

Esta 
de volta 

Depois de alguns dias 
afastado do trabalho para se 
recuperar de problema de 
saiide, o companheiro Maqueno 

m. 

i 

.v-. 

X! 

Filho (foto), esta de volta ao 
batente. A ele, as nossas boas 
vindas. 

Para bens 
Ao amigo Gilmar Cortez, 

apresentador do Jornal do 
Maranhao (TV Mirante), 
sempre se esforgando para se 
aprefeigoar e tornar-se um bom 
profissional, ele conseguiu 
atingir sua meta, ja que ^ 
indiscutivel o seu 
profissionalismo e seriedade ao 
informar os telespectadores dos 
acontecimentos da nossa cidade 
e regiao. E isso ai, devagar se 
vai ao longe! 

Emplacou 
Depois de passar muito 

tempo trabalhando na 
montagem deste matutino, o 
amigo Jorge Braga, atualmente 
no Progresso, deixou a 
montagem e passou para a 
editora^ao eletronica, trocando 
a quente sala de montagem pelo 
friozinho da CPD (Central de 
Processamanto de Dados), 
area mais complicada de um 
impresso, especialmente sendo 
diario. Ao Jorge desejamos 
muito sucesso! 

Fora 
do ar 

A amiga Claudia Pinheiro, 
depois de muito tempo 
trabalhando sem tirar ferias, 
agora so quer saber de boa 
vida. Desde que deixou o 
Sistema Tucanu's ela so 
pensa em domir e se divertir. 
Segundo ela, estas ferias vao 
acabar logo, por isso precisa 
aproveitar ao maxinio, ja que i 
o tckiio de ficar sem fazer nada 
6 bem pior que o cansago de 
um dia de trabalho. 

Ambiente 
e Cultura 

Dentro do programa 
Revista Regional, que 
estreiou segunda-feira na 
Radio Capital AM, o ouvinte 
tern a oportunidade de ficar 
sabendo das coisas ligadas 
a cultura e ao ambiente. 
Valter Rocha de Andrade, 
escritor e poeta, assina o 
quadro Cultura Regional. 
Enquanto o ecblogo e 
educador da Ufma, Jose 
Geraldo da Costa, assina o 
quadro Nosso Ambiente. O 
programa tern a produ^ao da 
Agencia Pingo no i. 

TV Capital 

Canal S 

Rede Record 

06:45 Bom Dia Cidade 
06:45 Reporter 190 
07:30 Cidade Agora 
08:40 Note e Anote 
12:45 Forno Fogao & Cia 
13:00 Falando de Deus 
13:03 Imperatriz 24 Horas 
14:45 O Agente G 
17:00 0 Mundo de 

Beak man 
17:30 Zorro 
18:00 Ora^ao das Seis 
18:05 Cidade Alerta 
19:00 Record Nos Esportes 
19:15 Jornal da Record 
20:00 25a 

21:30 Quinteto 
22:30 Arquivo X 
23:30 Chicago Hope 
00:30 Palavra de Vida 
03:30 Jesus Verdadc 
05:30 Despertar da Fe 

EOUIfF 

PHOENIX 

SOM E LUZ, 

MAIS UM 

EMPREEM- 

DIMENTO 

DO SISTEMA 

TUCANU'S 

DE 

COMUNI- 

CACAO 

05:00 Igreja da Grava 
06:30 Diario Rural 
07:00 Home Shopping 

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

da Ofelia 
10:30 Men Pe de Laranja 

Lima (novela) 
11:25 Vamos Falar com 

Deus 
11:30 Esta^ao Crian^a 
12:00 Memoria Band 
12:30 Figura 
13:00 O Rbugento 

(desenho) 
13:15 Jogo Aberto 
15:15 Cine Trash (A Banda 

Maldita) 
17:00 Supermarket 
17:30 Programa Silvia 

Poppovic 
19:00 Jornal 10 Minutos 
20:00 O Campeao 
21:00 Jornal Bandeirantes 
21:30 Contos Crypta 
22:00 Cine Chevrolet 
20:00 Jornal da Noite 
00:30 Circulando 
00:35 Flash 
01:35 Vamos Falar Com 

Deus 
02:05 Informercial 

Prog ram a^ao de hoje rara as TVs VHS/UHF - Imperatriz 

TVCRC 

Canal 4 

Band 

1 

TV Difusora 

Canal ^ 

SBT 

05:58 Palavra Viva 
06:00 Alvorada Sertaneja 
06:50 Introspec^ao 
07:05 Bandeira 2 
07:30 Thompson Sem 

Censura 
08:00 Bom Dia & Cia (com 

Eliana) 
10:00 Programa Sergio 

Malandro 
11:30 Moreira Serra 

Especial 
12:00 Carrossel 
12:40 A Palavra de Deus 
12:45 Maranhao TV 
13:35 Cinema em Casa 

(Interceptor) 
15:25 Uma Galera do 

Barulho 
15:50 Punky - A Levada da 

Breca 
16:20 TV Animal 
16:50 Passa ou Repassa 
17:20 Programa Livre 
18:15 Aqui Agora 
18:55 TJ Maranhao 
19:15 TJ Brasil 
20:00 Sangue do Meu 

Sangue 
20:35 O Grande Pai 
21:30 Sangue do Meu 

Sangue 
22:00 Sexta no Cinema 
(Brinquedos Assassinos) 
23:45 Jornal do SBT 
00:00 Jo Soares Onze e 

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

Pascowitch 
01:50 Perfil 

TV Mirante 

Canal lo 

Globo 

06:10 Programa 
Ecumenico 

06:15Telecurso 2000- 
Curso 
Profissionalizante 

06:30 Telecurso 2000 - 2° 
Grau 

06:45 Telecurso 2000- 1° 
Grau 

07:00 Bom Dia Imperatriz 
07:30 Bom Dia Brasil 
08:30 TV Colosso 
12:00 Mirante Meio Dia 
12:30 Globo Esporte 
12:45 Jornal do Maranhao 

I9 Edigao 
13:15 Jornal Hoje 
13:40 Video Show 
14:10 Vale a Pena Ver de 

Novo - Despedida de 
Solteiro 

15:40 Sessao da Tarde 
(Edward Maos de 
Tesoura) 

17:30 Malhagao 
18:00 Quem e Voce 
18:55 Jornal do Maranhao 

2a Edigao 
19:10 Vira Lata 
20:10 Jornal Nacional 
20:40 Explode Cora^ao 
21:40 Globo Reporter 
22:40 Intercine (A Dan^a 

da Morte - Seleyao 
Natural 
0 Reverse da 
Fortuna) 

00:40 Jornal da Globo 
01:10 Campeoes de 

Bilheteria (0 
Submundo do Sexo) 

03:10 Corujaq I (Os Seus, 
Os Meus, Os 
Nossos) 

TV Natlva 

MANCHETE 

07:00 Telemanha 
07:30 Patrine 
08:00 Sessao Animada 
08:30 Escola Biblica da Fe 
09:00 Cozinha do Lancelotti 
09:15 Home Shopping 
09:30 Dudalegria 
10:30 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
11:00 Grupo Imagem 
12:00 Manchete Esportiva 
12:25 Boletira Olimpico 
12:30 Edigao da Tarde 
13:00 TV Alternativa 
14:30 Os Medicos 
15:40 Home Shopping 
16:00 Winspector 
16:30 Grupo Imagem 
17:30 Sessao Animada 
17:45 RX 
18:15 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
19:00 National Kid 
19:30 Solbrain 
19:55 Os Cavaleiros do 

Zodiaco 
20:15 Manchete Esportiva 

2® Ediyao 
20:30 Jornal da Manchete 
21:45 Tocaia Grande 
22:45 Na Rota do Crime 

(Estreia) 
23:40 Boletim Olimpico 
23:45 Momento Economico 
00:00 Home Shopping 
00:45 jornal da Manchete 

4* M- Edi^ao 
00:45 Clip Gospel 
01:45; P'spago Renascer 

: 

NAO FORNECEU PROGRAMAg 

TV, 

A AAm 

*heMe\ 
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Ogato Andre Marques, o Mocoto da novela Malha9ao, estara no Gigantao com o 
curso de modelo de manequim. As inscrifdes ja estao ahertas no Boticaho e se 

encerrarao no dia 18 de maio. Aproveitem 

Falar do silencio pode parecer um contra-senso, mas toma-se imperante 

quando cada vez mais a sociedade vai se distanciando. E nesse momento 

que o homem se ve na iminencia de decifra-lo para tornar mais 

transparente sua propria postura perante a vida. Este e um dos motives 

porque a Associa^ao Comercial e Industrial de A^ailandia (ACIA) vem 

desenvolvendo importante papel, reunindo-se com proprietaries de carro 

de som, na tentative de controlar o alto indice de polui^ao sonora. 

Partindo destes principios com base legal nos dispositivos da Lei do 

Silencio, a Prefeitura acaba de baixar decreto regularizando horarios e 

areas que serao trafegadas pelos carros volantes de som. 

PARA PENSAR... 

E como dizia Leo Baranek, ha poucas decadas: ''Quando o homem quiser 

um local silencioso, pode ser que nao tenha sobrado nenhum lugar para 

onde ir". 

A empresaria Thereza Brandao, neste momento, esta acompanhando as 

novidades do mundo fashion na capital cearense, onde esta acontecendo 

uma importante feira de moda, das mais importantes griffes do Pals. Em 

cqntanto telefonico com esta colunista, a amiga Thereza afirmou-me que 

as'belissimas cole^oes desfiladas no Shopping Maraponga Chique perde. 

Entao, preparem-se, porque novidades e classe estarao nos proximos dias 

na vitrine da Minas Brasil. 

Estao mais movimentados os almo^os do restaurante do Santa Maria 

Hotel. Isso porque a gerente, Tania Figueiredo, decidiu abrir um cardapio 

incrementadissimo, com mais tempero e sabor. Agora A^ailandia tern um 

restaurante que se nivela aos mais famosos do Sul do Pais, com bons 

services e.muito charme. E o que e mais importante, com preq:os 

apetito^os. 

Nao podia ter partido de outra parte. O PT, atraves do jornalista 

Domingos Cezar, resolveu mobilizar toda a sociedade no dia de hoje, na 

Cdmara Municipal, a partir das 19 horas, contra a decisao do Meritissimo 

Sr. Juiz de Direito da I9 Vara de A^ailandia, Samuel Rocha, na revoga^ao 

da prisao preventive do mandante do crime de Celia Barbosa, Jose 

Antonio Costa e Silva, o qual foi indiciado em quatro crimes e reu- 

confesso no assassinate da sua esposa Celia Barbosa. Em entrevista na 

ultima quarta-feira a esta colunista, para o programa Gente Que 

Acontece, Domingos Cezar afirmou de publico que o juiz Samuel Rocha 

nao merece a confian<;a da nossa sociedade. 

De vem em quando sinto uma.certa saudade de um Porto Seguro. E nestes 

tempos de crise em que esta passando os proprietarios de carro de som, 

que bom seria seeles importassem la da terrinha baiana, no paradisiaco 

Porto Seguro, o tradicional "jegue eletrico", para ocuparo cargo de 

"jegue volante" no lugar dos carros de som, ja que as ruas permitidas 

para o trafego dos carros de som estao intrfegaveis. Mesmo assim 

aconselharia o jeguinho baiano a incluir no seu contrato, um veterinario, 

ja que o mesmo corre um serio risco de voltar com as pernas quebradas, 

vitima de acidente em decorrencia dos imensos buracos nas ruas dos 

nossos bairros, o que seria um grande prejuizo para o turismo de Porto 

Seguro-BA. 

Cu/ttaA/ & S) oxxh 

O emp^esano ^oel Polcjuefo Qcc*bc\ de ("efo\cu" do ,$mI do T-'cus e recedeu i\ci 
ul+imo p uln+o-'peiro/ olgums omigos poro um dellcioso j cm for, prepemodo no melkor 
es+ilo copixodo, pelo sue* irmo /vAerines Songiovcmni. 

As cnulkeres cx<^oilcmdenses jo pod cm comemorcm c\ loo esperodo Delegocio do 
A-^ulker, gue ocodo de ser oprovodo o+roves de reguerimenfo do depulodo Ceusde+e 
Som polo, j^o Hondo openos o nomeopoo gue sero indicodo nos proximos dios. 
inclusive, um dos nome mois cogitodos lem sido o do Dro. T^odige T^odrigues, 

Sonj-orme correspondei\cio recedido pelo Sidode, enviodo pelo M inisterio 
dos Xronspor+es, ^inolmenfe o rej-erido />/\inis+e rio liderou verdas poro o recuperopoo 
do T^odovio BR-010, +r ecko Xmpero+riir-Xtingo, mols precisomente Sojuoporo, 

o sucesso do cosol -Lucineide e Solgodinko, do novelo glodol Explode Soropoo, 
es+oro dondo o tonico do nolle de koje no <Sig on+oo. O cosol gue melkor represen+or 
os comicos personogens, iro gonkor umo grode de loiros gelodIsslmos. 

Roro os leltores gue nao conkecem o kislorio do "iegne eleirico", o gronde 
sucesso lem aconlecldo no cidode de Rorfo Scguro-BA/ onde um- jegue com 
col>cos de som e muifo rllmo dolano e ocomponkodo por umo mullldoo de turistos 
e o+e jo gonkou os prlmeiros poginos ►aos principois revi si os do Pojs. 

AH jww—ii 

AftC 

i 

Service de Assistencia 

iviedica Empresarial 

Pianos de saude para empresas, famflias e individuais. 

i e produto de primeir sima necessidade 

Plontao de Vsndas: 738- 7Su X®ssilQ) 

'^•"ecoi Hospital io Sebastiao 

ivlaranhdo 

Ha mementos em que um gesto 

fala mais que mil palayras. 

Prestkjie o comercio 

Dar presents e um gesto de amor. 

12 de maio - Dia das Maes. 

Associacao Comercial e Industrial de Acailandia-MA 
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Imperatriz, (MA), 24 de abril de 1996, Eocartc especial do Jornal Capital. Consulte o editor para pabPca^ao (mesmo que parcial) de malarias destc caderao 

Imperatriz 

\ 

por FREDERICO LUIZ 

Merenda 
escolar 

Esta pegando fogo o 
assunto da merenda escolar. 
A cidade so discute uma 
coisa, o super-faturamento 
do peixe e da carne. 0 
Cover no do Estado e a 
Camara Municipal devem se 
posicionar sobre o assunto. 
0 que e inegavel, e o 
tratamento politico do 
assunto, o que e plenamente 
compreensivel em ano 
eleitoral. 

Niver do 
Sarney 

Esse espa^o do Jornal 
Capital nao e coluna social, 
mas o aniversario do 
presidente do Senado, Jose 
Sarney, movimentou os 
bastidores da politica de 
Brasilia. Ildon Marques foi 

"convidado especial da 
governadora Roseana 
Sarney. Alguem ainda tern 
duvida que Fiquene ha 
muito deixou de ser o 
candidate do Cover no do 
Estado? 

Frente 
Etica I 

Pelo jeito, a Frente Etica 
deve disputar mesmo a 
eleiyao deste ano com 
candidate proprio. Jomar 
Fernandes se credencia 
para comandar a jornada 
pelo PT-PDT-PV. Ja comepo 
a imaginar que os "Eticos" 
tern reais chances de vitdria 
em 03 de outubro deste ano. 
Pelo menos, ate o memento, 

deixaram de cometer certos 
"acertos", porem, a coliga^ao 
esta escapando dos erros 
crassos que alguns candidates 
da banda etica cometem. 

Frente 
Etica 

Que a Frente Etica vai 
eleger uma bancada de 
vereadores esse ape, todo 
mundo sabe. No entanto, a 
novidade, e que pode chegar 
tranquilamente a Prefeitura 
Municipal. Os "Eticos" estao 
d e m o n s tr an do matu r idade 
politica de dar inveja a muito 
figurao da cidade. Alias, esta 
corretissima a estrategia de 
adiar ao maximo a indicagab 
do seu candidate a prefeito. 
Como do ponto de vista 
pessoal, nao possui grandes 
quadros, o melhor e esperar 
para tirar seu provavel 
candidate, do tiroteio que se 
segue ate junho. 

Ildon 
Marques 

Em todas as pesquisas 
encomendadas ate o presente, 
o ex-interventor aparece 
sempre na primeira colocayao 
quando o eleitor e perguntado 
sobre em quern vai votar para 
prefeito de Imperatriz. A 
imperosa esta mesmo 
mudando. As pesquisas, ba 
algum tempo atras, indicavam 
Madeira como o lider da 
caminhada rumo a prefeitura. 
Com esses dois dados, tem-se 
uma coisa conclusiva, o 
imperatrizense cansou de 
candidaturas baseadas em 
promessas e mais promessas. 
Quern provar que pode ser o 
melhor administrador para a 
cidade, com certeza, leva o 
Palacio Branco. Madeira e 
"Ildao", lideram porque tern 
proposta para a cidade. A outra 
banda pode dar adeus a essa 
elei^ao. 

Piano dos 
90 dias 

Uma maravilha, em 90 dias 
a cidade vai ganhar 15 
quilometros de asfalto. 0 
Centre da cidade, de. acordo 
com o Piano, nao recebera 
apenas operayao tapa-buraco, 
mas uma nova camada 
asfaltica. Virgem que riqueza, 
o interventor Dorian Meneses 
esta ate perdoado de colocar 
suas iniciais na nova 
logomarca. PI so cumprir o que 
prometeu. 

Piano dos 
180 dias 

Mas nao e so o Centro que 
sera beneficiado. Os bairros 
recebem 300 mil metros 
quadrados de cascalho. Outra 
riqueza. E o Piano dos 180 
dias. Estamos esperando 
interventor. Sera a redenyao 
da malha viaria da cidade. 

Pires 
na mao 

Dorian Meneses reuniu-se 
segunda-feira com a 
governadora Roseana Sarney. 
Bern que o interventor 
estadual poderia dizer quanto 
conseguiu arrancar do bolso 
da governadora. 

Livro 
do ano 

Ondas Curtas 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Compre o Bingao. Compre o Bingao. Compre o Bingao. 

O PSB quer indicar o vice de Sebastiao Madeira. 

0 PMDB ja ofereceu a vice a Frente Etica. 

Estamos perto de maio. E o assunto sera um so. A danga dos vices. 

E a briga mais triste. Imagine uma briga danada para ser vice de perdedor. 

A bancada federal do PSDB reagiu e parece que vai dar resultado. 

Madeira, vice-lider do governo disse ser inadmissivel umapessoado PPB no Ministerio 
da Reforma Agraria. 

Com apoio de Madeira, a bancada do PSDB quer Francisco Urbano, ex-presidente da 
Contag, como Ministro da Reforma. 

Madeira esta forte todo. Derruba ministro e coloca ministro em Brasilia. 

La vem o Leao. La vem o Leao. I .a vem o Leao. 

O Coronel Ventura esta so comendo por baixo. Aprovcitando o quipropro da politica 
local. 

Quanto mais escandalos na cidade, mais cresce a candidatura do PSC em Imperatriz. 

Ate porque Ventura capitaliza a vontade do eleitor que pretende anular seu voto. 

Aos navegantes: a reporter Eliene Franca da TV Capital esta fazendo curso de karate. 

Aos terrestres: o colunista lambem entra na danga da Academia Askan. 

As Farmacias de Imperatriz podem parar suas atividades. 

Comandadas por Josd Elias, do sindicato que representa os proprietanos. 

Tudo por conta do espirito de corpo, ou melhor, de porco, que atinge o CRF, Conselho 
Regional de Farmacia. 

Somente no Brasil para permitir autarquias corporativistas e autoritarias. 

Guerrilheiros Sem Rosto, 
de autoria de Agostinho 
Noleto e editado pela Etica 
Editora, ganhou o premio da 
Academia Imperatrizense de 
Letras como a melhor obra de 
1995. Guerrilheiros Sem Rosto 
e um relato sobre a Guerrilha 
do Araguaia. Jucelino Pereira, 
articulista do Jornal Capital, 
elogia o trabalho de Agostinho 
porque o atual secretario de 
Educa^ao, de acordo com 
Jucelino, "e um expectador 
nao envolvido, o que Ihe da 
uma melhor visao da influencia 
da guerrilha no pensamento 
da regiao". 

Estao brincado com 
0s Eticos 

da chita cor a 

parada estao na 

■mi 

f 

Em Cideiandia - Neto Teixeira 96 

Com a forca a gentegj 
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Gomo funciona a maquina de lavar pratos 

Operando por meio de botoes, os jatos de agua, detergentes 

e ar quente limpam e secam a louca automaticamente 

. -.v.- • ■ 
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por Mauro Queiroz 
Jornalista 

As primeiras maquinas de 
lavar pratos, projetadas para 
restaurantes e refeitdrios. 

funcionavam passando os 
utensflios sujos sob um jato 
de agua quente, por meio de 
uma esteira rolante ou uma 
cesta giratoria. As lavadoras 
modernas utilizam um 

processo invertido, lavando 
os objetos por meio de jatos 
de agua que se movimentam 
acima e abaixo do recipiente 
das lougas e dos talheres. 

Uma lavadora tipica e 

montada num gabinete de 
metal esmaltado, desenhado 
no mesmo estilo dos outros 
aparelhos da cozinha. Uma 
porta do tipo basculante 
permite quo se puxe para fora 
o recipiente das louyas, um 
cesto revestido de plastico, 
que desliza sobre 
rolamentos ou barras 
corredi^as. A porta tern um 
microcomutador para 
bloquear o ciclo de opera^ao 
caso a porta seja aberta 
durante o trabalho. 

0 interior da maquina 
recebe um acabamento em 
ago inoxidavel, revestimento 
de plastico, ou esmalte vi'treo. 

A agua e fornecida por 
meio de conexoes 
permanentes ou por uma 
simples mangueira ligada a 
uma torneira ja existente no 
local. 

A quantidade de agua 
utilizada varia de 13 a 110 
litros, dependendo do 
tamanho da maquina e do 
ciclo de lavagem escolhido. 
Em geral, as maquinas para 
uso domestico sao as de 
menor capacidade. A 'agua 
usada e removida por uma 
atraves da mangueira de 
drenagem. Quando essa 
mangueira e instalada de 
forma permanente, precisa 
ser colocada na altura correta 
para impedir que a agua seja 
acidentalmente expelida da 
maquina durante o processo 
de lavagem. 

A temperatura da agua 
varia de 60Q C, muito mais 
que a pele humana pode 
suportar. A maior parte das 

maquinas ja possui seu 
aquecedor, geralmente do 
tipo de resistencia blindada. 
Consiste de uma espiral de 
aquecimento contida num 
tubo de metal, isolada em seu 
interior por meio de po de 
oxido de magnesio 
compactado. A unidade de 
aquecimento pode ir de 
1800.a 2750W, e sua operagao 
e rigorosamente controlada 
por meio de um termostato. 

As maquinas de lavar 
pratos possuem bombas 
separadas, que dao pressao a 
agua do chafariz rotativo e 
efetuam a remoyao da agua 
usada. Algumas delas 
apresentam um motor apenas 
para operar as duas bombas, 
mais a maioria tern motores 
separados. Em caso de 
superaquecimento, ha 
disjuntores presos aos 
rolamentos, que desligam os 
motores. 

Operagao da maquina 
Uma lavadora tern 

geralmente diversos 
programas, que sao 
selecionados por meio de 
tedas ou botoes, dependendo 
do tipo de utensflio que se 
quer lavar e do tipo de residuo 
alimentar a ser removido. Um 
programa tipico e o que 
copiega por uma lavagem com 
agua fria ou morna, continua 
com uma lavagem com agua 
quente e detergente, e conclui 
com varias operagdes de 
enxaguamento. Esta operagao 
final pode incluir um produto 
quimico auxiliar, sendo que 
cnxaguada final deve ser 
quente para apressar 

secagem. Alguns modelos 
secam os pratos por meio do 
calor, utilizando como fonte 
a unidade de aquecimento. 

A agua para as operagoes 
de lavagem e enxaguamento 
jorra por cima e por banco 
dos vasilhames, atraves de 
bragos giratorios provides de 
orificios, pelos quais e 
bombeada. 0 detergente e a 
logao para enxaguar ficam 
armazenados em recipientes 
que liberam 
automaticamente a 
quantidade exata do produto, 
no mo men to adequado do 
ciclo operacional. 

As maquinas de lavar 
pratos tern geralmente um 
dispositive embutido cuja a 
fungao e reduzir a dureza da 
agua, a qual deve-se 
adicionar sal 
periodicamente. Um 
dispositive para marcagao de 
tempo, normalmente 
operado por um botao 
redondo calibrado, controla 
automaticamente o ciclo 
selecionado. 

Inicia-se o processo 
girando-se o botao em uma 
diregao; a medida que a 
operagao de lavagem se 
desenvolve, o botao vai 
voltando lentamente a 
posigao inicial. Algumas 
maquinas tern ainda luzes- 
piloto que vao indicando a 
parte do ciclo que esta sendo 
executado no memento. As 
vezes o botao possui 
interrupter, que permite 
parar o ciclo a qualquer 
momento, para colocar ou 
tirar utensflios. 

As compileagoes de um rim artificial 

Fluindo atraves de uma membrana semipermeavel, o sangue e separado das substancias 

o sangue e separado das substancias prejudiciais, recuperando o equilfbrio qufmiro 

por Mauro Queiroz 

Os rins regulam 
continuamente a composigao 
dos fluidos do organismo, 
equilibrando quimicamente o 
sangue e eliminado os residues 
atravds da urina. 

Quando acometidos por 
a.guma enfermidade, seu 
funcionamento pode ser 
auxiliado por medicamentos e 
pela dicta. Entretanto, em cases 
extremos ou de colapso total, 
sao substituidos pelo rim 

'flcial, capaz de manter a 
vlo paciente que, de outro 

modo, estaria inevitavelmente 
condenado. Esse equipamento 
e empregado tambem no 
periodo intermediario entre o 
colanso do orgao natural e a 
operagao de transplante. 

Para manter o equilibrio 
quimico dos fluidos do corpo 
humano, o rim artificial utifiza 
o processo da dialise, ou seja, a 
separagao de substancias 
r....'rv,;ras atraves de 

anas semipermeavm*: 
ossuem minus 

embora possam. 
•dos por pequenas 

r 

moleculas (tais como sais 
simples, glicose e residues), 
vedam a passagem de celulas 
sanguineas, de proteinas de 
elevadas massa molecular 
contidas no plasma e tambem ■ 
da maioria das enzimas e dos 
hormonios. 

Inicialmente, o sangue do 
paciente e bombeado atraves 
de um dialisador, onde uma 
membrana semipermeavel o 
separa de uma solugao 
denominada dialisado. 

Esta contem glicose e sais 
vitais, nas mesmas proporgdes 
encontradas no sangue normal. 
Durante o processo, as 
moleculas passam atraves da 
membrana ate se obter no 
sangue a mesma concentragao 
de seis existente no dialisado, 
que d bombeado 
continuamente atraves do 
dialisador. Deste modo, o 
sangue do paciente e purificado 
e adquiri o equilibrio quimico 
adequado. Este processo e 
realizado de modo mais 
eficiente quando o dialisado flui 

• ingue. 
— ..licial 

depende principalmente das 

caracteristicas de 
permeabilidade da membrana, 
geralmente feita de celofane ou 
cuprofane. A membrana 
per feita deve ser altamente 
permeavel a agua e aos 
materiais organicos e ionicos, 
reter as proteinas no plasma 
sanguineo e apresentar 
resistencia suficiente para 
suportar pressoes moderadas. 
Alem disso, nao pode sertoxica 
ao sangue ou as celulas do 
organismo. Embora as 
membranas de celofane e 
cuprofane nao satisfagam 
plenamente esses requisites, 
sao de custo relativamente 
baixo e seu desempenho e 
assegurado por meio da 
utilizagao em maiores areas do 
equipamento. 

Em certos casos, o prbprio 
paciente pode utilizar um rim 
artificial instalado em sua casa. 
0 medico deve, previamente, 
realizar um desvio 
arteriovenoso, inserindo dois 
cateteres em seu organismo - 
um numa veia, outro numa 
arteria (geralmente do punho 
ou tornozelo) - e ligando-os com 
um tubo curto. O paciente 

m 
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prepara-se para a dialise 
introduzido no reservatorio de 
maquina uma solugao 
dialisadora (cujas condigoes 
devem ser cuidadosamente 
verificadas) e ligando a 
membrana de dialise. Quando 
a temperatura e a condutivklade 
da solugao estiverem dentro dos 
limites pre-estabelecidos, o 

paciente estanca os dois 
cateteres com pingas, remove o 
tubo que os une liga-se a 
entrada e a saida da maquina. 
Removendo-se as pintas dos 
vasos, inicia-se a dialise. 
Durante todo o processo - que 
ura de seis a doze ser repetido 
cerca de tres vezes por semana 

a temi)eratura, a concentragao 

e fluxo do dialisado, bem como 
a pressao de saida do dialisado 
e a pressao artificial e venosa 
do paciente devem ser 
supervisionados. Por fim, o 
paciente estanca novamente os 
cateteres com pingas, desliga a 
maquina e reinsere o tubo de 
plastico, fazendo a ligagao 
arteriovenosa. 

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

d suci parti cipagdo ^ —— " ~~    

^ f imperatriz 24 Horas 
y is- 
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Proer nao e acessado por devedores do FGTP 

Deban explicou que debitos junto a Previdencia, FGTS, 

Receita Federal e Tesouro sao impeditivos para acesso dos bancos aos recursos do Proer 

Deban nao soube precisar se^ 

Brasil em 

Revisla 

porSOCORRO CARNEIRO 

Negagao 
0 presidente da Camara, 

Luis Eduardo Magalhaes 
(PFL-BA), afirma que o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) foi induzido a erro ao 
suspender a tramitaqao das 
reformas da Previdencia em 
liminar concedida pelo 
ministro Marcos Aurelio 
Farias de Mello. Em um 
doeumento de 14 paginas 
encaminhado ao STF, Luis 
Eduardo defendeu a emenda 
do deputado Michel Temer 
(PMDB-SP), acusa o tribunal 
deter interferidoemassunto 
interno do Poder Legislative 
e alega que o Regimento 
Interno da Camara em 
nenhum momento foi ferido. 

Esta do de emergencia 
0 Instituo Medico Legal 

Nina Rodrigues de Salvador, 
confirmou que 22 pessoas 
morreram em conseqiiencia 
das chuvas do ultimo final de 
semana na capital baiana, ao 
contrario dos 2b e depois 30 
mortos, divulgados pelo 
Corpo de Bombeiros e 
Defesa Civil. Diante dos 
estragos provocados pelas 
chuvas, a prefeita Lidice da 
Mata (PSDB) decretou 
estado de emergencia, depois 
de sobrevoar a cidade a bordo 
de helicdptero da 
Aeronautica. 0 maiornumero 
de vitimas e da favela Barro 
Branco, onde, um edificio de 
tres andares junto com um 
barranco de 60 metros 
deslizaram soterrando de oito 
a doze barracos, matando 
pelo menos 11 pessoas. 

ONGs protestam 
As organ iza<;des 

humanitarias francesas 
decidiram nao esperar a 
chegada do presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
a Franya, no final de maio, e 
farao um protesto contra o 
massacre dos sem-terra no 
sul do Para, ocorrido no dia 
17, em Eldorado de Carajas. 
O objetivo e pressionar as 
autoridades para que (das 
possam agir rapidamente, 
determinando a punigao dos 
culpados e adotando 

providencias, ainda antes da 
prdxima viagem do 
presidente a Europa, para 
que tais episodios nao mais 
se reproduzam. 

Fusao 
As empresas Bell Atlantic 

e Nynex acertaram a maior 
fusao da indiistria de 
lelecomunicaydes, um 
negdcio de 23 bilboes de 
ddlares que eliminara 3 mil 
empregos, criando uma 
enorme operadora de 37 
milhoes de linhas telefonicas 
em grande parte da Regiao 
Nordeste dos Estados 
llnidos. A direqao das duas 
companhias aprovaram a 
fusao. A nova empresa seni a 
segunda mais importante 
telefonica do Pais, depois da 
AT&T Corp. e vai oferecer 
um servigo bastante, 
simplificado as empresas e" 
indivfduos do mais 
importante mercado 
telefonico regional. 

G-7 ajudando 
Os lideres financeiros do 

mundo aprovaram um 
conjunto de medidas 
dirigidas a fazer frente com 
mais eficacia a crise 
financeira que sacudiu o 
Mexico e estavam 
organizando um fundo para a 
Venezuela no valor de 3 
milhoes de ddlares. Os 
representantes de finan^as 
dos paises mais ricos do 
mundo aprovaram a decisao 
do FMI de exigir informagao 
mais precisas para os paises 
que solicitem creditos nos 
mercados financeiros 
globais. 

Leilao da Vale 
Em almoqo . com 

empresarios, domingo, em 
Nova York, o presidente do 
BNDES, Luis Carlos 
Mendonya de Barros, 
confirmou parao 1° trimestre 
de 1997 a privatizayao da 
Companhia Vale do Rio Doce. 
Ele explicou que por 
problemas circunstanciais a 
privatizayao da Vale devera 
ocorrer somente no proximo 
ano. 

GASTROCUNICA 

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

•Dr. Milko Abrantes 

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

por Nilton Horlta 
Da Agenda Estado 

As instituiqoes financeiras 
com dividas junto ao Fundo 
de Garantia de Tempo de 
Service (FGTS), Previdencia 
Social ou tributes e 
contribuit;oes federais 
continuam sem acesso ao 
Programa de Estimulo a 
Reestrutura^ao e ao 
Fortalecimento do Sistema 
Financeiro Nacional (Proer). 
A explicaqao, com atraso, foi 
dada dia 22 a noite pelo chefe 
do Departamento de 
Opera^des Bancarias do 
Banco Central (Deban), 
Gustavo da Matta Machado. 

De acordo com Machado, 
o BC resolveu revogar os 
artigos das circulares que 
davam esses debitos como 
impeditivos para a libertaqao 
dos recursos do Proer nao 

porqne estava permitindo o 
acesso aos" recursos, mas 
simplesmente porque a 
proibi^ao ja esta prevista em 
lei. Seria redundancia manter 
os artigos das circulares, ja 
que eles nada acrescentam a 
legislaqao. "Uma circular do 
Banco Central nao e mais forte 
que uma lei, um decreto ou 
uma medida provisoria", disse. 

Ele explicou que todos esse 
impedimentos estao em lei e 
que o BC, naturalmente, segue 
o que a lei determina na 
liberayao dos recursos do 
Proer. Aunica excegao fica por 
conta do Patrimonio Liquid© 
Ajustado Negative. O chefe do 
Deban reconheceu que o BC 
cometeu "um descuido" ao 
colocar, entre os fatores 
impeditivos a utilizagao do 
Proer, a apresentapao de 
Patrimonio Liquid© Ajustado 
Negative. 

"Isso e uma incoerencia 
com o objetivo do programa e, 
por isso, foi revogado", 
afirmou Machado, 
acrescentando que um banco 
que procura o Proer esta, 
naturalmente, com 
problemas. 0 chefe do Deban 
nao soube explicar porque o 
"cochilo" do BC durou tanto 
tempo. Aprimeira circular que 
coloca todos esses 
impeditivos, mimero 2636, e 
de 17 de dezembro de 1995, e 
a segunda, de mimero 2672, 
e de 6 de maryo ultimo. 

Machado esclareceu ainda 
que o ministro da Fazenda 
Pedro Malan, pode, 
juntamente com o ministro da 
area em que ocorre o debit©, 
suspender o impedimento do 
Cadastro de Inadimplentes 
(Cadim). Isso esta previsto na 
Medida Provisoria 1402, de 11 
de abril de 1996. 0 chefe do 

uma portaria do ministro da 
Fazenda vale para suspender 
os debitos do FGTS e da 
Previdencia Social inscrifos 
no Candim, ja que se tratam 
de legislaqao especifica, fora 
da al^ada do Minist^rio da 
Fazenda. 

A legisla^ao que exige 
certificado de regularidade do 
FGTS para qualquer 
opera^ao com institui^oes 
federais € a propria lei do 
FGTS (artigo 27 da Lei 8.036, 
de 11 de maio de 1990). 
Tambem o artigo 84 do 
decreto 612, de 21 de julho de 
1992 exige a certidao de 
quita^ao de tributes e 
contribui^oes federais e a 
Certidao Negativa de Debitos 
(CND) para o INSS. A 
ocorrencia de registro no 
Candim ^ definida pela 
Medida Provisoria 1402. 

Inquerito do Nacional chega a JF 

por Rodrigo Mesquita 
Da Agenda Estado 

0 inquerito mimero 580/96 
da Policia Federal sobre as 
acusapoes de fraudes do Banco 
Nacional chegou dia 22 a 
Justipa Federal. Nele consta o 
resultado de 30 dias de 
investigapoes do delegado 
Paulo Lacerda, que ouviu 40 
pessoas, entre elas ex- 
empregados do Nacional e 
clientes do banco que tiveram 
suas contas-correntes usadas 
de forma irregular. 

Devido ao grande mimero 
de testemunhas e de 
envolvidos nas operaqdes que 

permitiram ao Nacional 
maquiar em mais de R$ 5 
bilhoes seu balanqo, a PF pediu 
um novo prazo para novas 
investigapoes e depoimentos. 
No pedido de prorrogapao, 
Lacerda explicou que o ex-vice- 
presidente da area de 
Controladoria Clarimundo 
Sant'Anna e os donos do 
Nacional, Marcos e Eduardo 
Magalhaes Pinto, serao 
convocados para depor "no 
momento oportuno". 

Os tres ja foram ouvidos 
pela comissao de inqudrito do 
Banco Central que investigaas 
652 contas que os tecnicos 
consideram irregulares, cada 

uma com valor medio de R$ 8 
milhoes. 

No ultimo dia 23, foi 
conhecido o nome do juiz que 
vai acompanhar as 
investiga^oes, que ja entraram 
em uma nova fase. Assim que 
tomar conhecimento do 
conteudo do inquerito, o juiz 
vai encaminha-lo para o 
Ministerio Ptiblico carioca. AM, 
cinco procuradores foram 
designados pelo procurador- 
chefe, Nfveo de Freitas Silva 
Filho, para acompanhar as 
investigapdes. A Procuradoria 
ja havia denunciado 
criminalmente Sant'Anna por 
fraudes na contabilizaqao de 

Micros obtidos em 19 operapdes 
de conversao informal de titulos 
da divida externa. 

Alem de acompanhar as 
investigaydes da PF, o MP 
tambem tern mantido em 
contato com os membros da 
comissao de inquerito do BC. 
AM ja foram ouvidos os irmaos 
Marcos e Eduardo Magalhaes 
Pinto, Sant'Anna e Nagib 
Antonio, ex-vice-presidente da 
area de Risco e o ex-diretor 
estatutario da Sinai Corretora, 
Luiz Carlos Silva, entre outros. 
O ex-vice-presidente-executivo 
do Nacional Arnoldo de Oliveira 
devera ser o proximo a entrar 
na Msta de convocados pelo BC. 

Grescem as importaijdes de cam 

por Nilton Horita 

0 Brasil deixou de ser 
grande exportador de carne de 
gado, as importa^oes 
praticamente ja empataram 
com as exportayoes e o Pais 
pode se tornar importador, se 
nao melhorar a tecnologia de 
produyao parareduzir custos e 
tornar a carne competitiva. 

O alerta e do presidente do 
Sindicato Nacional dos 
Pecuaristas de Gado de Corte, 
Antonio Pereira. Ele explica 
que em 1995 o Brasil exportou 
mais de 290 mil toneladas de 
carne, incluido no total a carne 
enlatada, importando quase a 
mesma quantidade, 275.600 
toneladas que vicram 
principalmente da Argentina e 
Estados Unidos. "O produtor 
estrangeiro esta conquistando 
o consumidor brasileiro com 
sua picanha macia, de gado 

• jovem, produzidas com todas 
(as ferramentas tecnoldgicas 
disponiveis", diz ele. E lembra 
que as exportayoes ainda mais 
afetadas pelo episodic da "vaca- 
louca", e que esta levando o 
mercado europeu a reduzir o 
consumo de carne vermelha. 

Para o representante dos 

pecuaristas, a pouca tecnologia 
disponfvel e o reduzido mimero 
de bois confinados elevam o 
custo da produyao da tonelada 
de carne a US$ 700,00, no 
Brasil, enquanto na Argentina 
e de US$ 350,00. Antonio 
Pereira apoia o programa do 
Ministerio da Agricultura, que 
quer aumentar para 1,5 milhao 
de cabeyas o rebanho 
confinado, mas acha que a meta 
e diffcil de ser alcanyada, 
prevendo que este ano o 
confinamento represente 1,35 
milhao de bovinos. E pouco, 
considerando-se que o Brasil 
abate 24,6 milhoes de cabeyas 
de gado anuais. 

Ainda segundo Antonio 
Pereira, a tecnologia para a 
produyao de carne de alta 
qualidade a baixo custo deve 
comeyar com a seleyao de 
matrizes, passar 
obrigatoriamente pela 
inseminayao artificial e por 
cuidados especiais na produyao 
da silagem e escolha da 
suplementayao mineral, pelo 
emprego de promotores de 
crescimento e pela 
classificayao e tipificayao da 
carcaya, para que se chegue a 
um produto ideal. 

Diferenya das exportayoes para as 

importayoes em 1995 (em toneladas) 

275.600 290.000 

m Exportayao em 1995 
US Importayoes em 1995 

A elevayao do custo da 

tonelada de carne (em dolares) 

350 700 
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GBF divulga tabela da Gopa do Brasil 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Esporte 

Apesar das quartas-de-final 
da Copa do Brasil ja terem 
come^ado na ultima quarta- 
feira entre Corinthians c 
Cruzeiro, no Estadio 
Independencia, em Belo 
Horizonte. a tabela oficial da 
nova fase da competiyao sera 
divulgada hoje. Pelo menos foi 
o que informou a imprensa 

Gilberto Coelho, diretor 
tecnico da CBF, que organiza 
o torneio. O segundo jogo 
entre Corinthians e Cruzeiro, 
em Sao Paulo, esta previsto 
para o dia 30 de abril. Gilberto 
nao quis confirmar as datas 
que, segundo os proprios 
clubes, ja estariam definidas. 
Pelas informa^oes dos 
dirigentes, a primeira partida 
entre Gremio e Criciuma sera 
realizada no dia 03 de maio, 
em Criciuma e a segunda em • 
Porto Alegre, no dia 10. 
Internacional e Flamengo ja 
anunciaram que vao se 
enfrentar no dia 30 de abril, 
em Porto Alegre e no dia 09 
de maio no Rio. O unico 
confronto que nao tern ainda 
data definida 6 Parana x 
Palmeiras, uma vez que a 
equipe paranaense so 
garantiu sua vaga na ultima 
ter^a-feira a noite. O Inter de 
Porto Alegre esta otimista 
para enfrentar o Flamengo. A 
solu^ao caseira encontrada 
pelos dirigentes, que 
atendendo a sugestao dos 
jogadores efetivaram o 
gerente de futebol Elias 
Figueiroa como treinador, no 
lugar de Pedro Rocha -- 
demitido na noite do ultimo 

domingo, agradou em cheio ao 
grupo. Figueiroa, a principio, 
fica no cargo para as partidas 
pelas quartas-de-final da Copa 
do Brasil nos dias 30 de abril 
e 09 de maio, contra o 
Flamengo. Se o time 
corfesponder no campeonato 
Gaiicho, tambem na Copa do 
Brasil, Figueiroa sera mantido. 
Entre os jogadores, a vibrayao 
foi geral. Todos gostam do torn 
pater no com que sao tratados 
e respeilam muito o ex- 
jogador, urn dos maiores 
craques da historia do clube. 
Os dirigentes e torcedores 
tambem respeitam o chileno 
Figueiroa e relembram sua 
importancia nas muitas 
conquistas do clube numa 
epoca em que tinha como 
companheiros, Batista, Falcao, 
Paulo Cesar Carpegianni e 
Valdomiro, entre outros. 
Figueiroa fara sua estreia 
proximo domingo no jogo 
contra a equipe do Brasil de 
Farroupilha, jogo marcado 
para domingo, mas que pode 
ser antecipado para sabado. 
Esta partida pode inclusive 
sair do Beira-Rio para o campo 
do adversario. O Brasil de 
Farroupilha funciona como 
uma filial do Internacional. 

Marwel realiza 

torneio beneficente 

por Francisco do Vale 

A diretoria do Marwel 
realizou no ultimo final de 
semana mais um torneio 
beneficente. Otimista com o 
resultado da campanha, p 
diretor Moreira ja pensa em 
realizar outro torneio. Os 
jogos aconteceram no centro 
de treinamentos do 50° BIS. 
Os jogos realizados foram os 
seguintes: 

Sabado no pen'odo da 
tai le: (torneio em 
homenagem ao Exercito 

Brasileiro) 
Campeao; Marwel (A) 
Vice-campeao; Marwel 

(C); artilheiro; Marcelo 
(Ayailandia). No domingo 
pela manha: torneio em 
homenagem ao Dia do hidio; 
Campeao: Marwel (A); Vice- 
campeao: Marwel (F); 
Artilheiro: Do^cio. No 
domingo a tarde: torneio em 
homenagem ao Dia de 
Tirade nte, patrono da Policia 
Militar; Campeao; Marwel 
(A); Vice-campeao: Marwel 
(D); Artilheiro; Doaldo. Os 

artilheiros da compeliyao 
foram os seguintes: Jonh. 
Adriano, Neyson, Elder, 
Jonas, Weksley, Ednaldo, 
Leandro, Jamil, Limao, 
Lindomar, Wilson. Gilson, 
Jardel, Josian, Warton. 
Ailson, Melni, Iraksonley, 
Charles, Darley, Janio, 
Leandro e Emailton, (todos 
com um gol cada). No 
proximo sabado as 09:30 hs, 
com a presenya de 
convidados especiais, serao 
entregues medalhas do 
Marwel no 50° BIS. 

pagar mais de 5 milhoes 

por Francisco do Vale 

Dm preraio milionario em 
tor no de R$ 5 milhoes- de 
reals, e a previsao dos 
agentes lotericos 
credenciados pela CEF, para 
quern acertaro Concurso 008 
da Mega-Sena, uma vez que 
ja existe um acumulado de R$ 
3,335.092,28 - nao houve 
acertador nos concursos 004, 
005,000 e 007. O sorteio das 
sets dezenas sera realizado 
na prdxiraa segunda-feira, dia 
29, as 09 boras, no auditdrio 
da Caixa Kconomica Federal, 
em Brasilia. A venda de 
apostas tennina hoje emtodo 
Brasil. Vale destacar i)ara os 
apostadores, que 25 dezenas 
ainda nao foram sortearks na 
Mega-Sena: 08-12-14-15- 
17-18-23- 24-25-26-28- 
31-32 - 35 - 44 - 45 - 48-50- 
51-53-54- 55-57-58-60. 
Das dezenas qne tern o final 
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8 apenas a 38 foi sorteada no 
Concurso 007. Se nao houver 
ganhador em qualquer faka 
(sena, quina e quadra) o 
prfmuo ficara acumulado para 
o concurso st^guinte era suas 
respectivas faixas. O prfimio 
liquido acumulado para o 
primeiro concurso de final zero 

ja 8 de R$ 4.027.995.H). 
Conforme regulamento 
estabelecido pela Caixa 
Economica Federal, em cada 
concurso da Mega-Sena ficam 
aeumulados 20% do premio 
total para o Mega-IVemio, que 
sera sorteado pela primeira 
vez no Concurso 010. 
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ESCORT 96 

18.000 (Basico) Enlrada: 5.400,00 

24 pagamentos; 767,46 

Corridido pelo Dolor 

h 

96 

Or m. 

Cotas disponiveis pelo Consorcio Nacional Ford 

Para toda linha Ford 

SaEscoUnHs toMa..... jH Automoveis e Pe^as Capri Ltda - Revendedor Autorizado 

Direto, objetivo e corajoso. Rssim e Orlando Menezes, que 

como x"ci de segundo o sexto-feiro, o progrcmo Cidade 

A 1erta, dos 13h00 os 15h30, pelo TV Cidade. 

A verdade nua e crua, doa a quem doer. 
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Social 

por JUSSARA CERQUEIRA 

A familia circense, do majestoso Circo Kroner, esta acampada em 

nossa cidade ha uma semana, para alegria da crian<?ada e de muitos 

adultos da city. . 

O circo, que ha seis anos viaja pela America do Sul, esta levando urn.-" 

numero expressive de expectadores, que se deliciam com as 

palha^adas e 6s animais exoticos que sao apresentados. Nao 

percam. Va e leve os seus filhos., 
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() panorama do Circo Kroner, que esta instala do no bairro Jucara O passeio do camelo, que divertiu a criangada 
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O mascote Billy, quo taz parte do circo ha tempos 

Uma das 

apresentagdes 

do clef ante 

indiano 
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Os palhagos Xameguinho e Gostosinho, arrancando gar gal ha das dos presentes 

As 

apresentagoes 

do pendulo 

espacial, 

que chamou 

a atengao de 

todos que 

comparecetam 

ao circo 

CIDADE CIDADA 

Com UUSSES BRAGA, presidente do Forum da Sociedade Civil. 

TV CAPfTAL diariamente, das 13 as 13:15 hs, e AAesa Redonda, todo sdbado, as 10:00 horas 

CIDADANIA n 
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liam de t ortaleza-CE mscreve Marinheiros 

Comega no dia 29 de abril, as inscrigoes para o concurso da Escola de Aprendizes Maiinheiros do Ceara, Eam-CE. 

Linho 

Direta 

por JOSE FILHO 

Brincadeira 
O mercado fornecedor de 

Imperatriz tem a disposi^ao 
do consumidor a cenoura por 
R$ 0,80 (oitenta centavos) o 
quilo. O secretario da 
educa^ao, Agostinho Noleto, 
achou que o produto 
oferecido por comerciante 
de Imperatriz nao prestavam 
para justificar a aquisi^ao da 
cenoura para a merenda 
escolar ao pre^o de R$ 2, 52 
(dois reais e cinqiienta e dois 
centavos). E brincadeira? 

Sainte 
Deixando a secretaria da 

educa9ao e advogado 
Agostinho Noleto. As 
pressoes da CPI da merenda 
escolar e constantes 
deniincias de 
superfaturamento na compra 
de generos alimenticios 
provocam a saida do 
secretario. 

Traigao 
0 ex-interventor Ildon 

Marques, um empresario de 
sucesso que conseguiu 
resgatar a imagem 
desgastada da prefeitura 
municipal, vitima da 
administragoes malfadadas e 
desonestas, pode ser mais 
uma vitima de amigos de 
sua inteira confian^a. 

Denuncias 
As denuncia que estao 

sendo feitas atraves da 
imprensa sobre malversa^ao 
do dinheiro publico nao 
atingem o ex-interventor, 
que possivelmente nem 
abia dos desvios que 

estavam sendo feitos. Os 
amigos de confianga, como 
Agostinho Noleto, podem 
prejudicar a imagem do 
empresario. 

Crescimento 
O candidate a prefeito 

Sebastiao Madeira esta 
fazendo visitas ao setor 
empresarial da cidade. Ele 
conversa com os 
funcionarios e fala sua 

-oposta para administrar a 
de. 

Bairros 
Enquanto isso o 

candidate coronel Ventura 
faz reunioes nos bairros, 
conversando com lideran^as 
comunitarias e ouvindo 
sugestoes para posterior 
aproveitamento em seu 
piano de trabalho. Ventura e 
Madeira sao os dois 
nanHirlatos que mais estao 

iiando nes^a 
'ha. 

Trabalho 
O medico Carlos Cruz, 

que ha poucos dias assumiu 
a dire^ao do Hospital 
Materno Infantil de 
Imperatriz, ja mostra 
servigo. Ele desenvolve um 
trabalho dos mais eficientes 
e competentes naquela 
unidade hospitalar. 

Discussao 
A partir da proxima 

semana a Assembleia 
Legislativa do Estado 
come^a a discutir, por 
requerimento do deputado 
Joao Paiva, o Projeto Celmar 
- Indiistria de Papel e 
Celuloso. 

Livros 
Sem qualquer explica^ao 

o livro da professora 
Edelvira Marques ainda nao 
foi editado. Segundo fontes 
bem informadas, os recursos 
destinados a edi^ao foram 
devidamente desviados. 

Presents 
Segundo consta das 

investigagdes que estao 
sendo rcalizadas pela CPI da 
merenda escolar, uma 
importante empresa 
fornecedora de generos 
alimenticios, a titulo de 
doayao, entregou ao 
secretario Agostinho Noleto 
um sistema de computayao 
e uma Kombi, que seriam 
utilizados pela secretaria 
dirigida pelo proprio 
Agostinho Noleto. 

Indignagao 
Os vereadores Valdinar 

Barros e Concei^ao Formiga 
ficaram indignados com o 
discurso do vereador Jose 
C arlos, onde eles foram 
apontados como amigos 
intimos do secretario 
Agostinho Noleto. 

Lagoa 
Pois e, o proprietario do 

Serestao, localizado na 
Avenida Baba9ul4ndia, 
acabou colocando uma placa 
de "pfoibido pescar nessa 
lagoa", aquela localizada no 
cruzamento de Pedro Neiva 
de Santana com a Rua da 
Assembleia, principal acesso 
da Vila Redengao I. 

Para 
meditagao 

"A mulher nao usara 
roupa de homem, nem o 
homem veste peculiar a 
mulher; porque qualquer 
que faz tais cousas e 
abominavel ao Senhor teu 

^ >2-5) 
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por Frederlco Luiz 

As incri^oes se estendem 
ate o dia 24 de maio, e os 

interessados devem 
comparecer a Agencia da 
Capitania dos Portos do 
Estado do Maranhao em 

Imperatriz, que fica situada a 
rua Coriolano Milhomem, 41, 
no Centro. 

Para se inscrever os 
candidatos terao que cumprir 
cinco prerequisites. 

E necessario que o 
postulante a Eam-CE tenha 
concluido com 
aproveitamento o primeiro 
grau. 

0 candidate tera de estar 
munido de 02 fotos 3x4, de 
um documento de 
identificagao e pagar uma 
taxa no valor de quatro 
reais. 

Para se inscrever, ainda 
e necessario ser menor de 
19 anos. 

0 Primeiro-Tenente Jos^ 
Mafort da Silva, agente da 
Capitania dos Portos, esta 
se esfor^ando para divulgar 
o enconlro com o objetivo de 
alcan^ar um bom indice de 
candidatos em Imperatriz. 

Depois de concluido o 
curso com aproveitamento, 
no Ceara, o aluno estara 
apto para integrar a 
Marinha de Guerra do 
Brasil na funyao de 
marinheiro. 

O pequeno valor da taxa 
de inscrigao, apenas R$ 4,00 
devera molivar muitos 
jovens imperatrizenses a 
tentar uma vaga na Escola 
de Aprendizes Marinheiros. 

Agostinho 

por Frederico Luiz 

A cidade tem um 
comentario so. O chamado 
escandalo da merenda 
escolar. E so no que se fala. 

De uma hora para oulra, 
ate corruptos de primeira 
linha, com curriculum vitae 
de fazer inveja a qualquer 
apenado, passaram a defende 
a moralidade. 

Agostinho Noleto, 
secretario municipal de 
Educayao, como num passe 
de magica, transfermou-se 
em Cristo. De adorado por 
multiddes que o seguiam e o 
estimavam, agora querem 
seu sacrificio na cruz. 

Tem ate gente que afirma: 
O sacrificio de Agostinho 
pode salvar muita gente. 

Santos cristaos. Querem o 
retorno da idade media. 
Afinal, porque apagaram as 
fogueiras? 

Qual a viva alma desse 
pais, que consegue comprar 
carne de primeira, ou seja 
file, em cubos, com entrega 
na porta, por menos de R$ 
3,00. 

Pois em Imperatriz 
existem nao uma viva alma, 
mas um contigentc de 
pessoas vivas que fazem esse 
milagre. Eu quero e ver. 

E nao param por ai as 
acusa^des a Agostinho 
Noleto, secretario municipal 
da Educa^ao. A intelingentsia 
de Imperatriz, tambem 
compra file de merluza a 
menos de R$ 3,00. Nas 
mesmas condi^des, 
entregando na porta da 
escola, no dia combinado. 

Infelizmente e sempre 
assim no Brasil. Enquanto 
verdadeiros democratas, 
brasileiros, construtores de 
sua prdpria histdria, nao 
assumirem o poder politico. 

Na verdade, esses que 
acusam no momento, nao 
querem investigar a fundo a 
compra da merenda escolar. 
Nao querem verificar a tabela 
de tolerancia do Ministerio 
da Educa^ao, com os 
respectivos pre^os. E seria 

Grupos nao querem apurar as falcatruas para punir 

os verdadeiros culpados do super-faturamento 

uma heregia, falar em preyos 
praticados pelo mercado. 

Ou seja, preferem o 
caminho facil da acusa^ao 
pura e simples como 
estrategia de marketing. 

Procuram o caminho que eles 
sabem, nao vao encontrar 
nada de ilicito ou ilegal. 
Querem apenas sujar uma 
candidatura. 

Porque para essas pessoas, 

nao inleressa realmente 
apurar o que aconteceu na 
compra da merenda escolar. 
Apenas a promo^ao de seus 
nomes como paladinos da 
moralidade. 

Produtos Quimicos Ltda 

Temos completa,- linha de: 
* Produtos quimicos para tr at am en to de a^ua em geral, piscinas, torre de refrigeratao, 

caldeiras, laticinios, couros, sabao e etc. 
Equipamentos para piscinas, fillros "DAKKA", saunas, rodos, escadas, luminarias, 

peneiras, escovas e etc. 
* Addos, soda causlica fliquida e escama), agua sanitaria" KIBONA", breu, soluyao de 

bateria, essendas, barrilha, cloros, adubos, etc. 
* Xampii para auto, supcrativo "MAKASIL", desinfctanl.-s, delergentes.tambores deferro 

e bombas plasticas, etc. 
* Produtos de fibra de vidro: mania, resina, calalizador, etc. 

Rua Benedito Leite, 1757 - Mercadinho CEP 65903-290 Imperatriz -MA Fone: 
(098)721-3494 Fax:(098)721-3296 

Promo^oes: 
* Cloro granularlo (haldt- 10 

kg) R$ 60,00 - a vista ou cheque 
p/ 8 dias 

* Algid da manutencao (01 It) 
R$ 3,80 - a vista 

* Barrilha (kg) R$ 0,90 - a 
vista 

* Sulfato de Alununio (kg) RS 
0,90 - k vista 

jAtcnfao! Atnitao! JXtmrau! 

URGENTE 

Ligue 721-8593 e faca o melhor negocio para o seu 

Autorama Pneus, oferece pneus de carga, camara e 

E o mais importante da compra: 

3 pagamentos iguais: 1 + 2 sem juros, no preco a vista. 

Aproveite esta super promocao, enquanto durar o 

ACHORAMA 

PKEUS 

Sua Nova Opcao em Pneus 

Av. Babaculandia, 274 - Fone 721-8593 

> 

7 

resenando o programa Radio na TV, ate 

o dia 14 de mc io, Trederico Luiz 

ottcir' com perfel^ao 
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Madeira quer pressa Reforma Agrari 
J 

Panorama 

Geral 

por JOSELITA DAMACENA 

Malha 
via ha 

As estradas 
maranhenses, estao em 
pessimo estado de 
conserva^ao. Ao ver (ie 
analistas politicos, as 
rodovias esburacadas estao 
provocando diversos 
prejui'zos, principalmente o 
impedimento do 
escoamento da produ^ao 
agn'cola. 

Alcool 
Confirmado. As 

estatisticas revclam que o 
consumo de bebidas 
alcoolicas tern aumentado 
consideravelmente e em 
longa escala nos ultimos 
meses. Ha quem diga ate, 
que o fato se deve, em 
consequencia da dificil 
situayao economico- 
financeira que vive o 
brasileiro, dcsde a 
implanta^ao do piano real. 

Qu estao 
fundiaria 

Os problemas fundiarios, 
que ultimamente tern 
ocupado grandes espayos 
na imprensa local e 
nacional, uma vez por outra, 
volta a baila, enfocando 
basicamente a questao 
agraria e o massacre dos 
agricultores sem terra de El 
dorado, que foram 
brutalmente assassinados. 

0 depot ado estadual 
Joao Paiva, afirmou 
categoricamente que o 
movimento dos sem terra e 
basicamente ligado a igreja 
e sobretudo aos partidos 
esquerdistas 

Mea culpa 
O interventor Dorian 

Meneses, que vem tentando 
mostrar a qualquer custo 
seu senso de honestidade, 
ja admite ate mesmo a 
possibilidade de no final de 
seu mandate em 31 de 
dezembro, ele mesmo 
solicitar uma auditoria nas 
contas da prefeitura 
municipal. 

Notadamente, o 
interventor Dorian 
Meneses vem tentando de 
todas as formas convencer 
a populayao de que 
realmente nao existe 
nenhuma perseguiyao 
politica ao ex-interventor 
Ildon Marques, enquanto 
nega veementemente uma 
alianya com o ex- 
governador c prefeituravel 
Jose de Ribamar Eiquene. 

Lideranga 
Enquanto se percebe 

uma possivel perseguiyao 
politica, o ex-interventor 
Ildon Marques ganha mais 
espayo e conquistas mais 
os eleitores indecisos, 
contrariando assim, o 
resultado das pesquisas de 
alguns fiquenistas. 

Sabemos entretanto, que 
Ildon Marques e o 
deputado Sebastiao 
Madeira disputam o 
primeiro lugar nas 
pesquisas de intenyao de 
voto, ambos sao 
possuidores de um grande 
niimero de eleitores, tanto 
no setor central como na 
zonas perifericas. 

Minimo 
Em meio a muitas 

informayoes, contraditorias 
ou nao, sobre a viabilidade 
de um reajuste para o 
menor salario do mundo 
nos proximos dias, tern 
deixado comerciantes e 
consumidores um tanto 
apreensivos, tudo isso em 
razao das especulayoes em 
torno de reajustes para os 
preyos das mercadorias ao 
consumidor. 

Desde a implantayao do 
piano real, que o portador 
do menor salario minimo 
do mundo tern feito um 
verdadeiro malabarismo na 
luta pela sobrevivencia. 

Populares, consideram 
que o poder de compras do 
trabalhador tern se mantido 
instavuL. em razao dos 
constantes reajustes nos 
preyos e, 
consequentemente o nao 
repasse do mesmo reajuste 
para o salario. 

Cidadania 
O programa Cidade 

Cidada, veiculado 
diariamente pela TV 
Capital, com a 
apresentayao do senhor 
cidadania, doutor Ulisses 
Braga, vem a cada dia 
consquistando novos 
adeptos. O importante, e 
que alem de voce ficar bem 
informado sobre os direitos 
do cidadao brasileiro e, 
com apenas um cupom, que 
e possivel encontrar 
diariamente nas paginas 
deste noticioso matutino, 
voce pode ganhar uma casa 
de presente. 

E, para concorrer e so 
assistir o programa, 
preencher o cupom com as 
repostas que serao 
fornecidas no decorrer do 
programa e, entregar em 
quaisquer orgaos de 
comunicayao do Sistema 
Tucanu's de Comunicayao. 

mm. m 
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deputado federal Sebastiao Madeira quer 

progressista no Ministerio da Reforma Agraria 

porJ. Morada 
Jornalista 

0 deputado Sebastiao 
Madeira (PSDB-MA) disse 

. ontem que a criayao de um 
ministerio so para tratar da 
Reforma Agraria, anunciado 

pelo presidente FHC, era "o 
minimo"que o Governo 
Federal poderia fazer, para 
acelerar a soluyao da questao 
agraria no pais. Para ele o 
atrelamento do Incra ao 
Ministerio da Agricultura 
estava " emperrando" a 

reftjrma que devera ter agora 
um ritmo mais celere. 

Em discurso proferido 
ontem da Tribuna da Camara, 
Madeira chamou a atenyao 
para a gravidade do problema, 
e alertou quanto a 

.'possibilidade de novas 
tragedias de 19 trabalhadores 
Sem-Terra. 

"O Brasil vive sob a 
expectativa constante de que 
surjam, a qualquer instante, 
novos e greves conflitos"- 
alertou o parlamentar 
maranhense, considerando o 
crescimento das areas de 
tensao, agravando com o 
aumento no numero de 
invasoes planejadas pelo MST, 
aliado ao clima tenso gerado 
pelo sangrento episodio. 

Relator-adjunto da 
Comissao Externa, constituida 
pela Camara dos Deputados 
para acompanhar o desenrolar 
dos fatos na Regiao de 
Curionopolis, no Sul do Para 
Sebastiao Madeira teceu 
comentarios ao relatorio, 
apresentado ontem ao 
Presidente do Supremo, 
ministro Sepulveda Pertence. 

Ele adiantou que, se aten-. 
sugestao constante # 

documento, uma nova. ' 
comissao de parlamenta^es, "■ 
devera ser formada para o- 

acompanhamento de todo o 
inquerito. 

Massacre 
AS CONCLUSOES do 

relatorio, com base nos fatos 
apurados, apontam para a 
caracterizayao do "massacre": 
"0 ' massacre ficou 
caracterizado quando, 
tombadas as primeiras vitimas 
, prosseguiu a matanya, 
inclusive com a execuyao 
sumaria de Trabalhadores ja 
rendidos"- atesta o documento 
que culpa os governos Federal 
e do Para, por nao ter criado 
as condiyoes para evitar o 
conflito. 

Segundo o documento, os 
fatos de 17 de abril "eram 
previsiveis"e foram 
anunciados de diversas 
formas. ""Inclusivo no 
Congresso Nacional". Para os 
parlamentares da Comissao, o 
governo estadual poderia ter 
criados as condiyoes para 
evitar a tragedia. 

CDL amplia e incrementa serviyos 

porTasso Assungao 

P>sta ediyao de 0 lojista 
tern o privilegio de trazer um 
balanyo dos consideraveis 
avanyos promovidos nos 
serviyos prestados pela CDL 
de Imperatriz. Isso, a partir 
da verificayao do alcance da 
nova feiyao institucional que 
o drgao apresenta em funyao 
do incremento da atividade 
interna e externa, reforyada 
pela instalayao, em outubro 
passado, do Lig Cheque, um 
eficiente e moderno serviyo 

de proteyao ao cheque de 
abrangencia nacional. 

0 Lig Cheque vem 
completar a assistencia ao 
crediario oferecida pelo SPC 
desde 1976. (Pagina 4.) 
Trata-se de um sistema que 
permite ao lojista saber em 
poucos instantes se o cheque 
que esta recebendo e 
roubado, extraviado ou de 
emitentes de cheques sem 
fundos. Todos os registros 
formulados ao serviyo sao 
a t u a 1 i z a d o s 
instantaneamente por 

ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

DECRETO N" 013 de 23 de Abril de 1996 

Constitui a Comissao 
Permanente de Licita^iio, e 
da outras providencias 

O INTERVENTOR ESTADUAL EM IMPERATRIZ, no uso de suas 
atribuifSes legais, e na forma do disposto na Lei n° 757/96 de 31 de marpo de 1995, 

D E C R E T A: 

Ait 1° - Pica constituida a Comissao Permanente de Licitaipoes do Mumcipio 
de Imperatriz, composla pelos seguintes membros e respectivas fun^oes 

WASHINGTON ALVES LOPES 
ROBERTO VASCONCELOS ALENCAR 
ALCINDO ROCHA SCARES 
FRANCISCO SENA LEAL 

- Presidente 
- Secretario 
- Membro 
- Membro 

Art 2° - A Comissao Permanente de Licila^des ficara vinculada a Secretaria 
Municipal de Administra?ao e Recursos Humanos, que procedcra todos os atos necessarios 
e indispensaveis aos processes licitatorios na forma da legislapao vigente 

Art, 3° - Este Decrelo entra em vigor na data de sua publicafao, revogadas as 
disposi9oes em contrario. em especial o Decreto n° 047, de 09 de outubro de 1995 

GABINETE DO INTERVENTOR ESTADUAL EM IMPERATRIZ, 23 
DE ABRIL DE 1996, m" DA INDEPENDENCIA E 107° DA REPUBLICA. 

DORIANiuKEfc tELES DE MENEZES 
Interventor Esladiral era Imperatriz 

conexoes diretas entre os 
bancos e os computadores 
da Centralizayao de Serviyos 
dos Bancos S. A. (Serasa). 

Iniciativa conjunta com a 
Federayao Brasileira das 
Associayoes de Bancos 
(Febraban), o Lig Cheque 
surgiu para valorizar o 
cheque como meio de 
pagamento, com evidentes 
beneficios para toda a 
sociedade. A esse aval, a 
seguranya do serviyo se 
consolida com a 
informatizayao e os 
racionais criterios de 
operayao adotados, 
objetivando a efetivayao da 
rapidez e a qualidade das 
informayoes que repassa aos 
seus associados 24 boras por 
dia. 

0 check-up do cheque 
CNDL, FDLs e CDLs de 

todo o Pais unidas 
para uma proteyao 

definitiva ao cheque 
O Brasil e um Pais de 

dimensbes continentals 
onde os mais diversos bens 
sao comprados por 
consumidores dos mais 
distantes locais. 

Um Pais que utiliza 
largamente o cheque como 
meio de pagamento, em 
volume tao elevado que 
supera o de muitos paises 
com maior poder aquisitivo. 

Sao mais de quarenta 
milhoes de correntistas 
usando diariamente seus 
talonarios, o que resulta em 
medias mensais em torno 
de quatrocentos milhoes de 
cheques compensados, 420 
mil cheques sem fundos e 
quatrocentos mil cheques 
extraviados ou roubados. 

Atualmente, no Brasil, o 
cheque e uma moeda 
indispensavel, cada vez 
mais usada nos pagamentos 

de qualquer valor e na razao 
direta dos indices 
inflacionarios. 

Ja era tempo de 
encontrarmos uma soluyao 
maior. Com esta iniciativa, a 
Confederayao Nacional, as 
Federayoes e as Camaras de 
Dirigentes Lojistas estao 
pensando grande. 

Do tamanho do Brasil. 

Inscriyao Lig Cheque 
Para firmar contrato de 

inscriyao no Lig Cheque, a 
pessoa fisica deve fornecr- 
nome completo, data 
nascimento, filiayao, n0 

Carteira de Identidaf 
orgao emissor, CP 
endereyo; pessoa juric 
razao social, inscriyao 
estadual, endereyo e CGC. 

Concentre 
Paralelamente ao L 

Cheque, a Serasa oferece 
aos lojistas associados de 
todo o Brasil o Concentre — 
um serviyo de informayoes 
sobre execuyoes, protestos, 
concordatas, falencias, 
buscas, apreensbes, etc. 

Consulta Lig Cheque 
Atraves de um aparelho 

multifreqtiencial, disque 
722.1522 em pulse. Apbs 
completar a ligayao, muda 
para tone. Quando a 
telefonista atender, disque 
tres, para atendimento 
automatico, ou aguarde a 
telefonista. Disque * 
(asterisco) mais o numero 
tres; em seguida, disque seu 
cbdigo seguido de # 
(quadrado), a senha mais #, 
o CPE ou o CGC mais #, o 
numero do banco mais # e, 
as vezes, o numero do 
cheque. Ao terminar a 
consulta, disque tres para 
nova consulta, seis par 
falar com a telefonista 
nove para encerrar. 

VALE TRANSPORTE 

O Va'e Transporte foi uma conquista social muito importante nas relapoes entre empregados e empregadores. 

Presente no Imposto de Renda. O nosso Departamento de Vendas esta a disposipao dos senhores empresarios que uaiZ™ 
desejam fornecer Vale Transporte aos seus funcionarios. * " 

m 
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, nao perca!!! 
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10 Bicicletas, 10 mil felhas, 

10 mil tijolos 

dia 06 de maio no 

sorteio antecipado 

Transmissao ao vivo 

pela TV Capital 

e Radio Capital 

i 
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R$4,00 
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1 Escort Hobby 

10 

Bicicletas 

:li;; 
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02 

Wlotos 

100 cc 

^Hii 

02 

s 

125 cc 

i'Micat) 

01 Carrey 

, 

> :^:w '-iliSill 

02Motos 

100 cc 

02Motos 

125 cc 

01 Escort 

Hobby 0 km 

Esse voce conhece. E de casa. 

E da gente ^ 

■Sorteio Antecipado: 10 bicicletas, 10 mil 

tijolos, 10 mil telhas no dia 06 de maio 

t I m 

HE CASA... E DA GENTE 
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Pequenos de esquerda divergem rla 

PPS, PV e PCdoB tern visoes diferentes sobre 03 de outubro 

s **■ . r if. r 

por Frederico Luiz 
Da Diretoria de Jornalismo 

Tres pequenos partidos 
politicos de esquerda de 
Imperatriz apresentam 
caminhos diferentes no 
munidpio. 

Esses pequenos partidos, no 
entanto, possuem uma matiz 
ideoldgica tao importante no 
cenario nacional e internacional, 
que suas posi^des sao um 
referencial, mesmo quando 
possuem expressivo niimero de 
liderangas na politica local. Pelo 
menos, por enquanto. 

O PPS, Partido Popular 
Socialista, presidido pelo 
jornalista e escritor, Valter 
Rocha, ja decidiu o apoio ao 
deputado tucano Sebastiao 
Madeira. 

Os ex-egressos do Partido 
Comunista Brasileiro, 
raciocinam que o momento e de 
unir for^as e que a candidatura 
dt1 Sebastiao Madeira representa 
a unica alter nativa para veneer o 
esquema liderado jielo senador 
Jose Sarney, que domina a 
politica local e do Maranhao ha 
trintaanos. 

O Partido que em nivel 
nacional e presidido pelo senador 
Roberto Freire, tem (mi 

Imperatriz, o que se pode 
classificar de destacamento 
avanyado. Ou seja, o lider do 
partido na cidade, defende uma 
politica mais agressiva do PPS 
em rela^ao aos grandes temas 
nacionais. Esse fato credencia e 
deixa o transito livre, para que 
Valter Rocha negocie com as 
mais diferentes forgas de 
esquerda do munidpio. 

Outro pequeno partido, e o 
PV, Partido Verde, presidido em 
Imperatriz pelo ex-vereador 
Aroaldo Santos. 0 chamado 
pensamento verde surgiu na 
Europa, que temia uma 
catastrofe atomica. Afmal, gato 
escaldado tem medo de agua 
fria. As duas grandes guerras 
tiveram como principal palco o 
velho continente. Da questao 
ambiental, surgiu com forya na 
Alemanha, os intitulados 
"verdes", que depois se 
transformaram num partido 
politico com expressao nacional. 
Esse movimento adquiriu raizes 
internacionais e, no Brasil, o 
escritor e deputado federal, 
Fernando Gabeira, impulsionou 
aagremia^ao. 

Aroaldo Santos, percebendo 
aconjuntura nacional, tratou de 
buscar a Frente Etica, liderada 
em Imperatriz pelo PT e com a 
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VaJter Rochn, preside o PPS, que apoia Sebastino Madeira Madeira tem o apoio do Pf^S e quer os "Eticos tvi sun campanha 

presenya do PDT. 
Raciocinam os verdes locais, 

que a Frente deste ano sera uma 
semente que pode brotar frutos, 
inclusive, na elei^ao de 
governador de 1998, quando, 
raciocinam os "Eticos" e o PV, a 
estrutura da de poder da familia 
Sarney deve ruin 

O ultimo dos pequenos 
partTrtos de esquerda em 
Imperatriz, que e objeto dessa 
anilise e o PCdoB, o Partido 
Comunista do Brasil, presidido 
no municipio pelo sindicalista 
Genner Marinho. 

Os comunistas ainda 
acreditam na unidade de todos 

os setores democraticos e de 
esquerda na cidade. 

Dessa forma, o PCdoB tenta 
unir a Frente Etica a articula^ao 
liderada pelo deputado federal 
Sebastiao Madeira. 

Para cumprir essa ardua 
tarefa, o PCdoB foi obrigado a 
ficar numa posi^ao 

equidistante. Nao integrou-se a 
Frente Etica, nem tampouco 
deliberou apoio a Sebastiao 
Madeira. 

E assim vao os pequenos de 
Imperatriz, seguindo sens 
proprios passos, com o objetivo 
de se tornarem grandes 
agremiayoes politicas. 

Grupo Sarney investe no analfabetismo 

£pP|||| 

mm •. . : 

''' 

■'r\ 

Senador Jose Sarney domina a politica maranhense ha 30 anos 

por Frederico Luiz 

O elevado indice de 
analfabetismo no Maranhao e 
um fator que alrasa o exercicio 
dacidadania. 

Na Constituiyao de 1988, 
numa alitude correla, os 
constituintes aprovaram o voto 
obrigatorio e universal, se 
estendendo tambem aos 
analfabetos. 

Dessa forma, o analfabeto 
passou a votar e exercer a 
cidadaniaem sua plenitude, haja 
vista que ele proprio escolhe as 
pessoas que o representarao nas 
esferas de poder. 

Porem, no Maranhao, a 
situayao se agrava pelo elevado 
indice de analfabetos. De acordo 
com o IBGE, 50% dos 
maranhenses nao sabem ler 

nem escrever. E um niimero 
assustador. 

E claro que o fato de ser 
analfabeto nao e sindnimo de 
alienayao em relayao as 
questdes da cidadania. Mesmo 
o fato de pouca instruyao, de 
longe significa que a pessoa 
esteja fadada ao obscurantismo 
e as trevas. 

O metalurgico Luiz Inacio 
Lula da Silva, que nao tem o 
segundo grau complete, por 
duas vezes quase conseguiu se 
eleger presidente da Repiiblica. 

0 maior banco privado do 
Pais, o Bradesco, foi dirigido 
durante anos e alcanyou seu 
auge grayas a Amador Aguiar, 
que mesmo com apenas o 
quarto ano primario, mostrou ser 
um profissional no arriscado 
mercado financeiro. 

Alem fronteiras, jxxlemos ter 
o exemplo de John Major, 
primeiro-ministro da Inglaterra, 
que nao possui curs© superior. 
No govern© de Margareth 
Tacther, a Damade Ferro, Major 
era simplesmente o rainistro das 
Finanyasdo Rein© Unido. 

Atualmente no Brasil, o 
movimemto que mais tem lutado 
pela cidadania no camjx), o MST, 
e baseado em analfabetos que 
lutam pela democratizayao da 
zona rural brasileira. 

Mesmo com essas 
referendas, nao podemos deixar 
de afirmar que o melhor 
caminho para elevar o nivel (!(> 
consdencia e atraves do estudo. 
Panto do ponto de vista tedrico, 
quanto pratico. 

Sabedores dessa afirmativa, 
muitos dos gove.r nantes 
preferem o caminho da 
obscuridao e condenam o povo 
qui1 os elegeu ao analfabetismo, 
como forma de tentar iludir mais 
facilmente e de maneira docil, a 
massa de eleitores que decidem 
com sens votos as eleiyoes. 

E por isso que o chamado 
grupo Sarney, articulayao 
liderada pelo ex-presidente da 
Repiiblica, Jose Sarney, que tem 
30 anos de poder no Estado, 
transformou o Maranhao de 
Unidade da Federayao que 
ensinou o Brasil a ler, em Estado 
com o maior niimero de 
analfabetos. Porem, esse 
obstaculo nao e intransponivel, 
como raciocinam os chefes do 
[xxler jxilitico do Maranhao. 

Afmal, nao precisa saber ler, 
nem escrever, para que se 
constate que Imperatriz 
necessita de governantes serios 
e que tenham respeito ao 
contribuinte. 

Ha homens imprescindiveis 

E mulheres tambem 

por Frederico Luiz 

Hd homens que lutam um 
dia, e sdo bans ... Outros 
lutam a vida toda, e estes sdo 
imprescindiveis. 

Esse trecho de um 
pensamento do alemao 
Berthold Bretch, mostra que 
no atual estagio politico de 
Imperatriz e necessario mais 
do que ler retdrica, e tudo 
uma questao de ayao jiratica. 

A vereadora Conceiyao 
Formiga, PSDB, carrega em 
sua agenda o pensamento 
completo do Alemao 
Berthold. 

Porem, a vereadora 
tambem carrega consigo, na 
mesma agenda, a musica 
Imperador Tocantins, de 
autoria de Carlinhos Veloz, 
que em seus versos diz: Toda 
essa agua, toda essa mdgoa... 
desdgua no Tocantins. 

Essa atitude pratica da 
parlamentar, mostra que o 
discurso da tribuna da 
CAmara de Vereadores 
necessita ser casado com o 
pensamento do tribuno, do 
orador que esta na Casa de 
Dorgival Pinheiro de Sousa. 

Qualquer outra atitude 
significa o usp da demagogia, 
que nada mais e, do que o 
artificio do uso das palavras 
com o intuit© de ludibriar o 
povo. 

Conceiyao Formiga tem 
mostrado ao long© de seu 
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Vereadora Conceiyao Formiga, do PSDB de Imperatr ^ 

mandato, que tem disposiyao 
clara em apoiar as iniciativas 
e os projetos de lei que 
beneficiem a comunidade, 
independentemente do partido 
politico, credo ou cor. 

Atitudes como a da 
vereadora Conceiyao, que 
carrega consigo em sua 
agenda, um resumo do que 
pensa acerca dos problemas 
do mundo e de Imperatriz, 
an imam o cidadao, pois ele 
sabe, que nem tudo esta 
perdido e que ainda ha 
pessoas dispostas a mudar a 
atual situayao do municipio. 

E claro que na CAmara de 

Vereadores existem outre 
vereadores que acreditam no 
municipio. Porem, o exemplo de 
Conceiyao Formiga e mostrado 
em virtude de um fato curioso. 
Como democrata de primeira 
hora, o poeta alemao esqueceu 
de trocar a palavraAemots, i}ela 
palavra pessoas, afinal, as 
mulheres tambem sao 
imprescindiveis. Aos anti- 
dentocratas de ocasiao e bom 
lembrar que na epoca do 
poema, quando se falava em 
homens, referia-se a 
humanidade. O articulista aqi': 
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de Datiloscopia esta sendo ministrado 
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por FRANCISCO DO VALE 

Furto de roupas 
Ricardo Barroso Del 

Castilho, paiilista, casado, 20 
anos de idade, industrial, 
residente a av.enida Pedro 
Neiva de Santana, 1920, 
Parque Lagoa Verde, 
comunicou a policia, que na 
noite do ultimo dia 24 de abril 
para o dia 25, foi vitima de 
furto por elementos 
desconhecidos, que pularam 
o muro da sua resiodencia, 
entraram pela porta dos 
fundos e levaram varias peyas 
de roupa de homem e de 
mulher e um gerador portatil 
marca honda. Segundo o 
comunicante, o fato se deu 
quando o mesmo se 
encontrava dormindo, e que 
os ladrdes entraram pelos 
undos e sairam pela porta da 

frente. 

Furto de roupas II 
Mais uma residencia foi 

arrombada na grande 
mperatriz. Dona Sdnia Maria 
'ereira de Souza, nataural de 

Goiania, solteira, 29 anos de ' 
idade, residente a rua Vilela 
n0 3349, Bacuri, esteve na 
Delegaciade Roubos e Furtos 
para comunicar que 
elementos desconhecidos 
arrombaram sua residencia e 
evaram varias peyas de roupa 
da comunicante, que ficou 
somente com a roupa do 
corpo. 

Furto de cheques 

MasterCard 

m 

Alberto Luiz Cezar, 
paranaense, casado, 
funcionario piiblico federal, 
33 anos de idade, em service 
na Receita Federal, vindo de 
Paranagua-PR, hospedado no 
alojamento da Receita 
Federal, comunicou na DRF, 
que na noite do dia 23 de abril, 
quando foi pagar o 
restaurante com cheque, 
sentiu falta de duas folhas de 
cheques do seu talonario n0 

045946 e 045947 conta n0 

47544-0, ag 0259-3 do Banco 
do Brasil. Ele comunica que 
as folhas roubadas foram a 
segunda e a ultima e que 
suspeita que as mesma 
devem ter sido roubadas num 
hotel onde estava hospedado, 
em Fortaleza-CE. 

Das 05:00 as 07:00 - 
Manha Sertaneja - Manuel Leal 

Das 07:00 as 08:00 - 
Reyjsta Regional - Leo Costa 

Das 08:00 as 12:00 - 
Tribuna da Cidade - Aurino Brito 

Das 12:00 as 12:30 - 
Jornal Meio Dia de Notfcias 

Das 12:30 as 13:00- 
Esporte' Capital - Equipe de Esporte 

Das 13:00 as 15:00 - 
Tarde Favorita - Ferreira Neto 

Das 15:00 as 17:00 - 
Show da Tarde - Walter Silva 

Das 17:00 as 19:00 - 
A Fazenda do Corro - Clodomir Guimaraes 

Das 19:00 as 20:00 - 
A Voz do Brasil 

Das 20:00 as 22:00 - 
Eu, voce e a noite - Getulio Costa 

Das 22:00 as 00:00 - 
Igreja Universal do Reino de Deus 

por Francisco do Vale 
Da Editoria de Policia 

Tecnicos eslao ministrando 
curso de Datiloscopia em 
Imperatriz. 0 curso foi 
solicitado pelo Dr. Luciano de 
Abreu, subsecretario de 
Seguran^a da Regiao 
Tocantina. O objetivo do curso 
e para aumentar o 
conhecimento das t^cnicas 
dos integrantes dos postos de 
identificapao desla regiao. 0 
pedido do subsecretario 
aconteceu na vinda do coronel 
Xexeo a Imperatriz ha um mes. 
Iniciado na ultima ter^a-feira, o 

■ curso devera se estender ate a 
prdxima sexta, num periodo de 
90 horas. Apos o curso sera 
possivel raelhorar a demanda 

de expedigao de carteiras de 
identidade em Imperatriz. Jose 
Ribamar Silva e o professor 
Ramos sao os tecnicos 
enviados a Imperatriz pelo Dr. 
William Emannuel, do Instituto 
de Identificapao do MA. Apos 
o curso e possivel fazer 
identificayao cadaverica e 
criminal. A reciclagem com os 
agentes da policia esta 
acontecendo na UFMA. 0 
subsecretario de Seguranpa da 
Regiao Tocantina, Dr. Luciano 
de Abreu, esta otimista com a 
vinda dos tecnicos da area a 
Imperatriz. Outro que esta se 
empenhando bastante e o 
l>erito Mario Amorim. Todos os 
policiais estao otimistas com o 
novo curso promovido pela 
Policia do Maranhao. 

s 

Dr. Luciano Abreu, subsecretario de Seguranga Piiblica 

Acidente tira vida de lavrador 

por Francisco do Vale 

Um acidente de transito 
fatal tirou a vida do lavrador 
Amadeus Angelim Brito, 37 
anos de idade, filho de Rogerio 
Angelim da Silva e Francisca 
Morais Brito Silva. Amadeus 
era casado e deixou 03 filhos 

menores. 0 fato ocorreu nas 
primeiras horas da noite da 
ultima quarta-feira, quando o 
lavrador que trabalhava numa 
fazenda nas proximidades de 
Serrinha se deslocava para sua 
residencia. O acidente ocorreu 
na Serrinha, proximo a 
Sumaiima. Amadeus, de 37 

anos de idade, conduzia uma 
biciclela, teve fratura no la^ara 
contusa na regiao escapular e 
esmagamento do cranio. Ele 
foi colhido na faixa direita, 
sentido Sumaiima. A bicicleta 
Monark Barra Circular ficou 
toda danificada. .0 perito 
Mario Amorim foi acionado 
nas primeiras horas de ontem 
pelo cabo Rafael, de Montes 
Altos, que fez contato via 
telefone, informando que havia 
um corpo as margens da BR- 
010 na altura de Serrinha. 
Como a regiao e comandada 
pela Delegacia de Montes 
Altos, Mario Amorim e o 
delegado daquela cidade, 
tenente Salvador, foram para o 
local, de onde encontrarara o 
corpo do lavrador. Pela 
experiencia em casos como 
esse, o perito Mario Amorim 

informou a nossa reporlagem. 
que possivelmente Amadeus 
fora morto por caminhao de 
carga pesada, que logo apos o 
acidente evadiu-se do local. 
Amadeus Angelim Brito 
re si dia a rua Tocantins, no 
povoado de Sumaiima. Apos a 
identificayao, os policiais 
removeram o corpo da vitima 
ate imperatriz, onde segundo 
Mario Amorim, o medico 
legista iria observar e logo' ^ 
seguida liberar o corpo pai« 
familia. Os acidentes nas 
rodovias sao constantes, pois 
alguns ciclistas abusam da 
sorte. No caso de Amadeus 
ninguem soube informar se foi 
negligencia do motorista ou do 
ciclisla. A informacao que 
chegou a nossa reportagem e 
que chovia no local, 
dificultando a visibilidade. 

Doze bicicletas 

continuam na DRF 

por Francisco do Vale 

A Delegacia de Roubos e 
Furtos continua recuperando 
varios objetos roubados na 
grande Imperatriz. Hoje, na 
Roubos e Furtos, mais de 10 
bicicletas estao a espera dos 
seus respectivos donos. A 
maioria dos objetos 
recuperados sao entregues 
aos respectivos donos 
mediante a apresentacao de 
documentapao. O delegado 
Arlindo Assunpao, com uma 
equipe atuante, ja conseguiu 

desbaratar varias quadrilhas 
que agem na periferia da 
cidade. Ullimamente 
aumentou o mimero de furto 
de bicicleta e arrombamento 
nas residencias. Os casos de 
arrombamento acontecem 
sempre no periodo da noite. 
Os ladroes de bicicleta estao 
agindo em plena luz do dia. 
As vitimas estao sendo, na sua 
maioria, crianpas que saem 
para o colegio e sao assaltados. 
Na ultima semana dois 
elementos foram presos em 
flagrante pela Policia Militar, 
o maior problema enfrentado 
pelos delegados de Imperatriz 
e justamente como prender os 
elementos. A falta de uma 
delegacia para prende-los 
fazem com que a policia facilite 
em certos casos. Jose 
Francisco dos Santos, 
brasileiro, maranhense, 27 
anos de idade, residente a rua 
Piaui, 1567, solteiro, cobrador, 
teve sua bicicleta Monark 
Bike, roubada quando exercia 
sua funpao de cobrador. 
Segundo o comunicante, a 
bicicleta foi roubada por volta 
das 11:00 horas da manha 
desta ultima quinta-feira. 
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Essa e outras voce 

encontra na Dimapi 

^ > lornal Capital - Sucursal de A^ailandia aguarda sua visita. 
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